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:مقدمة

تقوم التجارة أساسا على تبادل السلع والمنتوجات بین األشخاص سواء كانوا في دولة 

واحدة أو دول مختلفة، لهذا یعتبر نقل البضائع عصب الحیاة االقتصادیة فبواسطته یتم تبادل 

.السلع والمنتوجات فتزدهر التجارة الخارجیة

ي یباشر فیه، فهناك النقل البضائع من حیث موضوعه والمكان الذتتعدد أنواع نقل

الذي یتم عن طریق العربات أو السیارات، والنقل الجوي الذي یتم بواسطة الطائرات، البري 

.وأخیرا النقل البحري للبضائع والذي یتم بواسطة السفن

البري، وبالرغم وبالرغم من التحسن الكبیر الذي طرأ على شبكات الطرق وخطوط النقل 

التجارة السیما في نقل البضائع، إال أنه في مجالمن استخدام الطائرة على نطاق واسع

األداةحیث تعتبر السفینة وذو أهمیةالدولیة منها فإن النقل البحري یشكل النوع الغالب

.المثلى لنقل البضائع

صناعة السفن دته تعود أهمیة النقل البحري للبضائع إلى التطور الكبیر الذي شه

خاصة من الناحیة الفنیة، سواء من حیث ازدیاد حمولتها، أو من حیث التجهیزات واللوازم 

الفنیة المتطورة التي تزود بها فتجعل الرحلة البحریة آمنة وسلیمة، باإلضافة إلى التطور 

جوا األمر و أقل تكلفة من نقلها برا أبحراالذي عرفته صناعة السفن فإن أجرة نقل البضائع

الذي ینعكس على الكلفة اإلجمالیة للمنتج أو البضاعة ویساهم في زیادة الربح بالنسبة 

.للشاحنین

ترتبط عملیة النقل البحري للبضائع نظرا لما لها من أهمیة باعتبارها وسیلة مادیة 

ل بتصرف قانوني المتمثل في عقد النقل البحري للبضائع، الذي بمقتضاه یلتزم الناقل بنق

.البضائع بحرا لفائدة شخص آخر المتمثل في الشاحن من میناء إلى آخر لقاء أجر معین
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:المتمثلتین فيقانونیتینیتم النقل البحري للبضائع بصورتین أو وسیلتین 

في الغالب عندما یكون المستأجر الذي یلجأ إلیه:عقد إیجار السفینة:الصورة األولى

، أو أن تكون كمیة البضاعة  المراد نقلها كبیرة بحیث هو صاحب البضاعة المراد نقلها

باستئجارجر كبیرا من السفینة حیث یقوم المستأیحتاج نقلها إلى سفینة كاملة أو جزءا 

.السفینة مقابل أجرة محددة 

ففي في إدارتها،)المؤجر(تتعدد صور إیجار السفن بحسب مساهمة مالك السفینة 

بعض األحیان نجد أن استغالل السفینة وٕادارتها یكون من حق المستأجر وحده ودون تدخل 

مع نقل وفي حاالت أخرى یظل المؤجر محتفظا بإدارة السفینة كلیا أو جزئیاالمؤجرمن 

.إدارة الجزء اآلخر إلى المستأجر

كثر د الصیغة األالذي یع:شحنتتمثل في عقد نقل البضائع بسند ال:والصورة الثانیة

استعماال في مجال النقل البحري للبضائع، والذي یقوم أساسا على تعهد الشاحن بالبضاعة 

إلى الناقل الذي یلتزم بدوره  بإیصالها إلى میناء آخر وتسلیمها للمرسل إلیه مقابل أجرة 

بنا إلى هو الذي یهمنا في دراستنا مما یؤديمعینة، وهذا النوع من النقل البحري للبضائع 

.استبعاد عقد النقل البحري للبضائع عن طریق استئجار السفینة

التصدیر واالستیراد بالنسبة للدولة الجزائریة بحرا باعتبارها دولة تتم أغلب عملیات 

محاذیة لبحر، فإن أهمیة عقد النقل البحري للبضائع زاد خصوصا بعد االنفتاح الذي عرفته 

ویرجع ذلك إلى أن هذا العقد یحتل حیزا كبیرا في العالقات التجاریة، مما أدى الجزائر،
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ه وقام بتنظیمه یمر الذي تفطن إلتمام بهذا النوع من العقد وهو األبالمشرع الجزائري إلى االه

.1البحريتقنینفي الباب الثالث من ال

وعادة ما ال تصل البضاعة إلى م المعامالت التجاریة الدولیة،ظیستعمل البحر في مع

میناء الوصول في الموعد المحدد لذلك أو إلحاق عیب بها سواء من حیث الكمیة أو النوعیة 

مما أدى إلى كثرة النزاعات بین الشاحنین من ، التي سلمت بها إلى الناقل في میناء الشحن

.جهة والناقلین من جهة أخرى

الحاجة بعد النزاعات المتكررة بین الشاحنین والناقلین إلى وضع تنظیم دولي دعت

.موحد ینظم عقد النقل البحري للبضائع، خاصة وأن النقل البحري یتم بالصیغة الدولیة

أول تشریع دولي یوحد قواعد سندات الشحن 1924تعتبر اتفاقیة بروكسل لسنة 

، أن توحید بعض القواعد الخاصة بسند الشحنالبحري والتي سمیت باتفاقیة بروكسل بش

الناقلین، وأن دوال العدید من الدول سواء تلك التي تمثل الشاحنین أواالتفاقیةمت لهذه ضان

م لها رسمیا ولكنها وضعت أحكام في قوانینها الداخلیة تتفق وأحكام االتفاقیة، كثیرة لم تنض

.19642سنة مت إلیها النسبة للدولة الجزائریة فلقد انضوب

تم تعدیل بعض أحكام اتفاقیة بروكسل بشأن توحید بعض القواعد الخاصة بسندات 

المعروفین 1979وكذا بروتوكول 1968مرتین بموجب بروتوكول 1924الشحن لسنة 

، لكن بالرغم من التعدیالت التي طرأت علیها إال أنها لم تنجح في )فیسبي/الهاي(بقواعد 

صادرة في 29ر عدد .تضمن القانون البحري، ج، ی1976أكتوبر 23ي، مؤرخ ف08-76الفصل الثالث من أمر -1

أوت 18صادرة في،46ر عدد .، ج2010أوت 15مؤرخ في 04-10المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1977أفریل 10

2010.

تضمن انضمام الجمهوریة ی، 1964مارس 02المؤرخ في 71-64مرسوم رقم ب انضمت إلیها الجزائر بموج-2

25في القواعد المتعلقة بسندات الشحن ببروكسلالمعاهدة الدولیة الخاصة بتوحید بعض إلى الدیمقراطیةالجزائریة الشعبیة 

.1964مارس 2، صادرة في 28ر عدد .، ج1924أوت 
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الكثیرة التي من المسؤولیةاحنین من خالل اإلعفاءات القانونیةإعطاء حمایة أفضل للش

.یستفید منها الناقلون، كما أنها أصبحت ال تتماشى مع المتطلبات العصریة

إزاء هذا الوضع انعقد مؤتمر هامبورغ بألمانیا تحت وساطة الجمعیة العامة لألمم 

لسنة الذي أسفر عن عقد اتفاقیة باسم اتفاقیة األمم المتحدة لنقل البضائع بحرا المتحدة،

.19921نوفمبر 01والتي تعرف بقواعد هامبورغ التي دخلت حیز النفاذ في 1978

للشاحنین قدمت حمایة أفضل و بجدید في مجال عقد النقل البحري هذه االتفاقیة جاءت

دى إلى عدم انضمام العدید من الدول ذات ا أأتت منحازة لصالحهم من جهة ممحیث

أساطیل بحریة ضخمة إلیها، ومن جهة أخرى في الموضوع الذي تناولته وهو النقل البحري 

.الدولي للبضائع، وهذا النوع من النقل ال یمكن للدول المطلة على البحر االستغناء عنه

والبروتوكول المعدل لها 1924جاءت هذه االتفاقیة لتحل محل اتفاقیة بروكسل لسنة 

، وكان الغرض منها هو حصر الثغرات الموجودة في االتفاقیة السابقة، وكذا 1968لسنة 

تنظیم العالقة بین أطراف عقد النقل البحري وهم الناقلون والشاحنون، إال أنها لم تتمكن من 

.إلغائها

تطورات الهائلة في صناعة النقل البحري للبضائع، وكذا استعمال النقل أمام ال

بالحاویات ووثائق النقل اإللكترونیة إلى جانب سندات الشحن، وكذا قیام الناقلین باستعمال 

1924وسائل نقل متعددة تضاف إلى النقل البحري، أصبحت كل من اتفاقیة بروكسل لسنة 

ال تفي التطورات الحاصلة  1978لسنة وقواعد هامبورغوكذا البروتوكلین الملحقین بها

التفاقیة قد دخلت ، ومن ثم تكون ا08/10/1991رغ في هامبو قواعدة العشرین على وقد صادقت زمبیا وهي الدول-1

فإن نفاذها یبدأ من الیوم األول من ة الفقرة األولى من االتفاقی30إذ وفقا للمادة ،01/11/1992حیز النفاذ الدولي في 

و القبول أو االقرار أو االنضمام، الشهر الثاني النقضاء سنة واحدة على تاریخ إیداع الوثیقة العشرین من وثائق التصدیق أ

، مذكرة )1978التشریع الجزائري واتفاقیة هامبورغ (ة بین المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للبضائع دراسة مقارنأمین خلفي،

، 2009مولود معمري، تیزي وزو، ، جامعةماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوقشهادة لنیل 

.07ص 
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م إعداد اتفاقیة جدیدة لمواكبة التطورات تتمثل في اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بعقود تلذلك 

النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا والتي تعرف بقواعد روتردام، والتي 

.2009سبتمبر 23لندا ابتداء من فتحت لباب التوقیع في روتردام بهو 

تعتبر قواعد روتردام أحدث اتفاقیة دولیة في مجال النقل البحري حیث توفر إطارا 

العدید من التطورات التكنولوجیة والتجاریة التي حدثت في مجال االعتبارقانونیا یأخذ في 

.1978غ لسنة وكذا قواعد هامبور 1924النقل البحري منذ اعتماد اتفاقیة بروكسل لسنة 

بالرغم من أهمیة أحكام هذه االتفاقیة وحداثتها واستفادتها من االنتقادات الموجهة لكل 

من اتفاقیة بروكسل وهامبورغ إال أنها لم تدخل حیز النفاذ إلى یومنا هذا لقلة الدول 

.1المصادقة علیها

واالتفاقیات الدولیة یشكل هوالباب الثالث من القانون البحري الجزائريلهذا نجد أن 

تنفیذ عقود النقل البحري في مجال النقل البحري نظاما وطنیا وعالمیا ملزما ومتوازنا لدعم 

أي كل من الناقل والشاحن طرافهم عقد النقل البحري للبضائع بین أبعد ابراللبضائع، إذ 

كل جب تنفیذه على الشو بشكل صحیح بتوفر كل من الرضا المحل والسبب، فإنه یست

الصحیح، وعلیه سنحاول دراسة هذا الموضوع أي تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في 

:القانون الجزائري واالتفاقیات الدولیة انطالقا من اإلشكالیة التالیة

عقد النقل البحري للبضائع في والناقل الشاحنماهي التزامات ومسؤولیة كل من 

الدولیة؟القانون الجزائري واالتفاقیاتفي كل من 

اسبانیا، الكنغو، الغابون، غانا، الوالیات المتحدة األمریكیة، هولندا، الدنمارك، :دولة وهي21وقعت على االتفاقیة -1

،ا، النرویج، بولندا، السنغال، سویسرا، طوغو، فرنسا، إرمینیا، الكامرون، مدعشقر، النیجر وماليالیونان، غینیا، نیجیری

في هعقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واإلتفاقیات الدولیة، رسالة لنیل شهادة دكتورامراد بسعید، 

.6ص،2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ،القانون
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باعتبار عقد النقل البحري للبضائع من أهم العقود في المجال البحري فإنه یرتب على 

أطرافه العدید من االلتزامات الناشئة عن العقد وهي التزامات متقابلة یرتب بعضها القیام 

، ولقد تم تنظیم معظم هذه االلتزامات سواء بالنص على ذلك صراحة أو بالبعض اآلخر

والتي تستوجب تنفیذها على الوجه الكامل، غیر أنه لیس في كل )الفصل األول(داللة

الت یتم تنفیذ االلتزامات المتقابلة على الوجه الكامل لذا تثور المسؤولیة عن اإلخالل االح

.)الفصل الثاني(عقد النقل البحري للبضائع تنفیذ ب
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:الفصل األول

التنفيذ الكامل لاللتزامات المتبادلة  

في عقد النقـل البحري للبضائع
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عقد النقل البحري للبضائع بین طرفین هما الشاحن الذي یعتبر مالك البضاعة أو یبرم

هو الذي یطلب نقل بضائع خاصة به أو خاصة بشخص آخر من میناء إلى آخر، فالشاحن 

.قد یكون شخص طبیعي وقد یكون شخص معنوي خاص أو عام

ذي یقع على عاتقه والطرف الثاني في العقد والمتمثل في الناقل البحري للبضائع ال

.تنفیذ عملیة النقل التي تعد الهدف الجوهري من ابرام عقد النقل البحري للبضائع

فإذا انعقد عقد النقل البحري للبضائع بین أطرافه بالشكل الصحیح اعتبر من العقود 

اللتزاماته المترتبة آثار عنه والتي تشمل كل من تنفیذ الشاحن الملزمة للجانبین التي ترتب 

بدوره بتنفیذ التزاماته التي ناقلوكذا قیام ال، )األولمبحثال(عن عقد النقل البحري للبضائع

.)الثانيمبحثال(یرتبها على عاتقه عقد النقل البحري للبضائع 
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ولالمبحث األ 

تنفیذ الشاحن اللتزاماته المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع

شروع النقل البحري للبضائع مشروع رأسمالي یستهدف منه الناقل البحري یعتبر م

برام عقد النقل اتحقیق الربح من خالل تقدیم خدمات النقل، فیترتب على ذلك أنه متى تم 

البحري للبضائع وجب على الشاحن تمكین الناقل البحري من تقدیم خدمة النقل والوفاء 

.بمقابل هذه الخدمة إلى الناقل

التزاماته رتب على ذلك أن ینشأ في ذمة الشاحن التزامان رئیسیان، یتمثل األول فيیت

في بینما یتمثل الثاني، )المطلب األول(للبضائعالنقل البحريالمتعلقة بالبضاعة محل عقد

).المطلب الثاني(االلتزامات المالیة له المتعلقة بدفع أجرة النقل 

المطلب األول

للبضائعوفقا لعقد النقل البحريالمتعلقة بالبضائعالتزامات الشاحن

ات عدیدة متعلقة بتهیئة   یلقي تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع على عاتق الشاحن التزام

قیام الشاحن بعملیة تهیئة البضائعبعد ، و )الفرع األول(محل عقد النقل البحري البضائع

الفرع (البحري لتمكینه القیام بتنفیذ التزاماته على الوجه الكامل توجب علیه تسلیمها للناقل

).الثاني
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الفرع األول

عئالتزامات الشاحن المتعلقة بتهیئة البضا

للناقل قبل تسلیمهائعیلتزم الشاحن وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بتهیئة البضا

.)ثانیا(وضع العالمات علیها ، أو من ناحیة )أوال(البحري، سواء من ناحیة تغلیفها

محل عقد النقل البحري للبضائعئعقیام الشاحن بعملیة تغلیف البضا:أوال

یلتزم الشاحن وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بصدد التزاماته المتعلقة بالبضائع بكل 

تقنین ال، ونجد أنه ال مهااإلجراءات الكفیلة بالمحافظة علیها، وذلك من حیث تغلیفها أو تعلی

وكذا 1924وال اتفاقیة بروكسل لتوحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة الجزائري البحري

.نصت على هذا االلتزام أو قدمت كیفیات معینة لها1978هامبورغ لسنة قواعد

رغم عدم النص صراحة في النصوص القانونیة على التزام الشاحن بعملیة تغلیف 

حاالت إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة المقررة بنص المادة البضائع إال أنه یستشف من 

.1ج.ب.البند ح من ت803

من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد نالبندالفقرة الثانیة 4كما نصت المادة 

على أنه ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو الناشئ 1924سندات الشحن لسنة 

.2لتغلیفعن عدم كفایة ا

یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا      «:ج على ما یلي.ب.البند ح من ت803تنص المادة -1

:كانت الخسائر أو األضرار الالحقة بالبضائع ناتجة مما یلي

.»الشاحن والسیما التحزیم أو التكییف أو تعلیم البضائعأخطاء-ح

على ما 1924سندات الشحن لسنة بعض قواعدن من اتفاقیة بروكسل حول توحیدالبندالفقرة الثانیة 4المادة تنص-2

:یلي

=:ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو الناشئ عن«
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على عكس القانون البحري الجزائري وكذا اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد 

روتردام لسنة قواعد، فقد ألزمت 1978هامبورغ لسنة قواعدو 1924سندات الشحن لسنة 

الفقرة األولى منها الشاحن بأن یسلم البضائع جاهزة للنقل، ما لم یتفق 27في المادة 2009

في عقد النقل، وعلیه أن یسلم البضائع بحالة تكفل تحملها ظروف النقل على خالف ذلك 

المعتزم، بما في ذلك تحمیلها ومناولتها وتستیفها وربطها وتثبیتها وتفریغها بحیث ال تسبب 

.1أذى لألشخاص أو الممتلكات

ع روتردام، أن الشاحن یلتزم بتسلیم البضائقواعدالفقرة األولى من 27یفهم من المادة 

للناقل البحري وهي مهیئة وفي حالة تسمح لها مقاومة عملیة النقل، وهذا ما یجعله یقوم 

.2بعملیة تغلیفها وتحزیمها قبل تسلیمها للناقل البحري

مع عدم وجود نص صریح في التقنین البحري الجزائري ینص صراحة على التزام 

ج التي .ت.ت43نص المادة الشاحن بالقیام بعملیة تغلیف البضائع یمكن تطبیق أحكام 

:تنص على ما یلي

إذا كانت طبیعة الشيء تتطلب تحزیمه، وجب على المرسل القیام بالتحزیم بشكل «

یكون واقیا من الضیاع أو التلف وال یؤدي إلى ضرر األشخاص والمعدات أو غیرها من 

البضائع لذلك یتم ، لكن نجد أنه لم ینص على كیفیات معینة لعملیة تغلیف»األشیاء المنقولة

.اللجوء إلى األعراف البحریة السائدة في هذا المجال

.»عدم كفایة التغلیف-ن=

:على ما یلي2009روتردام لسنة قواعدالفقرة األولى من27المادة تنص-1

وفي أي حال، یسلم الشاحن البضائع .یسلم الشاحن البضائع جاهزة للنقل، ما لم یتفق على خالف ذلك في عقد النقل«

بیتها وتفریغها، وبحیث ال بحالة تكفل تحملها ظروف النقل المعتزم، بما في ذلك تحمیلها ومناولتها وتستیفها وربطها وتث

.»تسبب أذى لألشخاص أو الممتلكات

2- Ibrahim Khalil DIALLO, Obligations et responsabilité du chargeur (dans les règles de

Rotterdam), communication sur « obligations et responsabilité du chargeur enver le transporteur »

régles de rotterdam 11 décembre 2008, Colloque du 21 septembre 2009 à Rotterdam, Hollande, , p6.
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وتحزیمها أحد األسباب األساسیة لتأمین حمایتها أثناء ئعتعتبر عملیة تغلیف البضا

السبب الرئیسي للتلف الذي لكن إذا تم بطریقة غیر محكمة فإنه یعد مرحلة النقل البحري، 

)الشاحن(لدولیة، ونتیجة لذلك نرى أن شركات التصدیر تتعرض له البضاعة في التجارة ا

تستخدم العدید من العمال الفنیین للقیام بهذه المهمة، فكل نوع من البضاعة یحتاج لنوع 

خاص من التغلیف والتعبئة لمواجهة الرحلة البحریة والمخاطر التي تتعرض لها أثناء هذه 

.1الرحلة

من طرف الشاحن بأنها عملیة ئعتغلیف البضایمكن على أساس ذلك تعریف عملیة 

وضعها داخل كراتین أو صنادیق أو لفها بشكل یقیها من المؤثرات الخارجیة ویمنع أثر 

الصدمات عنها أثناء النقل، أما التحزیم فهو عملیة إحاطة البضاعة المغلفة بأحزمة أو 

تاعب التي تتعرض لها أربطة بالستیكیة أو حدیدیة لتقویة التغلیف حتى یصمد أمام الم

.2البضاعة أثناء النقل

یجب على الشاحن عند قیامه بعملیة تغلیف البضائع أن یفي هذا التغلیف بتحمل 

مخاطر الرحلة البحریة مثل األمطار االستوائیة والحرارة، كما یلتزم الشاحن بأن یراعي حجم 

ذلك في مواجهة مخاطر فیها ووزنها وشكلها نظرا ألهمیة ئعالصنادیق التي توضع البضا

النقل وٕاعادة الشحن وٕامكانیات السفینة الناقلة وعنابرها، كما یلتزم بطالء هذه الصنادیق بمادة 

عازلة للماء أو مادة مانعة للصدأ إذا كان تعرضها للماء أمرا ممكنا ومحتمال، كما یتعین 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، "دراسة مقارنة"CIFالعقود التجاریة وعقد البیع سیف حسان دیاب،-1

.90، ص 1999بیروت، 

، دار الثقافة للنشر "دراسة مقارنة"الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة ، عبد القادر لعطیر، باسم محمد ملحم-2

.332،  ص 2009والتوزیع، عمان، 
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دیق أمتن منها على سطح السفینة بأن یضعها في صنائععلى الشاحن إذا كان شحن البضا

.1فیما لو تم شحنها على السطح

من طرف الشاحن یختلف باختالف نوع البضاعة ئعلذلك نجد أن عملیة تغلیف البضا

كافیا إذا اقتصر على ئعوطبیعتها وحسب طبیعة الرحلة ومدتها، وال یكون تغلیف البضا

تانة بحیث مجرد حفظ البضاعة بداخل التغلیف، بل یجب أن یكون التغلیف من الصالبة والم

من ضغط البضائع المجاورة عند رصها في العنبر أو ما قد یتحمل ما قد یتعرض له 

.2یتعرض له من التغیرات الجویة التي تحدث أثناء الطریق

في مجال النقلي وسائل وأنواع تغلیف البضائعلعملظهرت وتطورت على المستوى ا

، فانتشر استعمال الحاویات فصممت السفن المخصصة لذلك، فتعد الحاویة البحري للبضائع

البضائع في حاویات وسیلة لتغلیف البضائع لذا یقع على الشاحن إذا اقتضى األمر بتعبئة

.3لبضائع بضررسلیمة وصالحة لتحمل مشاق النقل حتى ال تتسبب في إصابة ا

یجب على الشاحن القیام بمجموعة من االلتزامات قبل وأثناء تعبئة البضائع داخل 

الحاویات وقبل تسلیمها للناقل البحري ذلك تفادیا لحصول األضرار للبضائع أثناء عملیة 

الحاویة بحد ذاتها ، رغم اعتبار 4نقلها، فیجب علیه تغلیف البضائع قبل تعبئتها داخل الحاویة

.تغلیفا للبضائع

.91، المرجع السابق، ص حسان دیاب-1

، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، )دراسة مقارنة(، أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه-2

296.

، دار الجامعة )النقل أحادي الوسائط والنقل الدولي متعدد الوسائط(عقد نقل البضائع بالحاویات لي حسن، سوزان ع-3

.106، ص 2004الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 

4- Jean Charles VINCENT, Responsabilité et obligations du chargeur en conteneur, mémoire de
Master 2 en droit maritime et des transports, faculté de droit et de science politique, université de droit
d’économie et des sciences D’AIX MARSEILLE, 2007, p39.
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في ى الشاحن عند تولیه تعبئة البضائعأوجبت عل2009كما نجد أن قواعد روتردام لسنة 

حاویة بأن یقوم بتستیف وربط وتثبیت المحتویات في الحاویة أو فوقها على نحو مالئم 

.1وبعنایة، بحیث ال تسبب أذى لألشخاص أو الممتلكات

تغلیفا كافیا فیكون مسؤوال عن األضرار التي یمكن للشاحن أن ال یغلف البضائع

تصیبها نتیجة عدم تغلیفها بما فیه الكفایة وهو سبب إلعفاء الناقل البحري من المسؤولیة، 

ویقصد بعدم كفایة تغلیف البضائع عدم تغلیفها بما فیه الكفایة لتحمل ما سوف تتعرض له 

ات الشحن والرص التي تتم طبقا حسب طبیعتها أثناء عملیة النقل البحري وأثناء عملی

المسؤولیة عن هالك أو تلف لألصول الفنیة المرعیة، هذا وٕان كان الناقل البحري یعفى من 

مسؤولیة عن الضرر الذي الراجع إلى عدم كفایة تغلیفها فإنه یعفى كذلك من الالبضائع

.2ما نتیجة عدم كفایة تغلیف بضائع شخص آخریصیب بضائع

لشاحن عن كفایة تغلیف البضائع من عدمه مسألة نسبیة تختلف تبقى مسؤولیة ا

باختالف البضائع، فما یعد تغلیفا كافیا للبضائع ال یعد كذلك لبضائع أخرى، وتعد مسألة 

.3تحدید كفایة تغلیف البضائع من عدمه مسألة واقع یقدرها قاضي الموضوع

بحري دون تغلیفها نظرا یجب اإلشارة إلى أن هناك من البضائع ما تسلم للناقل ال

لطبیعتها كالسیارات، فإن عدم تغلیف البضائع في هذه الحالة ال یشكل خطأ من طرف 

عندما یتولى الشاحن تعبئة البضائع في «:على ما یلي2009من قواعد روتردام لسنةلثة الفقرة الثا27المادة تنص-1

تحمیلها في عربة، یقوم بتستیف وربط وتثبیت المحتویات في الحاویة أو العربة أو فوقها على نحو مالئم وبعنایة، حاویة أو 

.»بحیث ال تسبب أذى لألشخاص أو الممتلكات

، كما عدلت 1924النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة ، محمود حسنيأحمد -2

، الطبعة الثانیة، منشأة 1978قوانین البحریة العربیة ومعاهدة هامبورغ مع اإلشارة إلى ال1968كسل لسنة و ببرتوكول بر 

.245، ص 1989المعارف، اإلسكندریة، 

.333، المرجع السابق، ص عبد القادر لعطیر، باسم محمد ملحم-3
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وال یعد ذلك من باب التحفظ الذي یمكن للناقل البحري التمسك به إلعفائه من 1الشاحن

المسؤولیة، إذ أن العرف قد جرى على نقل السیارات من دون تغلیف، ومن ثم على الناقل 

لبحري ممارسة العنایة بالبضائع غیر المغلفة، وعلیه اتخاذ اإلحتیاطات الالزمة وتبقى ا

المسؤولیة قائمة عما یلحق البضائع من ضرر إال إذا أثبت أحد األسباب التي تعفیه من 

.2المسؤولیة بشكل قانوني

یجب إلثبات مسؤولیة الشاحن عن عدم كفایة أو عدم تغلیف البضائع وٕاعفاء الناقل

البحري من المسؤولیة قیام هذا األخیر بإثبات أن الشاحن قد أخطأ، كأن تكون الممارسة 

البحریة تقتضي تغلیف نوع معین من البضائع لكن الشاحن لم یقم بتغلیفها أو یقوم بتغلیفها 

لكن بشكل معیب، إذن على الناقل البحري عبء إثبات واقعتین، هي الطریقة التي كان یجب 

ف بها البضائع، والثانیة عدم قیام الشاحن بالتغلیف، وبالتالي إثباته للعالقة مثال أن تغل

.3السببیة

محل عقد النقل البحري للبضائعئعقیام الشاحن بعملیة تعلیم البضا:ثانیا

بكیفیة تسمح یجب على الشاحن البحري باإلضافة إلى التزامه بعملیة تغلیف البضائع

لها بمواجهة الرحلة البحریة المخصصة لها وكذا عملیات شحنها وتفریغها أن یضع على 

752البضائع العالمات الرئیسیة والضروریة للتعریف بها، وهذا ما یفهم من نص المادة 

.4ج.ب.البند أ من ت

1- Amar ZAHI, Droit des transports, cadres juridiques et institutionnels contrat de transport de
marchandises, tome1, Office des publications universitaires, Alger, 1991, p 192.

مع اإلشارة )قواعد هامبورج(1978نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة ، أحمد محمود حسني-2

وبروتوكول المعدل لها وفي القانون البحري الجدید، منشأة 1924معاهدة بروكسل لسنة إلى النصوص المقابلة في 

.150، ص )ن.ت.د(المعارف، اإلسكندریة، 

3- Amar ZAHI, OP.Cit, p 192.

یجب أن تتضمن وثیقة الشحن من جملة ما یجب أن تشتمل «:ج على ما یلي.ب.البند أ من ت752تنص المادة -4

:=علیه
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:ما یليج.ب.تمنبالبند755كما تضیف المادة 

أن یرفض تسجیل تصریحات الشاحن على وثیقة الشحن والتي تتعلق ناقلیمكن لل«

:بما یلي

عالمات التعریف المتعلقة بالبضائع عندما ال تكون مدموغة أو مختومة بشكل -ب

.»تبقى فیه مقروءة بصفة عادیة حتى نهایة الرحلة

عض قواعد أ من اتفاقیة بروكسل حول توحید ببند الفقرة الثالثة ال3كما ألزمت المادة 

یة الالزمة الناقل بأن یدون في سند الشحن العالمات الرئیس1924سندات الشحن لسنة 

على أن تكون هذه العالمات طبقا لما یقدمه الشاحن كتابة،للتحقق من نوع البضائع

مطبوعة أو موضوعة بأیة طریقة أخرى ظاهرة على البضائع غیر المغلفة أو على الصنادیق 

، وهذه المادة 1بحیث تظل قراءتها میسورة  حتى نهایة السفرفیها البضائعبأةأو األغلفة المع

التي تطلبت تضمین 1978هامبورغ لسنة قواعدجاءت أكثر تفصیال ووضوحا مما أتت به

سند الشحن الطبیعة العامة للبضائع والعالمات الرئیسیة الالزمة للتعرف بها وهذا حسب 

.2الفقرة األولى البند أ من هذه االتفاقیة15المادة 

العالمات الرئیسیة والضروریة للتعریف على البضائع على الحالة المقدمة فیها كتابیا من قبل الشاحن قبل البدء -أ=

.»بتحمیل هذه البضائع وبأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزیمها

على ما 1924لشحن لسنة أ من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات االبند الفقرة الثالثة 3تنص المادة -1

على الناقل أو الربان أو وكیل الناقل، بعد استالم البضائع وأخذها في عهدته، أن یسلم إلى الشاحن بناء على طلب «:یلي

:الشاحن، سند شحن یتضمن مع بیاناته المعتادة البیانات اآلتیة

هذه العالمات مطبوعة أو موضوعة بأیة طریقة العالمات الرئیسیة الالزمة للتحقق من نوع البضائع، على أن تكون-أ

أخرى ظاهرة على البضائع غیر المغلفة أو على الصنادیق أو األغلفة المعبأة فیها البضائع بحیث تظل قراءتها میسورة حتى 

.»نهایة السفر

سند الشحن، ضمنیجب أن یت«:على ما یلي1978هامبورغ لسنة قواعد أ من بندالفقرة األولى ال15تنص المادة -2

:=فیما یتضمن التفاصیل التالیة
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یجب على الشاحن حسب النصوص القانونیة تقدیم البضائع للناقل البحري وعلیها 

مطبوعة أو موضوعة بطریقة محكمة وظاهرة بحیث تظل قراءتها میسورة بیاناتها التي تكون

، 1حتى نهایة السفر لتسهیل الناقل التعرف على طبیعتها وتخصیصها بالمعاملة التي تالئمها

وضع العالمات على البضائع من طرف الشاحن یسمح للناقل البحري بالتعرف علیها فعملیة 

.وتمییزها عن مختلف البضائع األخرى

یعتبر الشاحن مسؤول عن وضع العالمات على البضائع قبل تسلیمها للناقل البحري، 

بحیث یمكن لهذا األخیر التعرف على محتوى البضاعة المقدمة له من طرف الشاحن 

وطبیعتها وكذا األشخاص الذین ترسل لهم هذه البضائع، فیعتبر التزام الشاحن بوضع 

.لتزام باإلعالمالعالمات على البضائع شبیه من اال

ضائع من طرف الشاحن في عقد لم تحدد النصوص القانونیة طبیعة أو كیفیة تعلیم الب

البحري للبضائع، إال أن الشركات المالحیة على العموم تفرض على الشاحنین أن النقل 

یحمل كل طرد أو وحدة نقل على األقل في واجهتین وٕان أمكن في ثالث أوجه منها وفي 

:الداكن المعلومات التالیةإطار ملون ب

Le)میناء التفریغ أو العبور - port de destination «de chargement ou de transit »).

La).(عالمة المرسل إلیه أو المرسل- marque du destinataire ou de l’expéditeur

الرقم التسلسلي ورقم الطرد في السلسلة -

إن انا صریحا بالصفة الخطرة للبضائع الطبیعة العامة للبضائع، والعالمات الرئیسیة الالزمة للتعریف بالبضائع وبی-أ=

طبقامعبرا عنها على نحو آخر، وكل ذلك ا هذه الصفة، وعدد الطرود أو القطع، ووزن البضائع أو كمیتها هكانت ل

.»للبیانات التي یقدمها الشاحن

مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة مقارنة مع اتفاقیة هامبورغ، الطبعة الثانیة، كمال حمدي،-1

.74، ص 2003منشأة المعارف، اإلسكندریة، 
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1
.(Le numéro de série et le numéro du colis dans la série)

سم ارتفاعا 10م كل طرد بحروف مقروءة على األقل كما یجب على الشاحن أن یعلّ 

وكذا تعیین الجهة العلیا من السفلى للطرد وذلك لتسهیل معرفة الطرود سواء في میناء 

البضائع الشحن أو میناء التفریغ وتفادي األخطاء التي تكون في وثائق الشحن، فتعلیم 

، لذلك یجب أن تحتوي العالمات التي توضع على البضائع على 2یقضي أن یكون واضحا

:الشروط التالیة

أن تكون العالمات مطبوعة ومختومة بشكل واضح وظاهر على البضائع غیر -

.المغلفة أو على الصنادیق أو على األغلفة التي تعبأ فیها البضائع 

.حتى نهایة الرحلة البحریةبقاء قراءة العالمات میسورة-

.أن تكون العالمات غیر قابلة للمحو-

.أن تكون العالمات محكمة الوضع-

.3عئأن تكون العالمات دالة على كل المعلومات المتعلقة بالبضا-

خطرة أو قابلة لاللتهاب ئعیمكن للشاحن وفقا لعقد النقل البحري للبضائع أن یهیأ بضا

فرضت 1978هامبورغ لسنة قواعدالبحري من أجل نقلها، إال أن واالنفجار لتسلیمها للناقل 

الفقرة األولى منها على ما 13على الشاحن القیام بتعلیم البضائع الخطرة حیث نصت المادة 

:یلي

على الشاحن أن یضع عالمات أو بطاقات مناسبة على البضائع الخطرة تفید بأنها «

.»خطرة

1- Olivier LEBRUN, La responsabilité du chargeur, mémoire Master 2, droit maritime et des
transports, faculté de droit et des sciences politiques D’AIX MARSEILLE , 2009, p 20.

.165، ص المرجع السابق،...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -2

شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود لنیلالتزامات الشاحن في عقد النقل البحري، مذكرة سامیة عباس، -3

.24، ص 2012، الجزائر، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
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ألزمت الشاحن بوضع العالمات على البضائع 2009روتردام لسنة قواعدكما نجد أن 

:البند ب من قواعدها على ما یلي32الخطرة، حیث نصت المادة 

وضع الشاحن على البضائع الخطرة عالمة أو وسما یتوافق مع أي قانون أو لوائح «

من مراحل أو اشتراطات أخرى من جانب السلطات العمومیة تكون ساریة أثناء أي مرحلة

النقل المعتزم لتلك البضائع، وٕاذا لم یفعل الشاحن ذلك، كان مسؤوال تجاه الناقل عن ما ینجم 

.»عن ذلك التقصیر من خسارة أو ضرر

یعد الهدف من تعلیم البضائع الخطرة من طرف الشاحن الحد من األخطار التي 

المخاطر التي تتعرض تتعرض لها األشخاص على ظهر السفینة والسفینة ذاتها فضال عن 

، بحیث تعرف المواد الخطرة بأنها أي مواد إذا دخلت البیئة البحریة یمكن أن 1لها البیئة

تسبب مخاطر على صحة اإلنسان أو تضر الكائنات الحیة أو الحیاة البحریة أو تضر 

.2بأسباب الراحة أو تدخل في االستخدامات الشرعیة للبحر

32، وكذا المادة 1978هامبورغ لسنة قواعدألولى من الفقرة ا13یالحظ أن المادة 

، لم تقدم حال لما یثور بشأن الوقوف على ما إذا 2009ب من قواعد روتردام لسنة بند ال

IMDG، لذلك نجد أن مدونة 3كانت مادة ما خطرة أم ال بما أنها لم تضع قائمة بهذه المواد

أي مدونة التصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة الذي اعتمد ألول مرة من طرف 

، والذي جاء لتطبیق الفصل السابع من 19654بسنة IMOالمنظمة البحریة العالمیة 

والتي یقال لها 1974نوفمبر 01االتفاقیة الدولیة إلنقاذ الحیاة البشریة في البحر لـ 

.134، 133، ص ص ، المرجع السابق...نصوص اتفاقیة هامبورج أحمد محمود حسني، -1

، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، النقل والشحن والتأمین البحري في ضوء القانون الدوليیوسف حسن یوسف، -2

.95، ص 2013القاهرة، 

.137، المرجع السابق، ص ...نصوص اتفاقیة هامبورجأحمد محمود حسني، -3

.95، المرجع السابق، ص یوسف حسن یوسف-4
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1SOLAS فئات 09بمئات البضائع الخطرة والتي قسمتها إلى تشمل على قائمةالتي

:المتمثلة في

.المتفجرات-1

.الغازات المضغوطة-2

.السوائل القابلة لالشتعال-3

.المواد الصلبة القابلة لالشتعال-4

.السموم-5

.المواد المؤكسدة-6

.المواد المشعة-7

.المواد اآلكلة-8

.2المواد الخطرة المتنوعة-9

بعد وصفها لقائمة بالمواد الخطرة التي تنقل بحرا تنص على IMDGنجد أن مدونة 

ضرورة قیام الشاحن بوضع عالمات وملصقات على الطرود والحاویات التي تحمل مثل هذه 

المواد، وكذلك تحدید االسم الكیمیائي المعروف للمادة الملوثة للبیئة البحریة، بحیث یوضع 

، كما اشترط كتابتها 3الطرد أو الحاویةاالسم بین قوسین على أن تكون على جانبي 

Lettres)باألحرف الكبیرة  majuscules) كما هي محددة في التصریح باإلرسال كما یحمل

1- Olivier LEBRUN, Op.Cit, p 44.

، یتضمن المصادقة على االتفاقیة 1983أوت 27المؤرخ في 510-83صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رقم *

36ر عدد .، ج1974نوفمبر سنة 1المتعلقة بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر المبرمة في لندن في 1974الدولیة لسنة 

.1983أوت 30صادرة في 

، 2007كر الجامعي، اإلسكندریة، ، دار الف)البحري، الجوي، البري، النهري(تأمین النقل الدولي طارق جمعة سیف، -2

.78ص

.95المرجع السابق، ص یوسف حسن یوسف، -3
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وعند االقتضاء عالمة ملوث بحري، وعلى الشاحن UNأو ONUكل طرد أو حاویة حرف 

Etiquettes)أن یضع على كل طرد أو حاویة ملصقات تشیر إلى خطورتها de danger)1.

أن یتم التأكد من أن البضائع قد شحنت وعند حدوث خسائر أو أضرار للبضائعیجب 

وأنها كانت تحمل العالمات الخاصة بالفئة بطریقة أصولیة مطابقة للتعلیمات الدولیة فعال

.IMDG2التي تنتمي إلیها حسبما حددتها مدونة 

للمراجعة والتعدیل المستمر حتى تواكب التطورات ولتغطي IMDGتخضع مدونة 

المنتجات الخطرة الجدیدة، لذا یمكن القول بأن القائمة التي تضمنتها المدونة بشأن المواد 

الخطرة المنقولة بحرا لیست على سبیل الحصر، وٕانما كلما ظهرت مواد خطرة جدیدة على 

.3مدونةالبیئة البحریة یمكن إضافتها إلى قائمة ال

من جهتها نصت ضمن 73/78نجد أن اتفاقیة ماربول IMDGباإلضافة إلى قواعد 

الملحق الثالث على قواعد خاصة بتلوث البیئة البحریة عن طریق المواد الخطرة المنقولة 

في حالة عدم الحاویات والطرود، فنصت على أنه بحرا، وجاءت بتعلیمات خاصة للنقل ب

و الطرد تبین نوع البضاعة، اعتبرت هذه األخیرة مواد خطرة ملوثة وجود عالمات بالحاویة أ

، لذلك یجب وفقا لهذه االتفاقیة اظهار 4للبیئة البحریة إلى أن یثبت التحلیل الكیمیائي العكس

.خطورة البضاعة وذلك بتعلیم الطرود أو الحاویات

.41المرجع السابق، ص سامیة عباس،-1

.179المرجع السابق، ص طارق جمعة سیف، -2

.40، ص السابقالمرجع سامیة عباس،-3

والمعدلة ببروتوكول 1973لسنة بواخرهي اتفاقیة دولیة حول منع التلوث الصادر من ال73/78ماربول اتفاقیة-4

.96المرجع السابق، ص یوسف حسن یوسف، انظر في ذلك ،02/10/1983، جرى العمل بها بـ 1978

لوث الناجم من البواخر وحول حول الوقایة من الت1973تفاقیة الدولیة لسنة ى االلإیجب التنبیه أن الجزائر انضمت *

=انضمام الجمهوریةالجزائریة، یتضمن1988ماي 31لـ 108-88جب مرسوم المتعلق بها، بمو 1978بروتوكول سنة 
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ري للبضائع على یعد عدم كفایة وٕاتقان العالمات من طرف الشاحن في عقد النقل البح

البضائع إهماال وسهوا منه ویعني إخالال بالتزام یفرضه عقد النقل البحري للبضائع في حقه، 

فإذا ما أثبت الناقل أن الضرر الذي لحق البضاعة ناشئ عن عدم كفایة أو إتقان العالمات 

ج بحیث یتحمل .ب.البند ح من ت803، وهو ما أقرته المادة 1فإنه یعفى من المسؤولیة

البند  س 4، وهو ما تقضي به كذلك المادة 2عئالمسؤولیة التي یسببها للناقل والبضاالشاحن

، وكذا قواعد 19243من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

.4األولى منهاالفقرة 30وفقا لنص المادة 2009روتردام لسنة 

من طرف الناقل البحري الناتج عن عدم كفایة یتم إثبات الضرر الالحق بالبضائع

انت غیر مطابقة عند العالمات أو إتقانها من الشاحن عن طریق إظهاره أوال أن العالمات ك

من طرف الشاحن، وثانیا أن عدم كفایة وٕاتقان العالمات هو سبب تضرر تسلمه البضائع

.5ذا ما یعفیه من المسؤولیةالبضائع وه

1978وكول سنة حول الوقایة من التلوث الناجم من البواخر وحول بروت1973الدیموقراطیة إلى االتفاقیة الدولیة لسنة =

.1988جویلیة 01، لـ 22عدد ر.ج.المتعلق بها

74.، المرجع السابق، ص سامیة عباس-1

المذكورة في المادة السابقة إذا یعفى الناقل من المسؤولیة«:ج على ما یلي.ب.ح من تالبند803تنص المادة -2

:كانت الخسائر أو األضرار الالحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

.»أخطاء الشاحن، وال سیما التحزیم أو تكییف أو تعلیم البضائع-ح

ال «:على ما یلي1924س من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة بند ال4تنص المادة -3

:یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو الناشئ عن

.»عدم كفایة أو عدم اتقان العالمات-س

یتحمل الشاحن مسؤولیة ما یتكبده الناقل «:على ما یلي2009الفقرة األولى من قواعد روتردام لسنة 30تنص المادة -4

من خسارة أو ضرر إذا أثبت الناقل أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن إخالل الشاحن بواجباته بمقتضى هذه 

.»االتفاقیة

5- Innocent Fetze KAMDEM, La responsabilité du transporteur maritime de marchandises au niveau
international, mémoire pour l’obtention du grade (LLM), faculté de droit, université Laval, Québec,
Canada, 1999, p 105.
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لتحمل مالئمبعد قیام الشاحن بكل العملیات المتعلقة بتهیئة البضاعة على نحو 

.مخاطر الرحلة البحریة وعملیات الشحن والرص والتفریغ، یلتزم بتسلیمها للناقل البحري

الفرع الثاني

التزامات الشاحن المتعلقة بتسلیم البضائع للناقل البحري

للناقل البحري في الزمان قل البحري للبضائع بتسلیم البضائعالشاحن وفقا لعقد النیلتزم

التي یسلمها للناقل یلتزم بتقدیم تصریحات حول البضائع، كما )أوال(والمكان المحددین 

.)ثانیا(البحري 

تسلیم البضائع للناقل البحري في الزمان والمكان المحددینبالتزام الشاحن :أوال

عقد النقل البحري للبضائع من العقود الملزمة لجانبین والتي ترتب التزامات یعتبر

المتفق على شحنهایعد التزام الشاحن بتسلیم البضائع، ف)الشاحن والناقل(متبادلة بین طرفیها 

ج .ب.ت772االلتزام األساسي الذي یبدأ به تنفیذ عقد النقل البحري، فألزمت المادة ونقلها

.1ن ینوب عنه أن یسلم البضائع للناقل البحريالشاحن أو م

ل البحري للبضائع أن ج أنه على الشاحن وفقا لعقد النق.ب.ت772یتضح من المادة 

المتفق على شحنها للناقل البحري في الزمان والمكان المتفق علیهما بموجب یسلم البضائع

ب عنه أن یقدم البضائع في األوقات یجب على الشاحن أو من ینو «:ج على ما یلي.ب.ت772تنص المادة -1

واألمكنة المحددة باالتفاقیة المبرمة بین األطراف أو حسب العرف في میناء التحمیل، وفي حالة عدم تقدیم الشاحن البضائع 

في األوقات واألماكن المحددة یدفع تعویضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على أن ال تتعدى مبلغ أجرة الحمولة 

.»متفق علیهاال
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العرف والعادة السائدة في عقد النقل البحري، أو في الزمان والمكان اللذین یقتضي بهما

.1میناء الشحن في حالة عدم االتفاق على ذلك

یقوم الشاحن في غالب األحوال بتسلیم البضائع للناقل البحري في میناء الشحن 

لكل من التقنین البحري وفقاهذا وبالتحدید تحت روافع السفینة التي ستشحن علیها البضائع،

للناقل منع من االتفاق على تسلیم البضائعال أن ذلك ال یإ،الجزائري واالتفاقیات الدولیة

البحري خارج حدود المیناء كمخازن الشاحن أو الناقل أو أن یسلمها للناقل في میناء الشحن 

في مستودعاته، فهي مسألة خاضعة التفاق األطراف دون قید أو شرط خاصة في ظل 

، إذ في غالب األحوال ما یتم تسلیم تطور النقل البحري ودخول الحاویات في صناعة النقل

البضاعة في مستودعات الناقل البحري حیث یتم تعبئة البضاعة في حاویات ثم تنقل إلى 

.2009لسنة هذا وفقا لقواعد روتردامو 2المیناء لشحنها

یجدر بنا التذكیر أن عقد النقل البحري للبضائع عادة ما یحدد التفصیالت الخاصة 

رفان على وقت محدد اء من حیث زمان التسلیم أو مكانه، فقد یتفق الطبتسلیم البضائع سو 

، كما یمكن أن یتفقا على التزام الشاحن بإخطار الناقل البحري مقدما بموعد لتقدیم البضائع

تستلزم الستالمها البضائعتقدیم البضائع حتى یستعد الناقل لتلقي البضائع، إذا كانت طبیعة

تجهیزات خاصة، كأن تحتاج لحفظها مثال درجات حرارة أو رطوبة أو تبرید الستمرار 

ستعداد ذلك حتى یكون له الوقت الكافي لإلصالحیتها، فیكون من الالزم إخطار الناقل ب

.3الستالم البضائع

عقد النقل البحري، قواعد وأحكام في ضوء قانون التجارة البحریة والمعاهدات والبروتوكوالت الدولیة عدلي أمیر خالد، -1

.56، ص 2006والمستحدث من أحكام محكمة النقض والدستوریة العلیا، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

.355، 354، ص ص 2001البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، الوجیز في القانون هاني دویدار، -2

.163، ص ، المرجع السابق...عقد النقل البحري للبضائع، مراد بسعید-3
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التعویض إذا یترتب على إخالل الشاحن بالتزامه بتسلیم البضائع للناقل البحري وجوب 

كان له مقتض، وقد ترك المشرع البحري مسألة تقدیر هذا التعویض التفاق الطرفین أو لحكم 

القواعد العامة عند عدم االتفاق ومع ذلك فقد اشترط أال تزید قیمة التعویض في كل األحوال 

.1مقدار أجرة الحمولة المتفق علیها

تسلیم البضائع للناقل البحري یجب فلكي یتحمل الشاحن المسؤولیة عن التأخیر في 

على هذا األخیر أن یثبت أن البضائع سلمت له خارج المیعاد المحدد وأن هذا التأخیر سبب 

له األضرار، كما یجب علیه إثبات العالقة السببیة بین التأخیر في تسلیم البضائع من طرف 

.2الشاحن واألضرار المتكبدة من طرفه

لشاحن بتسلیم البضائع للناقل البحري في الزمان والمكان بالرغم من أهمیة التزام ا

المتفق علیهما بموجب عقد النقل البحري أو في الزمان والمكان اللذین یقضي بهما العرف 

في میناء الشحن، إال أنه قلیل من النصوص القانونیة تشیر لهذا االلتزام، أما االتفاقیات 

وال 1924عض قواعد سندات الشحن لسنة الدولیة فال اتفاقیة بروكسل حول توحید ب

نصت على هذا 2009لسنة وال قواعد روتردام 1978هامبورغ لسنة قواعدبروتوكوالتها وال

.3االلتزام

محل عقد النقل البحريلشاحن بتقدیم تصریحات حول البضائعالتزام ا:ثانیا

الشاحن وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بإدراج البیانات المتعلقة بالبضائع في یلتزم

:ج التي تنص على ما یلي.ب.ت753وثیقة الشحن، وهذا ما ورد في المادة 

السفینة، أشخاص المالحة، النقل، البیوع، التأمین، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، القانون البحري، محمد كمال حمدي، -1

.536، ص 1996عمان، 

أشخاص المالحة البحریة، العقود البحریة، دار الجامعة الجدیدة، القانون البحري، السفینة،محمد السید الفقى، -2

.337، ص 2011اإلسكندریة، 

3- Olivier LEBRUN, Op.Cit, p 36.
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.تدرج بیانات البضائع ضمن وثیقة الشحن على أساس التصریح الكتابي للشاحن«

ص العالمات وعدد وكمیة ووزن ویعد الشاحن ضامنا للناقل صحة تصریحه فیما یخ

البضائع ویكون مسؤوال بذلك أمام الناقل عن كل خسارة أو مصاریف ناشئة أو ناتجة عن 

وأن مسؤولیة الشاحن هذه ال تجعل الناقل محررا من .األخطاء المتعلقة بهذه النواحي

.»مسؤولیته والتزاماته الناتجة من عقد النقل تجاه شخص آخر غیر الشاحن

حول توحید بعض 1924الفقرة الخامسة من اتفاقیة بروكسل لسنة 3نصت المادة كما 

:قواعد سندات الشحن على ما یلي

یعتبر الشاحن وقت الشحن ضامنا قبل الناقل صحة العالمات والعدد والكمیة والوزن «

وعلى الشاحن أن یعوض الناقل عن الهالك والتلف .حسب البیانات التي قدمها الشاحن

وحق الناقل في هذه .مصاریف الناشئة أو المتسببة عن عدم صحة هذه البیاناتوال

التضمینات ال یؤثر بحال على مسؤولیاته وتعهداته الناشئة عن عقد النقل لصالح أي شخص 

.»آخر غیر الشاحن

الملقى على عاتق الشاحن هو الم أو تقدیم تصریحات حول البضائعإن واجب اإلع

هامبورغ التي قواعدمن قواعد روتردام، هذا عكس 55والمادة 32، 31، 29محدد بالمواد 

.1وذلك بخصوص البضائع الخطرة13حددت هذا الواجب بنص واحد المادة 

المذكورة أعاله التصریح بما یلتزم الشاحن وفقا لعقد النقل البحري للبضائع طبقا للمواد

:یلي

الجزائریة للقانون البحري والنقل، ، المجلة »أسس جدیدة للنقل البحري الدولي:2008قواعد روتردام «مراد بسعید،-1

.38، ص 2014العدد األول، منشورات مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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ئعالتصریح بوزن البضا-1

من طرف الشاحن عامل مهم، ألنه یسمح بمعرفة مدى البضائعیعد التصریح بوزن 

أقل مما هو مصرح الحق فیها، فإذا كان وزن البضائعنقص البضاعة عند تسلیمها لصاحب

، مما یؤدي 1عئعلیه وقت الشحن من طرف الشاحن، فهذا یدل على وجود نقص في البضا

.إلى مسؤولیة الناقل البحري عن هذا النقص

كما هي محددة حسب أهل االختصاصئعطبیعة البضاالتصریح ب-2

حن امسألة مهمة فهي تفرض جزاءات على الشد مسؤولیة التصریح بطبیعة البضائعتع

.في حالة تقدیمه للناقل البحري تصریحات كاذبة حول طبیعة البضاعة

التصریح بنوع التغلیف-3

لعقد النقل البحري للبضائع التصریح بنوع التغلیف الذي غلفت به یلتزم الشاحن وفقا

.البضائع المسلمة للناقل البحري

التصریح بالعالمات وعدد الطرود التي وضعت فیها البضائع-4

یلتزم الشاحن التصریح بالعالمات وعدد الطرود التي وضعت فیها البضائع، خاصة 

، حیث أنه في حالة هالك أو تضرر البضائع عندما توضع الطرود في صنادیق أو حاویات

في حالة تعبئتها داخل حاویات ولم یتم التصریح بعدد الطرود الموجودة بداخلها، ففي هذه 

.2الحالة تعتبر الحاویة طردا عند حساب التعویض

أهمیة كبرى حیث تسمح للناقل البحري تكتسي تصریحات الشاحن حول البضائع

، كما أن لهذا 3فظ سالمتها وسالمة السفینة على حد سواءترتیب البضاعة بطریقة تح

1- Olivier LEBRUN, Op.Cit, p 48.
2- Olivier LEBRUN, Ibid, p 49.

.32المرجع السابق، ص سامیة عباس، -3
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وفحصها وتسلیمها والتحقق منها ومدى تائج هامة تظهر عند تفریغ البضائعالتصریح ن

مطابقتها لسند الشحن، وعلى أساس هذا التصریح تتأسس دعوى مسؤولیة الناقل البحري عند 

.1عئهالك أو تلف أو نقص البضا

ادقا في إفادته ا لعقد النقل البحري للبضائع أن یكون أمینا وصیفترض في الشاحن وفق

أي عند تقدیمه التصریحات للناقل البحري، ألن إثارة شك الناقل البحري عن بیانات البضائع

یدفعه إلى إدراج عبارات التحفظ في وثیقة الشحن على ت حول البضائعبصدق التصریحا

ج التي .ب.تمن أ البند755، وهذا ما ورد في نص المادة 2عئنوع ووزن وحالة البضا

:تنص على ما یلي

یمكن للناقل أن یرفض تسجیالت تصریحات الشاحن على وثیقة الشحن والتي تتعلق «

:بما یلي

عدد الطرود وكمیة ووزن البضائع عندما تكون لدیه دواعي جدیة للشك في صحتها -أ

.»عقولة للتحقق منهاأو إذا لم تتوفر لدیه الوسائل الم

حول توحید بعض 1924الفقرة الثالثة من اتفاقیة بروكسل لسنة 3كما تسمح المادة 

قواعد سندات الشحن للناقل رفض إدراج في سند الشحن البیانات إذا كان له شك بأنه ال  

.3تمثل بدقة البضائع التي تلقاها من الشاحن

.94السابق، ص المرجع سوزان علي حسن، -1

.33المرجع السابق، ص سامیة عباس، -2

:على ما یلي1924لسنة الفقرة الثالثة من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن3تنص المادة -3

عددا أو ومع ذلك فلیس الناقل أو الربان أو وكیل الناقل ملزما بأن یثبت في سندات الشحن أو یدون فیها عالمات أو ...«

كمیة أو وزنا إذا توافر لدیه سبب جدي یحمله على الشك في عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إلیه فعال أو عندما ال تتوافر 

.»لدیه الوسائل الكافیة للتحقق منها



للبضائعالبحريالنقـلعقدفيالمتبادلةلاللتزاماتالكاملالتنفيذ:األولالفصل

- 29 -

أو قیمتها قیام مسؤولیته حسب البضائعالشاحن تصریحات كاذبة حول ینتج عن تقدیم 

، كما أنه إعفاء للناقل البحري من المسؤولیة عن الخسائر أو األضرار 1ج.ب.ت753المادة 

:ج التي تنص على ما یلي.ب.ت810المسببة للبضائع حسب نص المادة 

ال یعد الناقل مسؤوال عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما یتبعها إذا «

تكب الشاحن بتعمد تصریحا كاذبا بشأن نوعها أو قیمتها في وثیقة الشحن أو وثیقة أخرى ار 

.»مؤیدة للنقل

القابلة لاللتهاب أو طار الناقل البحري بطبیعة البضائعیلتزم الشاحن كذلك بإخ

ا من احتیاطات   االنفجار أو الخطرة حتى یكون له الخیار في قبول نقلها واتخاذ ما یراه الزم

احن أن یضع أو رفض أساسا عملیة نقلها، وتفریعا على ذلك یجب على الشتدابیر وقائیة و 

للتحذیر من خطورتها وبیانا بكیفیة الوقایة منها كلما كان ذلك بیانا على هذه البضائع

.2مستطاعا

ل أو من یمثله عند ج أن ال یعلم الناق.ب.ت778یمكن للشاحن حسب نص المادة 

عن بضائع قابلة لالشتعال أو االنفجار أو بضائع خطرة،  والتي ما كان تسلیمه البضائع

لیقبل بتحمیلها عند معرفة نوعها وخاصیتها، فإنه یمكن له في كل لحظة وفي أي مكان 

تنزیلها من السفینة أو اتالفها أو جعلها غیر ضارة من طرف الناقل دون تعویض، ویعد 

مصاریف ناجمة أو تنجم مباشرة أو بصفة غیر شاحن هذه البضائع مسؤوال عن كل ضرر و 

.مباشرة عن تحمیلها

تدرج بیانات البضائع ضمن وثیقة الشحن على أساس التصریح الكتابي «:ج على ما یلي.ب.ت753تنص المادة -1

.شاحنلل

ویعد الشاحن ضامنا للناقل صحة تصریحه فیما یخص العالمات وعدد وكمیة ووزن البضائع ویكون مسؤوال بذلك أمام 

وأن مسؤولیة الشاحن هذه ال تجعل .الناقل عن كل خسارة ومصاریف ناشئة أو ناتجة عن األخطاء المتعلقة بهذه النواحي

.»ة عن عقد النقل تجاه أي شخص آخر غیر الشاحنالناقل محررا من مسؤولیته والتزاماته الناتج

.338المرجع السابق، ص ، ...القانون البحريمحمد السید الفقى،-2
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على متن السفینة بمعرفة الناقل، إال أنه یمكن له تحمل مثل هذه البضائعكما قد 

تنزیلها أو اتالفها أو جعلها غیر ضارة إذا كانت تشكل خطورة على السفینة أو الحمولة دون 

، وهو ما 1ى ذلك خسائر مشتركة إذا كان لها محلأیة مسؤولیة على الناقل ما لم تترتب عل

حول توحید 1924الفقرة السادسة من اتفاقیة بروكسل لسنة 4نصت علیه كذلك المادة 

32وأخیرا المادة 1978هامبورغ لسنة قواعدمن13بعض قواعد سندات الشحن، والمادة 

.20092البند أ من قواعد روتردام لسنة 

أو قابلیتها لناقل البحري بخطورة البضائعاإخطار الشاحن بناء على ذلك یعد عدم 

وال یقبل في ذات الوقت لناقل ال یعلم بطبیعة هذه البضائعلاللتهاب أو االنفجار متى كان ا

عطي الحق للناقل في بشحنها على السفینة فیما لو علم بطبیعتها،  بمثابة خطأ من الشاحن ی

من السفینة في أي وقت أو إعدامها أو إزالة خطورتها، وذلك دون أن یحق إخراج البضائع

.3للشاحن مطالبة الناقل بأي تعویض عن ذلك

إذا لم یجر إعالم الناقل أو من یمثله عن بضائع قابلة لإلشتعال أو «:ج على ما یلي.ب.ت778تنص المادة -1

بتحمیلها عند معرفة نوعها وخاصیتها، فإنه یمكن في كل لحظة وفي أي االنفجار أو بضائع مخطرة، والتي ما كان لیقبل 

مكان تنزیلها من السفینة أو اتالفها أو جعلها غیر ضارة من طرف الناقل دون تعویض، ویعد شاحن هذه البضائع مسؤوال 

.عن كل ضرر ومصاریف ناجمة أو تنجم مباشرة أو بصفة غیر مباشرة عن تحمیلها

هذه البضاعة محمال على متن السفینة بمعرفة وموافقة الناقل، وأصبح یشكل خطرا على السفینة أو وٕاذا كان بعض من

الحمولة، فإنه یمكن تنزیله بنفس الشكل أو اتالفه أو جعله غیر ضار من طرف الناقل دون أیة مسؤولیة على الناقل ما لم 

.»تترتب عن ذلك خسائر مشتركة إن كان لها محل

13، والمادة 1924لسنة الفقرة السادسة من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن3انظر المادة-2

.2009أ من قواعد روتردام لسنة بند ال32،  والمادة 1978هامبورغ لسنة قواعدمن 

، كلیة في القانوندكتوراهلنیل شهادة، رسالة-دراسة مقارنة–نظام إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة جبارة نورة، -3

.163، ص 2008الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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المطلب الثاني

التزامات الشاحن بدفع أجرة النقل

یعد أداء أجرة النقل البحري للبضائع االلتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق الشاحن في 

.بسند الشحنللبضائععقود النقل البحري

تنفرد أجرة النقل البحري للبضائع بخصائص تمیزها عن األجرة في مختلف أنواع النقل، 

ولعل السبب في هذا التمییز یعود إلى خصوصیة البیئة التي یتم فیها هذا النقل، لذلك یستلزم 

الحوادث البحریة على أجرة النقل البحري ثم أثر، )الفرع األول(علینا األمر إظهار مفهومها 

).الفرع الثالث(، وأخیرا ضمانات الوفاء بدین األجرة)الفرع الثاني(

الفرع األول

مفهوم أجرة النقل البحري

یلتزم الشاحن وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بدفع أجرة الحمولة أو ما یسمى بأجرة 

.1ج.ب.ت738النقل للناقل البحري وفقا للمادة 

، وكذا )أوال(یجب وفقا للمادة المذكورة أعاله التطرق إلى تعریف أجرة النقل البحري 

.)ثالثا(النقل البحري، وأخیرا الوفاء بأجرة )ثانیا(تعیین أجرة النقل البحري

یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر بإیصال بضاعة «:ما یليج على.ب.ت738تنص المادة -1

.»والمسماة أجرة الحمولةمعینة من میناء إلى آخر ویتعهد الشاحن بدفع المكافأة له 
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تعریف أجرة النقل البحري للبضائع:أوال

لم یرد تعریف ألجرة النقل البحري للبضائع ال في التقنین البحري الجزائري وال في 

2009الفقرة الثامنة والعشرون من قواعد روتردام لسنة 01االتفاقیات الدولیة إال في المادة 

:على ما یليصنتالتي 

النقل، تعني األجر المستحق دفعه إلى الناقل مقابل نقل البضائع بمقتضى عقد أجرة«

.»النقل

إذا كان التشریع البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة لم تقدم تعریفا ألجرة النقل البحري 

للبضائع، فإن فقه القانون لم یتركها دون تعریف، فقد قام الفقهاء بتعریفها من خالل دراستهم 

.قل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاصللن

تعریف أجرة النقل البحري في الفقه اإلنجلیزي-1

وردت عدة تعاریف فقهیة ألجرة النقل البحري في الفقه اإلنجلیزي، من بینها التعریف 

الذي عرفها بأنها العوض المدفوع عن نقل البضاعة في »توماس كارفر«الذي قدمه الفقیه 

.نفسها تستعمل غالبا لتشیر لإلدالء المقدم عن استعمال السفینة السفینة، والكلمة

الذي عرفها بأنها المكافأة التي تدفع »هادري افامي«كما ورد تعریف آخر للفقیه 

.إلیصال البضائع جاهزة لتسلیمها للمرسل إلیه في حالة جیدة وفقا للمفهوم التجاري

ألجرة النقل البحري »تشورلي وجایلز«تجدر اإلشارة أخیرا إلى التعریف الذي قدمه 

للبضائع حیث عرفا األجرة بأنها الثمن الذي یدفع لمالك السفینة مقابل نقل البضاعة إلى 

.1میناء الوصول

أجرة النقل البحري، رسالة مقدمة لمتطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة بسام حمد محمد الطراونة،-1

.10، 9، ص ص 1997القانون، جامعة بغداد، 
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تعریف أجرة النقل البحري في الفقه المصري-2

الفقه المصري أجرة النقل البحري للبضائع بأنها الثمن المقابل لعملیة النقل عرف

.البحري للبضاعة أیا كانت صورة العقد

كما تم تعریفها على أنها المبلغ المتفق علیه في عقد النقل والذي یلتزم الشاحن بدفعه 

.ن والزمان المحددینإلى الناقل أو من یمثله مقابل قیام هذا األخیر بنقل البضاعة في المكا

تعریف أجرة النقل البحري في الفقه العراقي-3

وردت بعض التعاریف من خالل دراسة القانون البحري وقانون النقل، نستعرضها 

الذي عرف األجرة في عقد النقل »باسم محمد صالح«بالتعریف الذي ذهب إلیه األستاذ 

بأنه المبلغ الذي »عبد الباقي«عموما بأنها المبلغ الذي یجب أداؤه مقابل النقل، كما عرفها 

یدفع عن نقل البضائع في السفینة، كما ترمز الكلمة إلى المبلغ المدفوع مقابل استعمال 

.1السفینة

النقل البحري للبضائع تظهر الحاجة بناء على التعاریف الفقهیة ألجرة الحمولة أو أجرة 

:إلى اقتراح تعریف موحد لها المتمثل في

تعتبر أجرة النقل البحري للبضائع المبلغ النقدي الذي یلتزم الشاحن أو المرسل إلیه 

بدفعه للناقل البحري، مقابل التزام هذا األخیر بنقل البضاعة المتفق علیها عن طریق 

.2البحر

.10المرجع السابق، ص بسام حمد محمد الطراونة، -1

النقل :الرحلة البحریة-أشخاصها-ملكیتها ونظامها القانوني الخاص-البحري، السفینةمبادئ القانون علي البارودي، -2

البحري، البیوع البحریة، الدائنون الممتازون والمرتهنون، الحوادث البحریة، التصادم، الخسارات العمومیة، منشأة المعارف، 

.159، ص 1985اإلسكندریة، 
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یمكن للشاحن وفقا لعقد النقل البحري للبضائع أو المرسل إلیه أن یجب التنبیه إلى أنه

ن أو ینفقها یدفع نفقات بمناسبة عقد النقل البحري للبضائع، كالمبالغ التي یقرضها الربا

لكن تلحق بها في للبضائع، فهي تفترق عن أجرة النقل البحريللمحافظة على البضائع

.1الحكم وتسمى ملحقات األجرة

تعیین أجرة النقل البحري:ثانیا

الحمولة بطرق مختلفة، فقد یلجأ أطراف أجرةیتم تعیین أجرة النقل البحري للبضائع أو

إلى االتفاق على األجرة في العقد، وفي هذه الحالة یكون تعیین للبضائععقد النقل البحري

ع بطرق أخرى غیر اتفاق األجرة اتفاقیا، وفي بعض الحاالت تعین أجرة النقل البحري للبضائ

.األطراف كما هو الحال في حالة التعیین الذي یتم عن طریق المؤتمرات البحریة المالحیة

التعیین االتفاقي ألجرة النقل البحري-1

:ج على ما یلي.ب.الفقرة األولى من ت797تنص المادة 

والتي حدد مقدارها وكیفیة دفعها الحمولةتترتب على الشاحن أجرة الشحن أو «

.»بموجب اتفاقیة األطراف

یفهم من هذا النص أنه یتم التعیین االعتیادي ألجرة النقل البحري للبضائع في جو من 

بسند الشحن، فاألصل أن أجرة النقل للبضائعالحریة التعاقدیة یتسم بها عقد النقل البحري

الذي هو المصدر الرئیسي لهذا )الشاحن والناقل(البحري للبضائع یعینها اتفاق األطراف 

.التعیین، وهذا المبدأ معمول به في معظم التشریعات البحریة واألجنبیة على حد سواء

للبضائع، معاونو الناقل البحري، تأجیر السفن والنقل البحري، مع شرح النقل البحري علي جمال الدین عوض، -1

.519، ص 1992ونصوص اتفاقیة هامبورغ، دار النهضة العربیة، القاهرة،
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أجرة النقل البحري للبضائع في )الشاحن والناقل(یحدث أحیانا أن ال یعین المتعاقدان 

ویعد هذا تقدیرا صحیحا ألجرة العقد، ولكنهما یعینان األساس الذي یقوم علیه تقدیرها، 

، فقد جرت العادة على تقدیر األجرة حسب وزن البضاعة، فیتفق على مبلغ معین عن 1النقل

أو كیلوغرام من البضاعة، وقد تحدد األجرة على أساس )كیلوغرام1000(كل طن متري 

در األجرة تقالحجم عن كل متر مكعب أو هكتولتر وتتبع هذه الطریقة في نقل السوائل، وقد 

.2وحجمها معا كما هو الشأن في نقل األخشابعلى أساس وزن البضائع

كما قد تحدد البضاعة على أساس عدد وحدات البضاعة المشحونة كالسیارات مثال، 

وقد تحدد على أساس القیمة وتتبع هذه الطریقة في نقل البضائع الثمینة كالمجوهرات 

.3والسبائك واللوحات الفنیة وما ماثلها

تحتسب أجرة النقل البحري للبضائع في حالة النقل بالحاویات الذي أخذ یسیطر على 

النقل البحري على أساس أجرة نقل الحاویة كوحدة سعریة تغطي أجرة النقل من الباب إلى 

قدما، وكذا الباب مع تحدید أجرة النقل للحاویات حسب فئاتها أي فئة عشرین أو أربعین

في كل منها ونوعها وطول مسافة الرحلة الكلیة التي تقطعها بین ئعحسب حجم ووزن البضا

المصدر والمستورد، وقد أفرزت الممارسة العملیة تسعیرة شحن موحدة لجمیع أنواع البضائع 

التي تشحن بالحاویات ونوع السفن التي تنقلها، ویتقاضى الناقل البحري بموجبها مبلغا ثابتا 

محتواها، وتعتبر مثل هذه التسعیرة ضار بالدول النامیة ألن عن كل حاویة دون النظر إلى 

.4صادراتها عادة ما تكون منخفضة القیمة وكذا نوع السفن التي تنقلها

.19المرجع السابق، ص بسام حمد محمد الطراونة، -1

.226، ص 1996مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصطفى كمال طه، -2

، إیجار السفینة والنقل البحري،أشخاص المالحة البحریة،السفینة،القانون البحري الجدید، مقدمةمصطفى كمال طه، -3

.278ص ،1995التأمین البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، ،الحوادث البحریة

.51، 50المرجع السابق، ص ص سامیة عباس، -4
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تعیین أجرة النقل البحري للبضائع في إطار المؤتمرات البحریة-2

كانت أسعار النقل البحري للبضائع في بدایة األمر في تقلب مستمر بسبب عدم 

خضوعها ألیة قواعد تعمل على ضبطها، مما سبب الكثیر من الخسائر للناقلین ومجهزي 

السفن والشاحنین على حد سواء، لذلك بدأت الشركات العاملة في النقل البحري في التجمع 

Liner)ات البحریة في مؤتمرات یطلق علیها المؤتمر  conférences maritime) وتأسس ،

، وألهمیة هذه المؤتمرات في وقتنا 1875أول مؤتمر بحري في مدینة كلتكا بالهند عام 

من إجمالي التجارة %25الحاضر بلغ عددها المئات، وهي تسهم في نقل ما یقدر بـ 

.1المیة المنقولة بحراالع

ر محددة للنقل البحري للبضائع ال یجوز تهدف هذه المؤتمرات إلى وضع أسعا

لألعضاء الخروج علیها، وبالتالي فإن الشاحنین یحصلون على خدمة النقل بأسعار ثابتة 

ومعروفة مسبقا، هذا إضافة إلى جعل التجارة الدولیة تتمتع بخدمة مالئمة وتوفیر التوازن في 

وضع حد للمنافسة من طرف المصالح بین العاملین بالنقل والمستفیدین منه، وبالتالي 

، ویطلق علیهم الخوارج 2(Outsiders)الناقلین الخارجین عن هذه المؤتمرات والتجمعات 

الذین هم مجهزین غیر منضمین للمؤتمرات البحریة، وهم الشركات التي لها خدمات خطیة 

.3في طریق بحري معین دون االنضمام للمؤتمر

ة، فهي تعتبر تجمعات خاصة یحكمها اتفاق ال تملك هذه المؤتمرات شخصیة قانونی

یحدد هدفها والمدة وكذلك المنطقة الجغرافیة التي تحكمها والتزامات األعضاء المشاركین 

.فیها

.20المرجع السابق، ص د الطراونة، بسام حمد محم-1

2 - Mona GRID , Le paiement du fret, mémoire de Master 2 professionnel de droit maritime et des
transports, faculté de droit et de science politique, université de droit d’économie et des sciences
D’AIX MARSEILLE, 2009, p 13.

.170لمرجع السابق، ص ، ا...، عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید-3
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:كما نجد أن تنظیمات المؤتمرات البحریة یختلف فیما بینها اختالفا كبیرا فمنها

االنضمام إلى عضویتها، تتصف المؤتمرات المغلقة بأنها تقید من:المؤتمرات المغلقة

وتضع تعریفة أجرة النقل في المؤتمر وغالبا ما تحدد أنصبة لكل عضو في المؤتمر من 

.إجمالي البضاعة المنقولة في الطریق المالحي

وهي المؤتمرات التي ال تقید االنضمام إلى عضویتها، ویمكن ألي :المؤتمرات المفتوحة

ولذلك ال توجد سیطرة على أحجام الحموالت العاملة مالك سفینة أن ینضم للمؤتمر المفتوح

في الطریق المالحي، ویضمن المؤتمر عدم قیام حرب أسعار بین الخطوط العاملة على 

.نفس الطریق المالحي

وهي الشركات التي لها خدمات خطیة في طریق معین دون االنضمام :خطوط الخوارج

.1إلى أي مؤتمر

تقوم المؤتمرات البحریة بتشكیل لجان خاصة تمثل فیها الشركات العاملة على خطوط 

النقل ومجهزي السفن والشاحنین وقد تضم ممثلین عن الحكومات أیضا، ویتمثل دور هذه 

وضاع ائع بناء على أسس محددة تناسب األسعار لمختلف أنواع البضاللجان في وضع أ

.2االقتصادیة السائدة

ن الخاصة المشكلة من طرف المؤتمرات البحریة بالنظر إلى نوعیة البضائع تضع اللجا

.نوعین من جداول األسعار

التي تخضع لها مجموعة معینة من البضائع المتجانسة من حیث القیمة األسعار -

.السوقیة بحیث یكون لها نظام سعري موحد

.171، ص ، المرجع نفسه...نقل البحري للبضائععقد المراد بسعید،-1

.20المرجع السابق، ص بسام حمد محمد الطراونة، -2
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.األسعار التي توضع لكل نوع من البضائع-

.سعار الواردة في الجداول تضع هذه اللجان نوعین من األسعارومن حیث التقید باأل

األسعار الثابتة، فبعض أنواع البضائع یكون سعر نقلها ثابتا ومتعارفا علیه وال -

.یخضع ألي تخفیض، وتكون هذه السلع موجودة في جداول التسعیرة

ل خط ، فبعض السلع یترك تحدید سعر نقلها لك)المفتوحة(األسعار غیر المحددة -

مالحي حسب ما یراه مناسبا نظرا لوجود منافسة على نقلها من قبل السفن غیر 

، وهذه السلع تستثنى عادة من جداول (Outsiders)األعضاء في المؤتمر 

.1التسعیرة

الوفاء بأجرة النقل البحري للبضائع:ثالثا

:ج على ما یلي.ب.ت797تنص المادة 

تترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة والتي حدد مقدارها وكیفیة دفعها «

.بموجب اتفاقیة األطراف

وفي حالة وجوب دفع األجرة في مكان الوصول، عد المرسل إلیه مدینا كذلك إذا قبل 

.»باستالم البضائع

طرفا هذا النص أن الشاحن حسب األصل هو الملتزم بدفع أجرة النقل باعتباره یقرر 

صل بدفعها سواء استحقت في میناء الشحن قل البحري للبضائع، فعلیه حسب األفي عقد الن

أو في میناء التفریغ، وقد أضاف النص إلى الشاحن ملتزم آخر بدفع أجرة النقل وهو صاحب 

الم البضاعة من الناقل سواء كان المرسل إلیه أو الحامل الشرعي لسند الشحن تالحق في اس

الذي نقل إلیه السند بالحوالة أو بالتظهیر أو بالمنوالة، لكن صاحب الحق في استالم 

.28، 27المرجع السابق، ص ص بسام حمد محمد الطراونة، -1
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فقبوله هذا هو الذي ینشأ ألجرة إال إذا قبل استالم البضائعال یصیر ملتزما بدفع االبضائع

.1البحري ویرتب في ذمته االلتزام بدفع األجرةله الحق في عقد النقل

نظرا ألهمیة أجرة النقل البحري فإنه یدرج في الغالب في سند الشحن بیانا یبین مقدار 

األجرة والجزء المدفوع منها والجزء المستحق منه عند تسلیم البضاعة في میناء التفریغ، ولقد 

لفقرة الرابعة منها قرینة لصالح الشاحن ا16في المادة 1978هامبورغ لسنة قواعدأقامت 

والمرسل إلیه مفادها أن خلو سند الشحن من ذكر أجرة النقل أو ذكر الجزء المستحق منها 

على المرسل إلیه یشكل قرینة ظاهرة على دفع األجرة وعدم استحقاقها على المرسل إلیه، وال 

ا في ذلك المرسل إلیه إذا یستطیع الناقل إثبات خالف ذلك في مواجهة أي طرف ثالث بم

.2تصرف بحسن نیة اعتمادا على خلو السند من مثل هذا البیان

الفرع الثاني

أثر الحوادث البحریة على أجرة النقل البحري

یها هي یعتبر عقد النقل البحري للبضائع من العقود المتبادلة الملزمة للجانبین واألجرة ف

، فیستحق الناقل البحري 3لقیام إلى میناء الوصولمن میناء االمقابل لتمام نقل البضائع

األجرة مقابل تقدیم خدمة النقل البحري للشاحن، وبالتالي ال یثور أدنى شك حول استحقاق 

األجرة في حالة تنفیذ الناقل اللتزاماته على خیر وجه ووصول البضائع كاملة وسلیمة إلى 

.میناء الوصول وفي المیعاد المتفق علیه

النظام القانوني لعقد النقل البحري في القانون الیمني دراسة مقارنة مع االتفاقیات الدولیة، رسالة حسن عبد اهللا العنمى، -1

.173ص ، 2007، كلیة الحقوق، جامعة النیلین، جمهوریة السودان، في القانوندكتوراهلنیل شهادة 

البحریة األردني واتفاقیة في قانون التجارةاألحكام القانونیة لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع عبد الرحمن ذیاب عقل، -2

.51، ص 1999رغ، رسالة الستكمال متطلبات الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، هامبو 

.160، المرجع السابق، ص علي البارودي-3
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تتعرض الرحلة البحریة لمخاطر جسیمة، وقد یترتب علیها تعرض البضائع لكن قد 

المنقولة لضرر، وٕاذا كان مناط البحث عما یكون قد لحق البضائع من ضرر هو إثارة 

مسؤولیة الناقل البحري إال أن لألمر أهمیة فیما یتعلق باستحقاق الناقل البحري ألجرة النقل 

ه عن دفع أجرة النقل المستحقة عند الوصول إذا اكتشف ألنه كثیرا ما یمتنع المرسل إلی

، )أوال(، لذلك نتعرض إلى حاالت استحقاق الناقل ألجرة النقل 1هالك البضائع أو تلفها

.)ثانیا(وحاالت عدم استحقاقه ألجرة النقل 

حاالت استحقاق الناقل ألجرة النقل البحري للبضائع:أوال

أجرة النقل البحري رغم تعرض عملیة النقل لناقل الحاالت التي یستحق فیها اتتعدد 

:البحري للبضائع للمخاطر، والمتمثلة في

ج في حالة مسافنة البضائع من سفینة إلى .ب.ت777طبقا للمادة :الحالة األولى

أخرى خالل توقف السفر، تكون مصاریف المسافنة وأجرة الحمولة الواجبة األداء إلنهاء نقل 

الناقل إال إذا أبعد الناقل عنه المسؤولیة التي سببت هذا التوقف، وفي البضائع على عاتق 

.2الحالتین یحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة

تستحق أجرة الحمولة عن البضائع في حالة فقدانها من جراء عیب :الحالة الثانیة

ج التي .ب.ت798ا للمادة ذاتي للحزم الفاسد أو من جراء عمل منسوب للشاحن وذلك وفق

ال تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء األخطار «:تنص على ما یلي

.»البحریة إال إذا فقدت من جراء عیب ذاتي للحزم الفاسد أو من جراء عمل منسوب للشاحن

، ص )ن.ت.د(للطباعة والنشر، اإلسكندریة، القانون البحري، الدار الجامعیة هاني محمد دویدار، علي البارودي، -1

265.

في حالة مسافنة البضائع من سفینة إلى أخرى خالل توقف السفر، تكون «:ج على ما یلي.ب.ت777تنص المادة -2

المسؤولیة مصاریف المسافنة وأجرة الحمولة الواجبة اآلداء النهاء نقل البضائع، على عاتق الناقل إال إذا أبعد الناقل عنه 

.»التي سببت هذا التوقف، وفي الحالتین یحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة
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إذا تم یستحق الناقل أجرة الحمولة عن المسافة التي قطعتها السفینة، :الحالة الثالثة

إنقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة، إال إذا كان الشخص المهتم بالبضائع لم یتحصل على 

.1ج.ب.ت799أیة فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم إنجازه وفقا للمادة 

تدفع للناقل البحري أجرة حمولة البضائع التي ترمى في البحر ألجل :الحالة الرابعة

ج التي .ب.الفقرة الثانیة من ت801شرط المساهمة، وذلك وفقا للمادة النجاة العامة، تحت 

تدفع للناقل أجرة حمولة البضائع التي ترمى في البحر ألجل النجاة «:تنص على ما یلي

.»العامة، تحت شرط المساهمة

یعود تفسیر استحقاق الناقل البحري ألجرة النقل عن البضائع التي یقرر الربان إلقاءها 

البحر أو التضحیة بها بأي صورة أخرى إلنقاذ السفینة أو الشحنة وذلك مع مراعاة أحكام في 

الخسارات البحریة المشتركة، إلى ما یحصل الشاحن من تعویض عن بضاعته الملقاة یقدر 

.2بحسب قیمتها في میناء التفریغ

ل في جمیع وجود شرط في عقد النقل البحري على استحقاق أجرة النق:الحالة الخامسة

.الحاالت

یقصد بهذا الشرط أن األجرة تستحق للناقل ولو لم تصل البضاعة وتسلم لصاحب 

، والجدیر بالتوضیح أن الفقه 3الحق فیها متى كان ذلك راجعا إلى سبب أجنبي عن الناقل

التي تبطل شروط 1924والقضاء یعتبران هذا الشرط صحیح في ضوء اتفاقیة بروكسل 

، یستحق الناقل أجرة الحمولة إذا تم إنقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة«:ج على ما یلي.ب.ت799تنص المادة -1

.»على أي فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم إنجازهالمسافة إال إذا كان الشخص المهتم بالبضائع لم یحصلعن 

.340المرجع السابق، ص ،القانون البحريمحمد السید الفقى،-2

.522، المرجع السابق، ص ...النقل البحري للبضائععلي جمال الدین عوض، -3
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سؤولیة، فهذا الشرط یعد بمثابة نوع من التأمین یضمن فیه الشاحن للناقل اإلعفاء من الم

.1األجرة من مخاطر البحر، ولكن دون خطأ بفعل الناقل بحد ذاته

البحري للبضائعحاالت عدم استحقاق الناقل  ألجرة النقل:ثانیا

بعض أعفى المشرع البحري الجزائري الشاحن من دفع أجرة النقل البحري للناقل في

:الحاالت المتمثلة في

ال یستحق الناقل أیة أجرة إذا كان عدم تنفیذه لعملیة النقل یرجع إلى :الحالة األولى

خطئه، وللشاحن أن یطلب فسخ العقد وتعویضه عما لحقه من ضرر وفقا للقواعد العامة 

.ج.ب.ت741لمادة وذلك وفقا لبشرط أن ال یتجاوز مبلغ التعویض حدود المسؤولیة 

ال یستحق الناقل أجرة الحمولة عن البضائع المفقودة من جراء األخطار :الحالة الثانیة

ج، فالشاحن یفقد البضاعة والناقل یفقد حقه في أجرة النقل .ب.ت798لمادة لاوفقالبحریة 

.2وذلك ألن األجرة تقابل االلتزام بتنفیذ النقل الذي استحال تنفیذه بسبب هالك البضاعة

:ج على ما یلي.ب.ت800تنص المادة:الثالثةالحالة

ال تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء إهمال الناقل في تلبیة «

.»المذكورة أعاله775و 773و 770االلتزامات المذكورة في المواد 

ج نجد أن الناقل ال یستحق .ب.ت800إلى المواد التي أحالت إلیها المادة بالرجوع

:أجرة الحمولة في الحاالت التالیة

.إذا لم یقدم سفینة صالحة للمالحة-

.إذا لم یزود السفینة بالتسلیح والتجهیز والتموین بشكل مناسب-

.199، 198، المرجع السابق، ص ص ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -1

.196، ص ، المرجع نفسه...البحري للبضائععقد النقل مراد بسعید، -2
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ائع ویجعلها إذا لم ینظف ویرتب ویضع جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیها البض-

.بحالة جیدة الستقبالها وحفظها ونقلها

إذا لم یعن الناقل عنایة تامة بتحمیل ورص البضاعة ونقلها ولم یخصها بالعنایة -

العادیة حسب اتفاق األطراف وأعراف میناء التحمیل أو بعنایة خاصة حسب تعلیمات 

.الشاحن

المتفق علیه أو بالطریق إذا لم تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطریق المبلغ أو-

العادي في حالة عدم تحدیده، باستثناء حالة تغییر الطریق إنقاذا لحیاة األشخاص أو 

.1األموال أو المحاولة في ذلك

قد یدفع الشاحن أجرة الحمولة أو النقل مسبقا للناقل في میناء الشحن، وٕاذا تبین فیما 

الشاحن استرجاع األجرة التي دفعها بعد أن الناقل ال یستحق أجرة الحمولة وجب على 

.2مقدما

الفرع الثالث

ضمانات الوفاء بأجرة النقل البحري

ال مجال للبحث عن ضمانات خاصة للناقل البحري من أجل استیفاء أجرة النقل فیما 

لو كانت هذه األخیرة مستحقة عند القیام إذ یحصل علیها الناقل مقدما، على العكس إذا 

كانت األجرة مستحقة عند الوصول فإن الناقل یكون في حاجة إلى ضمانات تطمئنه إلى 

، وحق االمتیاز )أوال(مثل هذه الضمانات في حق الحبس استیفاء حقه من األجرة، وتت

.)ثانیا(

.66، 65المرجع السابق، ص ص سامیة عباس، -1

إذا لم یستحق أي أجرة للحمولة، وجب إرجاع أجرة «:ج على ما یلي.ب.الفقرة األولى من ت801تنص المادة -2

.»الحمولة المدفوعة مقدما
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حق حبس البضائع:أوال

على الزام المرسل إلیه بضرورة دفع 791حرص التقنین البحري الجزائري في المادة 

أجرة الحمولة كلما كان دفعها واجبا عند الوصول، ولم یكتف بذلك بل ألزمه بدفع كل مبلغ 

.1الناقل بموجب سند الشحن أو بموجب أي وثیقة أخرىیمكن أن یطالب به 

یمكن للمرسل إلیه أن یتجهال دفع أجرة النقل البحري للبضائع لذلك منح المشرع 

الجزائري للناقل إمكانیة حبس البضائع ورفض تسلیمها للمرسل إلیه لغایة دفع ما هو مستحق 

، فحق 2عاف أو تقدیم ضمانا بذلكعن نقلها وعن المساهمة في الخسائر المشتركة وأجرة اإلس

:الناقل في االمتناع عن التسلیم یستلزم التفریق بین فرضین

قد تكون األجرة مدفوعة مسبقا عند الشحن من طرف الشاحن ولكن :الفرضیة األولى

بقي مصاریف اإلسعاف أو المساهمة في الخسائر المشتركة التي هي على عاتق المرسل 

تناع عن تسلیم البضائع حتى یدفع المرسل إلیه ما هو مستحق علیه من إلیه، فهنا للناقل االم

.جراء نقل البضائع أو تقدیم ضمانا كافیا

أن أجرة النقل مستحقة عند الوصول أي في میناء التفریغ وبمعرفة :الفرضیة الثانیة

دم ضمانا المرسل إلیه والناقل یرفض التسلیم حتى یسدد المرسل إلیه مبلغ أجرة الحمولة أو یق

.بذلك

الجدیر بالتوضیح أنه حتى وٕان سمح المشرع للناقل البحري برفض تسلیم البضائع حتى 

، إال أنه قیده بأن یتم إیداع البضائع من طرف المرسل إلیهیتسلم أجرة النقل البحري للبضائع

یترتب على استالم البضائع من المرسل إلیه دفع أجرة الحمولة إذا كان «:على ما یليج .ب.ت791تنص المادة -1

.»دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ آخر یمكن أن یطالب به الناقل بموجب وثیقة الشحن أو بموجب أي وثیقة نقل أخرى

والعمل على إیداعها لغایة دفع یستطیع الناقل رفض تسلیم البضائع «:ج على ما یلي.ب.ت792تنص المادة -2

المرسل إلیه ما هو مستحق عن نقل هذه البضائع وكذلك عن المساهمة في الخسائر المشتركة وأجرة اإلسعاف، أو تقدیمه 

.»ضمانا بذلك
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ئها في السفینة وٕابقا یجوز للناقل البحري حجز البضائعفي المستودعات، مما یفهم أنه ال

دون تفریغها، بل على الناقل البحري القیام بتفریغها وٕایداعها في مكان أمین على نفقة وتبعة 

المرسل إلیه مع إعالمه للشاحن والمرسل إلیه بذلك، فإذا لم تدفع جمیع المبالغ المستحقة 

من للناقل خالل شهرین ابتداء من وصول السفینة إلى میناء التفریغ أو لم تقدم كفالة كافیة 

بموافقة السلطات القضائیة المختصة البضائع، جاز للناقل بیع البضائعصاحب الحق في

، وٕاذا كان بیع البضائع ال یكفي لتغطیة جمیع دیون 1ج.ب.ت795وذلك حسب نص المادة 

.2الناقل ومصاریف إیداع البضائع ومصاریف بیعها، عّد الشاحن مسؤول عنها

حق االمتیاز:ثانیا

الجزائري دین أجرة النقل البحري للبضائع من الدیون الممتازة في القانون جعل المشرع 

البحري وذلك في سبیل تدعیم الحمایة القانونیة لهذه األجرة، ویقع هذا االمتیاز على البضائع 

المنقولة ویقصد منه ثمن البضاعة ال البضاعة ذاتها، كما أنه ال یضمن أجرة النقل فقط بل 

على سبیل تسلیم البضائع لهقة للناقل بسبب النقل كمقابل التأخیر عن كل المبالغ المستح

، فحق االمتیاز هو حق عیني یتقرر قانونا ضمانا لوفاء دین معین مراعاة لصفته، 3المثال

وهذا الحق یمنح الدائن سلطة مباشرة على الشيء المحمل به یمكنه من استفاء دینه 

.4باألولویة في أي ید یكون

الفقرة 818المشرع الجزائري على حق االمتیاز على دین األجرة في نص المادة نص

:ج كما یلي.ب.د من ت

.200، المرجع السابق، ص ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -1

كان بیع البضائع ال یكفي لتغطیة جمیع دیون الناقل ومصاریفه إذا«:ج على ما یلي.ب.ت796تنص المادة -2

.»المتعلقة بإیداع البضائع وكذلك مصاریف بیعها، عّد الشاحن مسؤوال عن الباقي

.370، ص 1993القانون البحري، دار النهضة العربیة، بیروت، محمود سمیر الشرقاوي، -3

.178المرجع السابق، ص حسن عبد اهللا العنمى،-4
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:تدخل في باب االمتیاز على البضائع المشحونة«

دیون أجرة الحمولة أو المكافآت األخرى الناتجة عن عقد استئجار السفینة وعقد -د

وأجرة المهلة اإلضافیة والمصاریف األخرى النقل ومصاریف التفریغ المترتبة على البضاعة 

المستحقة من جراء اتفاق إضافي في التحمیل أو التفریغ وكذلك التعویض المستحق من جراء 

التأخیر في استالم البضاعة من قبل المرسل إلیهم ومصاریف إیداع البضاعة الغیر مطالب 

.»بها في المستودعات

في المرتبة الرابعة وتسبقه امتیازات أخرى مثل یقع امتیاز أجرة النقل البحري للبضائع

المصاریف القضائیة ومصاریف اإلسعاف واإلنقاذ البحري والمبالغ المستحقة عن الخسائر 

الب به الدعوى خالل ، كما أن حق االمتیاز هذا یبطل إذا لم یرفع المط1البحریة المشتركة

قولة في السفینة بین ید الغیر المنالبضائع وقبل أن تصبح البضائعتفریغیوما من 15

.2شرعا

ثانيالمبحث ال

تنفیذ الناقل اللتزاماته المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع

االلتزام األساسي للنقل البحري للبضائع في أن یقوم الناقل البحري بتنفیذ عملیة یتمثل

النقل ابتداء من میناء الشحن إلى میناء التفریغ مقابل أجر یفرضه عقد النقل البحري 

.للبضائع

.201، المرجع السابق، ص ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -1

تبطل االمتیازات على البضائع المشحونة إذا لم یتقدم الدائن باعتراض «:ج على ما یلي.ب.ت820تنص المادة -2

بل أن تصبح البضائع المنزلة عشر یوما من التفریغ وقخالل خمسة لدى الربان قبل البدء بالتفریغ أو إذا لم یرفع الدعوى 

.»من السفینة بید الغیر شرعا
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لذلك فإن األساس هو أن یتولى الناقل البحري وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بكل 

تي تكفل له القیام بالنقل بالشكل الطبیعي والسلیم لتنفیذ العقد بشكل كامل في االستعدادات ال

مواجهة الشاحن، ویمكن تصنیف هذه االستعدادات وفق ما تقتضیه عملیة النقل البحري 

، والتزامات أثناء وبعد تمام )المطلب األول(الرحلة البحریة ءللبضائع إلى التزامات قبل بد

.)المطلب الثاني(الرحلة البحریة 

المطلب األول

التزامات الناقل البحري للبضائع قبل بدء الرحلة البحریة

الناقل البحري قبل قیامه بالرحلة البحریة التزامات عدیدة تعتبر كمرحلة عاتقیقع على

تمهیدیة لتنفیذ عقد النقل البحري للبضائع، فیعتبر إعداد سفینة صالحة للمالحة البحریة من 

، وٕالى جانب إعداد سفینة صالحة )الفرع األول(م االلتزامات الملقاة على عاتقه بین أه

البحري النقلعقد للمالحة البحریة فإن للناقل البحري التزامات فیما یخص البضاعة محل 

.)الفرع الثاني(للبضائع

الفرع األول

المتعلقة بتقدیم سفینة صالحة للمالحةالبحريالتزامات الناقل

الناقل البحري وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بتقدیم سفینة صالحة للمالحة في یلتزم

.)ثانیا(التفاقیات الدولیة اوكذا، )أوال(كل من التقنین البحري الجزائري 

التزام الناقل بتقدیم سفینة صالحة للمالحة وفقا للتقنین البحري الجزائري:أوال

یتعین على الناقل البحري قبل بدء «:ج  على ما یلي.ب.ت770نصت المادة 

:الرحلة السهر على العنایة الالزمة بما یلي
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وضع السفینة في حالة صالحة للمالحة،-أ

تزویدها بالتسلیح والتجهیز والتموین بشكل مناسب،-ب

تنظیف وترتیب ووضع جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیها البضائع وجعلها -ج

.»هابحالة جیدة الستقبالها ونقلها وحفظ

نلمس من نص هذه المادة أن التزام الناقل بإعداد سفینة صالحة للمالحة یكون قبل بدء 

، فإذا تعهد بنقل بضاعة ما یتوجب علیه قبال أن یتأكد ببذل عنایةالرحلة البحریة وهو التزام 

للمالحة وأن تراعى الشروط واألوصاف من أن السفینة التي ستقوم بالعملیة في حالة تصلح 

الفنیة التي یجب أن تتوفر في السفینة ألجل تأمین أمنها وسالمتها حفاظا على سالمة 

.1األرواح واألموال المتواجدة علیها

أولهما، الصالحیة من :تنصرف الصالحیة التي یوجبها النص في السفینة إلى أمرین

قدرة السفینة على خوض البحر ومواجهة مخاطر المالحة في البحار أي:الوجهة المالحیة

أي :وثانیهما، صالحیة السفینة من الوجهة التجاریةالتي یتعین أو یحتمل أن تسیر فیها، 

.ونقلها بأمان إلى جهة الوصولئعالئمة السفینة لتلقي البضام

فإن ذلك یقتضي أن أما بخصوص إعداد وتجهیز السفینة حتى تكون صالحة للمالحة، 

یكون بدن السفینة متینا بحیث یتحمل مخاطر الرحلة البحریة وكفاءة المكینات وأجهزة القیادة، 

ویتضمن تجهیز السفینة تزویدها بطاقم كاف ومؤهل على نحو ما تقضي به القوانین أو 

.2سند الشحناللوائح، وكذلك تزویدها بالمؤن والوقود بما یتفق مع الرحلة البحریة المبینة في 

ماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق العقید لنیل شهادة عقد النقل البحري، مذكرة جلیلة معصور،-1

.56، ص2004الحاج لخضر، باتنة، 

إیجار السفینة، نقل البضائع (استغالل السفینة ،أشخاص المالحة البحریة،السفینة، القانون البحري، كمال حمدي-2

.528، ص 1997،، منشأة المعارف، اإلسكندریة)واألشخاص، القطر، اإلرشاد
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وفیما یتعلق بصالحیة السفینة من الوجهة التجاریة، فإن الناقل یلتزم بأن تكون أقسام 

، ویعني ذلك نظافة وتطهیر العنابر وسالمة السفینة صالحة لوضع البضائع فیها وحفظها

.1معدات التهویة والتبرید وسالمة التستیف

للمالحة الذي تمنحه إدارة صالحیة السفینة للمالحة عادة بواسطة ترخیص تثبت 

، وكذا من الشهادات التي موانئ بعد التأكد من تلك الصالحیةالتفتیش البحري بمصلحة ال

عد قرینة بسیطة یمكن دحضها بالدلیل تإال أن هذه الشهاداتاإلشراف،تمنحها هیئات 

.2العكسي

بتقدیم سفینة صالحة للمالحة وفقا لالتفاقیات الدولیةالبحريالتزام الناقل:ثانیا

بتقدیم سفینة وفقا لعقد النقل البحريتعرضت االتفاقیات الدولیة بدورها إلى التزام الناقل

:صالحة للمالحة، لذلك نتعرض لهذا االلتزام وفقا لالتفاقیات الدولیة

حول بتقدیم سفینة صالحة للمالحة وفقا التفاقیة بروكسلالبحريالتزام الناقل-1

1924لسنة سندات الشحنتوحید بعض قواعد 

تنص 1924لسنة سندات الشحنتوحید بعض قواعد حول بروكسلاتفاقیةنجد أن

على الناقل أن یبذل الهمة الكافیة قبل السفر «:ما یليفقرة أولى منها على 03في المادة 

:فیه لألغراض اآلتیةوعند البدء 

جعل سفینة صالحة للسفر،-أ

تجهیز السفینة وتطقیمها وتموینها على الوجه المرضي،-ب

.115، ص 1998، عقد النقل البحري، منشأة المعارف، اإلسكندریة، أحمد محمود حسني-1

.529ابق، ص ، المرجع الس...، القانون البحريكمال حمدي-2
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إعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وكافة األقسام األخرى بالسفینة المعدة لشحن -ج

.»البضائع فیها وجعلها في حالة صالحة لوضع تلك البضائع بها ونقلها وحفظها

یبدو من هذا النص أن التزام الناقل بضمان صالحیة السفینة للمالحة هو التزام ببذل 

عنایة ولیس التزام بتحقیق نتیجة، إذ یلتزم الناقل ببذل الیقظة المعقولة لجعل السفینة في حالة 

.1صالحة للمالحة قبل السفر وعند البدء فیه

هو التزام تفاقیةلمالحة طبقا لالیؤخذ من ذلك أن التزام الناقل بجعل سفینة صالحة ل

ببذل عنایة بحیث یعفى الناقل من المسؤولیة عن هالك البضائع أو تلفها الناشئ عن عدم 

الصالحیة للمالحة إذا أثبت أنه بذل الهمة الكافیة في تنفیذ التزامه قبل البدء في السفر وعند 

.2البدء فیه

1978هامبورغ قواعدسفینة صالحة للمالحة وفقا لبتقدیمالبحري التزام الناقل -2

حول توحید بعض عكس اتفاقیة بروكسل1978لسنة هامبورغقواعدلم تخصص 

مواد مستقلة لبیان مضمون التزام الناقل البحري بإعداد 1924قواعد سندات الشحن لسنة 

سفینة صالحة للمالحة، بل أنها استعملت نصوصا قانونیة عامة فقط حول مسؤولیة الناقل 

05وأن المادة ،فینة صالحة للمالحةالبحري وتركت للمحاكم مسألة تعریف االلتزام بإعداد س

قد یحصل طالما أن مسؤوال عن أي خسارة أو ضرر جعلت الناقل منهاالفقرة األولى والرابعة

البضاعة في عهدته وهذا یتضمن أي ضرر ناجم عن عدم صالحیة السفینة للمالحة، هذا 

عدد ، 13، مجلة الخلیج العربي، مجلد »مسؤولیة الناقل في عقد النقل البحري للبضائع«، هشام رمضان الجزائري-1

.96، 95، ص ص1981، العراق، 3

- Guy LEFEBVRE, « L’obligation de navigabilité et le transport maritimes sous
connaissement », les cahiers de Droit, vol 31, n° 1, 1990, p 102.

.263، القانون البحري الجدید،  المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه-2
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ول الرحلة البحریة أو خالل یعني أن الناقل علیه ضمان صالحیة السفینة للمالحة على ط

.1النقل البحري للبضائععقدمدة 

2009روتردام بتقدیم سفینة صالحة للمالحة وفقا لقواعدالبحريالتزام الناقل-3

یكون الناقل ملزما، «:على ما یلي2009لسنة من قواعد روتردام14تنص المادة 

:قبل الرحلة البحریة وفي بدایتها وأثنائها، ببذل العنایة الواجبة من أجل

جعل سفینة صالحة لإلبحار واإلبقاء علیها كذلك،-أ

فینة وتزویدها بالمعدات واإلمدادات على النحو المالئم وٕابقائها مطقمة وتطقیم الس-ب

الرحلة،على هذا النحو طوالاإلمداداتومزودة بالمعدات و 

من وجعل عنابر السفینة وسائر أجزائها التي تنقل فیها البضائع، وما یوفره الناقل-ج

البضائع ونقلها والحفاظ علیها علیها، مهیأة وآمنة لتلقي حاویات تنقل البضائع فیها أو 

.»واإلبقاء علیها كذلك

من قواعد روتردام ببذل العنایة الواجبة قبل الرحلة 14یلتزم الناقل بموجب نص المادة 

حتى نهایة البحریة، في بدایتها وأثنائها لجعل السفینة صالحة لإلبحار واإلبقاء علیها كذلك

هنا تمتد حتى أثناء الرحلة وٕالى غایة انتهائها، وهو الفرق الذي فالصالحیة ، الرحلة البحریة

حول توحید بعض قواعد الفقرة األولى من اتفاقیة بروكسل03نالحظه مع ما جاء في المادة 

دراسة مقارنة بین قواعد (الجوانب القانونیة اللتزام الناقل البحري بإعداد سفینة صالحة للمالحة «، ولید خالد عطیة-1

،لبابةعماج،1عدد لى للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلة المحقق الح، »)التجارة البحریة وقواعد الهاي وقواعد هامبورغ

.267السنة الخامسة، ص 
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قضت بجعل سفینة صالحة للمالحة قبل البدء في السفر التي 1924لسنة سندات الشحن

.1وعند البدء فیه

الفرع الثاني

الناقل البحري المتعلقة بالبضائعالتزامات

تمر البضائع محل عقد النقل البحري للبضائع بصدد التزامات الناقل البحري بشأن 

بعد ، ثم تجري العملیات )أوال(تنفیذ العقد بعدة مراحل، فالناقل یتسلم البضائع من الشاحن 

.)ثالثا(وأخیرا رص البضائع )ثانیا(شحن البضائع :ذلك تباعا على النحو التالي

لبضائع في عقد النقل البحريلالبحريالناقلاستالم:أوال

للبضائع من الشاحن في المكان البحريتبدأ عملیات النقل البحري باستالم الناقل

والزمان المحددین في العقد، وٕاذا لم یكن ثمة نص في العقد في هذا الشأن فإن األمر یتوقف 

.2المیناءعلى عادات 

ن الشاحن، یتعین على الناقل البحري استالم البضائع في عقد النقل البحري للبضائع م

بمثابة بدایة تنفیذ العقد، لذا یستوجب علینا األمر التعرض إلى ویعتبر استالمه للبضائع

، وأخیرا ثم إلى مكان وزمان استالم البضائعتعریف استالم البضائع من طرف الناقل، 

.ناقل لسند الشحن بناء على طلب من الشاحنإصدار ال

اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل –، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام خدیجة نبات-1

ماجستیر في القانون، فرع عقود لنیل شهادة، مذكرة)دراسة مقارنة(-الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا

.23، ص 2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة،  بومرداس، 

،التعریف بالعقد،األحكام العامة لعقد الشحن والتفریغ(، عقد الشحن والتفریغ في النقل البحري كمال حمدي-2

، الطبعة )دعوى المسؤولیة،نطاقها،اإلعفاء منها،أسباب المسؤولیة،االلتزامات الناشئة عن عقد الشحن والتفریغ،أطرافه

.21، ص 2002الثانیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 
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:لبضائع في عقد النقل البحري للبضائعلالبحريالناقلتعریف استالم-1

لبضائع في عقد النقل البحري للبضائع بأنها واقعة لالبحريالناقلیمكن تعریف استالم 

إلى الناقل یعني مادیة وقانونیة یحوز الناقل بواسطتها البضائع حیازة فعلیة، فتسلیم البضائع

أنها اللحظة التي تبدأ معه مسؤولیة الناقل البحري على البضائع بحیث تنتقل إلیه المخاطر

.1فیكون مسؤوال عن األضرار التي تصیبها

:في عقد النقل البحري للبضائعئعلبضاالبحري لالناقلمكان استالم-2

مع المتفق علیهالموعدلبضائع في میناء الشحن وفيااستالمبالبحريالناقلیقوم

وفقا لكل من التقنین البحري الجزائري واتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد الشاحن

.1978هامبورغ لسنة قواعدوأخیرا 1924سندات الشحن لسنة 

في مخازن الشاحن أو مخازن الناقل أو في البضائعإال أنه یمكن االتفاق على تسلیم

مكتبه أو مقره، وفي هذه الحالة یتعین على الناقل البحري القیام بما هو الزم لنقل البضائع 

إلى رصیف المیناء تمهیدا لشحنها في السفینة، مع ذلك یندر االتفاق على استالم الناقل 

بما أنها نصت على واقعة النقل من ، وهو ما تضمنته قواعد روتردام2للبضائع خارج المیناء

.الباب إلى الباب

:للبضائعلبضائع في عقد النقل البحريلالبحريالناقلمیعاد استالم-3

البضائع في عقد النقل البحري في المواعید المتفق علیهاباستالم البحريیقوم الناقل

.بینه وبین الشاحن

میعاد استالم البضائع في عقد النقل البحري للبضائع من طرف الناقل في كل یختلف

.من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة

.133، ص المرجع السابق، حسن عبد اهللا محمد العنمى-1

.243، ص المرجع السابق، هاني محمد دویدار وعلي البارودي-2
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في عقد النقل البحري للبضائع طبقا للتقنین البحري لبضائعالناقل لمیعاد استالم -أ

:الجزائري

على عاتقه من وقت البضائعالبحريیبدأ عقد النقل البحري للبضائع بمجرد أخذ الناقل

وضعها تحت تصرفه أو تصرف ممثله القانوني، وكان في استطاعته أن یمارس حقه بنفسه

والتأكد من مطابقتها لبیانات سند الشحن، وهذا طبقا أو عن طریق ممثله في فحص البضائع

:على ما یليج التي تنص.ب.الفقرة األولى من ت739للمادة 

یبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وینتهي بتسلیم «

.»البضاعة إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني

یزید من اتساع ج .ب.الفقرة األولى من ت739جاء في المادة االعتماد على ماإن 

منذ لحظة أخذ باعتباره متكلفا بهاناقل البحري في حالة تسلم البضائعنطاق مسؤولیة ال

على عاتقه وتسلیمها للمرسل إلیه، فمنذ لحظة تسلمه للبضاعة من الشاحن تبدأ البضائع

.1مسؤولیته

البحريمیعاد استالم البضائع في عقد النقل البحري للبضائع من طرف الناقل-ب

:طبقا لالتفاقیات الدولیة

النقل البحري من طرف الناقل وفقا لكل من نتعرض لمیعاد استالم البضائع في عقد

هامبورغ قواعد، وكذا1924سندات الشحن لسنة توحید بعض قواعد حول اتفاقیة بروكسل

.2009، وأخیرا قواعد روتردام لسنة 1978لسنة 

1 - Amar ZAHI, Op. Cit, P 96.
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طبقا التفاقیة للبضائعالناقل للبضائع في عقد النقل البحريمیعاد استالم-1-ب

:1924سندات الشحن لسنة توحید بعض قواعد بروكسل حول 

بصورة 1924حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة لم تبین اتفاقیة بروكسل

واضحة متى یعتبر الناقل قد تسلم البضائع ومتى تبدأ مسؤولیته، والظاهر أن مسؤولیة الناقل 

، وقد أكدت سلم البضائعلحظة یكون الناقل قد تالبحري في ظلها تبدأ عند الشحن وفي هذه ال

ساسیة التي لتفریغ من الواجبات األمن االتفاقیة عندما اعتبرت عملیة الشحن وا2ذلك المادة 

:حیث نصت على ما یلي،1تقع على عاتق الناقل البحري

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة السادسة یتحمل الناقل في جمیع عقود نقل البضائع «

بحرا المسؤولیات ویخضع لاللتزامات ویتمتع بالحقوق واإلعفاءات المنصوص علیها فیما 

.»بعد، وذلك فیما یتعلق بشحن تلك البضائع وتشوینها ورصها وحفظها والعنایة بها وتفریغها

ضائع طبقا لبضائع في عقد النقل البحري للبلالبحريالناقلمیعاد استالم-2-ب

:1978هامبورغ لسنة قواعدل

والنقاط التي كانت معلقة في الكثیر من الخالف1978لسنة هامبورغقواعدحسمت 

فیما یتعلق بمیعاد 1924لسنة بعض قواعد سندات الشحنحول توحید بروكسلظل اتفاقیة

شملت مسؤولیة الناقل البحري المراحل السابقة على الشحن استالم الناقل للبضائع، حیث 

الفقرة األولى من هذه االتفاقیة بأن تشمل مسؤولیة الناقل 4والالحقة للتفریغ، فقررت المادة 

اء الشحن وأثناء البحري المدة التي تكون فیها البضائع في عهدة الناقل وتحت حراسته في مین

.2في میناء التفریغوالنقل

.135، المرجع السابق، ص عبد اهللا العنمىحسن-1

.136، ص نفسه، المرجع حسن عبد اهللا العنمى-2
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في عقد النقل البحري للبضائع طبقا لبضائعلالبحريالناقلمیعاد استالم -3-ب

:2009لقواعد روتردام لسنة 

2009لسنة من قواعد روتردامأالبند الفقرة األولى والفقرة الثانیة 12نصت المادة 

:ما یليعلى

التفاقیة عندما یتسلم الناقل أو الناقل بشأن البضائع بمقتضى هذه اتبدأ مسؤولیة -1«

،ي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها، وتنتهي عندما تسلم البضائعأ

إذا كان قانون مكان التسلم أو لوائحه تقتضي بأن تسلم البضائع إلى سلطة ما -أ-2

یكمن للناقل أن یتسلم البضائع منه، تبدأ مسؤولیة الناقل عندما یتسلم أو طرف ثالث آخر

.»البضائع من تلك السلطة أو الطرف الثالث اآلخر

یفهم من هذه المادة أنه تطبق أحكام قواعد روتردام حتى ولو استلم الناقل البضاعة في 

ى واقعة النقل من المخازن و، أو خارج منطقة المیناء، هذا اعتبارا من أنها قد نصت عل

هامبورغ التي ، هذا عكس اتفاقیةومنه تبدأ مسؤولیة الناقل البحري للبضائعالباب إلى الباب

.1ال تسري إذا كان استالم الناقل للبضائع قد حصل خارج دائرة المیناء

بناء على طلب من سند الشحن بعد استالمه للبضائعلالبحريالناقلإصدار -4

:الشاحن

.28، المرجع السابق، ص نباتخدیجة-1
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حن وبناء على من الشابعد استالمه البضائعأثناء أو أو من یمثله البحريالناقلیلتزم

وهویة بیانات الكافیة المتعلقة بالبضائعإصدار سند شحن یتضمن الطلب من هذا األخیر 

.1ج.ب.ت748وهذا طبقا لنص المادة األطراف وشروط تنفیذ العقد، 

سند لبضائع، فالبحري لنقلالیقوم سند الشحن البحري بدور كبیر في إثبات عقد 

للناقل، وتشكل هذه الوثیقة دلیال على استالم الناقل للبضائع الشحن یثبت فیه تسلیم البضائع

، وال تقتصر وظیفة سند الشحن على إثبات 2التي ذكرت فیها وهي كذلك دلیل على حیازتها

.3نفسهعقد النقل البحري للبضائعنما یتجاوزها إلى إثبات شحن البضاعة فقط وإ 

:بیانات سند الشحن-أ

من طرف الناقل البحري بعد تسلمه للبضائعالذي یصدرهیجب أن یتضمن سند الشحن

:على البیانات التالیةالشاحن

:هویة األطراف-1

.اسم الشاحن وعنوانه-

للسفینة أو مستأجرا لها، وٕاذا لم یذكر اسم وعنوان الناقل وصفته أي إذا كان مالكا -

مجهز السفینة هو الناقل، حیث قضت المحكمة العلیا في هذا اسم الناقل عدّ 

، أنه من المقرر قانونا أنه عدم ذكر 1989جویلیة 09الصدد في القرار الصادر بـ 

بعد استالم البضائع یلتزم الناقل أو من یمثله بناء على طلب من «:ج على ما یلي.ب.ت748تنص المادة -1

الشاحن بتزویده بوثیقة شحن تتضمن قیودا بهویة األطراف، والبضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة البحریة الواجب اتمامها 

.»وأجرة الحمولة الواجب دفعها

.173، ص 2014بلقیس للنشر، الجزائر، الموجز في القانون البحري الجزائري، دارمحمود شحماط، -2

،الحوادث البحریة،البیوع البحریة،النقل البحري،أشخاص المالحة،، القانون البحري، السفینةعادل علي المقدادي-3

.97، ص 2011التأمین البحري، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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اسم الناقل بوضوح في وثیقة الشحن، فإن مجهز السفینة یعد هو الناقل ویكون 

.1 عن النقل، ومن ثم فإن القضاء بخالف ذلك یعد خرقا للقانونمسؤوال

.اسم وعنوان المرسل إلیه إذا كانت وثیقة الشحن اسمیة-

:عناصر الرحلة الواجب اتمامها-2

یقصد بعناصر الرحلة أساسا میناء الشحن ومیناء التفریغ والطریق الذي من الممكن 

، وذلك لتمكین المرسل إلیه معرفة وتواریخ االنطالق والوصولمن طرف السفینةاتباعه

.میعاد وصول السفینة إلى میناء التفریغ

:أجرة الحمولة-3

أغفل طرفا العقدالمتفق علیها، وٕاذاالحمولةجرةجب أن تتضمن وثیقة الشحن قیمة أی

هذا البیان، فیفترض أن المتعاقدان أرادا اتباع السعر الذي جرت علیه أي الناقل والشاحن

.2عئالعادة بالنسبة لمثل هذه البضا

:المشحونةتعیین البضائع-4

ف رّ عَ تُ في سند الشحنج ما یجب ذكره من بیانات أساسیة.ب.ت752حددت المادة 

ریف بالبضائع والتي یقدمها عللتّ المشحونة، من ذلك العالمات الرئیسیة والضروریة بالبضائع

، ویكون ذلك إذا كان طبع على ظهر السفینةالشاحن كتابة قبل البدء في تحمیل البضائع

.وختم هذه العالمات واضحا وبأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزیمها

، 1عدد ، المجلة القضائیة، 39957ف رقم ، مل1989جویلیة 9بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -1

.71، ص 1991

ستیر في القانون، فرع قانون ماجلنیل شهادة القانون الجزائري، مذكرة ، عقد النقل البحري للبضائع في سلیم بودلیو-2

.28، 27، ص ص 2000جامعة باجي مختار، عنابة، األعمال، كلیة الحقوق، 
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كما یجب أن تتضمن عدد الطرود واألشیاء وكمیتها ووزنها حسب كل حالة، مضافا 

.1ك الحالة والتكییف الظاهرین للبضاعةإلى ذل

بدورها1924سندات الشحن لسنة توحید بعض قواعد بروكسل حول عددت اتفاقیة 

الفقرة الثالثة والتي تنص على ما 03نص المادة فرها في سند الشحن في البیانات الواجب تو 

:یلي

أنعهدته،فيوأخذهاالبضائعاستالمبعدالناقل،وكیلأوالربانأوالناقلعلى«

البیاناتالمعتادةبیاناتهمعیتضمنشحنسند،نالشاحطلبعلىبناءالشاحنإلىیسلم

:اآلتیة

الشاحنیقدمهلماطبًقاوذلكالبضائعنوعمنللتحققالالزمةالرئیسیةلعالماتا-أ

أومطبوعةالعالماتهذهتكونأنعلى،البضائعهذهشحنفيالبدءقبلبالكتابة

األغلفةأوالصنادیقعلىأوالمغلفةغیرالبضائععلىظاهرةأخرىطریقةبأیةموضوعة

،السفرایةنهحتىمیسورةاهتقراءتظلبحیثالبضائعفیهاالمعبأة

للبیاناتطبًقااألحوال،حسبعلىالوزن،أوالكمیةأوالقطعأوالطرودعدد-ب

،كتابةالشاحنیقدمهالتيا

،الظاهروشكلهاالبضائعحالة-ج

أوالشحنسنداتفيیثبتبأنملزًماالناقلوكیلأوالربانأوالناقلفلیسذلكومع

فيالشكعلىیحملهجديسببلدیهتوافرإذاوزًناأوكمیةأوعدًداأوعالماتفیهایدون

:یجب أن تتضمن وثیقة الشحن من جملة ما یجب أن تشتمل علیه«:ج على ما یلي.ب.ت752تنص المادة -1

على الحالة المقدمة فیها كتابیا من قبل الشاحن قبل البدء بتحمیل هذه سیة والضروریة للتعریف بالبضائع العالمات الرئی-أ

البضائع، إذا كان طبع وختم هذه العالمات واضحا بأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزیمها،

عدد الطرود واألشیاء وكمیتها ووزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن وذلك حسب الحالة،-ب

.»الحالة والتكییف الظاهران للبضاعة-ج
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للتحققالكافیةالوسائللدیهتتوافرالعندماأوفعالإلیهالمسلمةللبضائعمطابقتهاعدم

.»...منها

لبیانات التي یجب توافرها في سند الشحن البحري یختلف تعداد اما یمكن مالحظته أنه 

.1في كل من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة

نسخ سند الشحن-ب

یراها هذا یلتزم الناقل أو من یمثله بتزوید الشاحن بنسخ مماثلة عن وثیقة الشحن التي 

هذه النسخ، ویجب أن ترفق ، وتبین عدد النسخ الصادرة عن كل نسخة منضروریةاألخیر

یجب أن یتضمن سند الشحن، فیما «:على ما یلي1978امبورغ لسنة الفقرة األولى من قواعد ه15تنص المادة -1

:یتضمن التفاصیل التالیة

الطبیعة العامة للبضائع، والعالمات الرئیسیة الالزمة للتعرف بالبضائع وبیانا صریحا بالصفة الخطرة للبضائع إن كانت -أ

آخر، وكل ذلك طبقا للبیانات التي معبرا عنه على نحوضائع أو كمیتهالها هذه الصفة، وعدد الطرود أو القطع، ووزن الب

.یقدمها الشاحن

.الحالة الظاهرة للبضائع-ب

.اسم الناقل والمحل الرئیسي لعمله-ج

.اسم الشاحن-د

.اسم المرسل إلیه إذا كان الشاحن قد سماه-ه

.ه الناقل البضائع في میناء الشحنمیناء الشحن المنصوص علیه في عقد النقل البحري والتاریخ الذي تلقى فی-و

.میناء التفریغ المنصوص علیه في عقد النقل البحري-ز

.عدد النسخ األصلیة في سند الشحن إذا وجدت أكثر من نسخة أصلیة-ح

.مكان إصدار سند الشحن-ط

.توقیع الناقل أو توقیع شخص آخر ینوب عنه-ي

.، أو إشارة أخرى تدل على أن األجرة مستحقة علیهما یستحق على المرسل إلیه من أجرة النقل-ك

.23من المادة 3البیان المشار إلیه في الفقرة -ل

.بیان أن البضائع ستشحن على سطح السفینة أو یجوز شحنها على هذا النحو إذا كان األمر كذلك-م

.الفترة صراحة بین الطرفینتاریخ أو فترة تسلیم البضائع في میناء التفریغ، إذا اتفق على التاریخ أو-ن

.»6من المادة 4أي حد أو حدود موسعة للمسؤولیة حیثما یتفق على ذلك عمال بالفقرة -س

.2009من قواعد روتردام لسنة 36و لمزید من التفاصیل ارجع للمادة *
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على متن السفینة بنسخة عن وثیقة الشحن وتوقع كل نسخة من وثیقة الشحن من البضائع

ساعة من التحمیل وفي موعد أقصاه قبل مغادرة 24قبل الناقل أو من یمثله والشاحن خالل 

.1یبین على نسخ وثیقة الشحن تواریخ ومكان إصدارهایجب أن السفینة، و 

شكل سند الشحن-ج

:یمكن وضع وثیقة الشحن«:ج على ما یلي.ب.ت758تنص المادة 

،باسم المرسل إلیه المعین بوثیقة شحن اسمیة-أ

ألمر الشاحن أو شخص معین من قبله بوثیقة شحن ألمر،-ب

.»لحاملها-ج

یمكن نقل وثیقة الشحن السم شخص «:ج على أنه.ب.ت759تضیف المادة كما 

:، أيآخر

وثیقة الشحن االسمیة، بالتخلي عن دین،-أ

وثیقة الشحن ألمر بالتظهیر،-ب

.وثیقة الشحن لحاملها بتسلیم وثیقة الشحن-ج

ویملك الشخص الذي نقلت وثیقة الشحن باسمه حق التصرف بالبضاعة المعینة 

.»واستالمها

یلتزم الناقل أو من یمثله بتزوید الشاحن بنسخ مماثلة عن وثیقة الشحن «:ج على ما یلي.ب.ت760تنص المادة -1

.وتبین عدد النسخ الصادرة على كل نسخة من هذه النسخ.التي یراها هذا األخیر ضروریة

ویجب أن ترفق البضاعة على متن السفینة بنسخة عن وثیقة الشحن، وتوقع كل نسخة من وثیقة الشحن من قبل الناقل أو 

.ساعة من التحمیل وفي موعد أقصاه قبل مغادرة السفینة24ثله والشاحن خالل من یم

.»ویجب أن یبین على نسخ وثیقة الشحن تواریخ ومكان إصدارها
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:بثالث أشكال المتمثلة فيالتقنین البحري الجزائري حسب الشحن یصدر سند

:سميسند الشحن اإل

سمي باسم شخص معین، وهو غیر قابل للتداول بالطرق یصدر سند الشحن اإل

إذ یلزم النتقال ملكیة البضائع التي یمثلها سند الشحن اتباع إجراءات حوالة الحق التجاریة

ص إال للشخص المعین في سند الشحن أو الشختسلیم البضائعالمدنیة، وال یجوز للناقل 

عن طریق حوالة الحق المدنیة، فإذا حدث أن سلمها للغیر الذي انتقلت إلیه ملكیة البضائع

.1نشأت مسؤولیته

:سند الشحن اإلذني أو ألمر

یعتبر سند الشحن اإلذني األكثر شیوعا، حیث یذكر فیه اسم المرسل إلیه مسبوقا 

الشحن وبالتالي نقل ملكیة أن یقوم بتحویل سند یحق لهذا األخیروبصیغة اإلذن أو األمر، 

.التي یمثلها هذا السند بمجرد تظهیر السند تظهیرا ناقال للملكیةالبضائع

:سند الشحن للحامل

أن یكون سند الشحن لحامله، فیصدر دون أن یحمل اسم المرسل إلیه، یمكن كذلك 

ومعه ألي شخص یتقدم إلیه لیم، وعلى الناقل أن یسلم البضائعویتداول حینئذ بطریق التس

سند الشحن، ومع ذلك یندر أن یتخذ سند الشحن هذا الشكل نظرا للخطر الذي یتعرض له 

.2صاحبه عند فقده أو سرقته

.335، ص المرجع السابقالقانون البحري، ،محمد السید الفقى-1

مؤرخ ، 58-75أمر رقم من 24و23م إجراءات الحوالة المدنیة في المادتین یجب اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري نظ*

ر .، ج2007ماي 13المؤرخ في 05-07متمم بموجب القانون ، یتضمن القانون المدني معدل و 1975سبتمبر 26في 

.2007ماي 13صادرة في31عدد 

=.154ص المرجع السابق،، علي البارودي-2
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في وثیقة الشحنالبحريلناقلاتحفظات-د

عند اصداره لسند الشحن أن یرفض تسجیل تصریحات الشاحن البحري یجوز للناقل 

ووزن البضائع، عندما تتوفر لدیه -الكمیة-القطع–على وثیقة الشحن بالنسبة لعدد الطرود 

، كما أسباب جدیة للشك في صحتها، وفي حالة عدم توفر الوسائل الكافیة لدیه للتحقق منها

مدموغة أو الخاصة بالبضائع عندما تكون غیر یجوز له رفض تسجیل عالمات التعریف 

.1ج.ب.ت755مختومة، وذلك حسب نص المادة 

شحن البیان المالئم لحالة البضائعقل أو ممثله أن یدرج في وثیقة الیجوز كذلك للنا

محزومة بأنه ال یعلم وله أن یشیر عند استالمه البضائعظاهرین وأهمیتها،وتكییفها ال

:ج التي تنص على ما یلي.ب.ت756محتواها حسب نص المادة 

المالئم المتعلق عنه أن یدرج في وثیقة الشحن البیانللناقل أو من ینوب یجوز«

بحالة وتكییف البضائع الظاهرین وأهمیتها إذا وجدت لدیه الدواعي المذكورة في المادة 

.السابقة

وهي محزومة ألجل نقلها، جاز له كذلك أن یدرج في وثیقة وٕاذا تم تسلیم البضائع

.»الشحن ما یشیر إلى أنه على غیر علم بمحتواها

للناقل الشاحنطرف المسلمة من البضائعلتحفظ في وثیقة الشحن حولیعتبر ا

لناقل، والذي یعبر فیه عن الكمیة لباإلرادة المنفردةبأنه تصرف قانوني صادر البحري

بموجب أن المشرع الجزائري نظم كیفیة تظهیر سند الشحن في حالة سند الشحن اإلذني أو ألمریجب اإلشارة إلى *=

101ر عدد .تضمن القانون التجاري، ج، ی1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم من 13مكرر 543المادة 

.معدل ومتمم1975دیسمبر 19صادرة في

ت، الجزائر، .أ.و.، المجلة القضائة، عدد خاص، د»قانون البحري الجزائريعقد النقل البحري في ال«فاطمة مستري، -1

.55، ص1999
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كما سلمت له، بهدف نقل عبئ ئیسیة والضروریة للتعریف بالبضائعالحقیقیة والعالمات الر 

.1اإلثبات من الناقل إلى الشاحن أو المرسل إلیه

وال تشجع ته من قو الصادرة من الناقل البحري في سند الشحن التحفظاتتضعف 

، لذلك ابتكر الشاحنون وسیلة یخلصون بها سندات الشحن من هذه البضائعالتعامل في

بأن یضمن له ما یصیبه أو الناقلللربانكتابیاالتحفظات، وذلك بأن یعطي الشاحن تعهدا

والمعروف بخطاب الضمانلشاحن إدراجها بالسندبسبب عدم صحة البیانات التي یرید ا

.على أن یقبل الربان إصدار سند شحن نظیف أي خال من كل تحفظ

فخطابات الضمان هي األوراق التي یثبت فیها الشاحن التحفظات التي طلب الناقل 

هذا األخیر إدراجها في سند الشحن ولكنها لم تدرج استجابة لرغبة الشاحن، والتي یعهد 

عند التسلیم للبیانات لتي تترتب على عدم مطابقة البضائعتضاها بضمان كافة النتائج ابمق

الواردة في سند الشحن إذا ما تعرض الناقل لمطالبة من قبل الغیر بالتعویض، وذلك مقابل 

ات فیسهل للشاحن التعامل بالبضائعأن یسلمه الناقل سند شحن نظیف وخالي من التحفظ

.2لى االئتمان من البنوكوالحصول بمقتضاه ع

ئعشحن البضا:ثانیا

یلتزم بشحنها نة صالحة للمالحة واستالم البضائعبعد قیام الناقل البحري بإعداد سفی

.إعدادا لعملیة نقلهاعلى متن السفینة

تعریف عملیة شحن البضائع-1

مجرد عملیة رفعها من جانب السفینة على الرصیف بعملیة شحن البضائعیقصد 

ونقلها عبر حاجز السفینة ووضعها داخل العنبر أو على السطح، وعلى أي حال فإن هذه 

1 -René RODIERE, Droit maritime, 9éme édition, précis Dalloz, Pari, 1982, p333.

.154، ص ، المرجع السابق...، النقل الدولي البحري للبضائع أحمد محمود حسني-2
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األعمال من وجهة النظر القانونیة تشكل عملیة واحدة، فالشحن یبدأ من لحظة استالم 

ت فیها فعال على ظهر البضائع على روافع السفینة ولیس من اللحظة التي تكون قد شحن

.1السفینة

الملتزم بشحن البضائع-2

على عاتق الناقل البحري وهو ما نستخلصه من المادة یقع االلتزام بشحن البضائع

:ج التي تنص على ما یلي.ب.ت773

الناقل بالعنایة التامة على تحمیل ورص البضاعة وصیانتها ونقلها وحراستها یقوم«

.»ویخص البضائع بعنایة عادیة حسب االتفاق بین األطراف وحسب أعراف المیناء

متوافقا مع الواقع العملي للنقل البحري الذي یشیر إلى ج.ب.ت773جاء نص المادة 

الشحن باعتبارها عمال فنیا متخصصا یتطلب خبرة أن الناقل هو من یتولى القیام بعملیات 

وهو ما ال یتوفر للشاحن، یضاف إلى ذلك أن الشاحن في ودرایة معینة للقیام به واتقانه

ري أن الناقل البح، غیرمعظم الحاالت ال یملك اآلالت الالزمة للقیام بهذا النوع من العمل

من ركثیفيأنهعلى متن السفینة، إذلیات شحن البضائع عادة ما ال یقوم هو بنفسه بعم

مال المادیة ما یتعاقد مع مقاول المناولة المینائیة وهو الشخص الذي یتولى األعاألحیان

، لكن یبقى الناقل دائما مسؤوال 2على ظهر السفینة أو إنزالها منهاالالزمة لوضع البضائع

شحنها على خالل عملیات لیه عن األضرار التي تصیب البضائعاتجاه الشاحن والمرسل إ

.مقاول المناولة المینائیة بهاظهر السفینة رغم قیام 

توحید بعض في اتفاقیة بروكسل حول شحن البضائعیعد التزام الناقل البحري بعملیة

التزام إجباري ال یجوز له أن یتخلص من المسؤولیة عن 1924لسنة سندات الشحنقواعد 

.123، صالسابق، المرجع ...النقل الدولي البحري للبضائع، أحمد محمود حسني-1

.272، ص المرجع السابق، هاني دویدار-2
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ثناء هذه مسؤولیة عما یقع من هالك أو تلف أیعفیه من الطریق إدراج شرط في سند الشحن 

الفقرة الثانیة من نفس 3طل بطالنا مطلقا طبقا للمادة العملیة، إذ أن مثل هذا الشرط یعد با

، وال یغیر من ذلك أن یكون الشاحن هو الذي قام بالشحن، إذ أنه أیا من كان القائم االتفاقیة

سؤوال عن أي هالك أو تلف قد یصیب الشحنة نتیجة أي بعملیة الشحن فإن الناقل یكون م

.1إهمال في القیام بهذه العملیة

شحنتنفیذ االلتزام ب1978هامبورغ یقع على عاتق الناقل البحري طبقا لقواعدكما 

تضمنته الحكم الذيوتحمل المسؤولیات الناجمة عن ذلك، وهو البضائع على ظهر السفینة

اقل البحري بالمدة التي والتي حددت اإلطار الزمني لمسؤولیة النمن قواعدها، 04المادة 

.2في عهدة الناقل البحري في میناء الشحن وأثناء النقل وفي میناء التفریغالبضائعتكون فیه

ضمن اإلطار القانوني 1978هامبورغ لسنة قواعدفي البضائعشحنتدخل عملیات 

بأي شكل من او تعدیلهأامخالفتهذي ال یجوز االتفاق على لمسؤولیة الناقل البحري ال

.الفقرة األولى من قواعد هامبورغ 23األشكال وفقا للمادة 

مبدأ بأن عملیات شحن البضائع وتفریغها تقع تضع2009لسنة قواعد روتردامإال أن

على عاتق الناقل البحري، لكن یمكن لألطراف االتفاق خالف ذلك حیث یعهد بهذه العملیات 

من قواعدها التي تنص على ما 13وهو ما تقضي به المادة ،3أو المرسل إلیهإلى الشاحن

:یلي

.123، المرجع السابق، ص ...، النقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسني-1

هذه االتفاقیة مسؤولیة الناقل عن البضائع بموجب «:على ما یلي1978لسنة هامبورغقواعدمن 4تنص المادة -2

.»تشمل المدة التي تكون فیها البضائع في عهدة الناقل في میناء الشحن وأثناء النقل وفي میناء التفریغ
3- Anastasya KOZUBOVKAYA- PELLE préface Yves TASSEL, De la qualité juridique de
transporteur maritime de marchandises : Notion et identification, collection du centre de droit
maritime et des transports, presse universitaire D’Aix Marseille, 2011, p 73.
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ورهنا بأحكام المادة 12المادة یقوم الناقل أثناء مدة مسؤولیته، حسبما حددت -1«

البضائع وتحمیلها ومناولتها وحفظها واالعتناء بها وتفریغها وتسلیمها على نحو مسل، بت26

.مالئم وبعنایة

4من هذه المادة، ودون مساس بسائر أحكام الفصل 1بصرف النظر عن الفقرة -2

یجوز للناقل والشاحن أن یتفقا على أن یتولى الشاحن أو الشاحن 7و5وبالفصول 

المستندي أو المرسل إلیه تحمیل البضائع أو مناولتها أو تستیفها أو تفریغها، ویشار 

.»إلى ذلك في تفاصیل العقد

شحن البضائع على متن السفینة لكن بتوفر هذه المادة لغیر الناقل البحري یمكن حسب

لى البحري أن الناقل لیس هو من یتو اإلشارة في تفاصیل عقد النقلشرط صریح، وهو 

.بل الشاحن أو المرسل إلیه هو من یتولى هذه العملیاتعملیات شحن البضائع

كیفیة شحن البضائع-2

من خالل وقوف السفینة البضائع على متن السفینةشحنیتم الوضع الطبیعي ل

م وسائل مختلفة تبعا ى سطح السفینة باستخداعلاذاة الرصیف، حیث یتم رفع البضائعبمح

والوسائل المتاحة في میناء الشحن، فقد تستخدم روافع السفینة أو روافع المیناء لنوع البضائع

في معظم أنواع البضائع الصلبة، وتستخدم األنابیب في شحن البضائع السائلة كالبترول، 

.1لحبوبالمضخات أو األقماع في شحن بضائع الصب كاوتستخدم

وسائل جدیدة في الشحن مثل روافع ظهرت نتیجة لتطور صناعة النقل البحري

RO)والدحرجة )الروافع القنطریة(الحاویات  RO) بالنسبة لآلالت والسیارات وما ماثلها إذا

، فالحاویات عبارة عن أوعیة تجمع فیها البضائع سائبة 2كانت مشحونة في حاویات مدولبة

.524، المرجع السابق، ص ...، القانون البحريكمال حمدي-1

.76، ص 1971الحاویات وأثرها في تنفیذ عقد النقل البحري، الدار الجامعیة، بیروت،عبد القادر حسین العطیر، -2
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یغالتفر بسیطا بهدف تخفیض نفقات النقل، بما في ذلك التغلیف والشحن و أو مغلفة تغلیفا 

.وتقصیر مسافة الرحلة باختصار الوقت الذي یخصص لعملیات الشحن والتفریغ

وقوف بمحاذاة الرصیف وشحن البضائعیتعذر في بعض األحیان على السفینة ال

مباشرة على السفینة وذلك بسبب العوائق التي ال تسمح للسفینة بالرسو بمحاذاة الرصیف،

في الصنادل ن طریق الصنادل، حیث تعبأ البضائععفیتم في هذه األحوال شحن البضائع

.1وتنقل إلى محاذاة السفینة لیتم شحنها بعد ذلك

حن البضائعمواعید ش-4

على متن تفاقیات الدولیة مواعید لشحن البضائعلم ینظم المشرع الجزائري وال اال

، وعلى ذلك یلتزم الناقل البحري بشحن البضائع في المدد المتفق علیها في عقد النقل السفینة

السائد وجب الرجوع إلى العرفالبضائعشحند على مدة معینة لالبحري، فإذا لم ینص العق

وبدء سریانها العرف السائد في المیناء یتبع في حساب مدد الشحن ، لذلك في هذا المجال

.2الذي یجرى فیه الشحن، فإذا لم یوجد عرف في هذا المیناء أتبع العرف البحري العام

أنواع شحن البضائع-5

ناقل في بعض الحاالت البضائع كأصل عام في عنابر السفینة، لكن یسمح للتشحن

.استثناء عن القاعدة العامةوتعتبر هذه الحالةعلى سطح السفینة عئبشحن البضا

.26، 25، المرجع السابق، ص ص ...عقد الشحن والتفریغكمال حمدي، -1

.157، ص 1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، )الجويالبحري،البري،(عقد النقل حمد اهللا محمد حمد اهللا، -2
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شحن البضائع في عنابر السفینة-أ

تشحن البضائع كأصل عام في عنابر السفینة، وذلك تفادیا لما تتعرض له البضائع 

، التي تشحن على السطح من أضرار المیاه والرطوبة والعواصف التي تلقي بها إلى البحر

.1من خطر الهالك أو التلفكل ذلك بغرض وقایة البضائع

شحن البضائع على سطح السفینة-ب

ة استثناءات على سطح السفینالبضائعشحنالمشرع الجزائري على قاعدة حظر أورد 

:والتي تنص على ما یليج .ب.ت774في المادة 

یجوز تحمیل البضائع على سطح السفینة إال ضمن الشروط التي ال تحد من أمن ال«

.الرحلة وعندما یكون التحمیل في هذه الحالة نظامیا ومتعارفا علیه بوجه العموم

وفي حالة تحمیل البضائع على سطح السفینة یجب على الناقل إعالم الشاحن بذلك 

.»باالتفاق مع الشاحنماعدا في حالة ما إذا كان التحمیل قد تم 

:اشترط المشرع الجزائري شرطین من أجل شحن البضائع على سطح السفینة وهما

على سطح السفینة، البضائعشحنإذا حصل اتفاق بین األطراف على :الشرط األول

سند مستقل عنه، لكنفيأن یثبت هذا االتفاق كتابة سواء في سند الشحن ذاته أویجبإذ

فإن الناقل یصبح ملزما على شحن البضائع على سطح السفینةفي حالة عدم وجود اتفاق

.2بإبالغ الشاحن بذلك

نظامیا ومتعارفا علیه السفینةسطحعلى تحمیل البضائعإذا ما كان:الشرط الثاني

ض الشحنات بطبیعتها ال بوجه العموم، فعلى الناقل إعالم الشاحن بذلك، باعتبار أن بع

.239، ص 1987القانون البحري، دار النهضة العربیة، بیروت، علي جمال الدین عوض،-1

.28المرجع السابق، ص أمین خلفي ،-2
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قسام السفینة ویرجع ذلك إلى كبر حجمها وصعوبة مناولتها، عنابر أو أفي یمكن شحنها

.1كعربات السكك الحدیدیة والقاطرات والرافعات وحتى الحاویات

الشحنة 1924لسنة سندات الشحنتوحید بعض قواعد استبعدت اتفاقیة بروكسل حول 

، فتركت الحریة للناقل لنقل الطریقةبهذه والمتفق على نقلهاالسفینةسطحالمنقولة على 

الشحنة على السطح طبقا لشروطه الخاصة غیر خاضع بشأنها لاللتزامات التي تفرضها 

ن الشحنة قد نقلت على السطح، علیه االتفاقیة، لكن یجب أن یتضمن سند الشحن بیانا بأ

الشحن، أن البضائع قد سند في وهذا البیان یتضمن في الواقع إخطار وتحذیر المرسل إلیه

هذا النوع من بحیث یكون على علم عند قبول المستندات أن السفینةسطحشحنت على 

.2النقل ال یخضع لنصوص االتفاقیة وما تفرضه على الناقل من التزامات

عكس اتفاقیة بروكسل لتوحید بعض قواعد سندات 1978هامبورغ لسنة قواعدأجازت

على سطح السفینة وجعلته استثناء على األصل العام بضائعشحن ال1924الشحن لسنة 

:منها التي تنص على ما یلي9وذلك في المادة 

إال إذا تم هذا الشحن بموجب ال یجوز للناقل شحن البضائع على سطح السفینة-1«

اتفاق مع الشاحن أو وفقا للعرف المتبع في التجارة المعنیة أو إذا اقتضته قواعد أو لوائح 

.قانونیة

إذا اتفق الناقل والشاحن على شحن البضائع على سطح السفینة أو على جواز -2

شحنها على هذا النحو، فعلى الناقل أن یدرج في سند الشحن أو الوثیقة األخرى المثبتة لعقد 

بات وجود اتفاق على النقل بیانا بهذا المعنى، فإذا لم یدرج هذا البیان، تحمل الناقل عبء إث

، مجلة الحقوق الكویتیة، »الوضع القانوني لرص البضائع والحاویات على سطح السفینة«یوسف یعقوب صروخة،-1

.29، ص 1992، الكویت، السادسة عشر مارس 2و1عددان 

.127السابق، ص، المرجع...، النقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسني-2
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تجاه بمثل هذا االتفاقاالحتجاجعلى أنه ال یجوز للناقل .لبضائع على سطح السفینةشحن ا

.أي طرف ثالث، بما في ذلك أي مرسل إلیه یكون قد حصل على سند شحن بحسن نیة

من هذه المادة، أو 1إذا تم شحن البضائع على سطح السفینة خالفا ألحكام الفقرة -3

من هذه المادة بوجود اتفاق 2قبل الناقل بمقتضى الفقرة في حالة عدم جواز االحتجاج من 

عن هالك 5من المادة 1على الشحن على السطح، یظل الناقل مسؤوال خالفا ألحكام الفقرة 

البضائع أو تلفها، وكذلك التأخیر في التسلیم، الناشئ فقط عن الشحن على السطح، ویتحدد 

.من هذه االتفاقیة، حسب مقتضیات الحالة8ادة أو الم6مدى مسؤولیته وفقا ألحكام المادة 

اتفاقا صریحا على نقلها في الفیعتبر شحن البضائع على سطح السفینة بما یخ-4

قواعد نجد أن  كما،»8عنابر السفینة فعال أو تقصیرا من جانب الناقل حسب مدلول المادة 

على سطح السفینة في البضائعشحنللناقل البحريبدورهاأجازت2009لسنة روتردام

.1الفقرة األولى منها25في المادة ورة ت والمذكالحاالبعض

رص البضائع:ثالثا

العملیة التالیة لعملیة شحنها، فبعد شحنها في السفینة في السفینةائعیعتبر رص البض

.یلتزم الناقل برصها

ال یجوز نقل البضائع على سطح -1«:على ما یلي2009عد روتردام لسنة الفقرة األولى من قوا25تنص المادة -1

:السفینة إال

إذا اقتضى القانون ذلك النقل، أو-أ

العربات، وكان و ح السفینة، أو فوق تلك الحاویات أإذا نقلت البضائع في حاویات أو عربات مهیأة للنقل على سط-ب

السطح مهیأ خصیصا لنقل تلك الحاویات أو العربات، أو

إذا كان النقل على سطح السفینة متوافقا مع عقد النقل أو العادات أو األعراف أو الممارسات الجاریة في المهنة -ج

.»المعنیة
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تعریف عملیة رص البضائع-1

توزیع البضائع وترتیبها وتستیفها في عنابر السفینة بطریقة البضائعرصیقصد بعملیة 

.تقي البضائع خطر الهالك أو التلف أثناء السفر وتحفظ للسفینة توازنها

عملیة الفصل بین البضائع بقطع البضائع في عنابر السفینةیندرج في عداد رص

ارة اآلالت أو میاه خشبیة أو وضع قماش سمیك علیها لوقایتها من اهتزاز السفینة أو حر 

هذه العملیة في وظائف الربان الفنیة التي یلتزم ، لذلك تدخل منعا لتضررها أو تلفهاالبحر

.1بها طوال الرحلة البحریة

رص البضائع بعض األمور الهامة عملیةفيیجب على الناقل البحري أن یراعي

:المتمثلة في

.یقیها من خطر الهالك أو التلفسالمة البضائع والحاویات بما ىالمحافظة عل-

.المحافظة على سالمة السفینة وتوازنها-

من فراغات السفینة المخصصة للشحن وأن ال یؤدي إلى استفادةمراعاة أقصى -

.تحرك البضاعة داخل السفینة فتتلف أو تهلك

مراعاة الموانئ وخط سیر السفینة التي تمر بها فتوضع البضائع التي تفرغ أوال في -

.ان المخصص لذلكالمك

.2مراعاة نوع وخاصیة البضائع المشحونة بحیث ال تؤثر بعضها البعض-

مقدمة، السفینة، أشخاص المالحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، القانون البحري،مصطفى كمال طه،-1

.307، ص 2000التأمین البحري، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 

Philippe VINCENT, Droit de la mer, groupe de Boeck, Belgique, 2008, p 260.

.143المرجع السابق، صحسن عبد اهللا محمد العنمى، -2
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مل في الموانئ بحسب طبیعة قواعد فنیة استقر علیها العفي السفینةالبضائعلرص

متة بخطوط الشحن والتي انضالخاص1930، وقد تعرضت له اتفاقیة لندن لسنة البضائع

.19641إلیها الجزائر في 

األخذ بعین االعتبار أثناء عملیة رص البحريفي الواقع العملي أنه على الناقلزیبر 

كل الجوانب والعناصر التي تعقد عمله أثناء الرحلة في عنابر السفینةالبضائع وتثبیتها

أن یأمر أثناء رصها بأن لالنفجارالبحریة، فمثال على الربان عند نقل مواد خطیرة أو قابلة 

یكون تعطیلها أو إبعادها سهال، فلهذا یوصي بأن توضع في أماكن تسهل عملیة رمیها إذا 

أصبحت تشكل خطرا على السفینة وأمنها، كما یجب مراعاة توازن السفینة بحیث یتجنب 

.شحن جزء منها دون اآلخر

ذ أكبر عدد ممكن من فها، أخألساسي من عملیة رص البضائع وتستیالهدف ایتمثل

تنفیذ هذه العملیات محافظا البحريالحمولة داخل السفینة، لهذا یستوجب األمر على الناقل

.2على صالحیة السفینة للمالحة والمحافظة على البضائع لحین تسلیمها إلى أصحابها

الخطأ في رص البضائع-2

، لكن عادة ما البضائعرصعقد النقل البحري بعملیة یلتزم الناقل البحري بموجب 

یعهد بهذه العملیة إلى مقاولین متخصصین في ذلك من ذوي خبرة، لكن ال یعفي ذلك الناقل 

.الرص ألنه مسؤول عن هذه العملیةعملیةمن التزامه باإلشراف على

، المتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة 1964مارس 02لـ 73-64ضمت الجزائر إلیها بموجب المرسوم رقم نا-1

مارس 24، لـ 25ر عدد .، ج1930جویلیة 05الشعبیة الدیموقراطیة إلى االتفاقیة الدولیة المتعلقة بخطوط الشحن لـ 

1964.

المرجع السابق، ص ، »لرص البضائع والحاویات على سطح السفینةالوضع القانوني «یوسف یعقوب صروخة،-2

60.
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مأثناء قیامهأو المقاولین المتخصصینیحدث في بعض الحاالت أن یخطأ الناقل

الخطأ في الرص لذلك سمح بإثباتا یعرضها للتلف أو الهالكممبعملیة رص البضائع

الرص والتستیف المعیب من أبرز وأهم أسباب المنازعات بین ویعتبربكافة طرق اإلثبات، 

الناقلین والشاحنین، ألن الرص ال یعني مجرد تكدیس البضائع فوق بعضها البعض بل یلتزم 

، لذلك یلجأ الناقل إلى لفواصل ونوعیة البضائعوالبرودة وامراعاة التهویة ودرجة الحرارة 

استحصال شهادة بسالمة عملیة الرص بأنه قد تم وفقا لألصول الفنیة الدولیة المتعارف 

علیها وذلك من خبراء الرص، لكن هذه الشهادة لیست إال قرینة بسیطة على سالمة الرص 

.1یمكن إثبات عكسها

والمحافظة یعد خطأ تجاریا متعلقا بالبضائعالبضائعرصیرى البعض أن الخطأ في 

أنه إذا كان الخطأ في رص علیها والعنایة بها وصیانتها، في حین البعض اآلخر یرى

.2من الجسامة بحیث یأثر على أمن وتوازن السفینة فهو خطأ مالحيالبضائع

المطلب الثاني

التزامات الناقل البحري أثناء وبعد الرحلة البحریة

لناقل البحري بعد اتمام جمیع االلتزامات الواقعة علیه قبل الرحلة البحریة من یلتزم ا

وشحنها ورصها، القیام بعدید من االلتزامات ة صالحة للمالحة واستالمه للبضائعإعداد سفین

إال أن التزاماته ال تنتهي عند، )الفرع األول(أثناء الرحلة البحریة تفرضها علیه هذه الرحلة 

الفرع (عند نهایة الرحلة البحریة حتىالتزامات أخرى مفروضة علیهكهذا الحد بل هنا

).الثاني

.144، 143المرجع السابق، ص ص حسن عبد اهللا محمد العنمى،-1

2 - Antoine VILLARD, «Transport maritime, responsabilité du transporteur de marchandises»,
Juris-Classeur de responsabilité civile, edition de Juris-Classeur, Paris, 1994, p15.
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الفرع األول

التزامات الناقل البحري أثناء الرحلة البحریة

یلتزم الناقل البحري للبضائع القیام بإنجاز الرحلة البحریة والتي یتحقق بموجبه التزامه 

ه ، كما یتوجب علی)أوال(بنقل البضائع أي تغییر مكانها من میناء الشحن إلى میناء التفریغ 

.)ثانیا(من میناء الشحن إلى میناء التفریغ المحافظة علیها األمر أثناء تغییر مكان البضائع

نقل البضائع:أوال

ن وهو التزام یقع على عاتق الناقل البحري أثناء هذه المرحلة أهم نتیجة ینشدها الشاح

و في ي المیعاد المتفق علیه أمن میناء الشحن إلى میناء التفریغ فالناقل بنقل البضائع

.1المیعاد المعقول باتباع خط السیر المعین في العقد وعلى متن السفینة المعینة

الطریق المتبع من طرف السفینة-1

:على ما یليج .ب.ت775تنص المادة 

یجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطریق المبلغ أو المتفق علیه وفي حالة «

عدم تحدیده فالبطریق العادي، وال یعد مخالفة لعقد النقل البحري أي تغییر للطریق، إلنقاذ 

.»حیاة األشخاص أو األموال في البحر أو المحاولة في ذلك

عبر الطریق المتفق علیه، وٕاذا البضائعیلتزم الناقل البحري حسب هذه المادة أن ینقل 

لم یتم االتفاق حول األمر فعلیه أن یسلك الطریق العادي، وال یعد مخالفة لعقد النقل البحري 

أي تغییر للطریق إذا كان إلنقاذ األشخاص أو األموال أو المحاولة في ذلك، كما ال یعد 

.عن أي خسارة تنجم عن ذلكفي هذه الحالة مسؤوال 

.326، ص المرجع السابق، محمد سمیر الشرقاوي-1
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تباع خط السیر المحدد في العقد، فإذا لم البحري وفقا لعقد النقل البحري بإیلتزم الناقل 

عند یجب مراعاة ذلكیتم اإلشارة إلیه في العقد وكانت السفینة تتبع خط سیر محدد فإنه 

الناقل اتباع خط السیر وٕاذا لم یكن لها خط سیر محدد وجب علىتنفیذ عقد النقل البحري، 

.1األكثر أمنااألقصر و 

عن الخط المعتاد االنحرافنجد أنه وٕان كان األصل أو القاعدة العامة هو عدم جواز 

التي االستثنائیةولزوم الخط المستقیم لنقل البضائع، لكن لم یغفل القانون بعض الظروف 

تبرر انحراف السفینة عن الخط المستقیم أو المعتاد والتي تطرأ على الناقل أثناء الرحلة 

على مصلحة أعلى من التقید بالسیر في الخط المعتاد أو مصلحة السفینة البحریة كالحفاظ 

.2أو الشاحنین، كالمساعدة واإلنقاذ البحریین

األشخاص في البحر التزام قانوني بموجب نص المادة یعد التزام الناقل البحري بإنقاذ 

:ج التي تنص على ما یلي.ب.ت334

سفینة أن یقدم ید المساعدة لكل شخص موجود في البحر یتعین على كل ربان «

.»ومسافریه لخطر جديویوشك على الهالك وذلك بدون أن یعرض سفینته وطاقمه

منها كما أقرت االتفاقیات الدولیة التزام الناقل بإنقاذ األشخاص واألموال في البحر، 

ن المبرمة یدة واإلنقاذ البحریاتفاقیة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمساع

.3، والتي انضمت إلیها الجزائر1910سبتمبر 10ببروكسل في 

1- Martine REMOND -GOUILLOUD, Droit maritime, 2éme édition, Pédone, Paris, 1993, p339.

.146المرجع السابق، ص حسن عبد اهللا محمد العنمى،-2

تضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة ، ی1964مارس 02لـ 64-70م رقم و مرسانضمت الجزائر إلیها بموجب -3

29ر عدد .، ج1910سبتمبر 10التفاقیة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة واإلنقاذ البحري لـ 

.1964أفریل 07صادرة في
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نخلص إلى أن على الناقل سلوك خط الرحلة المتفق علیها أو الذي جرت العادة على 

سلوكه، إال عند إنقاذ األموال أو األشخاص، فیما عدى هذه الحاالت فال یجوز له أن یسلك 

.الوقوف في موانئ لم تجر العادة على الوقوف فیهاطریقا آخر أو 

اإلنحراف عن خط السیر المحدد له ولو كان ذلك بقصد للناقلال یمكنوفقا لذلك 

في مدة أقصر من المدة المعتادة، فقد یؤدي هذا الرحلة البحریة لیتم نقل البضائعاختصار

على میناء معین وصودرت نة للخطر، كما لو مرت السفیلبضائعإلى تعرض ااالنحراف

ما كانت المشحونة، أو یحدث أن تتعرض السفینة لعاصفة شدیدة تلحق بها أضرارالبضائع

لتحدث لو لم تنحرف السفینة عن خط السیر المحدد لها، فال یجوز في هذه الحاالت التمسك 

دث الضرر لو لم لتفادي مسؤولیة الناقل البحري، ألن القوة القاهرة ما كانت لتحبالقوة القاهرة 

.1عن خط السیر المعتاداالنحرافیرتكب الناقل خطأ سابقا، وهو 

):تغییر السفینة(مسافنة البضائع -2

في واسطة نقل بموجبها یقوم الناقل بشحن البضائعیقصد بالمسافنة تلك العملیة التي

.أخرى في حالة توقف الرحلة من أجل تأمین نقلها إلى غایة میناء الوصول المقررة

یعتبر نظام المسافنة نظام معروف في كل أنماط النقل سواء بري أو جوي أو بالسكك 

.، بل أن إعماله یمكن استحضار واسطة نقل أخرىأو النقل البحريالحدیدیة

ج التي تنص .ب.ت776بمسافنة البضائع بموجب نص المادة يیلتزم الناقل البحر 

:على ما یلي

في حالة توقف الرحلة البحریة لسبب ما، یجب على الناقل تحت طائلة التعویض، «

.»رعمل ما یلزم لتأمین مسافنة البضائع ونقلها حتى میناء الوصول المقر 

القانون البحري، السفینة، أشخاص السفینة، عقد النقل البحري، البیوع البحریة، الطوارئ البحریة، ، طالب حسن موسى-1

.120، 119، ص ص 2007عقد التأمین البحري، العقود البحریة المساعدة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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تحتوي من الجانب العملي وثائق الشحن للخطوط المنتظمة شرط یسمح للربان أو 

بالمسافنة ما هو إال تجسید االلتزامالناقل بمسافنة البضائع، إال أنه من الوجهة القانونیة فإن 

وتأكید لاللتزام الرئیسي الملقى على عاتق الناقل البحري وهو نقل البضائع من مكان إلى 

777، فتنص المادة 1ام ببذل عنایة ال تنعقد مسؤولیة الناقل بصفة آلیةآخر، وهو التز 

:ج على ما یلي.ب.ت

في حالة مسافنة البضائع من سفینة إلى أخرى خالل توقف السفر، تكون مصاریف «

المسافنة وأجرة الحمولة الواجبة األداء إلنهاء نقل البضائع، على عاتق الناقل إال إذا أبعد 

الناقل عنه المسؤولیة التي سببت هذا التوقف، وفي الحالتین یحتفظ الناقل بأجرة الحمولة 

.»الرحلةالمقررة عن كامل

لى السفینة التي شحنت فیها البضائعأنه یجب أن یتم النقل عیفهم من كل هذا 

في الطریق، إال أنه إذا أصبحت السفینة غیر صالحة السفینة كأصل، فال یجوز للناقل تغییر 

علیها إلى میناء الوصول قل تقدیم سفینة أخرى لنقل البضائعللمالحة أثناء السفر جاز للنا

.تكون السفینة الثانیة صالحة للمالحةبشرط أن

أن یتخذ كل االحتیاطات الكفیلة بالمحافظة عند مسافنة البضائعیجب على الناقل

على البضاعة والعنایة بها أثناء تفریغها وٕاعادة شحنها على السفینة الجدیدة، كما یجب علیه 

عند تسلم البضائعة أخرى لكي یتمكن من أیضا إخطار الشاحن بحصول النقل على سفین

.2الوصول

.138، 137، ص ص ، المرجع السابق...، عقد النقل البحري للبضائع مراد بسعید-1

مقدمة، السفینة، أشخاص المالحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، القانون البحري،مصطفى كمال طه،-2

.220، 219، ص ص 1993التأمین البحري، الدار الجامعیة، بیروت، 
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:میعاد نقل البضائع-3

لتفریغ حسب اتفاق تحدد المدة الالزمة لنقل البضائع من میناء الشحن إلى میناء ا

م یوجد اتفاق بین الطرفین على ذلك فالالزم إتمام النقل في ، وٕان ل)الشاحنالناقل و (الطرفین

، إال أن المشرع 1عئوقوتها وطبیعة البضاونوع السفینة مدة معقولة تقدر وفق مسافة الرحلة

775في مدة مناسبة وذلك حسب نص المادة البضائعبنقل الجزائري ألزم الناقل البحري

.2ج .ب.تالفقرة األولى من

وال 1924توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة لم تنص اتفاقیة بروكسل حول 

نصت في المادة 1978هامبورغ لسنة قواعد، إال أن3بروتوكوالتها على میعاد نقل البضائع

:الفقرة الثانیة منها على ما یلي5

میناء التفریغ المنصوص علیه في فيإذا لم تسلم البضائعیقع التأخیر في التسلیم «

عقد النقل البحري في حدود الوقت المتفق علیه صراحة أو في حالة عدم وجود هذا االتفاق، 

.»في حدود الوقت المعقول الذي یمكن أن یطلب من ناقل یقظ، مع مراعاة ظروف الحالة

:ل البحريالناقیتضح من هذه المادة أنه هناك حالتین لمیعاد نقل البضائع من طرف 

:حالة االتفاق على وقت محدد لنقل البضائع

المیعاد المحدد لنقل البضائع، الوقت الذي یجب على الناقل البحري یقصد بالوقت أو 

.أن یسلم فیه البضائع للمرسل إلیه في میناء التفریغ

.71ص المرجع السابق،سوزان علي حسن،-1

یجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطریق المبلغ علیه وفي حالة «:ج على ما یلي.ب.ت775تنص المادة -2

.»عدم تحدیده، فالبطریق العادي

، 2001القانون البحري، السفینة، أشخاصها، عقد النقل البحري، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، وهیب األسبر، -3

.213ص
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یكون الناقل البحري مسؤوال عن كل تأخر بعد الوقت المتفق علیه، لذلك نادرا ما یتفق 

فیه للمرسل إلیه، لكون الناقل كثیرا ما احن على تحدید مدة لتوصیل البضائعالناقل مع الش

ال یمكنه احترام الوقت المحدد نظرا لعدة أسباب منها ما یتعلق بالسفینة نفسها وقوتها 

المنقولة وظروف الرحلة البحریة، فیفضل الناقل عدم بنوع البضائعوحالتها، ومنها ما یتعلق 

.1نفسه في ظروف قد ال یطیق تجاوزها  بسبب تحدید الوقتإجهاد 

:حالة عدم االتفاق على مدة محددة لنقل البضائع

یفترض في هذه الحالة أنه لیس هناك میعاد متفق علیه للتسلیم، لذلك على الناقل 

في المیعاد التي یسلمها فیه الناقل العادي في ظروف النقل المماثلة،ئعالبحري تسلیم البضا

ویعد هذا المعیار معیارا موضوعیا عاما ومجردا، واألخذ به یدخل ضمن سلطة القاضي 

.2التقدیریة

العنایة بالبضائع:ثانیا

773نص المشرع الجزائري على االلتزام بالمحافظة على البضائع في نص المادة 

، فال یلتزم الناقل البحري بالمحافظة على البضائع خالل الرحلة البحریة بمعناها 3ج .ب.ت

الفني، وٕانما یبدأ هذا االلتزام من لحظة استالم البضائع من الشاحن ویمتد حتى تسلیمها إلى 

المرسل إلیه في میناء الوصول، فیعد التزام الناقل البحري بالمحافظة على البضائع أثناء 

مجلة المحكمة ، »بحرا في االتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیةالتأخر في تسلیم البضائع المنقولة «بوعالم خلیل، -1

.66، ص 2004،ئرزالجاقسم الوثائق،ت، .أ.و.د، 02عدد العلیا، 

، مجلة المنارة، »-دراسة مقارنة–التأخیر في تسلیم البضائع في عقد النقل البحري «عبد الرحمان حلو أبو حلو، -2

.126، 125، ص ص 2007ن،ردألا،13مجلد ، 08عدد 

یقوم الناقل بالعنایة التامة على تحمیل ورص البضاعة وصیانتها ونقلها «:ج على ما یلي.ب.ت773تنص المادة -3

وٕاذا اقتضت عنایة .وحراستها ویخص البضائع بعنایة عادیة حسب االتفاق بین األطراف وحسب أعراف میناء التحمیل

.»كتابیا على البضائع إذا أمكنخاصة بالبضائع یجب أن یبلغ الشاحن عن ذلك وأن یبین ذلك 
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م االلتزامات التي تشغل ذمته، إذ یكون مسؤوال عن كل هالك أو تلف یلحقها النقل من أه

.1أثناء فترة النقل

التزاما أثناء وجودها في عهدتهاقل البحري بالمحافظة على البضائعیعد التزام الن

بتحقیق نتیجة، ویبرأ الناقل من هذا االلتزام إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه التدابیر الالزمة 

الفقرة األولى 5نع الضرر، أو أنه لم یكن في استطاعتهم اتخاذها وهذا حسب نص المادة لم

حول توحید بعض ، وبالعكس فإنه وفقا التفاقیة بروكسل1978لسنة هامبورغقواعدمن 

م بتحقیق نتیجة وهو فإنه یقع على الناقل البحري التزا1924قواعد سندات الشحن لسنة 

إلى المیناء المقصود، وال یبرأ الناقل منه إال إذا أثبت وجود ةفي حالة جیدتوصیل البضائع

.2الت المستثناة من المسؤولیةاحالة من الح

االلتزام بالمحافظة على البضائع أثناء الرحلة البحریة أعباء عدیدة على الناقل یفرض

تجهیزات السفینة البحري، كإعادة رص البضائع إذا استدعت الحاجة ذلك، أو االهتمام ب

المعدة للمحافظة على البضائع من أدوات التهوئة الالزمة والمحافظة على صالحیة الغرف 

الباردة وغیرها من معدات السفینة، أو التأكد من إحكام تغلیف البضائع على إثر بعض 

ردة األحداث، أو اتباع تعلیمات الشاحن بشأن نقل الحیوانات الحیة، أو مراعاة البیانات الوا

.3، بشأن كیفیة الوقایة منهاعلى البضائع الخطرة

.259، المرجع السابق، ص هاني دویدار-1

.162، المرجع السابق، ص حمد اهللا محمد حمد اهللا-2

.259، المرجع السابق، ص هاني دویدار-3
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الفرع الثاني

التزامات الناقل البحري بعد تمام الرحلة البحریة

التزامات الناقل البحري للبضائع بعد تمام الرحلة البحریة آخر االلتزامات الناشئة تمثل

عن عقد النقل البحري للبضائع، فیقوم الناقل البحري في هذه المرحلة بعملیة فك البضائع 

.)ثانیا(تسلیمها لصاحب الحق فیها ، ثم )أوال(

:تفریغ البضائع:أوال

، لذا نقوم إلى میناء التفریغ بتفریغ البضائعلبضائعیلتزم الناقل البحري بعد وصول ا

.بدراسة هذا االلتزام في كل من القانون البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة

التزام الناقل البحري بتفریغ البضائع في القانون البحري الجزائري-1

، ویقصد بها د وصول السفینة إلى میناء التفریغ بتفریغ البضائعیلتزم الناقل البحري بع

أو نزال البضائع من السفینة ووضعها على رصیف المیناءتلك العملیة المادیة التي تتضمن إ

.1على الصنادل التي تحملها إلى رصیف المیناء متى كانت السفینة تقف بعیدا عن الرصیف

780یعرف التقنین البحري الجزائري عملیة تفریغ البضائع، إال أنه نص في المادة لم

:منه على ما یلي

بعد وصول السفینة إلى مكان الوصول المتفق علیه یبدأ الناقل بعملیات فك وٕانزال «

أعاله، المتعلقة بتحمیل البضائع607البضائع بنفس العنایة حسب ما جاء في نص المادة 

.28، ص 1987القانون البحري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عباس حلمي،-1
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.1»ع مراعاة أعراف میناء التفریغوم

یفهم من هذا النص أن بعد وصول السفینة إلى میناء التفریغ  یبدأ الناقل بعملیة فك 

وٕانزال البضاعة بنفس اإلجراءات المادیة والقانونیة التي عرفها في البدایة من شحن ورص، 

الذي یتمثل في في حین عرف القضاء الفرنسي تفریغ البضائع بأنها ذلك العمل المادي

من السفینة ووضعها على رصیف المیناء أو تفریغها في الصنادل التي تقوم إخراج البضائع

.2بنقلها إلى رصیف المیناء متى كانت بعیدة عنه

ج بین عملیتین المتمثلتین في عملیة .ب.ت780میز المشرع الجزائري في نص المادة 

.فك البضائع وعملیة إنزالها

:ائععملیة فك البض

فك عملیة یقع على عاتق الناقل البحري عند الوصول إلى میناء التفریغ االلتزام ب

النقل البحري، ذلك عملیة فك البضائع ضمن عملیاتالبضائع وٕاخراجها من العنابر، وتندرج 

أنه ال یتسنى تفریغ البضائع قبل فكها وٕاخراجها من العنابر، وتعتبر هذه العملیة التي تحصل 

.3في میناء التفریغ مقابلة لعملیة رص وتستیف البضائع في عنابر السفینة في میناء الشحن

):عملیة تفریغ البضائع(عملیة إنزال البضائع 

الوصول، إنزالها من سیاج السفینة إلى الرصیف في میناء تفریغ البضائععملیة یقصد ب

أو إلى الصنادل التي تحملها إلى الرصیف، وتعد عملیة التفریغ العملیة المقابلة لعملیة 

من     607ج عندما أحال المشرع فیها إلى نص المادة .ب.ت780تجدر بنا اإلشارة إلى أنه ورد خطأ في نص المادة -1

، عكس النص القانوني ج والمتعلقة بتحمیل البضائع.ب.ت773نفس التقنین، في حین كان علیه اإلحالة إلى نص المادة 

.باللغة الفرنسیة الذي جاء صحیحا

.39المرجع السابق، ص  ،خلفي أمین-2

.540، المرجع السابق، ص ...، القانون البحريكمال حمدي-3
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الشحن التي تحصل في میناء القیام، ویتم بذات األوضاع التي یتم بها الشحن لكن بطریقة 

.1عكسیة

الناقل البحري المحافظة علیها عند القیام بذلك، ومنع تتطلب عملیة تفریغ البضائع من 

تعرضها ألي تلف أو هالك وٕاال كان مسؤوال أمام الشاحن أو المرسل إلیه عن كل ضرر 

.2یصیب البضاعة أثناء هذه العملیة

یقع على عاتق الناقل البحري مهمة تفریغ البضائع، إال أنه عادة ما یعهد به إلى مقاول 

التي تتعدد خدماته اتجاه الناقل وتمثل أهمیة في مقاول الشحن والتفریغمتخصص والمتمثل 

كبرى، إذ مهما توفرت للناقل من إمكانیات ووسائل للقیام بعملیات التفریغ فإنه لیس في 

عن خدمات هیئات متخصصة ومستقرة بالموانئ ومتوفرة على كل الوسائل االستغناءإمكانه 

.3عملیة وفرت تفریغا جیدا وفي زمن وجیزللتفریغ، إذ كلما قامت بهذه ال

یكون مقاول الشحن والتفریغ تابعا وتحت مسؤولیة الناقل البحري عند قیامه بعملیة 

تفریغ البضائع، إذ أنه یتولى هذه العملیة نیابة عنه، فیكون الناقل البحري مسؤوال عن 

أثناء تولي مقاول الشحن والتفریغ لهذه العملیة تجاه الشاحن أو للبضائعاألضرار الحاصلة 

في قضیة 89457المحكمة العلیا في قرارها رقم اجتهادالمرسل إلیه، وهذا ما ذهب إلیه 

ضد ش مستوى أسك الیتزلتید بالیابان، حیث اعتبرت فیه الناقل البحري )كات(ن .ت

ن المسؤولیة یؤدي إلى الطعن بالنقض، إذ أن مسؤول عن عملیة التفریغ، وأن قرار إعفائه م

.34، المرجع السابق، ص ...، عقد الشحن والتفریغكمال حمدي-1

القانون البحري، السفینة، أشخاص المالحة، النقل البحري، البیوع البحریة، الحوادث البحریة، عادل علي المقدادي،-2

.51، ص 1999بحري، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، التأمین ال

ت، .أ.و.المجلة القضائیة، عدد خاص، د، »مهام ومسؤولیات عامل الشحن والتفریغ في الموانئ«فاطمة مستري، -3

.78، ص 1999الجزائر، 
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إحتكار مؤسسة المیناء لعملیة التفریغ ال یعفي الناقل من المسؤولیة الالحقة بالبضاعة ألن 

.1هذه األخیرة تكون تحت تصرفه أثناء التفریغ

التزام الناقل البحري بتفریغ البضائع في االتفاقیات الدولیة-2

عملیة 1924بعض قواعد سندات الشحن لسنة توحیدجعلت اتفاقیة بروكسل حول 

التي تقع على عاتق الناقل البحري، والتي یجب أن یقوم بها التفریغ من االلتزامات الرئیسیة

أن االتفاقیة لم تقصد أن یقوم الناقل بالعملیة ، إال أنه یجب أن یكون معلومابعنایة ودقة

ي أن یحدد اتفاقا أو بالتنظیم مع سلطات المیناء المادیة الفعلیة للتفریغ، وٕانما للناقل الحریة ف

كافة المسائل المتعلقة باستخدام رافعات الرصیف، ومن الذي سیتولى فعال عملیات تفریغ 

، إال أن المسؤولیة عن هالك البضائع أو تلفها خالل عملیة تفریغ البضائع تقع 2البضائع

.دائما على عاتق الناقل البحري

توحید بعض قواعد سندات الشحن ى أنه وفقا التفاقیة بروكسل حول یجب اإلشارة إل

بانتهاء عملیة التفریغ طبقا لما هو مقرر في االتفاقیةتنتهي تطبیق أحكام هذه 1924لسنة 

ه منها والتي تنظم المرحلة من الشحن إلى التفریغ في عقد النقل لبندالمادة األولى ا

.3البحري

تحت مسؤولیة ، فقد تتم عملیة تفریغ البضائع1978لسنة هامبورغ قواعدأما في ظل 

الفقرة األولى 23الفقرة األولى والمادة 5و4ي، وهو ما یفهم من نص المواد الناقل البحر 

التي تكون فیها البضائع جعلت مسؤولیة الناقل البحري عن البضائع تشمل المدة منها، حیث 

في عهدة الناقل في میناء الشحن وأثناء النقل وفي میناء التفریغ، كما یسأل عن هالك 

، 52، نشرة القضاة، عدد 89457، ملف رقم 1992فیفري 02، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -1

.117، ص 1997،مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق، وزارة العدل

.134، المرجع السابق، ص ...النقل الدولي البحري للبضائع، أحمد محمود حسني-2

.35، 34، المرجع السابق،  ص ص ...، عقد الشحن والتفریغكمال حمدي-3
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ر في تسلیمها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهالك أو التلف البضاعة أو تلفها أو التأخی

.1ولیةأو التأخیر أثناء وجود البضائع في عهدته، إذ ال یمكنه التنصل من هذه المسؤ 

على عاتق الناقل 2009تكون عملیة تفریغ البضائع في ظل قواعد روتردام لسنة 

الفقرة األولى من قواعدها، إال أنه سمحت في الفقرة 13البحري، وهو ما قضت به المادة 

أن یتفق الناقل والشاحن على أن یتولى الشاحن أو المرسل إلیه عملیةالثانیة من نفس المادة 

.2ائع بشرط أن یشار إلى ذلك االتفاق في تفاصیل عقد النقل البحريتفریغ البض

رغم التزام الناقل البحري أصال بعملیات تفریغ البضائع إال أنه عادة ما تتضمن سندات 

شرط التسلیم تحت «عملیة التفریغ بموجب ما یسمى بالمرسل إلیه بقیامالشحن شرط یقضي

على ظهر السفینة بدال من أن یكون تسلیم البضائعط یؤدي إلى وهذا الشر ، »تحت الروافع

الرصیف، ومعنى ذلك أن یكون على المرسل إلیه تفریغ بضاعته وٕانزالها من أن یكون على 

.3لكي یتقدم للقیام بالعملیةالسفینة بعد إخطاره من الناقل البحري بوصوله

في الموعد المحدد لذلك، ولتفادي الناقل لتفریغ البضائععادة ما ال یتقدم المرسل إلیه

شرطا شرط التسلیم تحت الروافعهذا الوضع غالبا ما یضیف في سند الشحن إضافة إلى 

قام خر المرسل إلیه في استالم البضائع، ومؤداه أنه إذا تأ»شرط التفریغ التلقائي«آخر هو 

مقاول لتفریغها لحساب المرسل الربان بصفته وكیال عن الشاحن والمرسل إلیه بالتعاقد مع 

.1978هامبورغ لسنة قواعدالفقرة األولى من23الفقرة األولى وكذا المادة 5و4المواد انظر -1

یقوم الناقل أثناء مدة مسؤولیته، حسبما حددت في -1«:على ما یلي2009د روتردام لسنة من قواع13تنص المادة  -2

وتستیفها وحفظها واالعتناء بها وتفریغها وتسلیمها على نحو، بتسلیم البضائع ومناولتها 26، ورهنا بأحكام المادة 12المادة 

.مالئم وبعنایة

، یجوز للناقل 7إلى 5وبالفصول4من هذه المادة، ودون مساس بسائر أحكام الفصل 1صرف النظر عن الفقرة ب-2

أو مناولتها أو تستیفها أو والشاحن أن یتفقا على أن یتولى الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل إلیه تحمیل البضائع

.»تفریغها، ویشار إلى ذلك االتفاق في تفاصیل العقد 

ماجستیر في القانون، فرع قانون ذكرة لنیل شهادة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة، مرشید الواحد،-3

.54، ص 2013المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من طرف ؤولیة الربان من وقت تلقي البضائعإلیه وتحت مسؤولیته، بحیث تنتهي مس

.عن هالك أو تلف البضائعالمسؤولیةإعفائه من ، وبالتالي 1المقاول

توحید بعض قواعد سندات قیة بروكسل حول ال یجوز إعفاء الناقل البحري في ظل اتفا

من »ئيشرط التفریغ التلقا«و»التسلیم تحت الروافع«شرط بموجب 1924الشحن لسنة 

المسؤولیة، إذ أن القیام بعملیات الشحن والتفریغ من االلتزامات الرئیسیة المفروضة على 

الناقل ویتحمل مخاطرها، إال أنه یجوز االتفاق على أن تكون نفقات عملیة الشحن والتفریغ 

.2حن أو المرسل إلیهعلى عاتق الشا

»شرط التفریغ التلقائي«و»شرط التسلیم تحت الروافع«هامبورغقواعدكما تعتبر 

باطال والغیا، ذلك أن عملیة التفریغ في ظل االتفاقیة تشكل التزاما على عاتق الناقل ال 

.ألنها من النظام العام)المرسل إلیه مثال(یجوز نقل عبئه على الغیر 

أن یكون هذا التفریغ في المیعاد لبحري باإلضافة إلى تفریغ البضائعالناقل ایلتزم 

المتفق علیه أو المحدد بسند الشحن، أما إذا لم یحدد میعاد التفریغ في سند الشحن فیتعین 

یكون التفریغ في المدة التي یحددها العرف، إال أن المشرع الجزائري لم في هذه الحالة أن 

ج التي .ب.الفقرة األولى من ت781البضائع، وٕانما یفهم من نص المادة مدة لتفریغ یحدد 

تؤكد على أن یتم التفریغ في مدة معقولة، و یمكن اعتبارها المدة التي ال تلحق بالناقل أو 

.3وكمیتها عند حساب هذه المدةأخذ بعین االعتبار طبیعة البضائعالشاحن ضررا مع

.242، 241المرجع السابق، ص ص القانون البحري،علي جمال الدین عوض،-1

.36، المرجع السابق، ص ...عقد الشحن والتفریغكمال حمدي،-2

.40المرجع السابق، ص أمین خلفي ، -3
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یمكن إثباتها بكافة تفریغ البضائع تعتبر واقعة مادیة یمكن القول في األخیر أن عملیة

.1طرق اإلثبات، كما یثبت المقدار المفرغ بكل دلیل

التزام الناقل البحري بتسلیم البضائع:ثانیا

ى صاحب الحق فیها، فتسلیم تسلیمها إلالناقل البحري بعد تفریغ البضائعیلتزم

رع ــــــــــــــــــــــالمشهـــــــــــعلی، وهو ما نص2هي العملیة األخیرة في تنفیذ عقد النقل البحريالبضائع

.3ج.ب.من تالفقرة األولى 739المادة فيالجزائري

تعریف عملیة تسلیم البضائع-1

الفقرة الثانیة من739عرف المشرع الجزائري االلتزام بتسلیم البضائع في المادة 

:ج كما یلي.ب.ت

المنقولة إلى المرسل تزم الناقل بموجبه بتسلیم البضائعالتسلیم هو تصرف قانوني یل«

.»إلیه أو ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ینص على خالف ذلك في وثیقة الشحن

، تعتبر عملیة تسلیم البضائع حسب المادة السابقة، على خالف عملیة التفریغ المادیة

عملیة قانونیة هامة، فبالتسلیم ینتهي تنفیذ عقد النقل البحري، فتنتقل مسؤولیة المحافظة على 

، لذلك تتلخص عملیة تسلیم البضائع في وضعها فعال تحت 4البضائع إلى المرسل إلیه

.5تصرف المرسل إلیه أو صاحب الحق في استالمها في میناء الوصول

.34، المرجع السابق، ص ...، عقد الشحن والتفریغكمال حمدي-1

.502المرجع السابق، ص القانون البحري، الدین عوض،علي جمال -2

یبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على «:ج على ما یلي.ب.الفقرة األولى من ت739تنص المادة -3

.»عاتقه وینتهي بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني

.167، المرجع السابق، ص علي البارودي-4

.502، ص ، المرجع السابق...النقل البحري للبضائععلي جمال الدین عوض، -5
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ینتهي به عقد النقل البحري للبضائع من ثالث عملیات یتكون التسلیم القانوني الذي

:المتمثلة في

.في حیازة المرسل إلیهالبضائعوضع-

بفحصها والتحقق منها ومقدارها وحالتها ومطابقتها تحقق المرسل إلیه من البضائع-

.لسند الشحن

.1استالم الناقل سند الشحن أي استرداده من حامله-

بأنها تلك لصاحب الحق فیهاالبضائعتسلیمر بدوره عملیة عرف األستاذ روني رودیی

عقد موضوع قل البحري التزامه بتسلیم البضائعالعملیة القانونیة التي بواسطتها ینهي النا

، كما عرفه 2عئإلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني الذي یقبل البضاالبحري للبضائعالنقل

لاللتزام ایر في عقد النقل البحري، حیث یضع حداألستاذ جورج ریبر بأنه التصرف األخ

سلیمة إلى میناء الوصول ووضعها الناقل والمتمثل في وصول البضائعالملقى على عاتق

.3المرسل إلیهتحت تصرف 

یفهم من كل هذا أن عملیة تسلیم البضائع تنقسم إلى فعلین ضرورین، األول قانوني 

، فالفعل األول هو اعتبار التسلیم واقعة قانونیة تنتهي بها فترة العقد التي تظل 4والثاني مادي

تسلیم یتمثل في نقل لسالمة البضائع، والفعل المادي للقائمة ویظل الناقل خاللها ضامنا 

.5من الناقل إلى صاحب الحق فیهاحیازة البضائع

.156، المرجع السابق، ص حسن عبد اهللا العنمى-1

2- René RODIERE, Emanuel DU PONTAVICE, Droit maritime, 12éme édition, Dalloz, Paris,
1997, p 358.
3- George RIPERT, Droit maritime, 2éme édition, tome 2, librairie Arthur ROUSSEAU, Paris, 1992,
p 466.

.21، ص 1999ت، الجزائر، .أ.و.المجلة القضائیة، عدد خاص، د،»مسؤولیة الناقل البحري«حسان بوعروج،-4

، دار الجامعة الجدیدة 1990لسنة 8إشكاالت تسلیم البضائع في ظل قانون التجارة البحریة رقم محمد هاني دویدار،-5

.228، ص 1996للنشر، اإلسكندریة، 
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مكان ومیعاد تسلیم البضائع-2

في المكان البضائع من طرف الناقل البحري لصاحب الحق فیهاتحدث لحظة تسلیم

ج، كما یفهم من نفس المادة أن هذا .ب.ت782المتفق علیه، هذا ما جاء في نص المادة 

لي هو میناء التفریغ أو الوصول، غیر أنه قد یحدثاالمكان هو مكان وصول السفینة وبالت

وبالتالي ال یتم التسلیم ویمكن القول حینها أن أن ال تصل السفینة إلى المیناء المتفق علیه

.1الناقل قد أخل بالتزامه بتحقیق نتیجة

البضائع وبالتالي تسلیمها في میناء تفریغمن للناقل البحري حادث فجائي یمنعهقد یقع

الوصول لصاحب الحق فیها، لذلك أجاز المشرع الجزائري للناقل إنزالها في أقرب میناء أو 

لى میناء الشحن مع تحمله المصاریف الناتجة عن ذلك، وهذا بموجب نص المادة إرجاعها إ

.2ج.ب.ت781

لصاحب الحق فیها في المكان من طرف الناقل البحريباإلضافة إلى تسلیم البضائع

المتفق علیه، إال أنه یجب على الناقل البحري تسلیمها في المیعاد المحدد لذلك، فیكتسي 

أهمیة بالغة، إذ على أساسه یتم تحدید الوقت الذي لصاحب الحق فیهامیعاد تسلیم البضائع

سؤولیته عن التأخیر، ، كما تقوم على أساسه مم البضائعب أن یتقدم فیه المرسل إلیه لتسلیج

وحساب التحفظات من صاحب الحق في البضائعء اإبدومن خالله أیضا یبدأ حساب أجل 

والقانون البحري الجزائري، 1924عقد النقل البحري للبضائع، دراسة في إطار اتفاقیة بروكسل لسنة شتوان، حیاة-1

، ص 2006قانون، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ماجستیر في الشهادة مذكرة لنیل 

106.

إذا وقع حادث فجائي یمنع الناقل من إفراغ البضائع في میناء الوصول «:ج على ما یلي.ب.ت781تنص المادة -2

.میناء التحمیلفي مدة معقولة، یمكنه إنزال البضائع في أقرب میناء أو إرجاع البضائع إلى 

وتكون مصاریف إرسالها ثانیة على عاتق الناقل، إال في الحاالت التي یكون فیها االمتناع عن إفراغ البضائع في مكان 

.»الوصول یكتسي طابع القوة القاهرة
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نالدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، ویكو انقضاءمواعید التقادم، أي میعاد 

:میعاد التسلیم في حالتین

:حالة اتفاق األطراف على میعاد تسلیم البضائع

في الموعد لصاحب الحق فیهافي هذه الحالة بتسلیم البضائعالبحريقلیلتزم النا

صریحا المحدد لذلك طبقا إلرادة األطراف التي تكون صریحة أو ضمنیة، فقد یكون االتفاق 

سند الشحن رغم أنه لیس إلزامیا، كما قد یكون هذا االتفاق ضمنیا، إذا ذكر میعاد التسلیم في 

الحي منتظم حددت له مواعید اإلبحار إذا كانت السفینة تعمل على خط موذلك في حالة ما

.1میناء التفریغالیوم المقرر لوصول السفینة إلى والوصول، وبالتالي یحدد میعاد التسلیم ب

:حالة عدم اتفاق األطراف على میعاد تسلیم البضائع

البضائع لصاحب تسلیمالبحري والشاحن على میعاد فإذا لم یتفق الطرفان أي الناقل

والذي یتعرض فیه الناقل إلى إشكالیات في التسلیم، لذا وهو الفرض الغالبالحق فیها

تحرص سندات الشحن على أن تكون مواعید اإلبحار والوصول مواعید تقریبیة ال یترتب 

ي على تجاوز الناقل البحري لها أیة مسؤولیة، غیر أن هذا ال یعني أن الناقل البحري حر ف

لصاحب الحق في فترة معقولة، وأن یسلم البضائعتجاوزها بل أنه یظل ملزم بإنجاز النقل 

.2في المیعاد المعقول الذي یسلم فیه الناقل العادي البضائع في الظروف المماثلةفیها

إذا لم یسلمها في لصاحب الحق فیهایعتبر الناقل البحري متأخرا في تسلیم البضائع

على میعاد معین فیلتزم الناقل البحري بتسلیمهاعلیه، وعند عدم االتفاق المیعاد المتفق 

.60، ص المرجع السابقرشید الواحد،-1

.39المرجع السابق، ص محمد هاني دویدار، -2
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المیعاد التي یسلمها فیها الناقل العادي في الظروف المماثلة، فالضابط هنا مادي ، فالعبرة ب

.1بظروف النقل ولیس ظروف الناقل الشخصیة

فالتقنین البحري التفریغ، إلى میناء إخطار المرسل إلیه بوصول البضائعأما عن

الجزائري لم ینص على مثل هذا االلتزام، كون االلتزام بإخطار المرسل إلیه ال یمكن أن ینتج 

أثره إال في حالة سند الشحن اإلسمي غیر القابل للتداول، أما إذا صدر سند الشحن ألمر أو 

یه هذا اإلخطار لحامله فلن یتمكن الناقل من إخطار المرسل إلیه، ألنه ال یعلم لمن یوجه إل

.2وبالتالي ال یكون الناقل مدین بهذا االلتزام

تسلیم البضائع لصاحب الحق فیها-3

عند وصولها إلى میناء التفریغ إلى صاحب الحق البحري بتسلیم البضائعیلتزم الناقل

هو الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ینوب عنه، ئعفیها، وصاحب الحق في تسلم البضا

، لذا یجب التمییز بین ما إذا كان سند الشحن 3ج.ب.ت782وهذا ما نصت علیه المادة 

.باسم شخص معین أو ألمر أو لحامله

ربان في هذه الحالة تسلیم فإذا كان سند الشحن باسم شخص معین، وجب على ال

في السند أو الشخص الذي انتقل إلیه سند الشحن الشخص الذي ذكر اسمه إلى البضائع

لربان من شخصیة من یطالب بمقتضى إجراءات حوالة الحق، مما یقتضي وجوب تحقق ا

.عند الوصولبالبضائع

.61المرجع السابق، ص رشید الواحد،-1

.48، 47المرجع السابق، ص ص أمین خلفي،-2

یتعین على الناقل أو من یمثله تسلیم البضائع في المكان المتفق علیه «:ج على ما یلي.ب.ت782تنص المادة -3

ت وحیدة، وفي حالة للمرسل إلیه القانوني أو من یمثله والذي یطالب باستالمها بناء على نسخة من وثیقة الشحن ولو كان

.»عدم إصدار أي وثیقة، فبناء على وثیقة نقل صحیحة
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الة ال یجوز للربان تسلیم البضائعوقد یكون سند الشحن إذنیا أي ألمر، ففي هذه الح

.ت على ظهر السندإال للمظهر إلیه األخیر وفقا للتظهیر الثاب

الة وجب على الربان تسلیم البضائعأما في األخیر إذا كان السند لحامله، ففي هذه الح

.1ألي شخص یتقدم ومعه سند الشحن عند الوصول

البحري لصاحب الحق یحصل في بعض الحاالت عند تسلیم البضائع من طرف الناقل

شرع الجزائري في األمر بموجب نص أن یتقدم أكثر من شخص لتسلمها، لذلك فصل المفیها

:ج التي تنص على ما یلي.ب.ت785المادة 

إذا تقدم عدة أشخاص یحملون وثیقة الشحن للمطالبة بالبضائع، ال یجوز للناقل «

تسلیمها ألي منهم ولكن یجب علیه أن یودع البضاعة على حساب المرسل إلیه القانوني في 

.»فوراوالشاحنالمطالبین بهاخبر بذلكوأن یمكان أمین 

طویلة یستلزمها التحقق من البضائعیتطلب تسلیم البضائع للمرسل إلیه إجراءات 

2والمناقشة في حالتها مما یرهق المرسل إلیه، لذلك قد یعمد هذا األخیر إلى تعیین وكیل عنه

، كما جرت »أمین الحمولة«ویعتبر ممثله القانوني في تسلم البضائع وینوب عنه یدعى 

من الناقل نهم أمین الحمولة في تسلم البضائعالعادة في حالة تعدد المرسل إلیهم أن ینوب ع

نوني للمرسل ر أمین الحمولة بهذه الحالة النائب القاب، فیعت3ویتولى توزیعها علیهم بعد ذلك

.إلیه في تسلم البضائع

.270، المرجع السابق، ص ...القانون البحري الجدیدمصطفى كمال طه،-1

.507، المرجع السابق، ص ...، النقل البحري للبضائععلي جمال الدین عوض-2

.241، 1996مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصطفى كمال طه،-3
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لمؤسسة المیناء التي تتواجد ئعالجزائریة أن یسلم الناقل البضاجرت العادة في الموانئ 

رفضت ، إال أن المحكمة العلیا1على مستوى میناء الجزائر والتي تلعب دور المرسل إلیه

في قضیة 112383قضت في قرارها رقم ذلك ولم تعتبره تسلیما قانونیا للمرسل إلیه حیث

:شركة كات ضد أوبدیار ألمانیا أنه

من المستقر علیه قضاء أن التسلیم بالمعنى القانوني یتم عندما یعرض الناقل أو «

.ممثله البضائع للمرسل إلیه، ویحصل قبول من طرفه

أن قضاة المجلس أخلطوا بین التسلیم والتفریغ، إذ جاء في ولما تبین في قضیة الحال

أن ذلك ال یعني اإلعفاء قرارهم أن عملیات التفریغ من اختصاص مؤسسة المیناء متناسین

ما قانونیا، الكلي أو الجزئي لمسؤولیة الناقل إلى حین تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه تسلی

.2»ا القانون وعرضوا قضاءهم للنقضفإنهم بذلك خرقو 

من الناقل البحري أو من ینوب عنه أن لى المرسل إلیه عند تسلمه البضائعیجب ع

قیمتها وهو ما ورد في وثیقة الشحن، وبالتالي تفقد النسخ األخرى نسخة من ذا األخیریقدم له

.3ج.ب.ت786نص المادة 

لذلك یودع الناقل ،فیها المرسل إلیه الستالم البضائعغیر أن هناك حاالت ال یتقدم 

في مكان أمین بالمستودع وذلك على نفقة المرسل إلیه ویخبره فورا بذلك إنالبحري البضائع

.45المرجع السابق، ص أمین خلفي،-1

، المجلة القضائیة ، 112383، ملف رقم 1994جانفي 01، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -2

.132، ص 1994، 3عدد 

عندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو من یمثله إلى المرسل إلیه «:ما یليج على.ب.ت786تنص المادة -3

.»القانوني مقابل تسلیم نسخة من وثیقة الشحن، تفقد النسخ األخرى أي قیمة لها
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.1ج.ب.ت793كان معروفا، كما یخبر الشاحن بذلك حسب نص المادة 

الفقرة 4للمادة وفقا1978هامبورغ لسنة قواعدأما على المستوى الدولي، فتعتبر 

وفقا للعقد للمرسل إلیهناقل البحري تنتهي بتسلیم البضائعمنها، أن مسؤولیة الالثانیة البند ب

أو القانون أو العرف المتبع، أو بتسلیمها إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانین 

.2لهة في میناء التفریغ تسلیم البضائعواللوائح الساری

على لصاحب الحق فیهاال حمدي، أن تسلیم الناقل البضائعحسب تقدیر األستاذ كم

على قدر من الغموض، إذ یؤدي في بعض النحو الذي تورده اتفاقیة هامبورغ ینطوي 

.3األحوال إلى إبراء الناقل من المسؤولیة دون أن یكون ثمة تسلیم فعلي للبضائع للمرسل إلیه

جعلت قواعد روتردام مسؤولیة الناقل البحري تنتهي عند تسلیم البضائع لصاحب الحق 

فس القواعد من ن13دة من قواعدها، كما ألزمت الما12فیها، وهذا ما نصت علیه المادة 

.4لصاحب الحق فیها على نحو مالئم وبعنایةالناقل بتسلیم البضائع

إذا لم یتقدم المرسل إلیه الستالم البضاعة أو رفض استالمها وٕاذا كان «:ج على ما یلي.ب.ت793تنص المادة -1

عروف، یودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمین على نفقة وتبعة المرسل إلیه ویقوم فورا بإعالم الشاحن غیر م

.»بذلك والمرسل إلیه إذا كان معروفا

من هذه المادة، 1ألغراض الفقرة «:على ما یلي1978هامبورغ لسنة قواعدالفقرة الثانیة البند ب من 4تنص المادة -2

:البضائع في عهدة الناقلتعتبر 

:وحتى الوقت الذي یقوم فیه بتسلیم البضائع وذلك-ب

بتسلیمها إلى المرسل إلیه، أو1-

بوضعها تحت تصرف المرسل إلیه وفقا للعقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعنیة بمیناء التفریغ، وذلك في -2

البضائع من الناقل، أو بتسلیمها إلى طرف ثالث آخر توجب القوانین أو اللوائح الحاالت التي ال یتسلم فیها المرسل إلیه 

.»الساریة في میناء التفریغ بتسلیم البضائع له

النافذة في جمهوریة مصر العربیة )قواعد هامبورغ(1978اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع كمال حمدي، -3

طاق تطبیق االتفاقیة وتفسیرها، مسؤولیة الناقل، مسؤولیة الشاحن، وثائق النقل، المطالبات ، ن1997اعتبارا من أول نوفمبر 

.56، ص 1998والدعاوى، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

.38المرجع السابق، ص خدیجة نبات، -4
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حق للمستفید من على النحو الوارد أعاله تجدر اإلشارة في األخیر أن تسلیم البضائع 

أو كانت اعتبار لما إذا كان مالكا للبضائعسند الشحن المحدد على النحو المتقدم، دون 

یست ملكیتها، ومن یحوزه تكون له ولحیازة البضاعة ألن السند یمثلخر،آملكا لشخص

.1لشخص آخرولو كانت ملكیاتهایازة البضائعح

والتحقق منهاحق المرسل إلیه في فحص البضائع-4

تسلم المرسل إلیهلأو تكون مالزمة عملیة أخرى تسبق البضائعتفریغتبدأ بعد عملیة 

وكمیتها وحالتها، وتستهدف هذه العملیة ذاتیة البضائعهي عملیة التحقق من ، و للبضائع

سلیمة، وٕاذا لم تكن كذلك أغراضا متعددة، أولها أن كل الكمیة المشحونة قد وصلت كاملة و 

أصابها من عجز أو تلف، كما قد یفید ذلك في حساب األجرة إذا كان قد اتفق فمدى ما

.2على حسابها على أساس الكمیة المفرغة

على أساس ذلك أن یتعاون الناقل البحري مع المرسل إلیه بتقدیم جمیع یجب

البضائع والتحقق من عدد الطرود وذلك في حالة الفقدان أو التسهیالت المعقولة لتفتیش

.الضرر األكیدین أو المفترضین، ولیس لهذا الفحص شكل خاص وال إجراء معین ملزم

ووصفها كما ائعي هذا الفحص على حالة البضیعتمد المرسل إلیه أو ممثله القانوني ف

التي تعاقد علیها مع شحن، بصرف النظر عن أوصاف البضائعهو وارد في وثیقة ال

ممثله القانوني قبل تسلیم والمرسل إلیه أو البحريالشاحن، وتتم هذه العملیة من قبل الناقل

لمعاینة، إال إذا تبین ، أو بواسطة خبراء الذي تدفع مصاریفهم من طرف طالب االبضائع

.506المرجع السابق، ص ،...النقل البحري للبضائععلي جمال الدین عوض،-1

، منشأة      1990لسنة 8عقد النقل البحري في القانون البحري الجدید الصادر بالقانون رقم محمود حسني، أحمد-2

.145، ص )ن.ت.د(المعارف، اإلسكندریة، 
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وهو ما نصت علیه المواد البحريفیتحمل المصاریف الناقلضرر أو نقص في البضائع

.1ج.ب.ت789و788

ألزمت وفقا 1924توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة أما اتفاقیة بروكسل حول 

إلیه في حالة هالك منها كال من الطرفین أي الناقل والمرسل 5البند السادسة الفقرة 3للمادة 

والتحقق من عدد ت المستطاعة للتفتیش على البضائعتقدیم التسهیالأو تلف البضائع

:حیث تنص على ما یليالطرود

وعلى الناقل ومستلم البضائع في حالة الهالك أو التلف المحقق أو المدعى حدوثه «

ضاعة والتحقق من عدد أن یتبادال تقدیم جمیع التسهیالت المستطاعىة للتفتیش على الب

.»الطرود

الفقرة الرابعة الناقل والمرسل 19في المادة 1978هامبورغ لسنة قواعدكما ألزمت 

إلیه بأن یتبادال تقدیم التسهیالت المعقولة لفحص البضائع والكشف عن الهالك والتلف 

.2والتعرف على سببه ومؤداه

ج بعد فحص البضاعة وظهرت أنها .ب.ت790نص المادة یمكن للمرسل إلیه حسب

غیر صالحة وغیر مطابقة للمواصفات والبیانات المدونة في سند الشحن أو إذا حصلت 

خسائر أو أضرار لها، أن یحرر احتجاجا مكتوبا بشكل دقیق وكامل للناقل أو ممثله القانوني 

البضائع مسلمة حسبما تم وصفها في خالل المواعید المحددة لذلك، فإذا لم یتم ذلك تعتبر

وثیقة الشحن، لغایة ثبوت العكس، إال أن االحتجاج الكتابي یفقد أهمیته ویعد غیر ضروري

.52المرجع السابق، صسلیم بدلیو،-1

:على ما یلي1978هامبورغ لسنة قواعدالفقرة الرابعة من 19تنص المادة -2

حالة وجود أي هالك أو تلف فعلي أو متصور، یجب على كل من الناقل والمرسل إلیه أن یقدم لآلخر جمیع في«

.»التسهیالت المعقولة لفحص البضائع وجردها
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.1محققا فیها حضوریا عند استالمهاإذا ما كانت حالة البضائع

19242توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنةتعتبر كل من اتفاقیة بروكسل حول 

دون تحفظ قرینة على أن تسلم المرسل إلیه للبضائع،19783هامبورغ لسنة قواعدوكذا 

.تسلمها بالحالة الموصوفة في سند الشحن، لكنها قرینة بسیطة یجوز إثبات عكسها

:ج على ما یلي.ب.ت790تنص المادة -1

ممثله كتابیا في میناء التحمیل، إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل إلیه أو من یمثله بتبلیغ الناقل أو «

قبل أو في وقت تسلیم البضاعة، وٕاذا لم یتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت 

.العكس

.وٕاذا لم تكن الخسائر واألضرار ظاهرة فیبلغ عنها خالل ثالثة أیام عمل اعتبارا من استالم البضائع

.غ الكتابي إذا كانت البضائع محققا فیها حضوریا عند استالمهاوال جدوى من التبلی

.»تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدیة الناصة على تكالیف زائدة بالنسبة لمن أرسلت إلیه البضائع عن الشروط المبینة أعاله

ضاعة یقدم في میناء یجب اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري أخطأ عندما نص على أن التبلیغ الكتابي عن حالة الب*

ا التحمیل، فكان علیه أن ینص على أن یقدم التبلیغ الكتابي في میناء التفریغ، ألنه هناك تسلم البضائع لصاحب الحق فیه

.عكس النص باللغة الفرنسیة الذي جاءت صیغته صحیحة

:على ما یلي1924شحن لسنة توحید بعض قواعد سندات الفقرة السادسة من اتفاقیة بروكسل حول ال3تنص المادة -2

قبل أو إذا لم یحصل إخطار كتابي بالهالك أو التلف، وبماهیة هذا الهالك أو التلف للناقل أو وكیله في میناء التفریغ«

وقت تسلیم البضاعة ووضعها في عهدة الشخص الذي یكون له الحق في استالمها طبقا لعقد النقل فإن هذا التسلیم یعتبر 

.»قرینة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكیفیة الموصوفة بها في سند الشحن-یثبت العكسإلى أن -

:ما یليعلى1978هامبورغ لسنة قواعدالفقرة األولى من19تنص المادة -3

التلف، وذلك في ما لم یقم المرسل إلیه بإخطار الناقل كتابة بالهالك أو التلف مع تحدید الطبیعة العامة لهذا الهالك أو«

تاریخ ال یتجاوز یوم العمل الذي یلي مباشرة تسلیم البضائع كما هي موصوفة في وثیقة النقل، فإذا لم تكن هذه الوثیقة قد 

.»اصدرت اعتبر قرینة ظاهرة على أنها سلمت بحالة سلیمة
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:الفصل الثاني

المسؤولية عن اإلخالل بتنفيذ عقد  

النقـل البحري للبضائع
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تعد مسؤولیة الناقل البحري من أهم موضوعات عقد النقل البحري للبضائع، فالغالبیة 

.العظمى من منازعات النقل البحري تدور حول هذه المسألة

جة معینة، الناقل البحري التزاما بتحقیق نتییضع عقد النقل البحري للبضائع على عاتق 

في المیعاد المتفق علیه ونقلها وتفریغها ثم تسلیمها للمرسل و سالمة كاملة هي نقل البضائع

جسیمة، ونعلم أن ینة أثناء الرحلة البحریة لمخاطر إلیه أو من یمثله، لكن قد تتعرض السف

البضائع المشحونة إذ تفضي كثیرا إلى الهالكلحوادث المالحة البحریة آثارها الوخیمة على 

، فإذا لم تتحقق النتیجة المرجوة من الناقل أو التلف أو تأخر وصولها إلى میناء التفریغ

البضائع أو تلفت أو تأخر وصولها قامت مسؤولیة الناقل البحري عن الضرر تالبحري فهلك

.المترتب على ذلك

ري سواء من طرف المشرع سؤولیة الناقل البحلذلك نجد أنه كثر االهتمام بموضوع م

م یتنظإلىاالتفاقیات الدولیة من خالل تطرقالجزائري وكذلك على المستوى الدولي وذلك

سؤولیة الناقل معن حل النزاعات المترتبة ، وأخیرا )المبحث األول(مسؤولیة الناقل البحري 

.)المبحث الثاني(للبضائع البحري 
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المبحث األول

عن اإلخالل بتنفیذ عقد النقل البحري للبضائعمسؤولیة الناقل البحري 

تتعرض البضائع محل عقد النقل البحري للهالك أو التلف أو التأخیر في وصولها إلى 

میناء التفریغ المحدد بعقد النقل البحري أو المتفق علیه، مما یعرض الناقل البحري للمسؤولیة 

، هذه المسؤولیة التي لها ته المترتبة عن عقد النقل البحري للبضائعیجة إخالله بتنفیذ التزاماتن

، إال أن هذه المسؤولیة ال تكن في كل )المطلب األول(أساس ونطاق یجب معرفتهما 

األحوال كما أنه یمكن أن یحدد مبلغ التعویض في حالة حدوث المسؤولیة مما أدى بوضع 

.)المطلب الثاني(لهذه المسؤولیة یستفید منها الناقل البحري للبضائع إعفاء وتخفیفأحكام 

المطلب األول

أساس ونطاق مسؤولیة الناقل البحري للبضائع

یجب لقیام مسؤولیة الناقل البحري للبضائع أن یكون هذا األخیر قد أخل بالتزاماته 

بین الشاحن، وبذلك فإذا أخل بینه و علیه عقد النقل البحري الذي أبرمالعقدیة التي یفرضها 

الناقل البحري للبضائع بأحد هذه االلتزامات تقوم مسؤولیته التي یجب معرفة األساس التي 

.)الفرع الثاني(، وكذا نطاقها )الفرع األول(تقوم علیها 

الفرع األول

أساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائع

، فهي 1طبیعة مسؤولیة الناقل البريال تختلف مسؤولیة الناقل البحري للبضائع عن 

تعاقدیة أساسها االلتزام التعاقدي على عاتق الناقل البحري بنقل البضائع سلیمة مسؤولیة 

.171، المرجع السابق، ص علي البارودي-1
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إلى میناء الوصول المتفق علیه، وهو التزام بنتیجة أو بغایة المحدد لذلككاملة في المیعاد

de résultaجرد عدم تحقق هذه النتیجة، لذلك تترتب مسؤولیة الناقل البحري للبضائع بم

التعاقدي، وعلى ففي عدم تحقق النتیجة یتمثل جوهر خطأ الناقل إذا لم یقم بتنفیذ التزامه

ینفي عن نفسه هذه المسؤولیة أن یحاول قطع رابطة السببیة بین الخطأ نأالناقل إذا أراد

األجنبي الذي ال ید له المتحقق وبین الضرر الذي أصاب الشاحن ویكون ذلك بإثبات السبب 

.1فیه

باعتبار مسؤولیة الناقل البحري عقدیة، فإن ما تقضي به القواعد العامة لهذه المسؤولیة 

هو اعتماد الخطأ أساسا لقیامها، ویتمثل الخطأ في اإلخالل بتنفیذ االلتزام العقدي، أي ما 

طأ فهناك من ، لكن نجد أن النصوص تختلف في موقفها من الخ2یسمى بالخطأ العقدي

سنحاول إظهارهیعتبرها الخطأ الواجب اإلثبات وهناك من یعتبرها الخطأ المفترض وهذا ما 

.)ثانیا(، واالتفاقیات الدولیة )أوال(في كل من التقنین البحري الجزائري 

أساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التقنین البحري الجزائري:أوال

أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقیق 3ج.ب.ت802یتضح من نص المادة 

نتیجة، وعلى هذا األساس فالمضرور الشاحن ال یكلف بإقامة الدلیل على ارتكاب الناقل 

كاملة وسلیمة له والمتمثل في عدم توصیل البضائعلخطأ ما، بل یكفي إثبات وقوع الضرر 

.في المیعاد المحدد

.171، المرجع السابق، ص علي البارودي-1

یقصد بالخطأ العقدي عدم قیام المدین بتنفیذ التزامه التعاقدي، أو التأخیر في تنفیذه، ویستوي في ذلك أن یكون التنفیذ -2

أو التأخیر فیه عن عمد أو إهمال المدین، بل أن الخطأ یتحقق حتى ولو كان عدم التنفیذ راجع إلى سبب أجنبي كالقوة 

.22، ص ، المرجع السابقرشید الواحد.القاهرة

یعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األضرار التي تلحق بالبضائع منذ «:ج على ما یلي.ب.ت802تنص المادة -3

.»تكفله بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني، باستثناء الحاالت المدرجة في المادة التالیة
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ري في هذه الحالة هو الخطأ المفترض أي یفترض تعتبر أساس مسؤولیة الناقل البح

الخطأ من جانب الناقل بمجرد حدوث الضرر، فالشاحن ال یكلف بإثبات الخطأ الصادر من 

، إال أن المادة1الناقل البحري بل یكفي حصول الضرر وبالتالي قیام مسؤولیة الناقل البحري

البحري من المسؤولیة في حالة ج تنص على حاالت استثنائیة تعفي الناقل .ب.ت803

.2ق إحداهاتحق

التفاقیات الدولیةفي اأساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائع :ثانیا

الفقرة الثانیة من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات 4تنص المادة 

:على ما یلي1924الشحن لسنة 

ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك أو التلف الناتج عن أي سبب آخر ناشئ عن «

فعل الناقل أو خطأه أو فعل وكالء الناقل أو مستخدمیه أو أخطائهم وٕانما یقع عبـء اإلثبات 

من هذا االستثناء ویحق له أن یثبت أنه لیس للخطأ الشخصي االستفادةعلى من یرغب في 

.» لفعل وكالء الناقل أو مستخمیه أو أخطائهم أیة صلة بالهالك أو التلفوال لفعل الناقل وال

حول توحید بعض قواعد اتفاقیة بروكسلالفقرة الثانیة من4المادة یالحظ على نص

أنه یكتنفه الغموض وأن صیاغته جاءت ركیكة فهو یرید القول 1924سندات الشحن لسنة 

اء غیرهم، فنص ال یسأل الناقل عن أي سبب نشأ عن أن ال یسأل الناقل أو تابعیه عن أخط

، كما ورد خطأ فیها إذ نص على أن السفینة تعد مسؤولة، لذا یجب إسقاط هذه فعل الغیر

.العبارة من نص المادة إذ ال یمكن مساءلة السفینة

مسؤولیةبروكسل إلى فریقین في شأن أساس انقسم الفقه لغموض النص في اتفاقیة 

.في هذه االتفاقیةريالناقل البح

.23، المرجع السابق، ص رشید الواحد-1

.54المرجع السابق، ص أمین خلفي،-2
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یرى الفریق األول أن أساس أو طبیعة مسؤولیة الناقل البحري في اتفاقیة بروكسل یقوم 

على قرینة المسؤولیة أو ما یسمى بالمسؤولیة المفترضة أو الخطأ العقدي، وأن الناقل ملزم 

ق هذه بتحقیق نتیجة وهي وصول البضائع كاملة وسلیمة إلى میناء الوصول، وٕان لم  تحق

إال بإثبات عنهمسؤولیةالالنتیجة كان مسؤوال عن تعویض الضرر وال یستطیع الناقل دفع 

.السبب األجني

في اتفاقیة بروكسل هو الناقل البحريوذهب الفریق اآلخر إلى أن أساس مسؤولیة

الخطأ المفترض حیث یلتزم الناقل البحري ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة، وأن االتفاقیة 

لو أثبتها الناقل ألفلت من المسؤولیة، وأن الناقل یلتزم تطلب بذل العنایة والهمة المعقولة 

ببذل العنایة الواجبة قبل وعند السفر وعلیه إثبات أن حادث قد وقع ونشأ عنه ضرر وأن 

.1الحادث یندرج تحت أحد حاالت اإلعفاء المنصوص علیها وللمدعي إثبات خالف ذلك

:على ما یلي1978هامبورغ لسنة قواعدالفقرة األولى من5بینما تنص المادة 

یسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هالك البضاعة أو تلفها، وكذلك الناتجة عن «

التأخیر في التسلیم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهالك أو التلف أو التأخیر أثناء وجود 

اقل أنه قد اتخذ هو أو ، ما لم لم یثبت الن4البضائع في عهدته على الوجه المبین في المادة 

مستخدموه أو وكالؤه جمیع ما كان من المعقول تطلب اتخاذه من تدابیر لتجنب الحادث 

هامبورغ تقیم مسؤولیة الناقل البحري عن هالك قواعدالنص أن هذایتضح من، »وتبعاته

ال البضائع أو تلفها أو عن التأخیر في وصولها على أساس قرینة الخطأ المفترض أو اإلهم

.2المفترض

.173المرجع السابق، ص حسن عبد اهللا محمد العنمى، -1

، )قواعد هامبورغ(1978مسؤولیة الناقل البحري وفقا التفاقیة األمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام سعید یحي، -2

.35، ص 1986المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة،

-Arnaud MONTAS, Droit maritime, Vuibert, Paris, 2012, p 183.
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یعتبر مدى التزام الناقل البحري من المسائل البالغة األهمیة التي یتعین التعرف على 

موقف قواعد روتردام حیالها ومدى انحیازها إلى أحد االتجاهات القانونیة التي تتراوح بین 

ا ببذل اعتبار مسؤولیة الناقل البحري مؤسسة على كون التزامه بتحقیق نتیجة، أو كونه التزام

عنایة فحسب، كما أن مسؤولیة الناقل هو أخطر أحكام االتفاقیة ألن المحور الذي تدور 

.الجوهر الذي یحتوي على فلسفة المشرع وأهدافه العلیاهحوله أحكام المسؤولیة، وألن

أو تأخر تسلیمها على أساس م مسؤولیة الناقل عن هالك البضائعأقامت قواعد روتردا

ذا أثبت المتضرر أن الضرر وقع في مدة التزام الناقل، بحیث تناولت الخطأ المفترض إ

الفقرة األولى من قواعدها أساس مسؤولیة الناقل عموما بأسلوب إیجابي صریح 17المادة 

البضاعة أو تلفها أو تأخر تسلیمها إذا أثبت المطالب أن هالكفیكون الناقل مسؤوال عن

.في حراسة الناقلر قد وقع أثناء مدة وجود البضائع الهالك أو التلف أو التأخ

هذا بینما یعفى الناقل من المسؤولیة إذا أثبت أن سبب الهالك أو التأخیر ال یعزى إلى 

.1الفقرة الثانیة من قواعد روتردام17خطأ ارتكبه هو أحد تابعیه حسب المادة 

الفرع الثاني

نطاق مسؤولیة الناقل البحري للبضائع

إلى المكان المقصود دون أن یصیبها أي على الناقل البحري إیصال البضائعیتوجب

أو تأخیر ویمثل كل هذا النطاق المادي لمسؤولیة الناقل البحري تلفأو ضرر أو نقص 

.)ثالثا(الشخصي ونطاقها،)ثانیا(كما أن لهذه المسؤولیة نطاقها الزمني ،)أوال(للبضائع 

.34، المرجع السابق، ص »أسس جدیدة للنقل البحري الدولي:2008قواعد روتردام «مراد بسعید، -1
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لمسؤولیة الناقل البحري للبضائعالنطاق المادي :أوال

أو تلفها أو وصولها یة الناقل البحري في هالك البضائعیتمثل النطاق المادي لمسؤول

.متأخرة إلى میناء الوصول

البضائعهالك-1

إلى المرسل إلیه بنفس الحالة التي تسلمها علیها البضائعیلتزم الناقل البحري بتسلیم

، لكن قد یحدث أال یستطیع الناقل البحري الوفاء بهذا االلتزام نظرا )الشاحن(من المرسل 

من هالك وهو ما نصت مسؤوال عما یصیب البضائع، لذلك یعد الناقل 1عئلهالك البضا

.2ج.ب.ت802علیه المادة 

أو االختفاء الكلي أو الجزئي للبضائع، وبالتالي فالهالك الفناء یقصد بهالك البضائع

قد یكون كلیا أو جزئیا حسب حجم الفناء أو االختفاء الذي یلحق البضائع، فیكون الهالك 

كلیة، ویكون هالكا جزئیا عندما یفنى أو یختفى جزء بضائعكلیا عندما تفنى أو تختفى ال

، أما الهالك الكلي فینصب كمیة البضائعالك الجزئي ینصب علىفحسب من البضائع، فاله

المنقولة قدر كبیر من األضرار لهالك الكلي أیضا إذا لحق البضائع، ویتحقق ا3على نوعیتها

ي الغرض الذي أعدت له مثل البضائعبحیث ال یستطیع مالكها استخدامها أو تسویقها ف

.المحروقة أو التي فقدت خصائصها األصلیة

، )ن.ت.د(في القانون التجاري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، االسكندریة، المبادئ العامة جالل وفاء محمدین، -1

306.

یعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األضرار التي تلحق بالبضائع منذ «:ج على ما یلي.ب.ت802تنص المادة -2

.»المدرجة في المادة التالیةتكلفه بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني، باستثناء الحاالت

.388المرجع السابق، ص عبد القادر حسین العطیر، -3
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أو ما یعرف ن النقص العادي الذي یصیب البضائعناقل البحري عغیر أنه ال یسأل ال

أثناء نقلها بسبب طبیعتها أو بسبب عملیة النقل، فقد الذي یلحق البضائع1بعجز الطریق

جرى العرف على التسامح في النقص الطبیعي الذي یمكن أن یصیب البضاعة أثناء نقلها 

البضائع التي تشحن صبا كالحبوب، أو بسبب أو أثناء عملیة الشحن والتفریغ، ال سیما في

.2التبخر كالسوائل

ناقل للتكفل بها، وواقعة على واقعة تقدیم هذه األخیرة للیتم إثبات الهالك الكلي للبضائع

المرسلة، لكن یكفي في الحقیقة على طالب ه ألي شيء من البضائعم المرسل إلیعدم تسل

للناقل بواسطة سند الشحن، وعلى األخیر إثبات ائعض إقامة الدلیل على تقدیم البضالتعوی

.تسلیمها للمرسل إلیه، ألن الفعل السلبي یصعب إثباته مادیا

أو هالكها الجزئي فیتم إثباته بتسجیل تحفظات من طرف المرسل أما نقص البضائع

ة إلیه عند التسلیم، وقد تناولت اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسن

مسألة التحفظات عن الخسائر أو األضرار التي تصیب البضائع، وهكذا فعل المشرع 1924

.3ج.ب.تالفقرة األولى والثانیة من 790في نص المادة الجزائري

تلف البضائع-2

ة معیبة، وبمعنى وصولها كاملة من حیث مقدارها ولكن في حالبتلف البضائعیقصد 

.4كاملة من حیث مقدارها ولكن تالفةآخر وصول البضائع

.67، المرجع السابق، ص ...اتفاقیة األمم المتحدةكمال حمدي، -1

.217، ص 1986القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، هشام فرعون، -2

.66، المرجع السابق، ص رشید الواحد-3

، منشأة المعارف، في ضوء الفقه والقضاء والتشریع1992لسنة8انون التجارة البحریة رقم قعبد الحمید الشواربي، -4

.185ص ،1990اإلسكندریة، 
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كاملة من حیث كمیتها أو تتحقق صورة تلف البضائع أو تعییبها عندما تصل البضائع

ولكن أصابها العطب، مثال ذلك تعفن الحبوب )الوزن، العدد، الحجم، المقیاس(مقدارها 

التلوث بالزیوت بسبب هطول األمطار علیها وتعفن الفواكه واللحوم بسبب أجهزة التبرید أو

والشحوم، وكذلك تمزق األقمشة وأكیاس اإلسمنت بسبب وضع الخشب علیها وتكسر األواني 

.الزجاجیة

ن الهالك وتلفها یكمن في أن الفرق الجوهري بین هالك البضائعیتبین لنا مما سبق أ

مقاسها، عددها أو ، فیترتب علیه نقص في حجمها أو وزنها أو ینصب على كمیة البضائع

مما یؤدي إلى تغییر طبیعتها وٕاخراجها مما أما تلف البضائع فینصب على نوعیة البضائع

.1أعدت له من غایات

، ولكن ال یسأل عنه التلف والعیوب التي تصیب البضائعیسأل الناقل البحري في حالة

، بضائعبموجب تحفظات یبدیها حول الإذا كان هذا العیب قد ضمنه الناقل في سند الشحن

.2ج.ب.الفقرة األولى من ت756وقد نصت على ذلك المادة 

أل عن كل عیب أما إذا كان سند الشحن نظیفا، أي خالیا من التحفظات فإن الناقل یس

.3، إذ یفترض أنه كان قد تسلمها بحالة جیدةأو تلف یصیب البضائع

12ردني رقم طبقا لقانون التجارة البحریة األأساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائعخالد عبد الواجد علي المعایطة، -1

1978واتفاقیة األمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لسنة 1990لسنة 8وقانون التجارة البحریة المصریة رقم 1972لسنة 

، رسالة للحصول على درجة الماجستیر للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، كلیة النقل البحري والتكنولوجیا، )قواعد هامبورغ(

.74، ص 2003اإلسكندریة، 

یجوز للناقل أن یدرج في وثیقة الشحن البیان المالئم «:ج على ما یلي.ب.الفقرة األولى من ت756تنص المادة -2

.»المتعلق بحالة وتكییف البضائع الظاهرین وأهمیتها إذا وجدت الدواعي المذكورة في المادة السابقة

.260، 259، المرجع السابق، ص ص ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -3
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التأخیر عن تسلیم البضائع-3

عدم تمكن الناقل یقصد بالتأخیر في تسلیم البضائع وفقا لعقد النقل البحري للبضائع 

في المیعاد المتفق علیه في عقد النقل البحري، أو في المیعاد المحدد من تسلیم البضائع

بنهایة الوقت الذي یستغرقه الناقل العادي لمثل هذا النقل إذا لم یوجد هناك اتفاق على وقت 

.1عئضالتسلیم الب

یتضح من ذلك أن نطاق التزام الناقل البحري بالنقل ال یقتصر على مجرد تغییر مكان 

البضائع بحرا من میناء الشحن إلى میناء الوصول وٕانما یجب علیه نقلها في موعد معین 

.2لمرسل إلیه على نحو ال یضر بمصالحهلیسمح بتسلیمها 

لة التأخیر فإنه یفترض أن لبالغة، ففي حاأهمیتها اللبضائع ولمدة إنجاز النقل البحري 

وصلت سلیمة، والتأخیر على عكس الهالك أو التلف لیس ضررا بذاته وٕانما البضائع

الضرر یتمثل في النتائج التي تترتب علیه، والذي یكون بالضرورة ضررا اقتصادیا یتمثل في 

ا فوت الشاحن أو كما إذة، وهذا الضرر قد یقع على البضائعفوات كسب أو وقوع خسار 

المرسل إلیه صفقة رابحة أو ألحق به خسارة نشأت عن تعطیل العمل في المنشأة بسبب 

.3تأخر وصول اآلالت المطلوبة

أخضع المشرع الجزائري الضرر االقتصادي الناجم عن التأخر في تسلیم البضائع 

خالل النصوص المنقولة بحرا للمرسل إلیه ضمن قواعد القانون البحري ویتبین ذلك من 

771من التقنین البحري، إذ نصت المادة 805، 775، 771القانونیة المتضمنة في المواد 

:منها على ما یلي

.107المرجع السابق، ص حلو عبد الرحمن أبو حلو، -1

.269المرجع السابق، ص هاني دویدار، -2

.575، المرجع السابق، ص ...القانون البحريكمال حمدي، -3
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السفینة المعینة صنفیحق للناقل االختیار بین تبدیل السفینة بسفینة أخرى بنفس«

.»وصالحة للقیام بالنقل المتفق علیه بدون تأخیر

الناقل مسؤول عن كل تأخر في تسلیم البضائع وأنه في یتضح من النص السابق أن

حالة استبدال الناقل السفینة المعینة في العقد یجب أن ال یؤثر ذلك على الوقت المتفق علیه 

.بین األطراف الذي یتم خالله تسلیم البضائع

إذا لم یصرح الشاحن أو ممثله بطبیعة «:ج على أنه.ب.ت805كما نصت المادة 

البضائع قبل شحنها على السفینة ولم یدون هذا التصریح في وثیقة الشحن أو أیة وقیمة 

فال یعد الناقل مسؤوال عن البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت ...وثیقة أخرى مماثلة

.»...المتفق علیه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حریص أن یسلم فیه البضاعة

أن المشرع الجزائري قد أخضع التأخیر في تسلیم البضائع یتضح من النص السابق 

إما :المنقولة بحرا للمرسل إلیه لقواعد القانون البحري مع إمكانیة تسلیم البضائع في حالتین

.1في الوقت المتفق علیه بین األطراف وٕاما الوقت المعقول أو المناسب

توحید بعض قواعد سندات أما على المستوى الدولي فلم تتضمن اتفاقیة بروكسل حول

مما أي نص لتغطیة الخسارة الناشئة عن التأخیر في تسلیم البضائع1924الشحن لسنة 

یجعل مسؤولیة الناقل ال تقوم في حالة التأخر إال إذا تم النص علیه في سند الشحن وهذا 

.2نادرا ما یحدث

.72المرجع السابق، ص ، »...التأخر في تسلیم البضائع«بوعالم خلیل،-1

2- Jean BELLOTI , Tansport international des marchandises gestion international, 3éme édition,
Vuibert, Paris, 2006, p 228.
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ولما كان التأخیر قد یسبب ضررا مادیا للبضائع بأن تفسد نوعیتها أو تتلف، فإن 

الفقرة الثانیة التي تفرض على الناقل التزاما عاما 3الخسارة في هذه الحالة قد تغطیها المادة 

بالعنایة بالبضائع عند شحنها وتشوینها ورصها ونقلها بما یلزم لذلك من عنایة ودقة، أما 

ثانیة المشار إلیها إذ أن البضائعالفقرة ال3للخسارة االقتصادیة فال تغطیها المادة بالنسبة 

.1من المفروض وصلت سلیمة

الفقرة األولى منها على 5فقد نصت في المادة 1978هامبورغ لسنة قواعدأما

وتلفها والتأخیر في ام في حاالت ثالث هي هالك البضائعمسؤولیة الناقل البحري بشكل ع

في قدم المساواة مع تسلیمها للمرسل إلیه، وهي بذلك وضعت الهالك الناجم عن التأخیر

.2أو تلفهاهالك البضائع

مفهوم التأخیر 1978هامبورغ لسنة قواعدالفقرة الثانیة من 5كما أوضحت المادة 

:إذ نصت على ما یليبتسلیم البضائع

عة في میناء التفریغ المنصوص علیه یقع التأخیر في التسلیم عندما ال تسلم البضا«

في عقد النقل في حدود الوقت المتفق علیه صراحة، أو في حالة عدم وجود االتفاق في 

.»حدود الوقت المعقول الذي یمكن أن یطلب من ناقل یقظ مع مراعاة ظروف الحالة

عاد المییتضح من هذه المادة أن التأخیر یكون في حالة إذا أهمل الناقل البحري مراعاة 

عندما یتم االتفاق على تحدید میعاد معین للتسلیم فیكون المتفق علیه لحدوث التسلیم،

التأخیر قد حدث إذا لم یتم التسلیم في المیعاد الذي یجب أن یقوم الناقل المعقول به عندما 

النقل، یوجد في ظروف مماثلة والعبرة هنا إنما تكون بالظروف المادیة التي تتم فیها عملیة 

إال إذا أثبت أن التأخیر یعود إلى أخیر في تسلیم البضائعومن ثم یكون الناقل مسؤوال عن الت

.67، المرجع السابق، ص ...نصوص اتفاقیة هامبورغأحمد محمود حسني، -1

.118المرجع السابق، ص حلو عبد الرحمن أبو حلو، -2
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تثور مسؤولیة الناقل، فبمجرد التأخر في تسلیم البضائعالسبب األجنبي الذي ال ید له فیه

.1البحري

التأخیر من قواعد روتردام عن 17یكون الناقل البحري للبضائع مسؤوال طبقا للمادة 

في تسلیم البضائع، إذا أثبت أن ذلك التأخیر أو الحدث الذي تسبب فیه أو أسهم قد وقع 

منها عندما ال تسلم البضائع في 21أثناء مدة مسؤولیته، ویحدث التأخیر طبقا لنص المادة 

.2مكان المقصد المنصوص علیه في عقد النقل في غضون الفترة المتفق علیها

مني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائعالنطاق الز :ثانیا

نتعرض للنطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في كل من التقنین البحري 

.الجزائري واالتفاقیات الدولیة

النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التقنین البحري الجزائري-1

تكون وفقا حیث3لمسؤولیة الناقل البحريج النطاق الزمني .ب.ت802حددت المادة 

مسؤولیة الناقل البحري ساریة طالما عقد النقل البحري قائم أي منذ تكلف الناقل هذه المادةل

بالبضائع إلى حین تسلیمها للمرسل إلیه، ویقصد بتكفل الناقل البحري بالبضائع استالمه 

أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري في ضوء أحكام قانون التجارة البحریة الجدید والمستحدث من عدلي أمیر خالد، -1

، حاالت البیوع التزامات ومسؤولیة الناقل البحريالقواعد القانونیة الخاصة بالنقل البحري، تحدید (أحكام النقض ویشمل على 

، )جارة البحریة الجدید، المعاهدات الدولیة الخاصة بالنقل البحريالبحریة، مباشرة دعوى مسؤولیة الناقل البحري، قانون الت

.78، ص 2005منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

.78المرجع السابق، ص خدیجة نبات،-2

یعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األضرار التي تلحق بالبضائع منذ «:ج على ما یلي.ب.ت802تنص المادة -3

.»مها للمرسل إلیه أو ممثله القانوني، باستثناء الحاالت المدرجة في المادة التالیةتكفله بها حتى تسلی
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الفقرة األولى من 739لمادة إیاها من الشاحن أو ممثله وأخذها على عاتقه حسب نص ا

.1ج.ب.ت

یتحدد إذن النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري التي نظم القانون البحري أحكامها 

البضائع في میناء الشحن إلى حین تسلیمها لصاحب الحق فیها البحريمن استالم الناقل

في میناء التفریغ، وقد سبق لنا تحدید المقصود باستالم الناقل وتسلیم الناقل للبضائع وبیان 

ما یقع بین االستالم والتسلیم من عملیات والملتزم بكل منها، ذلك أن من یقع علیه عبء 

.2ال عما یحدث خاللها للبضائع من أضرارالقیام بعملیة ما ال شك یكون مسؤو 

وقد أصدرت المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة العدید من القرارات الخاصة 

:بالنطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري منها

)ت.ج.ص(ضد )ب.ل(في قضیة 1987دیسمبر17بتاریخ59509القرار رقم 

البحري عن الخسائر التي تلحق البضاعة منذ تكلفه بها حول مسؤولیة الناقل)م.غ.ص.م(و

.ج.ب.ت802حتى التسلیم إلى المرسل إلیه حسب المادة 

حیث جاء في القرار أنه من المقرر قانونا أن الناقل مسؤول عن الخسائر أو األضرار 

على التي تلحق البضاعة منذ تكلفه بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه، ومن ثم فإن النعي 

.القرار المطعون فیه بخرقه للقانون غیر سدید

لما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بمسؤولیة الناقل عن 

الضرر الذي لحق البضاعة لكون الحادث وقع نتیجة إهمال أو عدم الصیانة یكونون قد 

.طبقوا صحیح القانون

یبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على «:ج على ما یلي.ب.الفقرة األولى من ت739تنص المادة -1

.»عاتقه وینتهي بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني

.571، المرجع السابق، ص ...القانون البحريكمال حمدي، -2
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.1ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

شركة (ضد )ن.ت.ج.ش(في قضیة 1995جوان 16بتاریخ 113345ار رقم القر 

مسؤولیة –الخسائر الالحقة بالبضائع أثناء عملیة التفریغ–حول عقد النقل البحري )أ.م

، 739، 802الناقل ال تنتهي إال بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه حسب نص المواد 

.ج.ب.ت879،780

الناقل البحري یعد مسؤوال عن الخسائر أو األضرار التي حیث من المقرر قانونا أن 

.2تلحق بالبضاعة منذ تكلفه بها حتى تسلیمها للمرسل إلیه

)ت.ج.ش(ضد )ج.م.م(في قضیة 1998جوان 16بتاریخ 169663القرار رقم 

استبعاد مسؤولیة المیناء، -ال یعد ذلك تسلیما–حول األضرار الالحقة بالبضاعة في المیناء 

.ج.ب.ت873و 802ثبوت مسؤولیة الناقل طبقا للمواد 

حیث قررت أنه من المقرر قانونا أنه یعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األضرار التي 

تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسلیمها للمرسل إلیه، وكذلك من المقرر قانونا أنه تتم 

وتفریغها وٕارجاع البضائع من إلى الغیر عملیات تحمیل البضاعة في الموانئ ورصها وفكها 

أو الیابسة أو المستودعات وكذلك حراسة وحفظ البضائع المنزلة أو المعدة للتنزیل في 

.الموانئ من طرف الهیئات المؤهلة لهذا الغرض

ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم بتحمیل مؤسسة المیناء 

ة رغم أن وضع البضاعة بالمیناء ال یعد تسلیما وفقا للمادة األضرار التي لحقت البضاع

ج ال یعني .ب.من ت837ج وقیام وكیل التفریغ بتفریغ البضاعة وفقا للمادة .ب.ت802

، المجلة القضائیة عدد 59509، ملف رقم 1987دیسمبر 12بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -1

.76، ص 1999، 1

، المجلة القضائیة، عدد 113345، ملف رقم 1995جوان16، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -2

.208، ص 1999خاص، 
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المرسل تمتد إلى غایة التسلیم النهائي إلى الناقل بأنه مسؤول عن الخسائر بل أن مسؤولیة 

لتفریغ وهو ما لم یثبت في قضیة الحال، ومتى كان إلیه إال إذا أثبت الناقل مسؤولیة وكیل ا

.1كذلك استوجب النقض

النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في االتفاقیات الدولیة-2

بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن الفقرة ه من اتفاقیة1تنص المادة 

على أن أحكامها ال تنطبق إال على الفترة من حین شحن البضائع على متن 1924لسنة 

.السفینة حتى تفریغها في المحل المقصود

یخلص من هذه المادة أن أحكام اتفاقیة بروكسل تنطبق فقط على المرحلة البحریة التي 

، ولكنها ال تسري على المرحلة السابقة على الشحن أو الالحقة تنقضي بین الشحن والتفریغ

، لكن ال یعني ذلك أن العملیات السابقة على الشحن أو الالحقة للتفریغ لم تعد جزءا 2للتفریغ

من عقد النقل البحري، بل إن عقد النقل البحري یظل كما كان واحدا ینظم العملیات السابقة 

لذلك یعتبر قیام الناقل بهذه العملیات امتداد لعقد النقل البحري على الشحن أو التفریغ، وتبعا

.3بذاته

النطاق الزمني لمسؤولیة 1978هامبورغ لسنة قواعدمن 4عالجت بدورها المادة 

.4الناقل البحري للبضائع

، المجلة القضائیة، عدد 169663، ملف رقم 1998جوان16، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -1

.178، ص 1999خاص، 

.241، ص 1993، المرجع السابق، ...القانون البحريمصطفى كمال طه، -2

.586، المرجع السابق، ص ...النقل البحري للبضائععلي جمال الدین عوض، -3

مسؤولیة الناقل عن البضائع بموجب هذه االتفاقیة -1«:على ما یلي1978من قواعد هامبورغ لسنة 4تنص المادة -4

.النقل، وفي میناء التفریغتشمل المدة التي تكون فیها البضائع في عهدة الناقل، سواء في میناء الشحن، وأثناء 

=:من هذه المادة تعد البضائع في عهدة الناقل1ألغراض الفقرة -2
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تكون مسؤولیة الناقل البحري للبضائع وفقا لهذه المادة شاملة لكل العملیات والتي تبدأ 

استالم الناقل للبضائع من الشاحن في میناء الشحن وتنتهي بتسلیمها للمرسل إلیه في من 

میناء التفریغ، ویعني ذلك عملیا التزام الناقل بشحن البضائع على السفینة ورصها ونقلها، ثم 

.لمرسل إلیهلوصول تفریغ البضائع وتسلیمها لعند ا

نعقاد مسؤولیة الناقل البحري، أن ال1978هامبورغ لسنة قواعدمن4تشترط المادة 

تكون البضائع في حراسته وحوزته ورقابته، ویعد االلتزام الذي تفرضه هذه المادة على عاتق 

البضائعالناقل من النظام العام، حیث ال یجوز للناقل االتفاق مع الشاحن القیام بشحن

.هاورصها واالتفاق مع المرسل إلیه على القیام بفك البضائع وتفریغ

یالحظ أن النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري ال یمتد لیشمل الفترة السابقة على 

في میناء التفریغ، فإذا للمرسل إلیهامهیاستالم الناقل البضائع في میناء الشحن والالحقة لتسل

أو تسلم الناقل البضائع داخل البالد، وقام بنقلها سواء بالسكك الحدیدیة أو بالطرق البریة 

النهریة إلى میناء الشحن فإن أحكام االتفاقیة ال تطبق إلى حین أن تصل البضائع إلى میناء 

.1الشحن

:اعتبارا من الوقت الذي یتلقى فیها البضائع من-أ=

.الشاحن، أو شخص ینوب عنه-

.الشحنسلطة، أو طرف ثالث آخر توجب القوانین أو اللوائح الساریة في میناء الشحن تسلیم البضائع لغرض -

.وحتى الوقت الذي یقوم فیه بتسلیم البضائع، وذلك-ب

بتسلیمها إلى المرسل إلیه وفقا للعقد، أو العرف المتبع في التجارة المعنیة في میناء التفریغ، وذلك في الحاالت التي ال -

.یتسلم المرسل إلیه البضائع من الناقل

لى الناقل أو المرسل إلیه أو مستخدموه أو وكالء أي من الناقل أو من هذه المادة یقصد باإلشارة إ2و1في الفقرتین -3

.»المرسل إلیه

النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري، دراسة مقارنة بین أحكام التجارة البحریة األردني «الني محمد دراركة، -1

.126، 125، ص ص 2007،ندر ألا،13مجلد ، 9مجلة المنارة، عدد ، »وقواعد هامبورغ
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عكس اتفاقیة بروكسل وهامبورغ أكثر فأكثر من 2009وسعت قواعد روتردام لسنة 

مدة النقل التي یتحمل فیها الناقل المسؤولیة وتطبق القواعد االتفاقیة علیها، فقد نصت المادة 

الفقرة األولى منها على أن مدة مسؤولیة الناقل تبدأ عندما یتسلم الناقل البضائع أو أي 12

.لصاحب الحق فیهاطرف منفذ بغرض نقلها وتنتهي عند تسلیم البضائع

من نفس المادة قضت بأنه یجوز للطرفین أي الناقل والشاحن أن لثةإال أن الفقرة الثا

.ها، لكن قیدت إرادة األطراف بقیدینیتفقا على تسلم البضائع وتسلیم

یتعلق بعدم جواز االتفاق على أن یكون وقت تسلم الناقل البضائع الحقا لبدء :األول

.تحمیلها األولي بمقتضى عقد النقل البحري للبضائع

یتعلق بأن ال یكون وقت تسلیم البضائع للمرسل إلیه سابقا إلتمام تفریغها :الثاني

.النقل البحري للبضائعالنهائي بمقتضى عقد

یستنتج من ذلك أن مدة التزام الناقل البحري للبضائع مفتوحة من وقت استالم الناقل 

للبضائع إلى وقت تسلیمها ما خال اتفاق یحدد وقت ومكان التسلیم والتسلم المقید بالقیدین 

.1الواردین أعاله

النطاق الشخصي لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثالثا

بدایته إلى أن یتم تسلیم وم الناقل البحري المتعاقد مع الشاحن بتنفیذ النقل برمته منیق

للمرسل إلیه، على أن الناقل المتعاقد قد یتعهد إلى ناقل آخر بتنفیذ النقل كله أو البضائع

بعضه فنكون في هذه الحالة أمام ناقل متعاقد وناقل فعلي، كما قد یحدث أن یعین في عقد 

لبحري اسم ناقل آخر أو ناقلین آخرین لیتولى كل منهم تنفیذ جزء من النقل فتنتقل النقل ا

في القانون، فرع القانون البحري مسؤولیة الناقل البحري على ضوء اتفاقیة روتردام، مذكرة ماجستیرسعدیة بن دومیة، -1

.23، ص 2013واألشطة المینائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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من ناقل إلى آخر حتى وصولها إلى المرسل إلیه وهذا ما یسمى بالنقل المتتابع أو البضائع

.1النقل بسند شحن مباشر

مسؤولیة الناقل المتعاقد والناقل الفعلي-1

الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن، ویكتسب الناقل تلك یعد الناقل المتعاقد الناقل البحري

الصفة من واقع اتفاقه مع الشاحن على النقل بغض النظر عما إذا قام هو بعملیة النقل أو 

كلف ناقال آخر بإنجازها، ویترتب على ذلك أن یكون اسم الناقل المتعاقد مذكورا في سند 

.2الشحن وبالتالي یكون مسؤوال في مواجهة الغیر

كما یقصد بالناقل الفعلي أن یعهد الناقل المتعاقد بتنفیذ عملیة النقل إلى ناقل بحري 

آخر، وعلیه فإن نطاق المسؤولیة یمتد لیشمل كل ناقل ولو لم یتعاقد مع الشاحن، فالناقل 

الفعلي هو الذي یتعهد بعملیة التنفیذ المادي والفعلي لعملیة النقل المتفق علیها بین الشاحن 

.3ناقل المتعاقد وسواء كان التعهد كلیا أو جزئیا في بعض مراحل النقلوال

لمسؤولیة الناقل المتعاقد والناقل 1978لسنة هامبورغقواعدمن 10تعرضت المادة 

أو تأخیر وصولها إذ جاءت باألحكام ي حالة حدوث أضرار وخسائر للبضائعالفعلي، ف

:التالیة

:شاحن أو المرسل إلیه الحق في أحد الخیارینفللحالة حدوث أضرار للبضائعفي

إما الرجوع مباشرة على الناقل المتعاقد بطلب التعویض عن األضرار التي حدثت -1

أثناء تنفیذ عقد النقل، سواء عهد الناقل المتعاقد عملیة النقل برمتها إلى ناقل فعلي أو عهد 

.إلى هذا األخیر بجزء منها فقط وهذا طبقا للفقرة األولى

.78، ص 1995یة، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، منشأة المعارف، اإلسكندر محمد كمال حمدي، -1

.62المرجع السابق، ص أمین خلفي، -2

.127المرجع السابق، ص سوزان علي حسن، -3
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ن األضرار التي لحقت البضائعإما الرجوع على الناقل الفعلي بطلب التعویض ع-2

في فترة تواجدها عنده، أي عن األضرار التي حدثت أثناء الجزء الذي قام بتنفیذه من النقل، 

.وهذا طبقا لما ورد في الفقرة الثانیة

بكامله، رغم إسناد تنفیذ لما كان الناقل المتعاقد طبقا للفقرة األولى مسؤوال عن النقل 

العقد كله أو بعضه إلى الناقل الفعلي، وكان الناقل الفعلي وفقا للفقرة الثانیة مسؤوال عن النقل 

الذي یقوم بتنفیذه، فإنه یحق للمرسل إلیه أیضا أن یرجع علیهما بالتضامن معا بدعوى 

.التضامن، هذا طبقا للفقرة الرابعة من المادة السابقة الذكر

ت الفقرة السادسة لتنص على أنه یحق لكل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي جاء

هامبورغ نصت صراحة ات التي دفعها كل منهما، فقواعدالرجوع على اآلخر لتسویة التعویض

على التفرقة بین الناقل المتعاقد والناقل الفعلي، في حین أن التقنین البحري سكت عن هذه 

.1التفرقة

)النقل بسند شحن مباشر(الناقل في النقل المتتابع مسؤولیة -2

ن یتعاقد الشاحن في حالة النقل المتتابع أو النقل بسند الشحن مع ناقل معین على أ

إلى میناء معین على أن یقوم بتسلیمها في هذا المیناء إلى یقوم الناقل بعملیة نقل البضائع

وهكذا إلى أن تصل البضاعة إلى میناء لیقوم هذا بنقلها إلى میناء آخر)ثان(ناقل آخر 

الوصول، أي أن الناقل یصدر سند شحن مباشر لكل عملیات النقل المتتالیة یذكر فیها میناء 

.الوصول النهائي

.125المرجع السابق، ص رشید الواحد، -1
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ال یصدر الناقل البحري للبضائع سند شحن المباشر إال باتفاق مع الشاحن الذي یكون 

اء من عملیة النقل، وفي هذه العملیة على علم بأن هناك ناقلین آخرین سوف یتولون أجز 

.1یكون للناقل صفتان، صفة الناقل في النقل األول وصفة الوكیل بالعمولة في النقل الثاني

نص المشرع الجزائري على مسؤولیة الناقل في حالة النقل بوثیقة نقل مباشرة في المادة 

:یليكما ج .ب.ت765

إن الناقل البحري الذي وضع وثیقة شحن مباشرة، یلتزم بالتنفیذ المالئم لاللتزامات «

المترتبة على الناقل في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة حتى تسلیم البضاعة إلى 

ویسأل كل من الناقلین اآلخرین عن تنفیذ هذه االلتزامات .المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني

لنقل الذي قام به وذلك بالتكافل والتضامن مع الناقل الذي وضع وثیقة الشحن في مسافة ا

.»المباشرة

یتضح من هذا النص أنه جعلت الناقل األول الذي أصدر سند الشحن المباشر مسؤوال 

عن النقل بأكمله، أما مسؤولیة الناقلین الالحقین بما فیهم الناقل األخیر فتقتصر مسؤولیة كل 

زء الذي نفذه في عملیة النقل على أن یكون متضامنا في المسؤولیة مع الناقل منهم على الج

.2األول

مسؤولیة الناقل في النقل المختلط-3

یقصد بالنقل المختلط النقل الذي یتم بطرق مختلفة، بطریق البحر في جزء منه 

باریس، مرسلة من دمشق إلى في الجزء اآلخر، كأن تكون البضائعوبطریق البر أو الجو 

فإنها تنقل بالمطار أو بالسیارة من دمشق إلى بیروت وبطریق البحر من بیروت إلى 

:مرسیلیا،  وبالقطار من مرسیلیا إلى باریس، وال یخلو األمر من أحد الفرضین

.90المرجع السابق، ص عدلي أمیر خالد، -1

.133، 132المرجع السابق، ص ص سوزان علي حسن، -2
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فإما أن یتعاقد الشاحن نفسه مع الناقل البحري والبري أو الجوي كل منهم على حدة، -أ

.تسري على كل منهما األحكام الخاصة بهاوهنا یوجد عقدان مستقالن

إلى البلد المقصود بطریق مع الناقل البحري على نقل البضائعوٕاما یتعاقد الشاحن -ب

البحر والبر معا، وفي هذه الحالة یقوم عقد نقل واحد یضم عملیات النقل المختلفة، بید أن 

قل البحري المتتابع الختالف هذا العقد ال یمكن أن یثبت بسند واحد كما هو الشأن في الن

طبیعة عملیات النقل المختلفة، ولذلك یصدر في هذه الحالة سند شحن خاص بالنقل 

.1البحري، وتذكرة نقل خاصة بالنقل البري ویرفق أحدهما باآلخر

تعرض المشرع الجزائري لمسؤولیة الناقل البحري في النقل المختلط بموجب نص المادة 

:تنص على ما یليج التي.ب.ت763

تطبق أحكام هذا الفصل والمتعلقة بوثیقة الشحن بصورة مطابقة لوثیقة الشحن «

المباشرة والتي یضعها الناقل البحري الذي یتعهد بنقل یتمم جزئیا بواسطة ناقل آخر بحري أو 

.»نهري أو بري أو جوي أو عن طریق السكك الحدیدیة

ج التي تنظم مسؤولیة الناقل .ب.ت765لمادة یفهم من هذه المادة أنها تحیل إلى ا

البحري في حالة النقل المتتابع التي جعلت من الناقل الذي أصدر سند الشحن المباشر 

مسؤوال عن النقل بأكمله، أما مسؤولیة الناقلین الالحقین بما فیهم الناقل األخیر فتقتصر 

ى أن یكون متضامنا في ولیة كل منهم على الجزء الذي نفذه في عملیة النقل علؤ مس

.2المسؤولیة مع الناقل األول

، السفینة، أشخاص المالحة البحریة، النقل البحري، )دراسة مقارنة(البحري أساسیات القانون مصطفى كمال طه، -1

.314، 313، ص ص 2012البحري، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )التأمین(الضمان 

لاللتزامات المترتبة إن الناقل البحري الذي وضع وثیقة مباشرة، یلزم بالتنفیذ المالئم «:على ما یلي765تنص المادة -2

.=على الناقل في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة حتى تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني
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المطلب الثاني

مسؤولیة الناقل البحري للبضائعتحدیداإلعفاء و 

قام التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة بمراعاة الناقل البحري للبضائع وظروف 

، كما )الفرع األول(النقل التي تجرى بها الرحلة البحریة فأورد حاالت إلعفائه من المسؤولیة 

عن طریق تحدید مبلغ التعویض في حالة هالك أو تلف بمنحه میزة خاصة به وتابعیهقام

.)الفرع الثاني(وصول البضائع إلى میناء التفریغ أو تأخر

الفرع األول

إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة

أورد كل من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة حاالت إلعفاء الناقل البحري 

.)ثانیا(أو قانونیة ،)أوال(سواء كانت اتفاقیة 

لمسؤولیة الناقل البحري للبضائعاإلعفاءات االتفاقیة :أوال

ن مسؤولیتهلى إعفاء الناقل البحري للبضائع مثار تساؤل عن إمكانیة االتفاق ع

ومدى صحة الناتجة عن الضرر الذي یحدث عند قیامه بتنفیذ عقد النقل البحري للبضائع،

.1عقد النقل البحريالشروط االتفاقیة التي قد یتضمنها

هذه الشروط على أساس مخالفتها للنظام العام، حیث أنها ذهب البعض إلى بطالن 

لى حساب الطرف الضعیف ع)الناقل(تؤدي إلى تعزیز حقوق الطرف القوي في العقد 

في معظم األحوال إلى الرضوخ للشروط التي یفرضها علیهم یضطرونلذین ا)الشاحن(

ویسأل كل من الناقلین اآلخرین عن تنفیذ هذه االلتزامات في مسافة النقل الذي قام به وذلك بالتكافل والتضامن مع الناقل =

.»مباشرةالذي وضع وثیقة 

.311، ص المرجع السابق، ...، المبادئ العامة في القانون التجاريجالل وفاء محمدین-1



للبضائعالبحريالنقـلعقدبتنفيذاإلخاللعنالمسؤولية:الثانيالفصل

122

وط على أساس المبدأ الناقل، على أن الراجح فقها وقضاء هو االعتراف بصحة هذه الشر 

.1القانوني الذي یتیح حریة التعاقد ویؤكد مبدأ سلطان اإلرادة

من مسؤولیة الناقل البحري للبضائع الباطلةاالتفاقیةشروط اإلعفاء -1

لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع الباطلة في كل االتفاقیةنتعرض إلى شروط اإلعفاء 

.من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة

من مسؤولیة الناقل البحري للبضائع الباطلة في التقنین االتفاقیةشروط اإلعفاء -أ

البحري الجزائري

البحري وفقا للتقنین البحري الجزائري كأصل عام كل شرط في عقد النقل باطال یقع 

811للبضائع مفاده إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة أو التخفیف منها، وهذا طبقا للمادة 

یعد باطال وعدیم المفعول كل شرط تعاقدي یكون هدفه أو «:منه التي تنص على ما یلي

:أثره المباشر أو غیر المباشر ما یلي

780و773و770عن المواد إبعاد أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالناقل والناجمة-أ

من هذا الكتاب،804و803و802و

أعاله، ما عدا 805تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ الذي حدد في المادة -ب

،808في حالة ما جاء في المادة 

»اإلستفادة من التأمین على البضائعمنح الناقل -ج

إبعاد أو تحدید مسؤولیة على االتفاقیجوز الج أنه.ب.ت811یتضح من المادة 

تنص على التزامات 802، 780، 773، 770الناقل الخاصة بالتزاماته، كون أن المواد 

.311، ص ، المرجع السابق...، المبادئ العامة في القانون التجاريجالل وفاء محمدین-1
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من وضعت التزاما على عاتق الناقل إلعفائه803الناقل إزاء السفینة والبضاعة والمادة 

ج .ب.ت804وهو إثبات أن الضرر یرجع إلى سبب أجنبي، كما أن المادة المسؤولیة 

خطأه مع سبب آخر في إحداث الضرر اشتركجعلت الناقل أو مندوبیه مسؤوال نسبیا إذا 

في عقد النقل یتضمن إعفاء أو تحدید من مسؤولیة الناقل فیما یخص اتفاقللبضاعة، فكل 

.1ا مطلقاالت المشار إلیها یعد باطال بطالناالح

من مسؤولیة الناقل البحري للبضائع الباطلة في االتفاقیةشروط اإلعفاء -ب

االتفاقیات الدولیة

الناقل 1924أعفت اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

البحري نتیجة أخطاء تابعیه في المالحة وأخطائهم في إدارة السفینة ومن نتائج العیوب 

الت اومن األسباب الواردة بالحالخفیة في السفینة التي لم تكتشف ببذل العنایة الكافیة 

، ثم وضعت حدا أقصى لما یحكم به عندما تنعقد مسؤولیته، وفي مقابل ذلك نصت المستثناة

في عقد النقل یضعف اتفاقعلى بطالن كل شرط أو تعاقد أو منها الفقرة الثامنة 3المادة 

من التزامات الناقل أو یعفیه من المسؤولیة، أو یخفض هذه المسؤولیة على وجه یخالف ما 

:، وعلى ذلك یعتبر باطال2قیةهو منصوص في هذه االتفا

شرط التنازل إلى الناقل عن منفعة التأمین على البضائع الذي عقده الشاحن، ألنه -أ

یسمح للناقل بتغطیة مسؤولیته عن أخطائه على نفقة الشاحن، أي بفضل أقساط التأمین التي 

.دفعها الشاحن

، وعلى ذلك 3ین التجاریةؤولیة عن أخطاء الربان والتابعشرط إعفاء الناقل من المس-ب

یكون الناقل معفیا من المسؤولیة عن أخطاء تابعیه في المالحة أو في إدارة السفینة ولو لم 

.78المرجع السابق، ص رشید الواحد، -1

.200البحري، المرجع السابق، ص القانونعلي جمال الدین عوض، -2

.259، المرجع السابق، ص ، الطبعة الثانیة...أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه، -3
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یشترط ذلك في سند الشحن، أما إذا تعلق األمر باألخطاء التجاریة فإن الناقل یكون مسؤوال 

.1یةعلى إعفائه من المسؤولاتفاقعن أعمال تابعیه ویقع باطال كل شرط أو 

شرط الجهل بالوزن وما یماثلها في الحاالت التي ال تجیزها فیها االتفاقیة، ألنها -ج

.تؤدي إلى قلب عبء اإلثبات وتخفیف على الناقل

شرط قلب عبء اإلثبات لصالح الناقل خالفا لما ورد في االتفاقیة ألن فیه تخفیف -د

.2علیه

یقل عن الحد القانوني المقرر في شرط تحدید مسؤولیة الناقل البحري بمبلغ -ه

.االتفاقیة

، ألن المحكم )التحكیم المطلق(شرط التحكیم مع تفویض المحكمین بالصلح -و

المفوض بالصلح غیر مقید بقواعد القانون، أي أن المحكم سیتحلل حینئذ من قواعد االتفاقیة 

یم بعد نشأة النزاع مع على التحكاالتفاقوهي من النظام العام، وغني عن البیان أنه یجوز 

.3تفویض المحكمین بالصلح، إذ ال یخشى حینئذ من ضغط الناقل على إرادة الشاحن

بدورها اقتداء باتفاقیة بروكسل حمایة للشاحن 1978لسنة هامبورغقواعدحرصت 

:الفقرة األولى منها على ما یلي23لإلعفاء فنصت في المادة االتفاقیةعلى إبطال الشروط 

أو سند الشحن أو في أیة وثیقة أخرى مثبتة لعقد النقل شرط یرد في عقد النقل البحريكل «

یعتبر الغیا في حدود االتفاقیةیكون مخالفا بشكل مباشر أو غیر مباشر ألحكام هذه البحري

الشرط على صحة الشروط األخرى الواردة في العقد امخالفته لها، وال یؤثر بطالن مثل هذ

وأي شرط یتضمن التنازل عن الحقوق الناشئة من التأمین .لتي یشكل جزءا منهاأو الوثیقة ا

.126، ص 1978، )ن.م.د(الفكر العربي، دارالعقود البحریة،علي حسن یونس، -1

.201القانون البحري، المرجع السابق، ص علي جمال الدین عوض، -2

.251، المرجع السابق، ص ...القانون البحريمصطفى كمال طه،-3
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 والغیا إذا كانت مخالفة ألحكام مماثل یعتبر باطالعلى البضائع لصالح الناقل أو أي شرط 

هكذا یتضح أن نص هذه المادة أبطلت شروط ، 1»االتفاقیة بشكل مباشر أو غیر مباشر

.أو تخفیفهاإعفاء الناقل من المسؤولیة 

لصحیحةمن مسؤولیة الناقل البحري للبضائع ااالتفاقیةشروط اإلعفاء -2

لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع الصحیحة في االتفاقیةنتعرض إلى شروط اإلعفاء 

.كل من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة

من مسؤولیة الناقل البحري للبضائع الصحیحة في االتفاقیةشروط اإلعفاء -أ

التقنین البحري الجزائري

خالفا للمادة السابقة، یرخص بكل «:ج على ما یلي.ب.ت812تنص المادة 

:الشروط المتعلقة بتحدید المسؤولیة أو التعویض كما یلي

المدة الواقعة ما بین استالم البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغایة البدء بتحمیلها عن-أ

على متن السفینة وحتى نهایة تفریغها ولغایة تسلیمها،

.»في نقل الحیوانات ونقل البضائع على السطح-ب

ج للناقل البحري اشتراط إعفائه أو تحدید .ب.ت812أجاز المشرع بحسب المادة 

لممتدة بین استالم الناقل خالل المدة اسائر أو األضرار الالحقة بالبضائعالخمسؤولیته عن

من الشاحن إلى غایة البدء في تحمیلها على ظهر السفینة، كما یمكن اشتراط للبضائع

على الرصیف أو إلى غایة تسلیمها الممتدة بین التفریغ ووضع البضائعاإلعفاء خالل الفترة 

أو إشتراط إعفائه عن یر أنه ال یجوز إعفائه من المسؤولیة إلى صاحب الحق فیها، غ

إیجار السفینة، النقل البحري (الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة الجزءان الثاني محمد بهجت عبد اهللا أمین قاید، -1

الحوادث البحریة (ثالث وال)للبضائع بسند الشحن، النقل البحري لألشخاص، المالحة البحریة المساعدة، البیوع البحریة

.199، ص 2007، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )والتأمین البحري
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أجاز المشرع للناقل في المقابل ، كما المرحلة البحریة الواقعة بین میناء الشحن ومیناء التفریغ

.1إعفائه أو تحدید مسؤولیته في حالة نقل الحیوانات أو نقل البضائع على سطح السفینة

من مسؤولیة الناقل البحري للبضائع الصحیحة في االتفاقیةشروط اإلعفاء -ب

تفاقیات الدولیةاال 

1924حید بعض قواعد سندات الشحن لسنة عتبر وفقا التفاقیة بروكسل حول تو ی

صحیحا كل شرط ال یؤدي إلى إعفاء الناقل من المسؤولیة التي تفرضها علیه االتفاقیة أو 

:ط اآلتیة صحیحةإلى تخفیف هذه المسؤولیة، ومن ثم تكون الشرو 

شرط تنازل الناقل عن الحقوق أو اإلعفاءات المخولة له في االتفاقیة كلها أو -أ

یته والتزاماته على الوجه المبین في بعضها، أو الشرط الذي یزید الناقل بمقتضاه في مسؤول

كما لو اشترط مثال أن یضمن الناقل األخطاء في األولىالفقرة 5االتفاقیة طبقا للمادة 

الفقرة 4المالحة أو في إدارة السفینة مع أنه معفى من المسؤولیة عنها بمقتضى المادة 

الثانیة بند أ، وكما لو اتفق على أن تسري االتفاقیة على المرحلة السابقة على الشحن أو 

.2ناقل بمبلغ أعلى من الحد القانونيالالحقة للتفریغ، وكما لو اشترط تحدید مسؤولیة ال

حول توحید بعض قواعد سندات من اتفاقیة بروكسلالفقرة الثانیة5تنص المادة -ب

ال تمنع هذه األحكام من النص في سندات «:في نهایتها على ما یلي1924لسنة الشحن

ومن ثم یجوز للناقل ،»الشحن على أي شرط مشروع فیما یتعلق بالخسارات البحریة العمومیة

.أن یتفق مع الشاحن على أن تكون تسویة الخسارات المشتركة وفقا لقانون معین

.271، 270، المرجع السابق، ص ص ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -1

.260المرجع السابق، ص الطبعة الثانیة، ،...أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه، -2
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وأیا كانت الحوادث، فهذا الشرط حقاق األجرة أیا كان مصیر البضائعشرط است-ج

لمطالبة بالتعویض عن الهالك لیس شرط إعفاء من المسؤولیة ألنه ال یمنع المرسل إلیه من ا

.1كما أن اتفاقیة سندات الشحن ال عالقة لها بالمسائل الخاصة باألجرةبضائعالتلفأو 

تشدید مسؤولیة الناقل 1978هامبورغ لسنة قواعدالفقرة الثانیة من23أجازت المادة 

للناقل أن یزید من هذه المادة 1خالفا ألحكام الفقرة «:البحري، حیث نصت على ما یلي

قواعد هامبورغویفهم من ذلك أن ،»والتزاماته بموجب هذه االتفاقیةمن مقدار مسؤولیته 

.2سمحت باالتفاق على تشدید مسؤولیة الناقل البحري والتزاماته عما هو مذكور في االتفاقیة

اإلعفاءات القانونیة من مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثانیا

عیب أو من هالك أو البضائعي كأصل عام عن كل ما یلحق یسأل الناقل البحر 

، هذا ما لم یثبت أن ذلك راجع إلى سبب أجنبي ال ید له فیهاألضرار التي تصیب البضائع

كل من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات ، بعدة حاالت أوردها3ویتمثل السبب األجنبي

.الدولیة

للبضائع من المسؤولیة البحري حالة من حاالت إعفاء الناقل 12حدد المشرع الجزائري 

ج، أما اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات .ب.ت803بموجب نص المادة 

حالة إلعفاء الناقل 18الفقرة الثانیة منها 4حددت حسب المادة 1924الشحن لسنة 

فقد تضمنت أسباب عامة 1978هامبورغ لسنة قواعدالبحري للبضائع من المسؤولیة، أما 

إلعفاء الناقل البحري من المسؤولیة، وأخیرا فإن قواعد 5صة حسب مادتها وأخرى خا

.252المرجع السابق، ص الطبعة الثانیة،،...القانون البحريمصطفى كمال طه،-1

.200المرجع السابق، ص محمد بهجت عبد اهللا أمین قاید، -2

.219المرجع السابق، ص هشام فرعون، -3
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الفقرة 17حسب مادتها عفاء الناقل البحري من المسؤولیةحالة إل15روتردام أدرجت 

:، والتي سنتناولها فیما یلي1الثالثة

حاالت إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة بالسفینة-1

البحري للبضائع من المسؤولیة في حاالت إصابة البضائع بهالك أو یعفى الناقل 

:أضرار والتي یكون سببها متعلق بالسفینة وهي

عدم صالحیة السفینة للمالحة-أ

یكفي حسب هذه المادة و،2هذا االلتزامج على.ب.البند أ من ت803المادة تتنص

770إلعفائه من المسؤولیة إثبات أنه قام بواجباته المحددة في المادة على الناقل البحري

.3المتعلقة بإعداد سفینة صالحة للمالحة وذلك قبل بدء الرحلة البحریة

1924تفرض بدورها اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

یقظة المعقولة قبل السفر وعند البدء فیه على الناقل البحري االلتزام ببذل الهمة الكافیة أو ال

الفقرة األولى، فإذا وفى الناقل بهذا3لجعل السفینة في حالة صالحة للمالحة حسب مادتها 

ةـــــــــــــــــــــعن عدم صالحیة السفینالناشئااللتزام فإنه یعفى من المسؤولیة عن الهالك أو التلف 

.275و273، المرجع السابق، ص ص  ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -1

یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت «:ج على ما یلي.ب.البند أ من ت803تنص المادة -2

:الخسائر أو األضرار الالحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

.»أعاله604عدم الصالحیة المالحیة للسفینة عندما یقدم الناقل الدلیل على أنه قام بواجباته المبینة في المادة -أ

یتعین على الناقل قبل بدء الرحلة البحریة، السهر على العنایة الالزمة بما «:ج على ما یلي.ب.ت770تنص المادة -3

:یلي

وضع سفینة في حالة صالحة للمالحة،-أ

تزویدها بالتسلیح والتجهیز والتموین بشكل مناسب،-ب

.»تنظیف وترتیب ووضع جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیها البضائع-ج
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.1الفقرة األولى منها4للمالحة التي تظهر بعد ذلك وفقا لنص المادة 

یستنتج من كل ذلك أنه إذا قام الناقل البحري ببذل الهمة الكافیة والیقظة المعقولة 

ثم اتضح بعد ذلك أنها غیر صالحة قبل السفر وعند البدء فیهلجعل سفینة صالحة للمالحة

لیقظة المعقولة، فإنه ال یسأل عن األضرار التي تترتب للمالحة نتیجة عیوب لم تظهرها ا

.2على هذه العیوب التي ال تعود إلى عدم بذل الهمة الكافیة

عیب خفي في السفینة-ب

رض كل من التقنین البحري الجزائري واتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد فی

للمالحة البحریة، فإذا على الناقل البحري إعداد سفینة صالحة1924سندات الشحن لسنة 

والناشئ عن مسؤولیة عن الضرر الالحق بالبضائعوفى الناقل بهذا االلتزام فإنه یعفى من ال

803العیوب الخفیة في السفینة التي ال یمكن كشفها ببذل العنایة المعقولة، وهذا وفقا للمادة 

الثالثة البند ز من الفقرة17المادة وهو نفس الحكم الذي تضمنته ، 3ج.ب.البند ط من ت

.20094قواعد روتردام لسنة 

یقصد بالعیوب الخفیة في السفینة سائر العیوب التي تكون في السفینة والتي تعفي 

الناقل من المسؤولیة عن الهالك أو التلف الناشئ عن عدم صالحیة السفینة للمالحة، 

1- Hind ADIL, La responsabilité du transporteur maritime international de marchandises sous
connaissement ; cause d’exonération et limitation légales, mémoire en vue de l’obtention du grade de
maitre en droit, option droit des affaires, faculté de droit Montréal, 2005, pp 23,24.
2- Innocent Fetze KAMDEM, « La responsabilité du transporteur maritime au niveau
international : Un échec d’uniformisation juridique », Les cahiers de Droit, vol 41, n° 4, 2000, pp
730, 731.

یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا «:ج على ما یلي.ب.البند ط من ت803تنص المادة -3

:كانت الخسائر أو األضرار الالحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

»عیب خفي للسفینة لم یظهر بالرغم من االهتمام الكافي-ط

یعفى الناقل أیضا من كامل مسؤولیته «:على ما یلي2009الفقرة الثالثة البند ز من قواعد روتردام 17تنص المادة -4

من هذه المادة أو جزء منها، إذا أثبت، بدال من إثبات عدم ارتكابه خطأ جسیما تنص علیه الفقرة 1التي تقضي بها الفقرة 

.األحداث أو الظروف التالیة قد تسبب أو أسهم في الهالك أو التلف أو التأخرمن هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من 2

.»وجود عیوب خفیة یتعذر اكتشافها ببذل العنایة الواجبة-ز
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الهمة الكافیة، ذلك أن أداة والعیوب الخفیة تشمل سائر العیوب التي ال یمكن اكتشافها ببذل

المالحة تحتوي على آالت وأجهزة یصعب على الناقل البحري كشف ما یلحقها من عیوب 

خفیة، ثم أن السفینة تكون طیلة مدة استغاللها تحت رقابة الجهات اإلداریة وشركات 

اإلشراف فإذا خفي العیب على هذه الهیئات فمن باب أولي أن یخفى العیب على الناقل

.1وتابعیه

حاالت إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة المتعلقة بالمالحة البحریة-2

داث تطرأ على الناقل البحري للبضائع أثناء تنفیذه اللتزاماته وفقا لعقد النقل البحري أح

البضائع بهالك أو تلف مما یؤدي إلى إعفائه عن تتعلق بالمالحة البحریة وتصیب

:المسؤولیة منها

األخطاء المالحیة التي یرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحریون اآلخرون -أ

عن الناقل

یعفى الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة  جراء أخطاء المالحة التي تعزى للربان أو 

العاملین في السفینة، وبعبارة أخرى ال یسأل الناقل عن األخطاء في المالحین أو لغیرهم من 

المالحة التي یرتكبها طاقم السفینة، واألخطاء التي یصدرها الطاقم نوعان، أخطاء تجاریة 

.وأخطاء في المالحة

یسأل الناقل البحري عن الخطأ التجاري الذي یرتكبه الطاقم كما لو صدر منه 

البند 803، وذلك حسب نص المادة 2شخصیا، أما األخطاء المالحیة فال یسأل عنها الناقل

،تویلكاامنة،، السنة الث2عدد مجلة الحقوق، ، »حاالت إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة«یعقوب یوسف مروخة،-1

.190ص ، 1984

.171، ص 1993،وتیر بأحكام التجارة البحریة، دار المنشورات الحقوقیة، إلي صفا، 

.120، 119المرجع السابق، ص ص هشام فرعون، -2
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الفقرة الثانیة البند أ من اتفاقیة 4، وهو نفس الحكم نصت علیه المادة 1ج.ب.ب من ت

.19242سندات الشحن لسنة بروكسل حول توحید بعض قواعد 

خطاء المالحیة التي لناقل البحري من المسؤولیة عن األیرجع السبب في إعفاء ا

تابعوه ألنه ال یتدخل في مالحة السفینة وسیرها وذلك بما للربان من سلطة واسعة في یرتكبها 

ج التي اعتبرت الربان المسؤول الوحید عن .ب.ت592التصرف، وهو إعمال ألحكام المادة 

، كما على الربان واالقترابسیر وحركات السفینة في المیاه التي تمر بها وفي أماكن الرسو 

بها سب مبادئ فن المالحة وحسب القواعد واألعراف البحریة الدولیة الجاري قیادة السفینة ح

م الذي یقرر أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعیه االعمل، وهذا خروجا عن األصل الع

.3ج، وهذا ما یبرر ذاتیة القانون البحري.م.ت136حسب المادة 

مخاطر البحر أو المیاه األخرى الصالحة للمالحة-ب

یعفى الناقل من المسؤولیة «:ج على ما یلي.ب.البند د من ت803لمادة نصت ا

بالبضائع ناشئة أو ناتجة الالحقةالمذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو األضرار 

:مما یلي

یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا «:ج على ما یلي.ب.البند ب من ت803تنص المادة -1

:الالحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یليكانت الخسائر أو األضرار 

.»األخطاء المالحیة التي یرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحریون اآلخرون عن الناقل-ب

على ما 1924الفقرة الثانیة البند أ من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 4تنص المادة -2

:الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو الناشئ عنال یسأل «:یلي

.»أعمال أو إهمال أو خطأ من الربان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي الناقل في المالحة أو إدارة السفینة-أ

.278، 277، المرجع السابق، ص ص ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید،-3
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وهو ما تضمنته ،»خرى الصالحة للمالحةخطار وحوادث البحر، أو المیاه األأ-د

الفقرة الثانیة البند ج من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن 4المادة 

.20092الفقرة الثالثة البند ب من قواعد روتردام لسنة 17، وكذا المادة 19241لسنة 

تعتبر مخاطر البحار أو أخطاره أو حوادثه تعبیرات مترادفة تؤدي إلى معنى واحد، 

ج البحر هیجانا غیر عادي والضباب بحر العواصف والریاح الشدیدة وهیامخاطر الومثل 

.الكثیف

ال تعتبر مخاطر البحر بذاتها سببا إلعفاء الناقل البحري من المسؤولیة، بل یجب أن 

تحمل طابعا استثنائیا غیر عادي وغیر متوقع، ذلك ألن السفینة یجب أن تكون قادرة تماما 

لة المقررة ومواجهة التغیرات الجویة العادیة والمتوقعة على الخط الذي تسیر على القیام بالرح

تجهیزا كافیا فال ، فإذا لم تتحمل السفینة مخاطر البحر لكونها ضعیفة أو غیر مجهزة3فیه

تعتبر مخاطر البحر سببا معفیا للناقل، وال یكفي مجرد وقوع الخطر بل یجب على الناقل أن 

، وله إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات بما فیها القرائن ومن 4وة القاهرةیثبت أن له وصف الق

.5بین هذه الطرق دفتر یومیة السفینة

على ما 1924الثانیة البند ج من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة الفقرة 4تنص المادة -1

:ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو الناشئ عن«:یلي

.»مخاطر البحر أو المیاه المالحیة األخرى أو أخطارها أو حوادثها-ج

یعفى الناقل أیضا من كامل مسؤولیته «:على ما یلي2009من قواعد روتردام بالفقرة الثالثة البند 17تنص المادة -2

من هذه المادة أو جزء منها، إذا أثبت، بدال من إثبات عدم ارتكابه خطأ جسیما تنص علیه الفقرة 1التي تقضي بها الفقرة 

أسهم في الهالك أو التلف أو التأخرمن هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من األحداث أو الظروف التالیة قد تسبب أو2

.»مخاطر البحار أو المیاه األخرى الصالحة للمالحة وأخطارها وحوادثها-ب

.265المرجع السابق، ص الطبعة الثانیة،،...أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه،-3

.404، ص المرجع السابقعبد الحمید الشواربي، -4

.265المرجع السابق، الطبعة الثانیة،،...أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه،-5



للبضائعالبحريالنقـلعقدبتنفيذاإلخاللعنالمسؤولية:الثانيالفصل

133

24الصادر بتاریخ 153254ذهبت المحكمة العلیا في هذا الصدد في قرارها رقم 

، والذي أكدت من خالله أن اعتبار العاصفة من مخاطر االستغالل یعد خرقا 1997جوان 

.1ج، كون أن العاصفة تعد من الظروف العادیة في فصل الشتاء.ب.ت803للمادة 

بحر أو تغییر طریق السفینة من أجل ذلكإنقاذ حیاة األشخاص أو األموال في ال-ج

تتطلب مخاطر البحر درجة عالیة من التضامن بین رجاله األمر الذي یستحیل تحقیقه 

إذا ما كانت المسؤولیة تهدد الناقل الذي یتسبب مسعاه الرامي إلى المساعدة أو اإلنقاذ في 

ر المالحة البحریة وأمنها إلحاق الضرر بالبضاعة المنقولة، ووعیا بأهمیة التضامن في تطوی

قرر المشرع إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة كلما كان الضرر یجد سببه في اإلنقاذ 

.2والمساعدة البحریة أو تغییر طریق السفینة للقیام بذلك

نص المشرع في التقنین البحري الجزائري على إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة 

.3البند ي803األشخاص أو األموال في البحر في المادة الناجمة عن إنقاذ حیاة 

بدورها 1924ذهبت اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

قواعد، وكذا 4إلى إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة الناتجة عن المساعدة واإلنقاذ البحري

عدد ، المجلة القضائة، 153254ف رقم ، مل1997جوان 24، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -1

.125، ص 1997، 2

ه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دكتورامدنیة للناقل، رسالة لنیل شهادة دفع المسؤولیة المحمد دمانة، -2

.38، ص 2011جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا         «:ج على ما یلي.ب.البند ي من ت803تنص المادة -3

:مما یليكانت الخسائر أو األضرار الالحقة بالبضاعة ناشئة أو ناتجة 

.»إنقاذ حیاة األشخاص أو األموال في البحر أو المحاولة في ذلك-ي

على ما 1924الفقرة الثانیة البند ل من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 4تنص المادة -4

:ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو الناشئ عن«:یلي

.»أو محاولة إنقاذ األرواح أو األموال في البحرإنقاذ-ل
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فة لكل من التقنین البحري الجزائري هامبورغ جاءت مخالقواعد، إال أن 1978هامبورغ لسنة 

:الفقرة السادسة منها على ما یلي5واتفاقیة بروكسل في هذا المجال حیث نصت المادة 

ل الناقل إذا كان الهالك أو التلف أو التأخیر ناتجا عن یما عدا العواریة العامة، ال یسأف«

، وهو نفس الحكم »الممتلكات في البحرتدابیر إلنقاذ األرواح أو عن تدابیر معقولة إلنقاذ 

.1الفقرة الثالثة البندین ل، م17في مادتها 2009ذهبت إلیه قواعد روتردام لسنة 

یالحظ من النصوص السابقة أن اتفاقیة بروكسل تعفي الناقل البحري من المسؤولیة 

وال في البحر، أما لألرواح أم إنقاذا لألماعن األضرار التي تنتج عن اإلنقاذ سواء كان إنقاذ

قواعد هامبورغ فقد میزت بین إنقاذ األرواح وٕانقاذ األموال، وهذا ما ذهبت إلیه قواعد 

.روتردام

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة عن الهالك أو التلف أو التأخیر إذا تعلق األمر 

ة عن خط بإنقاذ األرواح بسبب عملیات اإلنقاذ أو المحاولة في ذلك، كأن تنحرف السفین

سیرها للقیام باإلنقاذ، ذلك ألن إنقاذ األرواح التزام قانوني یقع على الربان یتعرض للعقاب إذا 

.2تخلف عنه، كما أن األرواح البشریة ال یعادلها مال

تكون حسب قواعد هامبورغ وروتردام ةأما إذا تعلق األمر بإنقاذ األموال فإن المساعد

عنها اختیاریة، ومن ثم ال یعفى الناقل البحري من المسؤولیة عن الهالك أو التلف الذي ینتج

یعفى الناقل أیضا من كامل «:على ما یلي2009الفقرة الثالثة البندین ل، م من قواعد روتردام لسنة 17تنص المادة -1

جسیما تنص من هذه المادة أو جزء منها، إذا أثبت، بدال من إثبات عدم ارتكابه خطأ1مسؤولیته التي تقضي بها الفقرة 

من هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من األحداث أو الظروف التالیة قد تسبب أو أسهم في الهالك أو التلف أو 2علیه الفقرة 

التأخر

إنقاذ أرواح في عرض البحر أو محاولة إنقاذها،-ل

.»تدابیر معقولة إلنقاذ الممتلكات في عرض البحر أو محاولة إنقاذها-م

.291المرجع السابق، ص ، ...القانون البحري الجدیدال طه،مصطفى كم-2
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إال إذا كانت التدابیر التي اتخذها الربان معقولة، ألن إنقاذ األموال تملیها اعتبارات مالیة 

.1كما هو الحال في إنقاذ األشخاصابتغاء الحصول على المكافأة ولیس اعتبارات إنسانیة

إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة المتعلقة بخطأ الغیر-3

یصدر أحیانا أخطاء من الغیر تتضرر أو تهلك بسببها البضائع محل عقد النقل 

البحري وال یكون للناقل البحري أي سبب في هذا الضرر أو الهالك مما یعفیه من 

.المسؤولیة

الحریق الذي ال ینشأ عن فعل الناقل أو خطئه-أ

یعفى الناقل من المسؤولیة «:ج على ما یلي.ب.ج من تالبند 803نصت المادة 

المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو األضرار الالحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة 

:مما یلي

.»من فعل أو خطأ الناقلالحریق، إال إذا كان مسببا-ج

یفهم من هذه المادة أنه یعفى الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة عن الحریق إذا لم 

.لسبب في نشوبههو ایكن 

الفقرة الثانیة البند ب من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض 4أعفت بدورها المادة 

هالك أو التلف الناتج أو الناقل من المسؤولیة عن ال1924قواعد سندات الشحن لسنة 

الناشئ عن الحریق ما لم یحدث بفعل الناقل أو خطئه، كما أن اإلعفاء من المسؤولیة یطبق 

أیضا على األضرار الناشئة عن الدخان المتخلف عن هذه النار وكذلك األضرار الناتجة عن 

.المیاه التي أطفئت بها هذه النار

.189، المرجع السابق، ص ...عقد النقل البحريأحمد محمود حسني، -1
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الفقرة الرابعة 5إذ نصت في المادة 1978هامبورغ لسنة قواعدوهذا ما أخذت بها 

في حالة الحریق یكون الناقل مسؤوال بشرط أن یثبت المدعي أن النار «:منها على ما یلي

.1»قد نتجت عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدمیه أو وكالئه

خرائع ال یسأل عن هالك أو تلف أو تأیفهم من كل هذا أن الناقل البحري للبض

وصول البضاعة إلى میناء التفریغ بسبب حصول حریق في السفینة ما لم یكن سببه خطأ 

الناقل أو خطأ تابعیه أو إثبات المدعي أن خطأ الناقل أو إهماله أو خطأ وٕاهمال تابعیه كان 

السبب في عدم اتخاذ التدابیر المعقولة إلخماد الحریق والتخفیف من آثاره، وٕالقاء عبء 

عاتق الشاحن أو المرسل إلیه في هذه الحالة یتضمن إعفاء ضمني للناقل عن اإلثبات على 

الضرر الناشئ من الحریق حتى یثبت المدعي ذلك، فالمسؤولیة هنا تقوم على الخطأ الواجب 

.2اإلثبات

الشاحن، المرسل (نالحظ أن النصوص القانونیة فرضت عبء اإلثبات على المدعي 

رغم صعوبته بسبب عدم وجود الشاحن وقت نشوب الحریق أو إخماده مستهدفة في )إلیه

.3ذلك توفیر الحمایة المالئمة للناقل باعتبار أن هذا اإلعفاء نوع من الترضیة للناقلین

هامبورغ، حیث قواعدخالف كل من اتفاقیة بروكسل و إال أن قواعد روتردام ذهبت 

جعلت الناقل یعفى من المسؤولیة عن نشوب الحریق دون أن تفرض أال یكون للناقل ید في 

:الفقرة الثالثة البند و من قواعدها التي تنص على ما یلي17ذلك، وهذا بموجب نص المادة 

من هذه المادة أو 1بها الفقرة یعفى الناقل أیضا من كامل مسؤولیته التي تقضي «

من هذه 2جزء منها، إذا أثبت، بدال من إثبات عدم ارتكابه خطأ جسیما تنص علیه الفقرة 

.236، المرجع السابق، ص ...، النقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسني-1

.93المرجع السابق، ص مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، كمال حمدي، -2

.199المرجع السابق،  ص محمد بهجت عبد اهللا أمین قاید، -3
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أو المادة، أن واحدا أو أكثر من األحداث أو الظروف التالیة قد تسبب أو أسهم في الهالك

التلف أو التأخر

.»نشوب حریق على السفینة-و

طرف الغیراألفعال المسببة من-ب

مسؤوال عنه قانونا )أي الناقل البحري(یقصد بالغیر كل شخص ال یكون المدعى علیه 

أو اتفاقا، فال یعتبر من الغیر إال من كان أجنبیا عن المدعى علیه، وبالتالي ال یكون من 

ج، حیث ال یعتبر التابع من الغیر .م.ت136الغیر التابعون ومن في حكمهم بموجب المادة 

مسؤول قانونا عن أفعال تابعیه، وبالتالي فال یمكن للمتبوع أن یدفع المسؤولیة المتبوع ألن 

.1عن نفسه محتجا بأن الفعل الضار لم یصدر عنه بل صدر عن تابعه

نص المشرع الجزائري في التقنین البحري على إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة 

:البندین ك، ل التي تنص على ما یلي803بسبب أخطاء الغیر وذلك بموجب المادة 

السابقة إذا كانت الخسائر أو یعفى الناقل البحري من المسؤولیة المذكورة في المادة«

:ضرار ناشئة أو ناتجة مما یلياأل

.األفعال المسببة لحادث ال ینسب للناقل-ك

عندما یمكن أن یكون الناقل أو من ینوب عنه مسؤوال عنه وذلك ال أي سبب آخر -ل

یقدم الناقل الدلیل بأن الخطأ أو الضرر لم یكن سببه شخصیا أو بسبب مندوبیه، وأنهم لم 

، وهذا ما قضت به اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد »یسهموا في الخسارة أو الضرر

.44المرجع السابق، ص محمد دمانة،-1
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.19241سندات الشحن لسنة 

ه المسؤول یكون وحدهو السبب في إحداث الضرر للبضائعیفهم أنه إذا كان الغیر

إلى فعل الغیر عود السبب في إحداث الضرر للبضائععن ذلك، إال أن هناك حاالت أین ی

وفعل المضرور أي الناقل وهو ما یعرف بتعدد المسؤولین، ففي هذه الحالة یسأل كل واحد 

.2منهم عن الجزء من الضرر الذي تسبب فیه

ح المسؤولیة بإثبات السبب الصحیال یلزم أن یقوم الناقل البحري في سبیل إعفائه من 

، إذ ال یكفي إیضاح سبب الخسارة إنما یجب علیه أن للخسارة التي تعرضت لها البضائع

یثبت أن الخسارة لم تكن راجعة إلى خطئه أو إهماله، إذ أن عبء إثبات ذلك یقع على 

.3عاتقه

إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة المتعلقة بالبضائع-4

.فى الناقل البحري من المسؤولیة في بعض الحاالت نتیجة البضاعة بحد ذاتهایع

العیب الذاتي أو الخفي أو الطبیعة الخاصة للبضائع-أ

، أي سبب ناشئ عن طبیعتها الداخلیة یؤدي بالعیب الذاتي أو الخاص بالبضائعیقصد

الضرر الذي لحق البضائعما لو كان إلى هالك البضاعة أو تلفها دون تدخل من الناقل، ك

، یسأل عن الضرر الذي أصاب البضائعناشئ عن عدم تحملها الرحلة البحریة، فالناقل ال

على ما 1924لسنة الفقرة الثانیة البند ف من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن 4تنص المادة -1

:الهالك أو التلف الناشئ عنال یسأل الناقل أو السفینة عن «:یلي

أي سبب آخر غیر ناشئ عن فعل الناقل أو خطئه أو فعل وكالء الناقل أو مستخدمه أو أخطائهم، إنما یقع      -ف

عبء اإلثبات على من یرغب في اإلستفادة من هذا اإلستثناء ویحق له أن یثبت أنه لیس للخطأ الشخصي وال لفعل الناقل 

.»اقل أو مستخدمیه أو أخطائهم أیة صلة بالهالك أو التلفوال لفعل وكالء الن

.89، المرجع السابق، ص ...1978اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام كمال حمدي، -2

.249، المرجع السابق، ص ...النقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسني، -3
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مثل هذا نتتلف نتیجة الحرارة أو البرودة أو التعرض للرطوبة، إذ أإذا كانت هذه البضائع

.1الضرر سببه أجنبیا عن الناقل وتابعیه فال یسأل عنه

في التقنین البحري على إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة جراء نص المشرع الجزائري 

:البند ز كما یلي803العیب الذاتي أو الخفي أو الطبیعة الخاصة للبضائع في المادة 

السابقة إذا كانت الخسائر أو یعفى الناقل البحري من المسؤولیة المذكورة في المادة«

:ضرار ناشئة أو ناتجة مما یلياأل

وهذا ما ذهبت إلیه ،»...أو عیب ذاتي للبضائع أواصة عیب خفي أو طبیعة خ-ز

، وكذا قواعد 19242كل من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

.20093روتردام لسنة 

)عجز الطریق(أثناء السفر نقص البضائع-ب

من المسؤولیة نتیجة نقص ي نص التقنین البحري الجزائري على إعفاء الناقل البحر 

یعفى الناقل البحري من «:البند ز منه كما یلي803أثناء السفر في المادة البضائع

المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو االضرار ناشئة أو ناتجة مما 

:یلي

.89، المرجع السابق، ص ...1978اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام كمال حمدي، -1

على ما 1924الفقرة الثانیة البند م من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 4تنص المادة -2

:ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك أو التلف الناشئ عن«:یلي

.»ي هالك أو تلف آخر ناتج عن عیب خفي أو طبیعة البضاعة الخاصة أو عیب خاص بهاأو أ...-م

یعفى الناقل أیضا من كامل «:على ما یلي2009الفقرة الثالثة البند ي من قواعد روتردام لسنة 17تنص المادة -3

ن إثبات عدم ارتكابه خطأ جسیما تنص من هذه المادة أو جزء منها، إذا أثبت، بدال م1مسؤولیته التي تقضي بها الفقرة 

من هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من األحداث أو الظروف التالیة قد تسبب أو أسهم في الهالك أو التلف أو 2علیه الفقرة 

التأخر

.»أو أي شكل آخر من الهالك أو التلف من جراء خلل أو سمة أو عیب متأصل في البضائع...-ي
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الفقرة الثانیة 4نص المادة ، وهو ما ورد في »أو نقص البضاعة أثناء السفر...-ز

، وكذا 1924لسنة البند م من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن

.2009الفقرة الثالثة البند ي من قواعد روتردام لسنة 17المادة 

بسبب ء السفر، النقص الذي یلحق البضائعأثنایقصد بعجز الطریق أو نقص البضائع

وذلك یحدث بالنسبة للمواد التي تجف مع الزمن أو تتبخر طبیعتها التي تتأثر بظروف نقلها، 

.كالسوائل

أثناء السفر إلى بحري من المسؤولیة عن نقص البضائعیرجع سبب إعفاء الناقل ال

التسامح الذي جرى به العرف البحري، لذلك یرجع إلى هذا العرف في میناء الوصول لتحدید 

إعفاء الناقل البحري أي بمعنى نسبة النقص ، وذلك لمعرفة مدى 1النقص الذي یتسامح فیه

.المتسامح فیها

نقل الحیوانات الحیة-ج

من 1924استبعدت اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

نطاق تطبیقها الحیوانات الحیة استنادا إلى أنها تتعرض أثناء نقلها بحرا لمخاطر من نوع 

التقلیدیة، فهذه الحیوانات لها طبیعتها المختلفة عن أیة خاص تتعدى المخاطر البحریة 

.2بضائع أخرى، كما أنها تتطلب عنایة خاصة للمحافظة علیها

، فقد 1924على عكس اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

هذا النوع من النقل ألحكامها وأعفت الناقل من 1978هامبورغ لسنة قواعدأخضعت 

.291القانون البحري، المرجع السابق، ص علي جمال الدین عوض، -1

.364، المرجع السابق، ص ...القانون البحريمحمد السید الفقى، -2
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سؤولیة عن هالك الحیوانات الحیة أو إصابتها أو التأخیر في تسلیمها بالشروط التي الم

.1الفقرة الخامسة منها5أوردتها في المادة 

یشترط إلعفاء الناقل البحري من المسؤولیة في حالة هالك الحیوانات أو إصابتها 

اصة بهذا النوع أن یثبت الناقل أن هذا الهالك أو الضرر ناشئ عن المخاطر الخبضرر، 

من النقل، كنفوق الحیوانات بسبب إصابتها بدوار البحر، وقدر المشرع صعوبة اإلثبات 

الملقى على عاتق الناقل فافترض أن هالك الحیوانات أو ما أصباها من ضرر ناشئ عن 

المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل إذا قام الناقل بتنفیذ تعلیمات الشاحن بشأن نقل هذه 

حیوانات، على أنه یجوز للشاحن نفي هذه القرینة وٕاثبات وقوع خطأ من الناقل أو تابعیه ال

.2أدى إلى وقوع الضرر

إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة المتعلقة بالشاحن-5

:تصدر أحیانا أخطاء من الشاحن تؤدي إلى إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة وهي

)أو تعلیمهافي حزم البضائععیب (خطأ الشاحن -أ

أو تعلیمها أمثلة عن خطأ الشاحن، فمن الطبیعي في یعتبر العیب في حزم البضائع

هذه الحاالت إعفاء الناقل من المسؤولیة تطبیقا للقواعد العامة التي تقضي بعدم مسؤولیة 

.3الشخص عن الضرر الناشئ عن خطأ من المضرور

.92، المرجع السابق، ص ...1978اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام كمال حمدي، -1

.291، 290المرجع السابق، ص ص ،...القانون البحري الجدیدمصطفى كمال طه، -2

.223، 222المرجع السابق، ص ص وهیب األسبر، -3
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یعفى الناقل البحري من «:ج على ما یلي.ب.البند ح من ت803المادة نصت 

ضرار ناشئة أو ناتجة مما السابقة إذا كانت الخسائر أو األالمسؤولیة المذكورة في المادة

:یلي

.»أخطاء الشاحن، والسیما التحزیم أو تكییف أو تعلیم البضائع-ح

كل من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة تهوردأوهو ما 

.20092، و قواعد روتردام 19241

عن عیب التغلیف أو ن الناقل البحري یعفى من المسؤولیة عن الضرر الناشئیفهم أ

وحمایتها من أن یكون التغلیف أو تعلیم البضائع غیر كاف لحفظ البضائع، كتعلیم البضائع

.3ضغط البضائع المجاورة ومن التغیرات الجویة التي تحدث أثناء الطریق

ذكر بیانات غیر صحیحة عن البضائعتعمد الشاحن-ب

ال یعد الناقل مسؤوال عن الخسارة أو «:ج على ما یلي.ب.ت810تنص المادة 

تصریحا كاذبا بشأن نوعها الضرر المسبب للبضائع أو ما یتبعها إذا ارتكب الشاحن بتعمد 

.»أو قیمتها في وثیقة الشحن أو وثیقة أخرى مؤیدة للنقل

1924الفقرة الثانیة البندین ن، س من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 4تنص المادة -1

:ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك أو التلف الناشئ عن«:على ما یلي

عدم كفایة التغلیف،-ن

.»عدم كفایة أو إتقان العالمات-س

یعفى الناقل أیضا من كامل «:على ما یلي2009الفقرة الثالثة البند ك من قواعد روتردام لسنة 17تنص المادة -2

من هذه المادة أو جزء منها، إذا أثبت، بدال من إثبات عدم ارتكابه خطأ جسیما تنص 1الفقرة مسؤولیته التي تقضي بها 

من هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من األحداث أو الظروف التالیة قد تسبب أو أسهم في الهالك أو التلف أو 2علیه الفقرة 

التأخر

.»لشاحن أو لم تؤد نیابة عنهوجود قصور أو عیب في أعمال رزم أو وسم لم یؤدها ا-ك

.223المرجع السابق، ص هیب األسبر، و-3
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ج لتطبیق نظام إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة في حالة .ب.ت810تشترط المادة 

، أن یكون البیان غیر صحیح قد صدرذكر بیانات غیر صحیحة عن البضائعتعمد الشاحن

وبینة بعدم صحته، فإذا كان البیان غیر الصحیح قد ن علم عن عمد من الشاحن أي ع

إلعفاء الناقل البحري من المسؤولیة، وما صدر عن حسن نیة من طرف الشاحن فال مجال 

على الناقل إال إثبات عدم صحة البیان وسوء نیة الشاحنین لكي یستفید من إعفائه من 

.1المسؤولیة

االستثنائیةإعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة الناجمة عن الحوادث -6

إلى حوادث استثنائیة مما یعرض البضائعاللتزاماته البحريیحصل أثناء تنفیذ الناقل

الهالك أو التلف أو التأخر في وصولها إلى المیناء المقصود مما یجعل الناقل معفى من 

إلى میناء التفریغ في الهالك أو التأخر في وصول البضائعأو المسؤولیة رغم وقوع التلف

.الوقت المتفق علیه

اإلضرابات وٕاغالق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو -أ

جزئیا مهما كانت األسباب

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة «:ج على ما یلي.ب.البند و ت803تنص المادة 

:ضرار ناشئة أو ناتجة مما یليالسابقة إذا كانت الخسائر أو األفي المادةالمذكورة 

اإلضرابات وٕاغالق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو -و

الفقرة الثانیة البند ي 4وهذا ما نصت علیه أیضا علیه المادة ،»جزئیا مهما كانت األسباب

.289، المرجع السابق، ص ...القانون البحري الجدیدمصطفى كمال طه، -1
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، وهو ما ذهبت 19241بعض قواعد سندات الشحن لسنة من اتفاقیة بروكسل حول توحید 

.2الفقرة الثالثة البند ه17في مادتها 2009إلیه قواعد روتردام لسنة 

المشحونة سؤوال عن الضرر الذي یلحق البضائعیفهم أن الناقل البحري للبضائع ال یعتبر م

العمل كلیا أو جزئیا بسبب اإلضراب أو ما یقابل به من إیصاد أبواب العمل أو ما یعترض 

.3وعلى أي سبب آخر من وقف أو عائق

ال یكفي لتخلص الناقل من مسؤولیته أن یحتج باإلضراب، ولكن ال بد له أیضا أن 

یثبت أن هذا اإلضراب قد جعل تنفیذ التزامه مستحیال، أما إذا كان اإلضراب یؤدي إلى 

.4مجرد صعوبة في التنفیذ فال ینجو الناقل من المسؤولیة

القوة القاهرة-ب

وتفادیه ویترتب علیه استحالة التنفیذ، یقصد بالقوة القاهرة كل حادث ال یمكن توقعه

رف القوة ، ولتحقق ظ5وٕاذا تخلف أحد هاذین الشرطین انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة

:القاهرة یجب توفر الشروط التالیة

على ما 1924الفقرة الثانیة البند ي من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 4تنص المادة -1

:الناقل أو السفینة عن الهالك أو التلف الناشئ عنال یسأل «:یلي

.»اإلضرابات عن العمل أو اإلغالق أو اإلیقاف أو العوائق العارضة أثناء العمل ألي سبب سواء أكان كلیا أو جزئیا-ي

من كامل یعفى الناقل أیضا«:على ما یلي2009الفقرة الثالثة البند ك من قواعد روتردام لسنة 17تنص المادة -2

تنص من هذه المادة أو جزء منها، إذا أثبت، بدال من إثبات عدم ارتكابه خطأ جسیما1مسؤولیته التي تقضي بها الفقرة 

من هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من األحداث أو الظروف التالیة قد تسبب أو أسهم في الهالك أو التلف أو 2علیه الفقرة 

التأخر

.»الق المنشآت في وجه العمال أو التوقف عن العمل أو المعوقات المتعلقة باألیدي العاملةاإلضرابات أو إغ-ه

3-Hind ADIL, Op.Cit, p 57.

.221المرجع السابق، ص هشام فرعون، -4

دفعها أوردت المحكمة العلیا تعریفا للقوة القاهرة بأنه حدث تسبب فیه قوة تفوق قوة اإلنسان حیث ال یستطیع هذا األخیر -5

، ملف رقم 1990جوان 11، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(بطابع عدم قدرة اإلنسان توقعها، قرار المحكمة العلیا 

.88ص ،1991، 2، المجلة القضائیة، عدد 65920
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استحالوقع الحادث حتى ولو یكون الحادث غیر متوقع الحصول، فإذا أمكن تأن -

، ویجب أن ال یكون الحادث غیر مستطاع التوقع من جانب المدعى ةدفعه لم یكن قوة قاهر 

.علیه فحسب بل من أشد الناس یقظة ومعرفة باألمور

.1أن یكون الحادث غیر ممكن دفعه-

.أن یجعل هذا الحادث تنفیذ االلتزام مستحیال-

یعفى الناقل البحري من «:ج على ما یلي.ب.تالبند ه من803نصت المادة 

ضرار ناشئة أو ناتجة مما السابقة إذا كانت الخسائر أو األالمسؤولیة المذكورة في المادة

:یلي

.»القوة القاهرة-ه

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة إذا استحال علیه تنفیذ التزامه المترتب عن عقد 

أن الضرر ناتج عن قوة قاهرة، فال یحكم علیه بأي النقل البحري للبضائع إذا أثبت

أن إذا استحال على المدین«:ج كما یلي.م.ت176، وهذا ما نصت علیه المادة 2تعویض

تنفیذ التزامه، ما لم یثبت أن ینفذ االلتزام عینا، حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم 

ن الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ استحالة التنفیذ نشأت عن سبب ال ید له فیه ویكو 

وعلیه فإن القوة القاهرة تقطع عالقة السببیة بین فعل الناقل والضرر الذي أصاب ،»التزامه

قضت المحكمة العلیا في هذا الصدد بأنه ال یجب البحث فقط عما إذا كانت القوة القاهرة غیر متوقعة، وٕانما عما إذا -1

لم یكن هناك في اإلمكان التغلب على عواقبها، ومن ثم فإن القرار الذي اكتفى بالتأكید على مبدأ القوة القاهرة ناتج عن 

طابعها بعدم القدرة على توقع القوة القاهرة وبعدم القدرة على المقاومة لیتمكن من إثباتها بصفة العاصفة بدون البحث عن 

، 77660، ملف رقم 1991ماي 19، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قطعیة یستوجب نقضه، قرار المحكمة العلیا 

.154، ص 1993، 3المجلة القضائیة عدد 

.220بق، ص المرجع الساوهیب األسبر، -2



للبضائعالبحريالنقـلعقدبتنفيذاإلخاللعنالمسؤولية:الثانيالفصل

146

الشاحن، فضال عن أنها تنقل عبء اإلثبات على عاتق الناقل في أن الضرر لم یكن بفعله 

.ولم یكن بإمكانه توقعهولم یكن باستطاعته دفعه

بناء على ذلك من وقوع القوة القاهرة إعفاء الناقل البحري للبضائع من ال یترتب

.1المسؤولیة مباشرة، بل یجب علیه إثبات ذلك من جانبه حتى یتفادى تقریر مسؤولیته

إیقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي-ح

حول توحید بعض قواعد الفقرة الثانیة البند ز من اتفاقیة بروكسل4تنص المادة 

ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو «:على ما یلي1924سندات الشحن لسنة 

:الناشئ عن

.»إیقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي-ز

تشمل العبارات المذكورة في المادة أعاله جمیع األعمال التي تصدر من أیة سلطة 

عامة والتي تؤدي إلى عرقلة تنفیذ عقد النقل حتى ولو كان ذلك في وقت السلم، ومثال ذلك 

أو استرادها أو األمر الذي یصدر بمنع تفریغ بضائع معینة أو حظر تصدیر البضائع

.2المصادرة

ائي فهو الذي یوقع على السفینة أو على البضائع تنفیذا لحكم أما الحجز القض

قضائي، والحجز الحكومي كذلك هو العمل الذي یصدر عن السلطات الحكومیة والتي 

عرقلة تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع، كحجز السفینة لعدم سداد رسوم المیناء یترتب علیه

رار التي سببتها ألحد األرصفة المینائیة أو أو القتضاء التعویض المستحق علیها جراء األض

.135، 134المرجع السابق، ص ص نورة جبارة، -1

.239، المرجع السابق، ص ...النقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسني، -2
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منع تفریغ حمولتها أو مصادرتها بما یترتب على ذلك من استحالة تنفیذ عقد النقل، بشرط أن 

.1ال تكون هذه اإلجراءات بسبب خطأ الناقل أو تابعیه

حوادث الحرب-د

الفقرة الثانیة البند ه من 4للمادة یعفى الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة وفقا

اتفاقیة بروكسل عن حوادث الحرب كضرب الغواصات والسفن الحربیة للسفن التجاریة، 

والغارات الجویة على السفن التجاریة أو إغتنام العدو للسفینة، أو إغتنام البضاعة المشحونة 

.2علیها بوصفها مملوكة لألعداء أو بوصفها مهربات حربیة

ال األعداء العمومیینأعم-ه

الفقرة الثانیة البند و من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد 4تنص المادة 

ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو «:على ما یلي1924سندات الشحن لسنة 

:الناشئ عن

.»أعمال األعداء العمومیین-و

خالیة من أي تعریف ألعمال األعداء العمومیین، 1924جاءت اتفاقیة بروكسل لسنة 

وبعد مناقشة طویلة خالل األعمال التحضیریة لالتفاقیة جعل البعض یقرب المعنى إلى 

القرصنة، كما ال یجب الخلط في هذا الصدد بین السرقات التي تتم من قبل المتسللین إلى 

ستیالء علیها فیما بعد، الویلقوا بها في البحر لفینهبون البضائعبطریقة غیر شرعیةالسفینة 

Smeetersكل من موبین أعمال األعداء العمومیین الذي عرفه et Winkelmolen

.266المرجع السابق، ص الطبعة الثانیة، ،...أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه، -1

.181، المرجع السابق، ص جبارة نورة-2
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بأنهم األشخاص الذین یقومون بتكوین جمعیة فیما بینهم الغرض منها اإلعتداء على 

.1األشخاص واألموال

قیود الحجز الصحي-و

الفقرة الثانیة البند ح من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد 4تنص المادة 

ال یسأل الناقل أو السفینة عن الهالك الناتج أو «:على ما یلي1924سندات الشحن لسنة 

:الناشئ عن

.»قیود الحجز الصحي-ح

یقصد بقیود الحجز الصحي اإلجراءات التي تتخذها السلطات الصحیة لمنح انتشار 

األوبئة، وال تعتبر هذه القیود سببا لإلعفاء إذا كانت معروفة للناقل وقت و األمراض المعدیة 

إبرام العقد، إال أن معرفة قیود الحجز الصحي وقت ابرام العقد ال تحول دون تمتع الناقل 

انت هذه القیود معروفة للشاحن الذي قبل أن تشحن بضاعته إلى میناء تطبق باإلعفاء إذا ك

فیه إجراءات صحیة استثنائیة تقدیرا منه أن مثل هذه اإلجراءات قد تنتهي قبل وصول 

.2عئالبضا

الفتن واالضطرابات األهلیة-ي

تفاقیة ك من االبندالفقرة الثانیة4یعفى الناقل البحري من المسؤولیة وفقا للمادة 

ن الهالك أو التلف إذا كا1924بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

.ناتجا أو ناشئا عن الفتن واالضطرابات األهلیةالحاصل للبضائع

(القوة القاهرة(حاالت إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة «الم خلیل، بوع-1 في القانون البحري ومعاهدة )

.127، ص 2003ر،ائجز ال،ت.أ.و.د، 1المجلة القضائیة، ، »)1924بروكسل لسنة 

.239، المرجع السابق، ص ...النقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسني، -2
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تعتبر الفتن نوع من أنواع االضطرابات األهلیة ویقصد بها إحداث االضطرابات 

لشعب ألغراض عامة حتى ولو لم والفوضى بین الناس، أما االضطرابات فهي عصیان ا

یصل هذا العصیان لدرجة الثورة أو الحرب األهلیة، ولكي یستفید الناقل من اإلعفاء من 

المسؤولیة لسبب الفتن أو االضطرابات األهلیة علیه أن یثبت توافر مقومات القوة القاهرة فیها 

.1أنه ال یمكنه توقعها أو تفادي نتائجها

القضاء والقدر-م

4الناقل البحري من المسؤولیة الناشئة عن القضاء والقدر طبقا لنص المادة یعفى 

شحن لسنة الفقرة الثانیة البند د من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات ال

1924.

»یعتبر مصطلح القضاء والقدر ترجمة لالصطالح اإلنجلیزي  acte of God »،

:یشترط العتبار الحادث قضاء وقدرا توافر شرطینري، و بمعنى القوة القاهرة أو الحادث الجب

.أن ال یكون إلرادة اإلنسان دخل في إحداثه-

أن تعجز القوة البشریة عن تفادي النتائج المترتبة علیه مع استعمالها العنایة -

.2المعقولة، وعلى الناقل إذا استند إلى هذا اإلعفاء أن یثبت توافر الشرطین المذكورین

المرجع السابق، ص ص ، »)هرةالقوة القا(إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة حاالت «بوعالم خلیل، -1

129 ،130.

.239، المرجع السابق، ص ...النقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسني، -2
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الفرع الثاني

تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع

یغطي التعویض كأصل طبقا للقواعد العامة مقدار الضرر الالحق بالمضرور، بید أنه 

یصعب في الواقع األخذ بمبدأ التعویض الكامل للضرر في ظل الظروف المحیطة بعملیة 

العدید من المخاطر الجسیمة التي للسفینة تكتنفها النقل البحري، ذلك أن الرحلة البحریة 

تؤدي كثیرا إلى وقوع حوادث بحریة وما ینجم عن ذلك من أضرار ضخمة سواء في األرواح 

.أو األموال الموجودة على متن السفینة

وال شك أن تحمیل الناقل البحري بتعویض هذه األضرار كاملة من شأنه التأثیر سلبا 

ة مالحیة شهر إفالسها بسبب التزامها بالتعویض على شركات النقل البحري، فكم من شرك

، مما أدى إلى ظهور مسألة تحدید مسؤولیة الناقل 1الكامل لألضرار الناجمة عن حادث واحد

.البحري

یعود السبب في تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع إلى اعتبارات هامة، منها أن 

حتویات الطرود المنقولة وقد تكون قیمتها التعویض كامال بدا للناقلین عسیرا بسبب جهلهم م

كبیرة، كما یصعب للناقلین التأمین من مسؤولیتهم عن طرود مجهولة المحتویات والقیمة، لذا 

فرض التحدید على مقدار التعویض تسهیال لهذا التأمین، وتمكینا للناقلین من حساب 

الطویل إذ یجنبهم أعباء وعلى األجلاحتماالتهم وهو ما یفید الشاحنین في نهایة األمر 

.2األجور الباهضة التي یؤدي إلیها الحكم بالتعویض الكامل

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة ، »تطور قواعد النقل البحري تحت تأثیر إستخدام الحاویات«، محمد السید الفقى-1

.332ص ، 2006واإلقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري الدولي في اتفاقیة بروكسل في القضاء «علي جمال الدین عوض، -2

.334، ص 1978والشریعة، الكویت، مجلة الحقوق ، »)1978مارس 21حكم االستئناف العلیا في (الكویتي 
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فیقصد بالمسؤولیة المحدودة للناقل البحري للبضائع تحدید حدا أعلى لمبلغ التعویض 

الناقل متى ترتبت عنه المسؤولیة، فال یجوز الزامه أكثر من ذلك ولو كانت بهالذي یلتزم

.1األضرار التي لحقت الشاحن جسیمة

الحد األعلى لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع:أوال

نتطرق إلى الحد األعلى لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في كل من التقنین البحري 

الدولیةالجزائري واالتفاقیات 

الحد األعلى لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التقنین البحري الجزائري-1

إذا لم یصرح الشاحن أو ممثله بطبیعة «:ج على ما یلي.ب.ت805تنص المادة 

وقیمة البضائع قبل شحنها على السفینة ولم یدون هذا التصریح في وثیقة الشحن أو أیة 

یعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األضرار التي تصیب وثیقة نقل أخرى مماثلة، فال 

وحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة 10.000البضائع أو التي تتعلق بها بمبلغ یزید عن 

وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام یصاب بخسائر أو أضرار من الوزن 30شحن أخرى أو 

.اإلجمالي للبضاعة للحد األدنى المطبق

ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة وبمقدار یعادل مرتین 

التي لم تسلم في الوقت المتفق علیه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حریص أن 

.یسلم فیه البضائع ولكن ال تزید عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري

أي تجمیع البضائع، فإن العبرة في حساب وفي حالة استخدام حاویة أو أیة أداة أخرى ل

وثیقة أكبر لتحدید المسؤولیة هي عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أیةالمبلغین 

.90المرجع السابق، ص أمین خلفي، -1



للبضائعالبحريالنقـلعقدبتنفيذاإلخاللعنالمسؤولية:الثانيالفصل

152

أخرى تثبت عقد النقل البحري وٕاذا تضررت أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر 

.وحدة شحن أخرى

وحدة حساب متشكلة من خمسة وستین یقصد بالوحدة الحسابیة في مفهوم هذا األمر

ملیغراما ونصف من الذهب على تسعمائة من األلف في النهایة، ویمكن أن تحول وحدات 

الحساب المذكورة بالعملة الوطنیة بأرقام مضبوطة ویتم التحویل في حالة دعوى قضائیة 

.»حسب قیمة الذهب للعملة المذكورة بتاریخ النطق بالحكم

وضع التقنین البحري الجزائري شروط محددة الستفادة الناقل البحري من حد أعلى 

یتمثل في حالة عدم تصریح الشاحن أو ممثلهضرر للبضائعللمسؤولیة في حالة حدوث 

بطبیعة وقیمة البضائع قبل شحنها على السفینة، وكذا عدم تدوین هذا التصریح في وثیقة 

لة، فهنا الناقل البحري ال یعد مسؤوال عن الخسائر أو الشحن أو أیة وثیقة أخرى مماث

ألعلى في حالة حدوث أضرار للبضائعاألضرار التي تصیب البضائع إال بمبلغ یعتبر الحد ا

.محل النقل

أو تلفهاى للمسؤولیة في حالة هالك البضائعالحد األعل-أ

ع أو التي تتعلق بها ال یعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األضرار التي تصیب البضائ

وحدة 30وحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 10.000بمبلغ یزید عن 

حسابیة عن كل كیلوغرام یصاب بخسائر أو أضرار من الوزن اإلجمالي للبضاعة للحد 

.1األدنى المطبق

المغلفة في صندوق أو جوال یحمل أرقاماقصد بالطرد كوحدة حسابیة، البضائعی

وعالمات ممیزة، فكل صندوق أو جوال یعتبر في هذه الحالة طردا، أما وحدة الشحن فهي 

.87المرجع السابق، ص رشید الواحد، -1
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enالتي تشحن صبا وحدة خاصة بالبضائع vrac من غیر تغلیف والتي ال یعرف إال وزنها

الشحنوحدةبأو قیاسها أو حجمها أو كیلها كاألخشاب والفحم والبترول، فالمقصود إذن 

لحجم أو الكیل التي تتخذ عادة أساسا لتحدید أجرة النقل سواء أكانت الوزن أو المقاس أو ا

.1طنا متریا أو كیلوغراما أو مترا مكعبا

الحد األعلى للمسؤولیة في حالة التأخر في تسلیم البضائع-ب

حدد التقنین البحري الجزائري الحد األعلى لمسؤولیة الناقل في حالة تأخره عن تسلیم 

في الوقت المتفق علیه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حریص أن یسلم البضائع 

أن یعوض المضرور بمقدار یعادل مرتین ونصف أجرة النقل بحیث یلتزمفیه البضائع

المستحقة عن البضائع المتأخرة لكن دون أن یتجاوز هذا التعویض مجموع أجرة النقل 

لمشرع الجزائري لم یعتمد في تحدید التعویض في المستحقة بموجب عقد النقل البحري، فا

تأخر تسلیم البضائع على ضابط الطرد أو الوزن أو وحدة شحن أخرى وٕانما اعتمد على أجرة 

.2النقل

حاویةمسؤولیة في حالة النقل بلالحد األعلى ل-ج

الحد األعلى للمسؤولیة على أساس عدد الطرود أو وحدات الشحن صعوبة یثیر تقدیر 

أو وحدات الشحن في الحاویات، هل تعتبر الحاویة التي الفرض الذي تجمع فیه الطرودفي 

یبلغ حجمها عشرة أو عشرین مترا مكعبا وملیئة بالطرود أو وحدات الشحن مجرد طرد یؤدي 

.وحدة حسابیة10.000ال یتجاوز  3الناقل عن فقده تعویضا

:ج هذه المسألة كما یلي.ب.ت805عالجت المادة 

.632، المرجع السابق، ص ...القانون البحريكمال حمدي، -1

.233، المرجع السابق،  ص ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -2

.341المرجع السابق، ص ، »قواعد النقل البحري تحت تأثیر إستخدام الحاویاتتطور «محمد السید الفقى، -3
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ي حالة استخدام حاویة أو أیة أداة لتجمیع البضائع، فإن العبرة في حساب أي ف

المبلغین أكبر لتحدید المسؤولیة هي عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أیة وثیقة 

عقد النقل، بمعنى أنه في حالة استخدام حاویة، فإن الحساب یتم على أساس أخرى تثبت

، فهنا ال یعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األضرار عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن

وحدة حسابیة عن كل 10.000التي تصیب البضائع، أو التي تتعلق بها بمبلغ یزید عن 

حالة تضرر أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل، طرد مدون في وثیقة الشحن، وفي

.تعتبر وثیقة شحن أخرى

یقصد بالوحدة الحسابیة، وحدة حساب متشكلة من خمسة وستین ملي غرام من الذهب، 

على أساس تسعمائة من األلف في النهایة، ویمكن تحویل وحدات الحساب المذكورة بالعملة 

حویل في حالة دعوى قضائیة حسب قیمة الذهب للعملة الوطنیة بأرقام مضبوطة ویتم الت

.1المذكورة بتاریخ النطق بالحكم

الحد األعلى لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في االتفاقیات الدولیة-2

:تعرضت االتفاقیات الدولیة إلى تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع كما یلي

ة بروكسل حول توحید البحري للبضائع في اتفاقیالناقل التحدید القانوني لمسؤولیة -أ

1924بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

جاء البروتوكول المعدل التفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

الفقرة 2المعروف ببروتوكول الهاي فسبي بإلغاء1968فیفري 23والمبرم في 1924

روكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة من اتفاقیة ب4الخامسة من المادة 

.88المرجع السابق، ص رشید الواحد، -1

.272، المرجع السابق، ص ...القانون البحريمصطفى كمال طه، -2



للبضائعالبحريالنقـلعقدبتنفيذاإلخاللعنالمسؤولية:الثانيالفصل

155

، وأحل محلها نصا جدیدا یتعلق بتحدید 1المتعلقة بتحدید مسؤولیة الناقل البحري1924

.منه2مسؤولیة الناقل البحري وهو نص المادة 

الهاي فسبي التحدید القانوني 1968البند أ من بروتوكول 2جعل نص المادة 

فرنك بوانكاریه عن كل طرد أو وحدة أو 10.000تقوم على أساس لمسؤولیة الناقل البحري

فرنك عن كل كیلو من الوزن القائم للبضاعة الهالكة أو التالفة أیهما أكبر، وبدیهي أنه 30

إزاء أخذ النص بأي التحدیدین كان أكبر فإن الخیار سیكون لصاحب الحق في البضاعة 

.الحهالمطالب بالتعویض إذ أن الخیار مقرر لص

تعرض البند ب من نفس البروتوكول إلى كیفیة احتساب التعویض فقرر أن یحسب 

المكان والزمان اللذین أفرغت فیهما المبلغ اإلجمالي المستحق على أساس قیمة البضائع في 

من السفینة أو اللذین كان ینبغي تفریغهما فیهما، ثم أضاف مقررا لتحدید قیمة البضائع طبقا 

ال هذا في البورصة فإن لم یوجد فطبقا للسعر الجاري في السوق، فإن لم یوجدلسعر السلعة 

.2وال ذاك یرجع إلى القیمة العادیة لبضائع من ذات النوع والصنف

:على ما یلي1924الفقرة الخامسة من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 4تنص المادة -1

ال یلزم الناقل أو السفینة في أي حال من األحوال بسبب الهالك أو التلف الالحق بالبضائع أو ما یتعلق بها، وبمبلغ یزید «

ة أو على ما یعادل هذه القیمة بنقد بعملة أخرى ما لم یكن الشاحن قد بین على مائة جنیه إنجلیزي عن كل طرد أو وحد

.جنس البضاعة وقیمتها قبل الشحن وأن هذا البیان دون في سند الشحن

ویعتبر هذا البیان الوارد بهذه الكیفیة في سند الشحن قرینة یجوز إثبات عكسها ولكنها ال تقید الناقل الذي له أن ینازع 

.فیها

ز للناقل أو الربان أو وكیل الناقل االتفاق مع الشاحن على تعیین حد أقصى یختلف عن الحد المنصوص علیه في ویجو 

.صى المتفق علیه أقل من المبلغ السابق ذكرهقهذه الفقرة على شرط أن ال یكون الحد األ

یتعلق بها إذا تعمد الشاحن تدوین بیان یسأل الناقل أو السفینة في أیة حالة عن الهالك أو التلف الالحق بالبضائع أو ما

.»غیر صحیح عن البضاعة أو قیمتها في سند الشحن

.289، 288، المرجع السابق، ص ص ...النقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسني، -2



للبضائعالبحريالنقـلعقدبتنفيذاإلخاللعنالمسؤولية:الثانيالفصل

156

الهاي فسبي ضابط لتقدیر تحدید مسؤولیة الناقل البحري 1968اعتمد بروتوكول 

و وحدة الحساب، والفرنك الفرنك هالطرد أو الوحدة أو الوزن معا أيُّ الحدین أعلى وجعل 

خمسة وستین فاصل نقدیة مصطنعة تحتوي على وحدة وانكاري ویعتبر الفرنك بهنا هو

.1من األلف900خمسة ملیغرام من الذهب عیار 

إضافة إلى ذلك التعامل مع الحاویات وتم 1968تضمن بروتوكول الهاي فسبي 

أنها من ملحقات السفینة، أي أن سعتها اعتبار الحاویة المقدمة من الناقل على أساس

تضاف إلى سعة السفینة فإذا كانت تحتوي على مائة طرد تحتسب الخسارة على أنها مائة 

طرد، أما إذا كانت مقدمة  من الشاحن فتحتسب الخسارة بما تحتویه من طرود على أنها 

.طرد واحد

قرر صندوق النقد الدولي إلغاء ارتباط الذهب بالعملة الوطنیة لعدم استقرار القوة 

الشرائیة للفرنك الفرنسي مما دفع إلى إجراء تعدیل الحق على قواعد الهاي فسبي لسنة 

الذي اعتمد وحدة حقوق السحب الخاصة 1979وتم الخروج بقواعد الهاي فیسبي 1968

.2لعمالت الوطنیة على اختالف أنواعهاكمعیار ووحدة قیاس لتحویل ا

بتعدیل جزئي فاستبدل الفرنك بوانكاري 1979جاء وفقا لذلك بروتوكول الهاي فسبي 

بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد 1968المنصوص علیه في بروتكول الهاي فسبي 

حقوق وحدة من 666,67الدولي لتحدید مسؤولیة الناقل البحري فأصبحت حدود المسؤولیة 

.249المرجع السابق، ص حسن عبد اهللا محمد العنمى، -1

النقل البحري، النقل البري، النقل الجوي، دراسة مقارنة على ضوء التشریعات أحكام عقد النقل، محمود محمد عبابنة، -2

.115، ص 2015الوطنیة والعربیة واالتفاقیات الدولیة واالجتهادات القضائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 



للبضائعالبحريالنقـلعقدبتنفيذاإلخاللعنالمسؤولية:الثانيالفصل

157

السحب الخاصة على كل طرد أو وحدة أو وحدتین من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام 

.1من الوزن اإلجمالي للبضاعة أيُّ الحدین أعلى

هامبورغ لسنة قواعدالتحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في -ب

1978

تحدید مسؤولیة الناقل البحري، وجعلت هذا التحدید 1978هامبورغ لسنة قواعدنظمت 

أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها مهما كان أساس الدعوى، ئعیسري على حاالت هالك البضا

6سواء كان أساسها المسؤولیة العقدیة أم المسؤولیة التقصیریة، وهذا الحكم تضمنته المادة 

.2الفقرة األولى من قواعدها

الفقرة األولى البند أ، ب، ج من اتفاقیة 6تحدد مسؤولیة الناقل البحري طبقا للمادة 

وحدة حسابیة عن كل 835على هالك البضائع أو تلفها بمبلغ یعادل 1978هامبورغ لسنة 

قائم للبضائع وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام من الوزن ال2,5طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

.أيُّ المبلغین أكبرفةالهالكة أو التال

یعادل البضاعة فإنهفي تسلیمتأخیرلمسؤولیة الناقل البحري عن التحدید أما بالنسبة

مثلي ونصف مثل أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل، وال یجوز في أي حال من 

التأخیر األحوال أن یتعدى مجموع مسؤولیة الناقل عن هالك البضائع أو تلفها من جهة وعن

.3من جهة أخرى، الحد األقصى للتعویض في حالة الهالك الكلي للبضائع

1- Innocent Fetze KAMDEM, « la responsabilité du transporteur maritime au niveau
international : Un échec d’uniformisation juridique », Op.Cit, p 704.

.149المرجع السابق، الطبعة الخامسة، ص عادل علي المقدادي، -2

.373، المرجع الساابق، ص ...القانون البحريمحمد السید الفقى،-3
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یتضح أن قواعد هامبورغ تقیس الحد األقصى للتعویض في حالة هالك أو تلف 

البضائع على أساسین، أحدهما عدد الطرود أو وحدات الشحن واآلخر على الوزن اإلجمالي 

.1بالحد األعلى الذي یتحدد على األساسین المتقدمینللبضاعة، على أال یعتد القاضي إال 

هامبورغ معاملة الهالك أو قواعدفلم تعاملها البضائعتسلیمأما في حالة التأخیر في 

من حیث الحد األقصى للتعویض من المسؤولیة، حیث تربط التلف الذي یحصل للبضاعة

ة المستحقة عن البضائع المنقولة، إذ االتفاقیة الدولیة بین تحدید التعویض عن التأخیر واألجر 

أن تحدید الحد األقصى للتعویض عن التأخیر یكون بمرتین ونصف األجرة المستحقة الدفع 

عن البضائع المتأخرة، وبشرط عدم تجاوز مبلغ التعویض لمجموع أجرة النقل المستحقة الدفع 

.2بموجب عقد النقل البحري للبضائع

ویات، فإذا كانت البضاعة مشحونة في مستوعبات أو  یمكن أن تشحن البضائع في حا

على أن كل طرد 1978لسنة هامبورغقواعدالفقرة الثانیة من6حاویات، فقد نصت المادة 

أو وحدة شحن تعتبر مستقلة إذا كان عددها مذكورا في سند الشحن، فإن لم تكن مذكورة 

الحاویة ذاتها أو تلفت فإنها تعتبر كانت الحاویة بأكملها معتبرة وحدة واحدة، فإذا هلكت 

كانت مقدمة إذاوحدة شحن مستقلة إذا كانت غیر مملوكة للناقل أو غیر مقدمة منه، أي

.3من الشاحن سواء كانت مملوكة له أو غیر مملوكة له

یعني مما تقدم أنه یتعین اإلعتداد بما تسلمه الناقل فعال، فإذا كانت الحاویة تحتوي 

طرد فإن الناقل إذا كان قد تسلم هذا العدد من الطرود وفق الثابت في بیانات سند 30على 

الشحن فإنه یلتزم إذا ما هلكت الحاویة أو تلفت وكانت مملوكة للشاحن أو مقدمة منه 

.299المرجع السابق، ص هاني دویدار، -1

مدى فعالیة قواعد مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجدید في حمایة الشاحن ، جالل وفاء محمدین-2

.58، 57ص ص ،1995المصري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 

.640، المرجع السابق، ص ...النقل البحري للبضائععلي جمال الدین عوض، -3
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مرة التحدید القانوني لمسؤولیته عن عدد الطرود التي داخل الحاویة 31بتعویض یعادل 

.الحاویة ذاتها باعتبارها طرداو طردا 30والتي تبلغ 

ي ونأما إذا لم یتسلم الناقل إال الحاویة ذاتها فإن مسؤولیته تقف عند التحدید القان

اویة، والعبرة لیست لمسؤولیته عن الطرد باعتبار أن ثمة هالك أو تلف لطرد واحد هو الح

بما إذا كان وضع الطرود داخل الحاویة قد حصل بواسطة الناقل أو الشاحن وٕانما بما 

.1یتضمنه سند الشحن ذاته تحدیدا لعدد الطرود وتعیینا لها

في حساب التعویض عن المسؤولیة المحدودة 1978هامبورغ لسنة قواعداتبعت 

األكثر قرة األولى، وهي العملة المعتبرة اآلن الف26حقوق السحب الخاصة وفقا لمادتها 

الهاي فسبي المعدل 1979في المعامالت الدولیة وقد أخذتها من بروتوكول سنة استخداما 

الفقرة األولى 26وتقضي المادة 2التفاقیة بروكسل كمعیار لتحدید مسؤولیة الناقل البحري

المشار إلیها بتحویل مبالغ التعویض إلى العملة الوطنیة لدولة تبعا لقیمة هذه العملة في 

، وفیما یتعلق بكیفیة 3تاریخ صدور الحكم بالتعویض أو في التاریخ الذي یتفق علیه األطراف

ثالث بین التفاقیة إجراء تحویل وحدات السحب الخاصة إلى العمالت الوطنیة میزت ا

.مجموعات من الدول

في صندوق النقد الدولي، األعضاءتتكون من مجموعة الدول:المجموعة األولى

وتحتسب قیمة العملة الوطنیة لتلك الدولة بالقیاس إلى حق السحب الخاص تبعا لطریقة 

.یتم فیه التحویلتكون مطبقة في التاریخ الذي التي التقییم التي یتبعها صندوق النقد الدولي و 

.113، 112، المرجع السابق، ص ص ...1978اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام كمال حمدي، -1

.200المرجع السابق، ص محمد بهجت عبد اهللا أمین قاید، -2

.299المرجع السابق، ص هاني دویدار،-3
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من مجموعة الدول غیر األعضاء في صندوق النقد الدولي تتكون:المجموعة الثانیة

ویسمح نظامها النقدي حساب قیمة عملتها الوطنیة بالقیاس إلى حق السحب الخاص، 

المجموعة من الدول بالقیاس إلى حق السحب الخاص وفقا وتحسب العملة الوطنیة لهذه 

تحددها كل دولة بشرط أن یبلغ التقدیر نفس المبلغ المعبر عنها بالوحدات للطریقة التي 

.1الحسابیة

في صندوق النقد الدولي تتكون من الدول المتعاقدة وغیر األعضاء :المجموعة الثالثة

ال تجیز أنظمتها النقدیة حساب قیمة عملتها الوطنیة بالقیاس إلى حق السحب الخاص التي و 

:2للتعویض بالنسبة لهذه الدول على النحو التاليیحسب الحد األقصىف

وحدة بمبلغ الیحسب الحد األقصى للتعویض في حالة التقدیر على أساس الطرد أو 

وحدة نقدیة عن كل طرد أو وحدة شحن، وفي حالة التقدیر على أساس 12,500یعادل 

من وحدة نقدیة عن كل كیلوغرام 37,5الوزن یحسب الحد األقصى للتعویض بمبلغ یعادل 

الوزن اإلجمالي للبضائع الهالكة أو التالفة، وتحول هذه الوحدات النقدیة إلى العملة الوطنیة 

في كل دولة وفقا ألحكام تشریعها الداخلي بشرط أن یبلغ التقدیر بقدر المستطاع نفس 

.3المبالغ المعبر عنها في االتفاقیة بالوحدات الحسابیة

2009التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قواعد روتردام -ج

فرقت قواعد روتردام بین المسؤولیة عن الهالك أو التلف من جهة، والمسؤولیة عن 

التأخیر من جهة أخرى، ففیما یتعلق بتحدید المسؤولیة عن الهالك أو التلف وضعت قواعد 

وحدة 875على أساس وحدة الشحن أو الطرد بـ روتردام ضابطا مزدوجا، هو التحدید

.55، 54المرجع السابق، ص صسعید یحي،-1

.202السابق، ص المرجعمحمد بهجت عبد اهللا أمین قاید، -2

.55المرجع السابق، ص سعید یحى، -3
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وحدات حسابیة عن كل 3حسابیة عن كل طرد هلك أو تلف، والتحدید على أساس الوزن بـ 

، 1كیلوغرام من الوزن اإلجمالي للبضائع التي هلكت أو تلفت على أن یأخذ بأعلى الحدین

.2من قواعدهاىالفقرة األول95وهذا وفقا لنص المادة 

الناجمة عن التأخر فهي محدودة بمبلغ یعادل االقتصادیةمسؤولیة عن الخسارة أما ال

ضعفي ونصف أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة، وال یجوز أن یتجاوز 

الواجب دفعه عن الحد المقرر في حالة الهالك الكلي للبضائع طبقا للمادة إجمالي المبلغ 

قواعد روتردام اتفاقیات النقل البحري األخرى في حدود من قواعدها، وبالتالي خالفت60

مسؤولیة الناقل عن اإلخالل بواجباته بالنسبة للطرد أو وحدة الشحن أو الكیلوغرام، وكذلك 

.3في شأن الخسارة االقتصادیة الناجمة عن التأخیر

الحاالت المستثناة من تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع :ثانیا

تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع حق یتمتع به الناقل وفقا للتقنین البحري یعتبر 

الجزائري واالتفاقیات الدولیة، إال أن هناك حاالت في حالة تحققها ال یمكن للناقل البحري 

.االستفادة من هذا التحدید والتي نتعرض إلیها

وقیمتهاالتصریح بنوع البضائع-أ

وحدة 40وحدة حسابیة أي بزیادة 875بـحددت قواعد روتردام مسؤولیة الناقل البحري على أساس وحدة الشحن-1

هامبورغ، قواعدوحدة حسابیة على 0,5بـ، أما على أساس الوزن فزیادة1978هامبورغ لسنة قواعدحسابیة عما حددته 

.37، المرجع السابق، ص »أسس جدیدة للنقل البحري الدولي:2008قواعد روتردام «مراد بسعید، 

والفقرة األولى من 60رهنا بأحكام المادة «:على ما یلي2009الفقرة األولى من قواعد روتردام 59تنص المادة-2

وحدة حسابیة لكل 875مقتضى هذه االتفاقیة محدودة بما مبلغه ، تكون مسؤولیة الناقل عن اإلخالل بواجباته ب61المادة 

وحدات حسابیة لكل كیلوغرام من الوزن اإلجمالي للبضائع التي هي موضوع المطالبة أو 3رزمة أو وحدة شحن أخرى، أو 

صیل العقد، أو عندما النزاع، أيُّ المبلغین كان أكبر، إال عندما یكون الشاحن قد أعلن عن قیمة البضائع وأدرجها في  تفا

.»یكون الناقل والشاحن قد اتفقا على مبلغ أعلى من مقدار حد المسؤولیة المنصوص علیه في االتفاقیة

38، 37، المرجع السابق، ص ص »أسس جدیدة للنقل البحري الدولي:2008قواعد روتردام «مراد بسعید، -3
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من هالك أو یض الشاحن عن أي ضرر یصیب البضائعبتعو یلتزم الناقل البحري 

، وذلك داء التعویض الكامل لقیمة البضائعتلف أو تأخر وصولها إلى میناء التفریغ، ویلتزم بأ

،  وهذا 1وقیمتهانها على ظهر السفینة بنوع البضائعقبل شحعندما یصرح صاحب البضائع

وهذا ما ،2دید مسؤولیة الناقل البحريج المتعلقة بتح.ب.ت805ما یفهم من نص المادة 

الفقرة 4الذي عدل المادة 1968البند أ من بروتوكول الهاي فسبي 2نصت علیه المادة 

التي 1924الخامسة من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

وقیمتها قبل وذلك ما لم یكن الشاحن قد بین جنس البضاعة ...«:تنص على ما یلي

في مادتها 2009وهو ما أوردته قواعد روتردام لسنة ، »الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن

.3الفقرة األولى59

تقدیم بیان عن یحرم الناقل البحري من تحدید المسؤولیة التي یقررها القانون في حالة

ى الشاحن أن یتقدم في سند الشحن، وحتى ینتج هذا البیان أثره یتعین علنوع وقیمة البضائع

وقیمتها على أن یكون بیانا محددا وواضحا حتى بل الشحن بتصریح عن طبیعة البضائعق

حسبما تتطلبها طبیعتها سواء لبضائعللمحافظة على ایسهل على الناقل بذل العنایة الالزمة 

من حیث المناولة أو المكان الذي ستوضع فیه، وأن هذا التصریح هو الذي سیمكن الناقل

.4على ظهر السفینة واقتضاء أجرة النقل المناسبةمن إعداد المكان المناسب للبضائع

.146، ص الثانیةطبعة الالمرجع السابق، عادل علي المقدادي، -1

إذا لم یصرح الشاحن أو ممثله بطبیعة وقیمة البضائع قبل شحنها على   «:على ما یليج.ب.ت805المادة تنص-2

.»...السفینة ولم یدون هذا التصریح في وثیقة الشحن أو أیة وثیقة أخرى مماثلة

، إال عندما یكون الشاحن قد أعلن ...«:على ما یلي2009الفقرة األولى من قواعد روتردام لسنة 59تنص المادة -3

.»...عن قیمة البضائع وأدرجها في تفاصیل العقد،

.133، المرجع السابق، ص ...عقد النقل البحريأحمد محمود حسني، -4
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لتصریح اإذا دون في وثیقة الشحن ومعنى ذلك أنإال أن هذا التصریح ال ینتج أثره إال 

.1تحدید المسؤولیةفيیفید الناقل الفإنهال ینفع وبالتالي الشفوي بقیمة ونوع البضائع

یالحظ أن التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة إمعانا في حمایة الشاحن قد 

كما أعلنها الشاحن في سند الشحن، ولیس لمطالبة بالتعویض عن قیمة البضائعأتاحت له ا

فقط على أساس قیمتها الحقیقیة، إذ قد تكون للشاحن مصلحة في إعالن قیمة البضائع 

األشیاء المشحونة تمثل له وأبأعلى من قیمتها الحقیقیة السیما إذا كانت هذه البضائع 

ري ال یلتزم فقط بالتعویض بجانب قیمتها المادیة قیمة معنویة أیضا، ومن ثم فإن الناقل البح

في على أساس القیمة المعلنةالتعویضعن القیمة الحقیقیة أو الفعلیة للبضائع، وٕانما یكون

.2، ولو كانت األخیرة أعلى من القیمة الحقیقیةوثیقة الشحن

سوء السلوك اإلرادي للناقل-ب

ال یحق للناقل اإلستفادة من حدود «:ج على ما یلي.ب.ت809المادة تنص 

أعاله إذا تبین بأن الخسارة أو الضرر الالحقة بالبضاعة 805المسؤولیة المذكورة في المادة 

نتج عن عمل أو إهمال من قبل الناقل سواء كان عن تعمد إلحداث الضرر أو بالمجازفة 

.»على األرجحمع التیقن من حدوث الضرر 

المعدل التفاقیة 1968ه من بروتوكول الهاي فسبي لسنة البند2كما تقضي المادة 

على أن الناقل یفقد حقه في 1924بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

تحدید المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو إهمال صدر من الناقل بقصد إحداث 

ا تضمنته أیضا قواعد هامبورغ ، وهو م3الضرر أو عن رعونة منه مع علمه بإحداث الضرر

.133المرجع السابق، ص لطیف جبر كوماني، -1

.68، 67، المرجع السابق، ص ص ...، مدى فعالیة قواعد مسؤولیة الناقل البحري للبضائعجالل وفاء محمدین-2

.281المرجع السابق، ص الطبعة الثانیة، ،...أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه، -3
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الفقرة األولى بحیث یسقط وفقها حق الناقل في التمسك من تحدید المسؤولیة إذا 8في مادتها 

ثبت أن الهالك أو التلف أو التأخیر في التسلیم قد نشأ عن فعل أو تقصیر من الناقل ارتكبه 

له بدورها قواعد روتردام ، وهو ما تعرضت 1رأخیبقصد التسبب في الهالك أو التلف أو الت

.2الفقرة األولى61في مادتها 2009لسنة 

یفهم من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة أن سوء السلوك اإلرادي للناقل 

.البحري یشمل الغش أي العمد وكذا عدم االكتراث الصادر منه

الغش أو العمد-1-ب

تقوم المسؤولیة المحدودة على توزیع مخاطر النقل البحري بین الشاحن والناقل البحري، 

هي ثمرة من ثمرات هذا التوزیع، فإنها بذلك تعتبر میزة للناقل وأن مثل هذه المسؤولیة 

البحري منحت له  لتخفیف عبء المسؤولیة الملقاة على عاتقه، غیر أن الناقل البحري الذي 

یتعمد إحداث الضرر فإنه یخل بالتوازن العقدي الذي تقررت المسؤولیة یرتكب غشا أو 

، فیكون بذلك 3المحدودة من أجله، لذا یصبح هذا الناقل غیر جدیر بهذه المیزة والرعایة

.مسؤول مسؤولیة مطلقة

عدم االكتراث-2-ب

.200المرجع السابق، ص محمد بهجت عبد اهللا أمین قاید، -1

ال یجوز للناقل وال ألي من األشخاص «:على ما یلي2009لفقرة األولى من قواعد روتردام لسنة ا61تنص المادة -2

، أو حسبما ینص علیه عقد النقل 59أن ینتفع بالحد من المسؤولیة حسبما تنص علیه المادة 18المشار إلیهم في المادة 

بمقتضى هذه االتفاقیة تعزى إلى فعل أو إغفال شخصي إذا أثبت المطالب أن الخسارة الناجمة عن إخالل الناقل بواجباته

من جانب الشخص المطالب بحق في الحد من المسؤولیة ارتكب بقصد إحداث تلك الخسارة أو عن استهتار وعن علم 

.»باحتمال حدوث تلك الخسارة

، كلیة في القانوندكتوراهلنیل شهادةنظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، رسالةعبد الرحمن ملزي، -3

.222، ص 2007الحقوق بن یوسف بن خدة بن عكنون، الجزائر، 
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عندما یعلم الناقل بأنه من المحتمل وفقا لمجریات األمور أن االكتراثتتحقق فكرة عدم 

محل عقد النقل أو تأخیر ناعه اإلرادي هالك أو تلف البضائعیترتب عن فعله أو امت

وصولها ویقدم مع ذلك على ارتكاب الفعل أو االمتناع غیر مكترث بالضرر الذي سوف 

:یحدث، فعدم االكتراث ینطوي على عنصرین

الفعل أو االمتناع، فإذا كان الفعل ارتكابأن تنصرف إرادة الناقل إلى :ولالعنصر األ

.1المحدودةویحق للناقل البحري التمسك بمسؤولیتهغیر إرادي فإنه ال یعد عدم اكتراث

أن یكون الناقل البحري أثناء لحظة إتیان الفعل أو االمتناع على علم :العنصر الثاني

تام باحتمال حدوث هالك أو تلف أو تأخیر تسلیم البضائع محل عقد النقل كأثر یترتب على 

ارتكابه الفعل أو االمتناع، بل أكثر من هذا فإن عدم اإلكتراث یتحقق في الحالة التي یجب 

تمال حدوث الهالك أو التلف أو التأخیر كأثر یترتب على الفعل فیها على الناقل أن یعي اح

.أو االمتناع الذي یصدر عنه

كتراث، یتحصل في أنه في حالة العمد فیصل التفرقة بین العمد وعدم اإلیظهر بذلك

أن من شأن فعله أو امتناعه حدوث الهالك أو التلف أو التأخیر، یعلم الناقل على وجه أكید 

ث و عدم االكتراث فإن الناقل إنما یعلم أو یجب علیه أن یعلم باحتمال حدأما في حالة 

.2الضرر وفقا لمجریات األمور

المستفیدون من تحدید المسؤولیة:ثالثا

ال یستفید الناقل البحري للبضائع لوحده من میزة التحدید القانوني للمسؤولیة التي 

آخرینالتقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة، وٕانما تناولت أشخاص كل من أوردها

.644، المرجع السابق، ص ...القانون البحريكمال حمدي، -1

.123، المرجع السابق، ص ...1978اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام كمال حمدي، -2
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«:ج على ما یلي.ب.ت814یسري علیهم التحدید القانوني للمسؤولیة، حیث نصت المادة 

ذا أقیمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على أحد مندوبي الناقل جاز لهذا المندوب إ

ءات من المسؤولیة التي یمكن للناقل أن یتمسك بها باإلستثناء التمسك بالتحدیدات واإلعفا

.وهذا ما أقرته االتفاقیات الدولیة بدورها،»ألحكام هذا الفصل

أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها تقریر هذا الحكم أن هالك البضائعیرجع السبب في

المرسل إلیهم أیه عالقة تربطهم بالشاحن أو ال ذین عادة عن خطأ من تابعي الناقل الینشأ

تعاقدیة، وقد یعمد هذا األخیر إلى إقامة الدعوى على التابع على أساس المسؤولیة 

التقصیریة، فال یستطیع التابع تحدید مسؤولیته ویحكم علیه بتعویض كامل یتحمله الناقل في 

من تحدید النهایة بصفته متبوعا مسؤوال عن أعمال تابعه ومن ثم تقرر إفادة تابعي الناقل

.1المسؤولیة المقررة للناقل

المبحث الثاني

قل البحري للبضائعاالنسؤولیة مفض النزاعات التي تثیرها 

عن عقد النقل البحري للبضائع الذي ةجتانه الاتیحدث أن ال ینفذ الناقل البحري التزام

أو تلفها أو التأخیر في وصولها فیحدث هالك للبضائععلى أحسن وجهأبرمه مع الشاحن

.إلى میناء التفریغ

ریغ أن أو تلفها أو التأخیر في حالة وصولها إلى میناء التفینتج عن هالك البضائع

وذلك الناقل البحري للبضائع إیجاد حل لنزاع مسؤولیةإلىیقوم صاحب الحق في البضائع

كون ذلك إما عن طریق اللجوء عن الخسائر التي لحقته، ویأجل حصوله على تعویضمن 

.302المرجع السابق، ص الطبعة الثانیة، ،...بحري الجدیدالقانون المصطفى كمال طه، -1
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أو اللجوء إلى التحكیم من ، )المطلب األول(إلى القضاء العادي عن طریق دعوى قضائیة 

.)المطلب الثاني(أجل فض نزاع مسؤولیة الناقل البحري للبضائع 

األولالمطلب

قل البحري للبضائعاالنمسؤولیةالدعوى القضائیة الناجمة عن 

للبضائع قیاماللتزاماته الناجمة عن عقد النقل البحريخالل الناقل البحري ینجم عن إ

عن طریق اللجوء إلى إلى مقاضاتهصاحب الحق في البضائعبمسؤولیته، مما یؤدي 

للحصول على تعویض عن األضرار الالحقة بالبضائع، مما یجعلنا یجب معرفة القضاء

رفع الدعوى ثم إلى إجراءات، )الفرع األول(دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع طرافأ

.)الفرع الثاني(قل البحري للبضائعاالنمسؤولیةالقضائیة الناجمة عن 

الفرع األول

أطراف دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع

یتحدد الحق برفع دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري للبضائع بالشخص الذي له صلة 

،)أوال(بالعقد موضوع  النزاع وهو الطرف الدائن ویتمثل في المدعي في دعوى المسؤولیة 

وترفع هذه الدعوى ضد المدین بااللتزام المتمثل في الناقل البحري وهو المدعى علیه في 

.)یاثان(دعوى المسؤولیة 

المدعي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:أوال

صاحب حق في البضاعة كل المدعي في دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري یشمل

حب لتأخیر في تسلیمها له،  وبذلك فإن صاه ضرر بسبب هالكها أو تلفها أو االذي لحق

، أو ، أو الشاحن)المرسل إلیه(الحائز الشرعي لسند الشحن الحق في رفع الدعوى قد یشمل 
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محل عقد النقل المرسل إلیه أوالشاحن بالتأمین على البضائعالمؤمن إذا قام الشاحن أو 

.من المؤمنتعویض في حالة هالك أو تلف البضائع على البحري للبضائع وحصل 

:المرسل إلیه-1

قانونا أن العقد شریعة من المقرر ین الشاحن والناقل، فیتم إبرام عقد النقل البحري ب

فإذا ما أبرم العقد مستوفیا لكل أركانه وشروط صحته ، 1ج.م.ت106المتعاقدین وفقا للمادة 

انصرفت آثاره إلى المتعاقدین دون أن تمتد إلى غیرهما وهو ما یسمى بمبدأ نسبیة العقود، 

مرسلة لنفس لبضائعكانت افعقد النقل البحري یبرم أساسا بین الناقل البحري والشاحن، فإذا 

أو الشاحن حقه في المطالبة بالبضائعالشاحن أو لممثله فال صعوبة في األمر، إذ یستمد

.المطالبة بالتعویض من عقد النقل ذاته الذي كان طرفا فیه

أما إذا كان المرسل إلیه شخصا آخر غیر الشاحن فقد انعقد اإلجماع فقها وقضاء 

مستعمال حق الشاحن أو بوصفه وكیال عنه، بل البضائعیطالب بعلى أن المرسل إلیه ال 

أن له حقا مباشرا قبل الناقل یستطیع أن یطالبه بوفائه باسمه الخاص، بید أن اإلجماع إذا 

على االعتراف للمرسل إلیه بحق خاص مباشر قبل الناقل، إال أن اآلراء قد كان قد انعقد

.2تعددت مع ذلك في األساس القانوني لهذا الحق

یتضمن من جانب الشاحن اشتراطا فذهب البعض إلى أن عقد النقل البحري للبضائع

لمصلحة المرسل إلیه إذ تشكل هذه الحالة استثناء على مبدأ نسبیة العقود، وٕان كانت 

اتجاهات حدیثة ال ترى في ذلك أي استثناء وسندهم في ذلك أنه تتوافر في المنتفع نیة 

العقد شریعة المتعاقدین، فال یجوز نقضه وال تعدیله إال باتفاق الطرفین، «:ج  على ما یلي.م.ت106تنص المادة -1

.»أو لألسباب التي یقررها القانون

.274المرجع السابق، ص ، ...القانون البحري الجدیدمصطفى كمال طه، -2
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توافر شرط المصلحة، وذلك یجعل المنتفع بمثابة الطرف في العالقة االلتزام بالعقد المبرم مع

.1العقدیة األصلیة وبالتالي یعد ذلك استثناء

خاص للشاحن بصفته مشتریا وذهب البعض اآلخر إلى أن المرسل إلیه خلف

، ذلك أنه لما كان الشاحن قد أبرم عقد نقل یتعلق بالبضاعة التي باعها فإن المرسل للبضائع

.یؤول إلیه ما یرتبه هذا العقد من حقوق وواجبات)المشتري(إلیه 

وهناك من یؤسس حق المرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع على أساس النیابة 

الناقصة، فالشاحن في تعاقده مع الناقل یعد نائبا عن المرسل إلیه غیر أن هذه النیابة لیست 

رفا في عقد النقل في الوقت الذي یكون فیه المرسل طنما هي ناقصة، فیظل الشاحنكاملة وإ 

.2إلیه طرفا في ذات العقد وفقا ألحكام النیابة التي تقضي بانصراف آثار العقد إلى األصیل

من سند الشحن باعتبار أن یؤدي األخذ بهذا الموقف إلى عدم امكانیة تغییر المستفید 

خص إال شخص محددا هو األصیل، وهذا الحقوق وااللتزامات التي یتضمنها هذا العقد ال ت

فید مما د الشحن وانتقاله بین أكثر من مستیتعارض مع ما هو مقرر في إمكانیة تداول سن

یصعب معه افتراض نیابة الشاحن عن الحامل الذي یتقدم للربان والذي یكون في الغالب 

.3عقد النقلشخص آخر غیر المرسل إلیه الذي كان الشاحن قد تعاقد لحسابه عند ابرام

ذهب البعض اآلخر إلى أن عقد النقل البحري للبضائع هو ثالثي األطراف یضم الناقل 

والشاحن والمرسل إلیه، وأن المرسل إلیه یعتبر طرف في هذا العقد منذ ابرامه استثناء من 

.4قاعدة نسبیة أثر العقد وهو استثناء تبرره الوظیفة االقتصادیة لعقد النقل

.74، المرجع السابق، ص ...أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحريعدلي أمیر خالد، -1

.43، المرجع السابق، ص...عقد الشحن والتفریغكمال حمدي، -2

اإلسكندریة، المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة، عباس مصطفى المصري، -3

.101، ص 2002

.275المرجع السابق، ص ، ...لبحري الجدیدالقانون امصطفى كمال طه، -4
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في )ثالثي األطراف(ذ رودییر أول من نادى بنظریة العقد ثالثة أشخاص یعتبر األستا

مادة النقل، حیث یورد أن عقد النقل عقد یتم بین ثالثة أشخاص وأنه من البدایة المرسل 

والناقل والمرسل إلیه أطراف فیه، األوالن یظهران مباشرة ویعرفان حاال في حین أن )الشاحن(

كن أن تبقى بعض الوقت غامضة وغیر معروفة للناقل، إذ طبیعة الشخصیة الثالثة للعقد یم

عقد النقل والوظیفة االقتصادیة التي یحققها تدعو إلى االعتراف بانضمام هذه الشخصیة 

والناقل وأن المرسل إلیه یستمد حقه في )الشاحن(الثالثة إلى العقد الذي أنشئ بین المرسل 

.حمایة مصالحه من ذات عقد النقل

حن هو الذي یخوله الحق في یرى اتجاه آخر أن حیازة المرسل إلیه لسند الشكما 

أو وحامل ذلك السند له حیازة البضائع، باعتبار أن سند الشحن یمثل البضاعة البضائع

، ومن ثم تعتبر حیازة المرسل إلیه لسند الشحن هي أساس للبضائعباألحرى الحیازة الرمزیة

.بالسند وأساس حقه المباشر قبل الناقلحقوقه والتزاماته الواردة 

لم تسلم أي من هذه اإلتجاهات من النقد، ولكنه یبقى أن للمرسل إلیه وفي جمیع 

.1األحوال حق في رجوع تعاقدي على الناقل وهو حق یستند إلى سند الشحن ذاته

:الشاحن-2

حول توحید بعض لم یعرف التقنین البحري الجزائري الشاحن ولم تتناوله اتفاقیة بروكسل

1مادتها نصت في1978تفاقیة هامبورغ لسنة ، إال أن ا1924لسنة قواعد سندات الشحن

یراد بمصطلح الشاحن كل شخص أبرم باسمه أو نیابة عنه عقد «:الفقرة الثالثة على ما یلي

أو أي شخص قام بتسلیم البضائع للناقل سواء تم ذلك التسلیم نقل البضائع بحرا مع الناقل 

.44، المرجع السابق، ص ...عقد الشحن والتفریغكمال حمدي، -1
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ولقد عرفت قواعد ،»بواسطته أو باسمه أو نیابة عنه وكانت تلك تتعلق بعقد النقل البحري

.1الشاحن بأنه الذي یبرم عقد النقل مع الناقل2009روتردام لسنة 

یتضرر في حالة هالك ك فهو ع وبذلئیعتبر الشاحن طرفا في عقد النقل البحري للبضا

وصولها متأخرة إلى میناء الوصول، وبالتالي یكون هو صاحب الحق وأأو تلفها البضائع

رغم تعیینه في سند الشحن اسم المسؤولیة دعوى األصلي في الرجوع على الناقل البحري ب

.2الشخص المرسل إلیه البضاعة، فإنه ال یفقد بذلك صفة اإلدعاء على الناقل

یه عقد النقل البحري مع الناقل في میناء الشحن المتفق علإبرام و من یتولى فالشاحن ه

معینة ومحددة في سند الشحن من أجل نقلها عن طریق ویكون محل هذا العقد نقل بضائع

البحر من میناء إلى میناء آخر یتم االتفاق علیه في العقد، وال جدال في أنه صاحب 

صاحب الحق األصیل في الرجوع المصلحة األولى في حسن إنجاز عملیة النقل، وبالتالي 

ار للبضاعة أثناء وجودها على الناقل البحري بالمسؤولیة في حالة حصول خسائر أو أضر 

.في عهدة الناقل البحري

ال سواء كان هو الذي یمكن للشاحن الرجوع على الناقل البحري للبضائع في كل األحو 

ما دام بیده ما یثبت هذه )المرسل إلیه(في میناء الوصول أو شخص آخر تسلم البضائع

.3ولم تنتقل إلى شخص آخر)سند الشحن(البضائع

المؤمن-3

الشخص الذي یبرم ، یعني )الشاحن(«:على ما یلي2009الفقرة الثامنة من قواعد روتردام لسنة 1تنص المادة -1

.»عقد النقل مع الناقل

.239، 238ص ، المرجع السابق، صوهیب األسبر-2

إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري، واالتفاقیات الدولیة، معاهدة بروكسل «بوعالم خلیل، -3

ة معاجاإلنسانیة السداسي األول،االجتماعیة و األكادمیة للدراساتمجلة ، »1978ومعاهدة هامبورغ لسنة 1924لسنة 

.57، ص 2008ف،لشلاليوعببنة یبحس
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یعتبر المؤمن الشخص المتعاقد الذي یأخذ على عاتقه تعویض المؤمن له عن 

األضرار التي تلحق بالشيء المؤمن علیه نتیجة حدوث الخطر المؤمن منه، ورغم أنه ال 

عالقة للمؤمن بعقد النقل البحري إال أنه یمكنه الرجوع على الناقل البحري الذي كان سببا في 

، وذلك بناء على عقد التأمین المبرم بین المؤمن بالبضائعقة الخسائر أو األضرار الالح

.یه كمؤمن له صاحب الحق في البضائعوالمرسل إل

، فإذا تم تعویضه )المرسل إلیه(تفرض دعوى رجوع المؤمن حصول أضرار للمؤمن له 

.1من قبل المؤمن یفقد مصلحته في الدعوى ضد الناقل

إجراء الحلول القانوني بالقیامبمواجهة الناقل یجب لتمكین المؤمن من إقامة الدعوى 

محل المرسل إلیه الذي یملك الحق بتحویل الحقوق التي یملكها في الشيء المؤمن علیه إلى 

شركة التأمین، وال یتم الحلول إال بعد إجراء التسویة ودفع مبلغ التعویض للمرسل إلیه 

وعقد إنابة موقع من المؤمن براء ذمة ، حیث یتحصل المؤمن على إقرار تنازل وإ )المؤمن له(

.له

بإقامة )المؤمن له(یقوم المؤمن بعد ذلك وبناء على اتفاق الحلول مع المرسل إلیه 

.2الدعوى على الناقل السترداد ما دفعه للمرسل إلیه

المدعى علیه في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثانیا

المدعى علیه بصفة أساسیة في دعوى المسؤولیة، یعتبر الناقل البحري المتعاقد هو 

.ویمكن في حالة النقل المتتابع رفع الدعوى على الناقل الفعلي

الناقل المتعاقد-1

.133المرجع السابق، ص رشید الواحد،-1

.165المرجع السابق، ص محمود محمد عبابنة، -2
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یعد الناقل البحري المتعاقد الناقل البحري الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن، ویكتسب 

النظر عما إذا قام هو بعملیة الناقل تلك الصفة من واقع اتفاقه مع الشاحن على النقل بغض 

النقل أو كلف ناقال آخر بإنجازها، ویترتب على ذلك أن یكون اسم الناقل المتعاقد مذكورا في 

.1وبالتالي یكون مسؤوال في مواجهة الغیرسند الشحن

یعتبر الناقل المتعاقد في القانون البحري الجزائري ذو صفة في مواجهة المدعي 

التي تلحق البضاعة المنقولة خالل المسافة التي تقطعها لحین بالتعویض عن األضرار 

ج .ب.ت765وصولها إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني، وهو ما یفهم من نص المادة 

إن الناقل البحري الذي وضع وثیقة نقل مباشرة، یلتزم بالتنفیذ «:التي تنص على ما یلي

في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة حتى تسلیم المالئم لاللتزامات المترتبة على الناقل 

.»البضاعة إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني

یفهم أنه یجوز للمدعي بالتعویض في حالة األضرار التي تصیب البضاعة أن یرجع 

على الناقل الذي تعاقد معه أصال وال یعنیه إذا كان هو الذي قام بالنقل أم ناقل آخر سواء 

.2لمسافة أو جزء منهافي كل ا

الناقل الفعلي-2

یقصد بالناقل الفعلي الناقل الذي یعهد إلى الناقل المتعاقد بتنفیذ عملیة النقل كلها أو 

جزء منها فقط، فالناقل الفعلي ال تربطه أیة عالقة تعاقدیة مع الشاحن وٕانما تربطه عالقة 

تعاقدیة مع الناقل المتعاقد، فالناقل الفعلي هو الذي یتعهد بالتنفیذ المادي والفعلي لعملیة 

.127المرجع السابق، ص أمین خلفي، -1

لدولیة، معاهدة بروكسل إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري، واالتفاقیات ا«بوعالم خلیل، -2

.60المرجع السابق، ص ،»1978ومعاهدة هامبورغ لسنة 1924لسنة 
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النقل المتفق علیها بین الشاحن والناقل المتعاقد وسواء كان التعهد كلیا أو جزئیا في بعض 

.1مراحل النقل

یجوز للشاحن أن یرجع على الناقل المتعاقد أو على الناقل الفعلي أو كالهما في آن 

واحد للمطالبة بالتعویض وهما متضامنین فیما بینهم في تسدید قیمة المطالبة وفقا لنص 

.2ج.ب.ت765المادة 

یتحمل الناقل المتعاقد المسؤولیة كلها عن تعویض الشاحن أو المرسل إلیه عما أصاب 

البضاعة من أضرار إذا قام بتنفیذ عملیة النقل كلیة، أما إذا قام بتنفیذ جزء فقط من عملیة 

بالذات، عن األضرار التي أصابت البضاعة خالل هذه المرحلة ط النقل فتكون مسؤولیته فق

أما األضرار التي حدثت خالل مرحلة أو مراحل أخرى سابقة أو الحقة له فیكون المسؤول 

.3عنها من كانت البضائع في عهدته أثناء حدوث الضرر

الفرع الثاني

إجراءات دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع

یجب على رافع دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع احترام بعض اإلجراءات 

عن هالك أو تلف البضائع أو البحريتبلیغ الناقلالقانونیة التي تستلزمها هذه الدعوى من 

.127المرجع السابق، ص سوزان علي حسن، -1

إن الناقل البحري الذي وضع وثیقة مباشرة، یلزم بالتنفیذ المالئم لاللتزامات «:ج على ما یلي.ب.ت765تنص المادة -2

.المترتبة على الناقل في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة حتى تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني

قام به وذلك بالتكافل والتضامن مع الناقل ویسأل كل من الناقلین اآلخرین عن تنفیذ هذه االلتزامات في مسافة النقل الذي

.»الذي وضع وثیقة الشحن المباشرة

إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري، واالتفاقیات الدولیة، معاهدة بروكسل «بوعالم خلیل، -3

.60المرجع السابق، ص ،»1978ومعاهدة هامبورغ لسنة 1924لسنة 
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، )ثانیا(، أو من حیث احترام االختصاص القضائي )أوال(وصولها إلى میناء التفریغتأخر

.)ثالثا(رفع هذه الدعوى قبل تقادمها یستلزموأخیرا

في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائعاإلخطار:أوال

فرض التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة على المدعي قبل اللجوء إلى القضاء 

ألجل المحافظة على حقوقه في م بإجراء جوهري عند تسلمه البضائعمطالبا بحقه، القیا

.)تبلیغ الناقل البحري(مواجهة الناقل ویتمثل في توجیه إخطار كتابي

تبلیغ الناقل البحري عن تلف أو هالك أو تأخر وصول البضاعة إلى میناء -1

)اإلخطار(التفریغ

إخطارا من الناقل البحري أن یوجهجب على صاحب الحق في تسلم البضائعیستو 

تلفها للناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي وهو ما نصت علیه المادة كتابیا بهالك البضاعة أو

.1ج.ب.ترة األولى، الثانیة والثالثة من قالف790

من اتفاقیة بروكسل حول توحید 3و2، 1البند الفقرة السادسة3وهو ما تضمنته المادة 

من ةــــــــــــــــــــــالفقرة األولى، الثانیة والثالث19والمادة ، 19242بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، «:على ما یليج.ب.تقرة األولى، الثانیة والثالثة من الف790تنص المادة-1

یقوم المرسل إلیه أو من یمثله بتبلیغ الناقل أو ممثله كتابیا في میناء التحمیل، قبل أو في وقت تسلیم البضاعة وٕاذا لم یتم 

.وثیقة الشحن لغایة ثبوت العكسذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في 

.وٕاذا لم تكن الخسائر أو األضرار ظاهرة فیبلغ عنها خالل ثالثة أیام عمل اعتبارا من استالم البضائع

.»وال جدوى من التبلیغ الكتابي إذا كانت حالة البضائع محققا فیها حضوریا عند استالمه

في میناء التفریغ ولیس في میناء فقط التنبیه أن التبلیغ الكتابي للناقل البحري عن هالك البضاعة أو تلفها یحصلیجب*

.ج.ب.الفقرة األولى من ت790التحمیل كما هو وارد في المادة 

1924شحن لسنة من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات ال3و2، 1الفقرة السادسة البند 3لمادة تنص ا-2

إذا لم یحصل إخطار كتابي بالهالك أو التلف، وبماهیة هذا الهالك أو التلف للناقل أو وكیله في میناء «:على ما یلي

التفریغ قبل أو وقت تسلیم البضاعة ووضعها في عهدة الشخص الذي یكون له الحق في استالمها طبقا لعقد النقل فإن هذا 

=.العكس قرینة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكیفیة الموصوفة بها في سند الشحنالتسلیم یعتبر إلى أن یثبت
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.20092الفقرة األولى من قواعد روتردام 23، والمادة 19781هامبورغ لسنة قواعد

من توجیه التبلیغ أو اإلخطار للناقل في حالة هالك یعفى صاحب الحق في البضائع

البضائع إذا كانت معاینة البضاعة تم بحضور الطرفین وقت تسلیم البضاعة، وهو ما أكدته 

حیث جاء في 1990جویلیة 15بتاریخ ،61511المحكمة العلیا في قرارها الصادر رقم 

في حالة ما إذا عوینت البضاعة ال حاجة فعال لتبلیغ التحفظات كتابیا «:حیثیاته أنه

حضوریا عند استالمها، وهذا ما تم أثناء الخبرة التي أجریت بحضور المرسل إلیه والشركة 

.3»للناقلونيالوطنیة التي تعد الممثل القان

إلى میناء التفریغ تلف أو هالك أو تأخر وصول البضائععن أثر التبلیغ-2

)اإلخطار(

.آثار التبلیغ أو اإلخطار بحسب توجیهه من عدمه، وهذا ما سنقوم بإظهارهتختلف

.وٕاذا كان الهالك أو التلف غیر ظاهر فیجب أن یحصل اإلخطار في مدى ثالثة أیام من التسلیم=

تلم عند            وال یترتب أي أثر على هذه اإلخطارات المكتوبة إذا كانت قد حصلت معاینة البضاعة في مواجهة المس

.»استالمها لها

ما لم یقم المرسل إلیه «:على ما یلي1978هامبورغ لسنة قواعدالفقرة األولى، الثانیة والثالثة من 19المادة تنص -1

بإخطار الناقل كتابة بالهالك أو التلف مع تحدید الطبیعة العامة لهذا الهالك أو التلف، وذلك في تاریخ ال یتجاوز یوم

العمل الذي یلي مباشرة تسلیم البضائع كما هي موصوفة في وثیقة النقل، فإذا لم تكن هذه الوثیقة قد أصدرت اعتبر قرینة 

.ظاهرة على أنها سلمت بحالة سلیمة

15من المادة إذا لم یوجه اإلخطار الكتابي خالل 1إذا كان الهالك أو التلف غیر ظاهر، تسري بالقدر نفسه أحكام الفقرة 

.یوما متصلة تلي مباشرة یوم تسلیم البضائع للمرسل إلیه

إذا كانت قد أجریت بصورة مشتركة من الطرفین عملیة معاینة أو فحص لحالة البضائع وقت تسلیمها إلى المرسل إلیه 

.»هالك أو تلفانتفت الحاجة إلى توجیه اإلخطار الكتابي عما یتم التحقق منه أثناء المعاینة أو الفحص المذكورین من 

یفترض أن یكون الناقل، قد سلم البضائع وفقا «:على ما یلي2009الفقرة األولى من قواعد روتردام 23لمادة تنص ا-2

لوصفها الوارد في تفاصیل العقد، ما لم یكن قد وجه إشعار بحدوث هالك أو تلف للبضائع، یبین الطبیعة العامة لذلك 

أو الطرف المنفذ الذي سلم البضائع، قبل وقت التسلیم أو عنده، أو في غضون سبعة أیام الهالك أو التلف، إلى الناقل

.»عمل في مكان التسلیم بعد تسلیم البضائع إذا لم یكن الهالك أو التلف ظاهرا

ة، عدد ، المجلة القضائی61511، ملف رقم 1990جویلیة 15بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -3

.100، ص 1992، 2
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في الموعد القانوني، فإذا وجه في هذا الموعد كان ذلك )التبلیغ(وجه اإلخطارییقع أن

قرینة على حصول الضرر أثناء النقل، وعندئذ تفترض مسؤولیة الناقل البحري الذي علیه 

:التالیةدحضها بإثبات سبب من األسباب 

قد سلمت كما هي على وجه حق، بحیث یثبت أن البضائعأن اإلخطار لم یدون -

.موصوفة أو مثبتة في وثیقة الشحن

.أن الضرر سابقا للشحن أو الحق للتفریغ-

.أن الضرر یرجع إلى عیب خفي أو حالة من حاالت اإلعفاء القانونیة أو االتفاقیة-

قل البحري مسؤوال وما على المرسل إلیه إال إثبات فإذا لم یثبت شیئا من هذا ظل النا

.الضرر

الوقت، فذلك یعني قیام یحدث أن ال یوجه اإلخطار في الوقت المحدد أو بعد ذلك

وفقا لما وصفت ه أو ممثله القانوني تسلم البضائعقرینة قانونیة بسیطة على أن المرسل إلی

.تلحقها الخسائر أو األضرارأنها سلیمة ولموبینت في وثیقة الشحن، بمعنى

ال تنشئ حالة غیاب اإلخطار للناقل المدعى علیه دفعا بعدم قبول الدعوى، وٕانما مجرد 

قرینة في غیر صالح المدعي، ومعنى ذلك أن إقامة الدعوى على الناقل ال تسقط إال 

.1بالتقادم

االختصاص في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثانیا

یثیر االختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري مسألة عملیة على 

جانب كبیر من األهمیة، وهي أن أمر تعیین اختصاص المحاكم للمتعاقدین قد یغري الطرف 

األقوى على وضع شروط ترهق الطرف اآلخر في عقد النقل البحري، كأن یسند االختصاص 

.109، 108، المرجع السابق، ص ص سلیم بودلیو-1
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ذ العقد إلى محاكم بعیدة عن هذا الطرف مما یحمله نفقات بنظر المنازعات الناشئة عن تنفی

كبیرة إذا رغب في إثارة النزاع أمامها، لذا فإنه قد یتنازل عن حقه في مواجهة ذلك الطرف 

، لذلك تم تنظیم االختصاص القضائي المتعلقة بدعاوى مسؤولیة الناقل البحري سواء 1القوي

.قلیميمن حیث االختصاص النوعي أو االختصاص اإل

االختصاص النوعي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع-1

بطبیعة عقد النقل في دعوى مسؤولیة الناقل البحريتحدید االختصاص النوعي یرتبط

، فما دام أن عقد النقل البحري یعد عمال تجاریا، أخرىالبحري من جهة وبأطرافه من جهة 

الفقرة الثانیة من 20الموضوع استنادا إلى المادة فهو إذن من األعمال التجاریة بحسب 

الفقرة الخامسة من نفس التقنین صنفته ضمن األعمال التجاریة 3ج، كما أن المادة .ت.ت

بحسب الشكل، وبالتالي فإن عقد النقل البحري له تكییف مزدوج، إذ یعتبر عمال تجاریا 

.2بغض النظر عن القائم به

المتضمن09-08من القانون رقم األولى، الثانیة والثالثةةالفقر 32تنص المادة 

المحكمة هي الجهة «:في مجال االختصاص النوعي للمحاكم على ما یلي3إ.م.إ.ق

.القضائیة ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسام

یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة

النظام القانوني لمسؤولیة الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكویتي  الجدید      «یوسف یعقوب صروخة، -1

.72، ص 1984، یتو كلا، 3عدد مجلة الحقوق، ، »)القسم الثاني(

.80السابق، ص المرجعأمین خلفي، -2

، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008فیفري 25، موافق لـ 1924صفر 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.2008فیفري 23، لـ 21واإلداریة، جریدة رسمیة عدد 
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والتجاریة والبحریة واإلجتماعیة تفصل المحكمة في جمیع القضایا، ال سیما المدنیة 

.»والعقاریة وشؤون األسرة والتي تختص بها إقلیمیا

في حالة المنازعات الناشئة عن عقد النقل یستند بذلك االختصاص للقسم التجاري

التي إ.م.إ.ق531ذا وفقا لنص المادة القانون البحري وهأساسا ویطبقالبحري للبضائع

لقسم التجاري في المنازعات التجاریة، وعند االقتضاء في ینظر ا«:تنص على ما یلي

المنازعات البحریة وفقا لما هو منصوص علیه في القانون التجاري والقانون البحري 

.1»من هذا القانون32والنصوص الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 

واكتفىوى، ااختصاصات خاصة لبعض الدعباستقراء هذا النص أنه لم یحدد نالحظ

المنازعات التي تعرض على هذا القسم وهو القانون التجاري أو بذكر القانون الذي یحكم 

البحري عند االقتضاء، ویتحدد هذا االقتضاء عند عدم إنشاء قسم بحري لدى المحكمة التي 

یعرض علیها النزاع، كما أن القانون لم یحدد صالحیات محددة لهذا القسم ألن الفیصل في 

ختصاص هذا القسم هو توفر صفة التاجر في أحد طرفي الخصومة، مثلما نص تحدید ا

.2علیه القانون التجاري

إ إلى نوع جدید من الجهات القضائیة جاء .م.إ.ق32تشیر الفقرة السابعة من المادة 

، إلى جانب اختصاصها النوعي، وهذه لم تكن معروفة من ذي قبل وهذه هذا القانونبها 

سماها األقطاب المتخصصة توجد مقراتها داخل بعض المحاكم وهي الجهات هي التي

تختص بالمنازعات البحریة والنقل البحري إلى جانب اختصاصات محددة على سبیل 

تتولى نظرها كاختصاصات نوعیة، وال یجوز الحصر، مما یعني أن األقطاب المتخصصة

، )2008فیفري 23مؤرخ في 09-08قانون رقم (شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة عبد الرحمن بربارة،-1

.379، 378، ص ص 2009منشورات بغدادي، الجزائر، 

، الدعوى، االختصاص، الخصومة، طرق الطعن، دار 09-08اإلجراءات المدنیة في ظل القانون زینب شویخة، -2

.108، ص 2009ائر، الجز أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، 
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لقانون وبالتالي تعرض ألیة محكمة أخرى نظرها بأي حال وٕان فعلت تكون قد خرقت ا

.1حكمها للخرق

االختصاص اإلقلیمي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع-2

تحدید الدعوى الداخلة في دائرة اختصاص كل )المحلي(قلیمي یقصد باالختصاص اإل

محكمة من المحاكم، وال یكون إال إذا تعددت هذه المحاكم وكان لكل محكمة دائرة 

.2اختصاص إقلیمي تختلف عن دائرة اختصاص المحاكم األخرى التي من نفس نوعها

البحري حدد التقنین البحري الجزائري االختصاص اإلقلیمي في دعوى مسؤولیة الناقل 

.بدورهاللبضائع، كما حددتها االتفاقیات الدولیة

في التقنین االختصاص اإلقلیمي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع-أ

البحري الجزائري

ترفع القضایا التي تتعلق «:ج على ما یلي.ب.تالفقرة األولى من 745تنص المادة 

.»المختصة إقلیمیا حسب قواعد القانون العامبعقد النقل البحري أمام الجهات القضائیة 

جنسیة أطراف دعوى المسؤولیة باعتبار أنه كثیرا ما الجزائريراعى التقنین البحري

یكون أطراف عقد النقل البحري من جنسیات مختلفة یستحیل للمدعي الشاحن أو المرسل 

إلیه من دولة ما أن یقاضي المدعى علیه المقیم في دولة أخرى ویتحمل ما یترتب على 

وازن بین مصلحة المتقاضین، نظمت الدعوى من تكلفة وأعباء ثقیلة، والحترام مبدأ العدل والت

من نفس التقنین الجهات القضائیة المختصة لرفع الدعوى ضد 745الفقرة الثانیة من المادة 

صفر سنة 18المؤرخ في 08/09شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، نصا، تطبیقا، القانون رقم سائح سنقوقة، -1

، 2009، المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، دار الهدى، الجزائر، 2008فیفري سنة 25ه الموافق لـ 1429

.91ص 

النظام القانوني لمسؤولیة الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكویتي  الجدید «ة، یوسف یعقوب صروخ-2

.73المرجع السابق، ص ، »)القسم الثاني(
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الناقل البحري على أن یكون ذلك إما أمام محكمة میناء الشحن أو محكمة میناء التفریغ إذا 

.كان متواجدا في التراب الوطني

37ج أحالتنا إلى المادة .ب.فقرة األولى من تال745یفهم من ذلك أن المادة 

یمي للجهة القضائیة التي یقع یؤول االختصاص اإلقل«:ج التي تنص على ما یلي.إ.م.إ.ق

ائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وٕان لم یكن له موطن معروف، فیعود في د

ر موطن یؤول للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیااالختصاص

االختصاص االقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون 

.»على خالف ذلك

من ذلك أن للمدعي في النزاع البحري المتعلق بعقد النقل البحري للبضائع یتضح

الخیار بین عدد من المحاكم یمكنه اللجوء إلیها عند حدوث أي ضرر للبضاعة المنقولة 

:وهي

.إما محكمة موطن المدعى علیه طبقا للقواعد العامة-

لتي یقع فیها آخر إن لم یكن له موطن معروف یعود االختصاص للجهة القضائیة ا-

.موطن له

في حالة اختیار موطن یؤول االختصاص اإلقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها -

.الموطن المختار ما لم ینص القانون على خالف ذلك

.1محكمة میناء الشحن أو محكمة میناء التفریغ-

المرجع ، »...إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري، واالتفاقیات الدولیة«بوعالم خلیل، -1

.70السابق، ص 
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في االتفاقیات االختصاص اإلقلیمي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع-ب

الدولیة

دعوى مسؤولیة الناقل البحري حددت االتفاقیات الدولیة االختصاص اإلقلیمي في

:كما یليللبضائع

في اتفاقیة االختصاص اإلقلیمي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع-1-ب

1924بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

مسألة 1924حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة لم تتضمن اتفاقیة بروكسل

تحدید االختصاص القضائي المتعلق بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، 

وقد یكون القصد من ذلك ترك هذه المسألة للدول األعضاء لتنظمها بنفسها في قوانینها 

.1الوطنیة

قواعدفي الناقل البحري للبضائعاالختصاص اإلقلیمي في دعوى مسؤولیة -2-ب

1978هامبورغ لسنة 

من قواعدها للحدیث عن االختصاص القضائي 21هامبورغ المادة قواعدخصصت 

هذه ، فأجازت قواعدعند االدعاء بأي حق ناشئ عن عقد النقل البحري المنظم بموجب هذه ال

وفقا لقانون الدولة لدى للمدعي أن یقیم الدعوى21الفقرة األولى من المادة في قواعدال

:المحكمة المختصة حسب نطاق والیتها ألحد األماكن التالیة

أمام المحكمة المختصة في المحل الرئیسي لعمل المدعى علیه، فإن لم یكن له -1

.إلقامة المدعى علیهاالعتیاديفالمحل محل عمل رئیسي 

.163المرجع السابق، ص الواحد، رشید-1
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ل أو فرع أو وكالة، مكان إبرام العقد بشرط أن یكون للمدعى علیه فیه محل عم-2

.ویكون إبرام العقد عن طریق أي منها

.میناء الشحن أو التفریغ-3

.أي مكان آخر یعین لهذا الغرض في عقد النقل البحري-4

على جواز إقامة الدعوى أمام محاكم أي میناء 21كما نصت الفقرة الثانیة من المادة 

هامبورغ وقع فیها الحجز على السفینة الناقلة قواعدأو مكان في دولة متعاقدة صدقت على 

ة في نظر الدعوى في تلك أو أي سفینة أخرى لنفس المالك استنادا إلى قواعد القانون المطبق

.الدولة 

یحق أیضا للمدعى علیه أن یتقدم بالتماس للمدعي لنقل الدعوى حسب اختیاره إلى 

، إال أن ذلك جائز بحال21المادة ن م1أحد المحاكم المختصة المشار إلیها في الفقرة 

21ب، ج من المادة الفقرةلم تجز و ى، و موافقة المدعي تقدیم طلب إلى المحكمة لنقل الدع

االتفاقیة إقامة دعاوى قضائیة متعلقة بنقل البضائع بموجب االتفاقیة في أي مكان لم من

.1والتي سبق اإلشارة إلیها21تحدده الفقرة األولى والثانیة من المادة 

في قواعد االختصاص اإلقلیمي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع-3-ب

2009روتردام 

النقل ة القضائیة في الدعاوى المتعلقة بروتردام أحكام الوالیمن قواعد 14تناول الفصل 

محاكم لیقیم دعواه أمام أكثرها مالئمة له، أت للمدعي اختیار رحبا بین جملة البحري، وهی

تفاق هذا االوذلك ما لم یتضمن عقد النقل اتفاقا بتحدید محكمة بذاتها، وسماح االتفاقیة بمثل

.167، 166المرجع السابق، ص ص محمود محمد عبابنة، -1
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الستغالل الطرف اآلخر فیشترط علیه وقت ابرام العقد إقامة قبل قیام النزاع یتیح الفرصة

.الدعوى أمام محكمة قد ال تناسبه

یجوز بعد نشوب النزاع بین طرفیه أن یتفقا على تسویته في أي محكمة مختصة وهو 

.منها72ما أجازته االتفاقیة بموجب المادة 

من قواعدها 66دة حسب الماعدم االتفاق على محكمة مختصة دار عنیأما االخت

:فیدور بین المحاكم اآلتیة

.الناقل أو المنفذ البحريمقر -

.مكان التسلیم المتفق علیه-

.میناء الشحن-

.میناء التفریغ-

.المیناء الذي یقوم فیه المنفذ البحري بأنشطته-

عقد العند االتفاق على محكمة بعینها أن یثبت هذا االتفاق في 67كما تشترط المادة 

یبین بوضوح اسمي الطرفین وعنوانیهما التي تتم تحدیدها على أن تكون في دولة متعاقدة، 

وال یلتزم الشخص الذي لم یكن طرفا في هذا العقد باالتفاق إال إذا كانت المحكمة واقعة في 

.من االتفاقیة66أحد األماكن المتروك اختیارها للمدعي حسبما نصت علیه المادة 

لالعتراف بقرار المحكمة وانفاذه أن تعلن كال الدولتین 73دة وقد اشترطت الما

في أي وقت أنها ملزمة )م فیها والدولة التي ینفذ فیهاأي الدولة التي صدر الحك(المتعاقدتین

.1من االتفاقیة14بأحكام الفصل 

.94، المرجع السابق، ص سعدیة بن دومیة-1
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تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثالثا

مضي الفترة الزمنیة التي یجب البحري للبضائعیقصد بتقادم دعوى مسؤولیة الناقل

خاللها إقامة دعوى التعویض علیه، فإذا لم ترفع خالل هذه الفترة یؤدي ذلك إلى زوال 

الدعوى التي تحمي الحق، والغایة من إقرار حق التقادم هو وضع حد النشغال ذمة الناقل 

یات النقل ومن الصعوبة بمكان لما یتمیز به نشاط االستغالل البحري من أهمیة وكثرة عمل

.1االحتفاظ ببیانات ومستندات ومالبسات الحالة التي ترتب علیها النزاع

تعرض كل من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة لتقادم دعوى مسؤولیة 

:الناقل البحري والتي سنوضحها على التوالي كما یلي

في التقنین البحري الجزائريللبضائعتقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري -1

بموضوع دعاوى المسؤولیة التي ترفع على الناقل البحري الجزائرياهتم المشرع البحري

بمناسبة تنفیذ عقد النقل البحري، فنص على إجراءات معینة یجب على رافع الدعوى اتخاذها 

.خالل مواعید محددة حتى ال ترفض دعواه

قصد المشرع من النص على هذه اإلجراءات وضع حد للمنازعات الناشئة عن عقد 

النقل البحري في أسرع وقت ممكن بعد كل رحلة لما تقتضیه هذه العملیات من سرعة لذا 

.بالغة لعملیة التسلیم التي ینتهي بها عقد النقل البحري للبضائعأولى المشرع أهمیة 

في ضرورة إخطار ع دعوى مسؤولیة الناقل البحري تتلخص هذه اإلجراءات لقبول سما

البضائعتسلیملیه في مواعید قصیرة ابتداء من بتوجیه تحفظات خطیة إالناقل البحري 

حتى یتسنى التحقق من الضرر المدعى به في الوقت المناسب، لذا لصاحب الحق فیها

.167المرجع السابق، ص محمود محمد عبابنة، -1



للبضائعالبحريالنقـلعقدبتنفيذاإلخاللعنالمسؤولية:الثانيالفصل

186

ة عن عقد النقل البحري أرسى القانون البحري الجزائري أحكام خاصة بتقادم الدعوى الناشئ

.1للبضائع

، 743مع التحفظات ألحكام المادتین «:ج على ما یلي.ب.ت742تنص المادة 

المذكورتین أدناه تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري بمرور سنتین من یوم 744

.»تسلیم البضاعة أو الیوم الذي یجب أن تسلم فیه

ضد الناقل بسبب الفقدان أو تتقادم كل دعوى «:ما یلي743كما تضیف المادة 

مرور عام واحد، بید أنه یمكن األضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن ب

ع الحادث الذي ترتب علیه رفع باتفاق مبرم بین األطراف بعد وقو تمدید هذه المدة إلى عامین

.»الدعوى

یمكن رفع دعوى الرجوع حتى بعد «:التي تنص على ما یلي744وأخیرا المادة 

یسدد ى ثالثة أشهر من الیوم الذي انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة على أن ال تتعد

.»فیه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو یكون استلم هو نفسه تبلیغ الدعوى

دعاوى ج على أن التقادم في.ب.ت744و743، 742یفهم من نص المواد 

:تسري كما یليأو تلفها أو تأخیر وصولها ضد الناقل، المسؤولیة عن هالك البضائع

ج مدة التقادم الناشئ عن عقد النقل البحري بمضي سنتین .ب.ت742حددت المادة -

التي یرفعها الدعوىأوكالدعوى التي یرفعها الناقل ضد الشاحن عن مساهمته في المسؤولیة

.2الناقل ضد المرسل إلیه للمطالبة بأجرة النقل

منظمة مجلة الحجة، تصدر عن ، »تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التشریع الجزائري«مراد بسعید، -1

.130، ص 2007، 1عدد المحامین لناحیة تلمسان، 

.169المرجع السابق، ص رشید الواحد، -2
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ترفع دعوى الشاحن أو المرسل إلیه ضد الناقل البحري للمطالبة بتعویض عن -

الضرر الالحق بالبضائع أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها خالل سنة واحدة تبدأ من تاریخ 

مین باتفاق مبرم بین األطراف بعد وقوع الحادث ، كما یمكن تمدید هذه المدة إلى عا1التسلیم

.الذي ترتب علیه رفع الدعوى

في قضیة 59288وفي هذا االتجاه ذهبت المحكمة العلیا في قرارها رقم 

حیث قررت أنه من 1989جویلیة 09بتاریخ )ت.أ.ت.ج.ص(ضد)ش.س.م.ك.ب(

المقرر قانونا أن تقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو األضرار الحاصلة للبضائع 

بموجب وثیقة الشحن بمرور عام واحد أو عامین باتفاق مبرم بین األطراف بعد وقوع 

.د مخالفا للقانونالحادث، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یع

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن المجلس لما قضى بقبول دعوى التعویض 

یكون قد خالف القانون، ومتى كان كذلك )شهر29(التي رفعت بعد مرور أكثر من سنتین 

.2استوجب نقض القرار المطعون فیه

بلغ الذي سدده ترفع دعوى الرجوع التي تخص المؤمن لتحصیل حقوقه في حدود الم-

جل السنة المقررة بدعوى المرسل إلیه، على أن یكون للمؤمن له، وذلك حتى بعد انقضاء أ

المبلغ المطالب به )المؤمن(خالل ثالثة أشهر من الیوم الذي یسدد فیه رافع دعوى الرجوع 

.3تعویضا عن الخسائر

الدولیةتقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في االتفاقیات -2

.134، المرجع السابق، ص »...تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التشریع الجزائري«مراد بسعید، -1

، المجلة القضائیة، عدد 59288، ملف رقم 1989جویلیة 09، بتاریخ )والبحریةالغرفة التجاریة (قرار المحكمة العلیا -2

.81، ص 1991، 1

.134، المرجع السابق، ص »...تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التشریع الجزائري«مراد بسعید، -3
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:كما یليلتقادم مسؤولیة الناقل البحريتعرضت االتفاقیات الدولیة

تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في اتفاقیة بروكسل حول توحید -أ

1924بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد 4الفقرة السادسة البند 3تنص المادة 

وفي جمیع األحوال ترفع على الناقل والسفینة «:على ما یلي1924لشحن لسنة سندات ا

كل مسؤولیة ناشئة عن الهالك أو التلف إذا لم ترفع الدعوى خالل سنة من تسلیم البضاعة 

.»أو من التاریخ الذي كان ینبغي تسلیمها فیه

روتوكول الهاي فسبي الفقرة الثانیة من ب1إال أن هذه المادة ألغیت بموجب المادة 

ویستبدل 3من المادة 6من الفقرة 4یلغى البند «:نص على ما یليالتي ت1968لسنة 

:بالنص التالي

مكرر یعفى الناقل والسفینة في جمیع األحوال من 6مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة 

من تاریخ كل مسؤولیة أیا كانت فیما یتعلق بالبضائع، إذا لم ترفع الدعوى خالل سنة 

تسلیمها أو من التاریخ الذي كان ینبغي تسلیمها فیه، ومع ذلك فیجوز إطالة هذه المدة 

.»باتفاق الطرفین بعد قیام سبب الدعوى

یالحظ أن النص أخضع للتقادم السنوي كل مسؤولیة أیا كان نوعها، أي سواء كان 

، كما قرر أنه یجوز إطالة مدة التقادم 1أساسها المسؤولیة العقدیة أم المسؤولیة التقصیریة

باتفاق الطرفین واشترط أن یتم ذلك بعد قیام سبب الدعوى أي بعد حصول الحادث الذي كان 

، وال یشترط أن یتم مثل هذا )الهالك أو التلف أو التأخیر(سببا في رفع دعوى المسؤولیة 

.293، 292مرجع السابق، ص ص الالطبعة الثانیة، ،...أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه، -1
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مفاوضات تتعلق بتسویة االتفاق كتابة وٕانما یستنتج ضمنا مما یدور بین الطرفین من 

.1التعویض عن البضائع الهالكة أو التالفة

بعد الفقرة السادسة فقرة جدیدة 3إلى المادة 1968وأضاف بروتوكول الهاي فسبي 

یجوز رفع دعاوى الرجوع بالضمان حتى بعد فوات السنة «:مكرر نصها كاآلتي6برقم 

المنصوص علیها في الفقرة السابقة إذا رفعت خالل المدة التي یحددها قانون المحكمة التي 

ومع ذلك، فإن هذه المدة ال یجوز أن تقل عن ثالثة أشهر من الیوم الذي .تنظر الدعوى

.»البة أو من یوم إقامة الدعوى علیهیقوم فیه رافع دعوى الرجوع بالضمان بتسویة المط

ینطبق هذا النص على دعوى الرجوع بالضمان التي یرفعها الناقل البحري على 

الشاحن الذي أصدر خطاب ضمان مقابل حصوله على سند شحن نظیف خال من 

.2التحفظات

هامبورغ لسنة قواعدتقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في-ب

1978

مدة تقادم مسؤولیة الناقل البحري 1978هامبورغ لسنة قواعدمن 20المادة جعلت 

للبضائع بسنتین تبدأ من یوم قیام الناقل بتسلیم البضائع أو بتسلیم جزء منها، أو في حاالت 

كما یجوز تمدید مدة التقادم من عدم تسلیم البضائع من آخر یوم كان ینبغي أن یسلمها فیه،

طرف الشخص الذي تقدم في حقه مطالبة ویجوز تمدید هذه المدة بإعالن الحق أو إعالنات 

.3یزة كبیرة للشاحنین والمرسل إلیهمموال شك أن إطالة مدة التقادم الحقة،

.198، المرجع السابق، ص ...نصوص اتفاقیة هامبورجأحمد محمود حسني،-1

.293المرجع السابق، ص الطبعة الثانیة، ، ...أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه، -2

.200، المرجع السابق، ص ...نصوص اتفاقیة هامبورجأحمد محمود حسني،-3
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وٕان كانت مدة التقادم أن تقام هامبورغ بالنسبة لدعاوى الرجوع قواعدیضا أزتجی

قد انقضت، وذلك إذا أقیمت دعوى الرجوع في حدود المهلة المسموح بها في دولة )السنتان(

یوما تبدأ من الیوم الذي قام فیه بوفاء الدین 90القاضي، على أن ال تقل تلك المدة عن 

.1أو من یوم إعالنه بالدعوى المقامة علیه إذا لم یكن قد وفاه)تسویة المطالبة(

2009مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قواعد روتردام تقادم دعوى -ج-2

تعرضت قواعد روتردام لألحكام التي تتعلق بتقادم الدعاوى الخاصة بنقل البضائع 

فجعلت مدة التقادم سنتین تسري من یوم الفقرتین األولى والثانیة منها62في المادة بالبحر

الناقل بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه، وفي الحاالت التي ال یقع فیها التسلیم تسري قیام

.2من آخر یوم كان یجب أن یتم فیها التسلیم

كما سمحت قواعد روتردام بتمدید أجل تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع 

في أي وقت أثناء سریانها وذلك بتوجیه إعالن إلى المطالب حیث مكنته بتمدید مدة التقادم

.3، ویجوز تمدید هذه المدة مجددا بإعالن أو إعالنات أخرى)أي المدعي(

المطلب الثاني

التحكیم في منازعات عقد النقل البحري للبضائع

نظام قانوني أساسي ال غنى عنه في تسویة المنازعات البحریة خاصة التحكیم یعد 

وقد تم تطویره ألجل دفع عجلة التجارة المنازعات المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائعمنها

الجزائري لم یتطرق التقنین البحريونجد أن ، واالزدهارالبحریة الدولیة إلى مزید من التقدم 

.182، المرجع السابق، ص ...1978اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام حمدي، كمال-1

.96المرجع السابق، ص سعدیة بن دومیة، -2

للتعلیق أو 62التخضع الفترة المنصوص علیها في المادة «:على ما یلي2009قواعد روتردام 63تنص المادة -3

إعالن إلى جیهتقدم المطالبة تجاهه أن یمدد تلك الفترة في أي وقت أثناء سریانها بتو القطع ولكن یجوز للشخص الذي 

.»المطالب، ویجوز تمدید هذه المدة بإعالنات أخرى
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إلى التحكیم كوسیلة لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع مما یجعلنا نلجأ إلى التحكیم 

مما یجب علیهإ باعتبار التحكیم البحري فرع من فروعه .م.إ.التجاري الدولي الوارد في ق

المؤسساتيوكذا التحكیم البحري ، )الفرع األول(التطرق إلى معرفة مفهوم التحكیم البحري 

)الفرع الثالث(ثم إلى اتفاقیة التحكیم كوسیلة للجوء إلى التحكیم،)الفرع الثاني(والحر

.)لرابعالفرع ا(التنظیم اإلجرائي للتحكیم وأخیرا

الفرع األول

مفهوم التحكیم البحري

لم یورد التقنین البحري الجزائري التحكیم كوسیلة لفض النزاعات االناجمة عن عقد 

لذا ال نجد مفهوم له في التقنین البحري مما یجعلنا نلجأ إلى القواعد النقل البحري للبضائع 

الذي تعرض للتحكیم الجزائريالعامة في هذا المجال وهو قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

، كما أن اتفاقیة بروكسل حول توحید التجاري الدولي باعتبار التحكیم البحري فرع من فروعه

قواعدلم تتعرض إلیه كذلك،  إال أن كل من 1924ن لسنة بعض قواعد سندات الشح

منها على التحكیم كوسیلة لفض منازعات عقد 22نصت في المادة 1978هامبورغ لسنة 

من قواعدها 15في الفصل تعرضت له2009وكذا قواعد روتردام 1النقل البحري للبضائع

، وأسباب اللجوء للتحكیم )أوال(یم ، مما یجعلنا نتعرض لتعریف التحك782إلى 75من المادة 

.)اثانی(لفض النزاعات الناجمة عن عقد النقل البحري للبضائع 

تعریف التحكیم كوسیلة لفض النزاعات الناجمة عن عقد النقل البحري للبضائع:أوال

ینصب تعریف التحكیم بصفة عامة على تسویة النزاعات بالطرق الودیة عن طریق 

جاد حل مختصة وقع علیها اإلجماع واالتفاق بین المتنازعین من أجل إیاالحتكام إلى جهة 

.1978من قواعد هامبورغ لسنة 22انظر المادة -1

.2009من قواعد روتردام 78إلى 75من المواد 15انظر الفصل -2
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، أما التعریف الدقیق الذي قدمه الفقهاء للتحكیم هو اتفاق الطرفین ودي للنزاع القائم بینهما

على عدم عرض نزاعهم على القضاء العادي في الدولة ورغبتهم في إقامة محكمة خاصة 

لها موضوع النزاع والقانون الذي یرغبون تطبیقه فیما بینهم، بهم یختارونها بأنفسهم ویحددون

فالمحكم لیس قاضیا مفروضا على الطرفین وٕانما هو قاضي مختار بواسطتهم بطریق مباشر 

.1أو غیر مباشر

ي لحل المنازعات ونإال أن هناك من عرف التحكیم البحري على أنه عبارة عن نظام قان

نازعات الحالیة أو المستقبلیة الوطني فیتفق األطراف على حل المالبحریة بعیدا عن القضاء 

یتم اختیارهم من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في المجال بواسطة محكمین خصوصیین

.2البحري لیفصلوا فیها بأحكام تحكیمیة

ان كذلك یالحظ من التعریفات السابق ذكرها أن التحكیم هو اتفاق بین طرفین، ولما ك

مة للعقود، كما یعد التحكیم أهم وأبرز ایخضع لإلیجاب والقبول وفقا للقواعد العفهو 

الضمانات الممنوحة للمتعاقدین األجانب الذین یطالبون به نتیجة تخوفهم الدائم من انحیاز 

القضاء وقدرته في حل النزاعات ذات الطابع الدولي سواء كانت النزاعات متعلقة بموضوع 

.3النزاع أو بأطرافه

أسباب اللجوء للتحكیم كوسیلة لفض النزاعات الناجمة عن عقد النقل البحري :ثانیا

للبضائع

تتعدد أسباب اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لحل النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري 

:للبضائع نذكر من بینها

، البویرة، 9عدد ، مجلة معارف، »القانونیة المكرسة لنظام التحكیم التجاري الدولي في الجزائراآللیات«نادیة والي،-1

.110، ص 2010

.223المرجع السابق، ص حسن عبد اهللا محمد العنمى، -2

.111، 110المرجع السابق، ص ص نادیة والي،-3
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ن عالقاتهم رغبة الممارسین لألنشطة البحریة المختلفة في حل المنازعات الناشئة ع-1

البحریة التعاقدیة وغیر التعاقدیة حال بحریا عادال ینبع من واقع المجال المهني المتخصص 

الذین یعملون فیه وهو مجال التجارة البحریة، والذي یتمیز باإلفراط في الخصوصیة والتعقید 

ددها من حیث خصوصیة أنشطته والظروف التي تتم ممارستها فیها واألخطار الكبیرة التي ته

وعاداتها وأعرافها القدیمة والحدیثة، ومن حیث تعقید المنازعات الناشئة عنها واشتمالها على 

ي الدول الوطني فالقضاءمعطیات قانونیة فنیة وتجاریة معقدة تخرج عن نطاق تخصص

شخص أو أشخاص متخصصین في هذا النوع من النشاط المهني المختلفة لتدخل في نشاط 

.والتعقیدفي التخصص 

یعود تخصص هؤالء األشخاص إلى أنهم مارسوا أنشطة بحریة مختلفة أو مازالوا 

یمارسونها وهم من مجهزي السفن وبنائیها ومالكیها ومستأجریها والشاحنین علیها والمؤمنین 

الذین أكسبتهم ممارستهم لهذه األنشطة المختلفة الخبرة بقواعدها على تجارتها ووكالء هؤالء

ا واإللمام بعاداتها وأعرافها، ومن ثم مكنتهم القدرة على الفصل المهني العادل في وظروفه

.1منازعاتها

یم إلى حسم النزاعات بسرعة مقارنة بالقضاء، فقد وجد بعض الفقهاء أن كالتحیؤدي-2

یوما لحلها، وهي فترة قلیلة جدا إذا ما قورنت 90إلى 60هذه النزاعات تحتاج من 

ال القضاء التي قد تستغرق بعض السنین أحیانا والسبب في ذلك أن المحكمین بإجراءات 

یقرون طلبات التأخیر التي یتقدم بها األطراف تقدیرا منهم لظروف التجارة على عكس الحال 

.2في القضاء الذي یلزم القاضي أحیانا بإعطاء مثل هذه التأجیالت

مقارنة للتحكیم البحري في لندن ونیویورك وباریس مع شرح یم في المنازعات البحریة، دراسة كالتحعاطف محمد الفقى، -1

.2،3، ص ص 1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1994أحكام قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة والتجاریة 

لسنة ا،قار علا،14مجلد ، 50عدد لحقوق، مجلة الرافدین ل، »التحكیم في المنازعات البحریة«عبد الكریم خلیل أفراح، -2

.147، ص 16
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هم في سریة ال تتوفر لهم في رغبة أطراف العالقات البحریة في حل منازعات-3

.1المحاكم الوطنیة في الدول المختلفة والتي هي مثقلة أصال بأعداد كبیرة من القضایا

في النفقات فالقضاء المختص االقتصادفي تكمن أهمیة التحكیم البحري كذلك-4

بالنظر في النزاعات المتعلقة بالتجارة كثیرا ما یكون في بلد أجنبي األمر الذي یوجب على 

الطرفین أو كلیهما صرف مبالغ كبیرة في توكیل خبراء قانونیین أو محامین لمعرفة أحد 

حكم ذلك النزاع فیه إجراءات القانون في ذلك البلد أو معرفة أحكام قانون ذلك البلد الذي ی

ختصاص القضائي مما یجعل تكالیف حل النزاع باهضة هذا فضال عن ما یثیره تنازع اال

.مشاكل قد تطولوتنازع القوانین من

إال أن األمر یتم بشكل مختلف في التحكیم البحري إذ یتم تعیین خبیر أو أكثر لحل 

سبقا، األمر الذي یجعل أیا من النزاع تبعا إلجراءات معینة یتفق علیها كال الطرفین م

ة المحكمین لشرح موقفه دون الحاجة إلى خبراء ئاألطراف قادرا على المثول أمام هی

قانونیین، وكذلك یتم الطعن في القرار القضائي بعدد من طرق الطعن وعلى درجات قضائیة 

یم فاألطراف مختلفة الذي یستغرق وقتا قد یطول، إال أن هذا األمر مستبعد نسبیا في التحك

هم من یعین المحكم ابتداء ویفترض ذلك ثقتهم بما ستؤول إلیه نتیجة التحكیم لذا ینفذ القرار 

.2حال صدوره

تكمن أهمیة التحكیم البحري في ازدیاد تدخل الدولة وأشخاصها المعنویة العامة في -5

التي قررت الدول المختلفة الدخول فیها، ویترتب على ذلك االقتصادیةممارسة األنشطة 

، مجلة »1978التحكیم التجاري في النقل البحري وأثر تطبیق اتفاقیة هامبورج «مروان عبد الهادي بشیر الدوسري، -1

.529، ص 2015،ندر ألا،7مجلد ، 13عدد قتصادیة واإلداریة، جامعة األنبار للعلوم اإل

.148، 147المرجع السابق، ص ص عبد الكریم خلیل أفراح،-2
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استبعاد اختصاص القضاء الوطني خوفا من مسایرة هذا المعامالت البحریة أصحابرغبة

.1القضاء لمصالح الدول األطراف في العالقات البحریة

ت المنازعاجعلت هذه االعتبارات وغیرها السیادة للتحكیم البحري كنظام قانوني لحل 

البحریة في هذا العصر، ولكن هذا االزدهار للتحكیم البحري قد ارتبط بأماكن معینة من 

العالم تبعا لممارسة األنشطة البحریة وارتباطها برؤوس األموال الضخمة التي یتطلبها هذا 

النشاط، والظروف التاریخیة التي جعلت السیادة البحریة ترتكز في بعض المناطق من العالم 

.2ن انجلترا تحتل المرتبة األولى في مجال التحكیم البحريلذلك فإ

الفرع الثاني

الحر المؤسساتي و التحكیم البحري 

حر، حیث یقصد بالتحكیم البحري للتحكیم البحري أن یكون مؤسسي أو یمكن 

المؤسسي االتفاق على إحالة النزاع الذي ینشأ أو الذي سینشأ بالفعل إلى التحكیم أمام إحدى 

مؤسسات التحكیم البحري الدائمة والتي تتولى بدورها تنظیم وٕادارة العملیة التحكیمیة من تلقي 

طلب التحكیم وحتى إصدار حكم التحكیم وذلك عن طریق األجهزة اإلداریة التابعة للمؤسسة 

.التحكیمیة وعلى ضوء الالئحة التحكیمیة

من خالل األطراففیه لذي یتفق اأما التحكیم البحري الحر هو ذلك النوع من التحكیم 

اتفاق التحكیم على إدارة وتنظیم عملیة التحكیم بأنفسهم وبعیدا عن مؤسسات التحكیم 

البحریة، وبالتالي یقوم األطراف بتشكیل هیئة التحكیم، واالتفاق على تحدید كافة القواعد 

المطبق على موضوع المطبقة على اإلجراءات التحكیمیة واختیار مكان التحكیم والقانون 

.التحكیم

.148المرجع السابق، ص مروان عبد الهادي بشیر الدوسري، -1

.5المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقى، -2
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یمكن القول أن معیار التفرقة بین التحكیم المؤسسي والتحكیم الحر، أن النوع األول 

یتمثل في وجود عنصرین هامین لو تخلف أحدهما كنا أمام تحكیم حر، حیث یتمثل العنصر 

تحكیمیة، كز تحكیم دائم بأجهزته العضویة والتنظیمیة من محكمین ولوائح ر األول في وجود م

كرتاریة لتنظیم وٕادارة العملیة التحكیمیةفیتمثل في وجود أجهزة إداریة وسأما العنصر الثاني

، مما یجعلنا 1واإلشراف علیها منذ تلقي طلبات التحكیم وحتى إصدار قرار هیئة التحكیم

ثم أهم مراكز التحكیم البحري الحر ،)أوال(نستعرض أهم مراكز التحكیم البحري المؤسسي 

.)ثانیا(

مراكز التحكیم البحري المؤسسي:أوال

یلجأ المتعاقدین في حالة نشوب النزاعات حول عقد النقل البحري في حالة حصول 

:هالك أو تلف البضائع إلى مراكز التحكیم البحري المؤسسي وهي عدیدة نذكر منها

غرفة التحكیم بباریس-1

1901جوان 1بموجب قانون 1929غرفة التحكیم البحري بباریس سنة تم تأسیس 

بواسطة اللجنة المركزیة الفرنسیة لمجهزي السفن، ومع بدایة الحرب العالمیة الثانیة توقف 

، وهي غرفة تحكیم تخصصت في 1966نوفمبر 8نشاطها حتى أعید مرة أخرى في 

كافة من مالك السفن وربابنة السفن المجال البحري تضم في عضویتها التخصصات البحریة

عقود مشارطات (التحكیم البحري، النطاق الشخصي التفاق التحكیم في عقد النقل البحري محمد عبد الفتاح ترك، -1

، والنقل الدولي متعدد الوسائط، 1978اقیة هامبورغ ، واتف8/1990السفن، عقد النقل البحري، قانون التجارة البحریة 

والتحول من المستندات الورقیة إلى المستندات الالورقیة، طبیعة منازعات التحكیم البحري، الطابع البحري، الطابع الدولي، 

تحدة وانجلترا، مع الطابع التجاري، التحكیم البحري وشروط اإلحالة، دراسة مقارنة لإلحاطة في فرنسا ومصر والوالیات الم

المرسل إلیه، مواجهةالتعرض ألحدث القضایا البحریة المتعلقة بالتحكیم البحري، مدى سریان اتفاق التحكیم البحري في

، ص 2003، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، )باإلضافة إلى نصوص مواد التحكیم في القوانین واألنظمة المختلفة

309.
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والوكالء البحریین، ومقاولي الشحن والتفریغ والسماسرة البحریین وشركات بناء السفن 

.1وشركات التأمین، وكل من له اهتمامات مباشرة أو غیر مباشرة بالنقل البحري

افة إلى تتكون غرفة التحكیم بباریس من قائمة من المحكمین الفرنسیین واألجانب باإلض

عضو یتم إختیارهم بواسطة 16الئحة تحكیم تم وضعها بواسطة مجلس اإلدارة المكون من 

الجمعیة العامة للغرفة عن طریق اإلقتراع السري وبأغلبیة األصوات مع تجدید نصفهم كل 

.سنة وللمجلس حق تعدیل الالئحة عند الضرورة

یر إلتمام عملیة التحكیم سواء من ولغرفة التحكیم البحري سكرتاریة تقوم بعملیة التحض

ناحیة تلقي طلبات التحكیم واالتصاالت بین األطراف وبین المحكمین وٕارسال كافة 

اإلعالنات والمذكرات والمستندات، ومن حق الغرفة رفض أي طلب من قبل األطراف لتعیین 

.2محكمین من الخارج دون إبداء أسباب الرفض

وضة على غرفة التحكیم البحري بباریس باسم حكمون في القضایا المعر میفصل ال

الغرفة بعد توقیع الحكم من رئیس الغرفة التي تحتفظ بحقها في إعالن األحكام أو عدم 

.إعالنها، مع مراعاة السریة في ذكر أسماء األطراف

نستنتج من هذا أن غرفة التحكیم البحري في باریس تتدخل في سیر العملیة التحكیمیة 

.3التنظیمي واإلداري من تلقي طلب التحكیم وحتى إصدار الحكمبجاهزیها 

المنظمة الدولیة للتحكیم البحري-2

نظرا الزدیاد المنازعات البحریة كما وتعقیدا، ولكي تتم مجاراة متطلبات االهتمامات 

سویا بوضع (CMI)، واللجنة البحریة الدولیة (CCI)دولیةالبحریة قامت غرفة التجارة ال

.153المرجع السابق، ص أفراح،عبد الكریم خلیل -1

.413المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح ترك، -2

.154المرجع السابق، ص عبد الكریم خلیل أفراح،-3
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، وذلك بواسطة خبراء من غرفة (CCI-CMI)تحكیم بحري تعرف بالئحة تحكیم الئحة 

.التجارة الدولیة واللجنة البحریة الدولیة

، ومن 1978تم تبني هذه الالئحة من خالل اجتماع اللجنة البحریة الدولیة في جویلیة 

ئحة على الال، ویقع تطبیق هذه 1978خالل  مجلس إدارة غرفة التجارة الدولیة في جویلیة 

تعرف بالمنظمة الدولیة للتحكیم البحري، وهي منظمة دولیة لیست عاتق منظمة تحكیم جدیدة 

.1فرنسیة إال أن مقرها یقع بفرنسا

عضوا، حیث تقوم 12من للمنظمة الدولیة للتحكیم البحريتتكون اللجنة الدائمة

(CCI) بتعیین نصفهم بینما یعین النصف الثاني عن طریق(CMI) كما یتم اختیار رئیس ،

اللجنة الدائمة بالتعاون بین كل من غرفة التجارة الدولیة واللجنة البحریة الدولیة، عالوة على 

.قیام غرفة التجارة الدولیة باختیار السكرتاریة

تقوم المنظمة الدولیة للتحكیم البحري بالمساعدة في تعیین المحكم وكذلك تشكیل هیئة 

خلف أحد أطراف العملیة التحكیمیة في تعیین محكمه تقوم اللجنة التحكیم، وفي حالة ت

الدائمة بتعیینه، كما تفصل اللجنة الدائمة في مشاكل رد المحكمین واستبدالهم في حالة قیام 

.أحد األطراف بتقدیم أي اعتراضات على اختیار المحكمین أو وجود ظرف طارئ یمنع ذلك

لتحكیم البحري سكرتاریة یوجد مقرها في غرفة لمنظمة الدولیة للیجب التذكیر بأن 

التجارة الدولیة وهي التي تسهر على تطبیق الئحة التحكیم وتلقي طلبات التحكیم والمستندات 

والمذكرات والملفات من أطراف العملیة التحكیمیة مع إجراء كافة االتصاالت بین األطراف 

جنة الدائمة للمنظمة الدولیة تحدد أو مستشاریهم ومحكمیهم، عالوة على ذلك نجد أن الل

.95المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقى، -1
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، وهذا یوضح بجالء الوجه المؤسسي للمنظمة أتعاب ورسوم ونفقات كل عملیة تحكیمیة

.1الدولیة للتحكیم البحري

غرفة اللویدز للتحكیم البحري بلندن-3

تعد غرفة اللویدز للتحكیم البحري بلندن من أهم وأعرق مؤسسات التحكیم البحري التي 

طویل في تحكیم القضایا الخاصة بالحوادث البحریة، وتضم عددا كبیرا من أشهر لها باع 

المحكمین المعروفین والمشهود لهم بالكفاءة وذلك في مجال المساعدات البحریة واإلنقاذ 

.2وعملیات النقل البحري

تدار غرفة اللویدز للتحكیم البحري عن طریق مجلس إدارة وسكرتاریة وبها قائمة من 

ویدز للمساعدة البحریة واإلنقاذ، لالمحكمین المتخصصین ونماذج شهیرة مثل نماذج ال

ونموذج اللویدز لتسویة قضایا التصادم البحري، ونموذج اللویدز لتسویة الخسارات البحریة 

.المشتركة

الوجه المؤسسي لغرفة تحكیم اللویدز في تنظیمها الكامل للعملیة التحكیمیة بقیام یظهر

اریتها بالسهر على تنظیم وٕادارة التحكیم والقیام بإجراء االتصاالت الالزمة بین األطراف سكریت

.ومستشاریهم والمحكمین، وتقدیر رسوم ونفقات التحكیم

اع وذلك من جانبها فقط وكذلك تقوم كذلك الغرفة  بتعیین المحكم الذي یفصل في النز 

م وتدیر االستئناف على حكم هذا المحكم والذي قد یرفعه الطرف اآلخر، وذلك بإجراءات تنظ

تنظمها الغرفة من جانب واحد، وثانیة تقوم بنفسها بتعیین محكم أو ثالثة محكمین إلدارة 

.414المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح ترك، -1

.154السابق، ص المرجععبد الكریم خلیل أفراح،-2
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تحكیم الدرجة الثانیة وذلك من قائمة تحتوي محكمین محنكین لهم خبرة ودرایة بالتعامل مع 

.1ض، كما یتم تطبیق القانون اإلنجلیزي على التحكیمقضایا التعوی

مراكز التحكیم البحري الحر:ثانیا

یلجأ المتعاقدین في حالة نشوب النزاعات حول عقد النقل البحري في حالة حصول 

:هالك أو تلف البضائع إلى مراكز التحكیم البحري الحر وهي عدیدة نذكر منها

جمعیة المحكمین البحریین بلندن-1

وأخذت طریقها  كغرفة تحكیم 1960أسست جمعیة المحكمین البحریین بلندن سنة 

للمحكمین البحریین لمؤسسة البلطیق للتجارة والتبادل، تضم تقریبا خمسین من األعضاء 

المؤسسین فضال على نحو مائتین من األعضاء اآلخرین من المحامین والمستشارین 

.2القانونیین ومجهزي السفن وغیرهم

لهذه الجمعیة الئحة تضم كافة األحكام والقواعد الخاصة بها تعرف بقواعد جمعیة لندن 

.، وقد أدخلت علیها عدة تعدیالت1987للمحكمین البحریین لسنة 

ال تقوم جمعیة المحكمین البحریین بلندن بأي دور في تنظیم وٕادارة العملیة التحكیمیة 

إال أن هذه الجمعیة تسهل عملیة اختیار أو حتى اإلشراف على سیر العمل التحكیمي، 

المحكمین البحریین من بین أعضائها عن طریق وضع قائمة بهم لیتم اإلختیار من بینهم 

عن طریق أطراف العملیة التحكیمیة، كما تحدد الئحة التحكیم الخاصة بالجمعیة لكي یسیر 

ة التحكیم بالنصائح والمشورة ، كما تقوم الجمعیة بإمداد هیئ3المحكم أو هیئة التحكیم بموجبها

.98المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقى، -1

.155المرجع السابق، ص عبد الكریم خلیل أفراح،-2

.416المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح ترك، -3
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وذلك بناء على طلبها فیما یتعلق بالعملیة التحكیمیة، وعلیه یمكن القول أن التحكیم البحري 

.1في لندن بموجب الئحة جمعیة المحكمیین البحریین هو تحكیم بحري حر

جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك-2

بواسطة مجموعة تتكون من 1963تأسست جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك عام 

تسعة أفراد لهم خبرة بالتحكیم، وهم من السماسرة المرخصین ووكالء السفن التجاریة  الذین 

مؤسسة تقوم بممارسة عملیات التحكیم البحري في نیویورك على نحو شعروا بضرورة تكوین

إلیهم في هذا أكثر رسمیة ویمكنها توفیر مجموعة من المحكمین المحنكین یمكن اللجوء 

المجال مع توافر الثقة في كفاءتهم في نظر المنازعات والفصل فیها فیما یتعلق بهذا المجال 

.المتخصص إلى حد ما

ازداد حجم األعضاء في جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك بمرور السنوات حتى بلغ 

وقواعد تمثل ما یربو على مائة وعشرین عضوا، وقد قامت الجمعیة بوضع الئحة تحكیم

.2المبادئ الحاكمة لسلوكیات المحكم والئحة تحكیم للمنازعات الصغیرة

یذكر أن هذه الجمعیة مهنیة ولیست جمعیة هدفها الربح، وهي تقوم بتدریب أعضائها 

على ممارسة العملیة التحكیمیة عن طریق الدورات المختلفة، كما تتمتع بوجود الئحة 

أن لیست لهذه الالئحة الصفة اإللزامیة حیث یعتمد اإلستعانة تحكیمیة على أفضل حال، إال 

.بها على طلب أطراف العملیة التحكیمیة ذلك من عدمه

كما أن الجمعیة مثلها مثل جمعیة المحكمین البحریین بلندن ال تحتفظ لنفسها بأي دور 

ملیة التحكیمیة في تنظیم وٕادارة العملیة التحكیمیة، حیث تتم كافة االتصاالت بین أطراف الع

مباشرة بعیدا عن الجمعیة، حیث نجد االتصال یتم بین طالب التحكیم والطرف اآلخر عن 

.155المرجع السابق، ص عبد الكریم خلیل أفراح،-1

.107المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقى، -2
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طریق طلب مقدم من األول إلى الثاني مبینا فیه طبیعة النزاع وقیمته النقدیة ومدى التعویض 

.1ر ذلك من بیاناتیالمطلوب وغ

على تطبیق الئحتها، وال ال تتشرف جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك بنفسها 

تضطلع بأي دور في تسییر العملیة التحكیمیة، فهي جمعیة تملك الئحة تحكیم لمن أراد أن 

أو یسترشد بها من األطراف أو المحكمین، الئحة تظهر جلیا حریة األطراف أو مستشاریهم

من تدخل محكمیهم في تسییر الدعوى التحكیمیة دون أي تدخل من الجمعیة، وٕان كان ال بد 

الئحة بنفسها أن التدخل یأتي عن طریق طلب األطراف أو لأتي من الجمعیة بل تقرر افلن ی

مستشاریهم أو المحكمین، وهكذا فإن التحكیم طبقا لالئحة جمعیة المحكمین البحریین 

.2بنیویورك هو تحكیم بحري حر

)1976الیونسترال (الئحة تحكیم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي -3

قامت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوضع الئحة تحكیم نموذجیة وهي 

وفي متناول الجمیع سواء لألطراف المتنازعة أو )1976الئحة الیونسترال (اختیاریة وشاملة 

للمحكمین السیر على قواعدها باتفاق األطراف على تطبیقها، وهي تشمل على النصوص 

.ادرة على تسییر العملیة التحكیمیةالق

یفهم أن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لم تنشئ مؤسسة تحكیمیة، بل 

وضعت الئحة اختیاریة، أما فیما یتعلق باللجوء إلى السكریتاریة العامة لمحكمة التحكیم 

یین المحكم أو الدائمة بالهاي فما ذلك إال ألسباب محدودة تتمثل في تعیین سلطة لتع

التحكیم أو المحكمین عند عدم االتفاق على تعیین بین األطراف مباشرة أو لتقدیر نفقات

.418، 417المرجع السابق، ص ص فتاح ترك، محمد عبد ال-1

.107المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقى، -2
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الفصل في مسألة رد المحكم، لذلك یمكن القول أن التحكیم البحري بموجب الئحة الیونسترال 

.1هو تحكیم حر1976

الفرع الثالث

اتفاقیة التحكیم وسیلة للجوء إلى التحكیم

یجد التحكیم أساسه في اتفاق الطرفین المتعاقدین على اللجوء إلیه دون قضاء الدولة، 

ویستند حینئذ اختصاص هیئة التحكیم بنظر النزاع إلى القانون الذي أجاز لألطراف سلوك 

مثل هذا الطریق، ولكن ینبغي أن نشیر إلى أن إرادة الطرفین المتعاقدین أي اتفاقیة التحكیم 

لفض المنازعات التي تثور بینهما، ما یجعلنا ق التحكیم كطریق استثنائي هي التي تخل

وأخیرا شروط ،)ثانیا(وصور اتفاقیة التحكیم ، )أوال(نتعرض إلى تعریف اتفاقیة التحكیم 

.)ثالثا(صحة اتفاقیة التحكیم

تعریف اتفاقیة التحكیم:أوال

صورها في المادة إلى یعرف المشرع الجزائري اتفاقیة التحكیم بل تعرض فقط لم

.2إ.م.إ.قالفقرة األولى من 1040

تكتسي اتفاقیة التحكیم أهمیة قصوى، حیث تعد الحجر األساسي للخصومة التحكیمیة، 

، وعلیه إذ تعتبر عقد یبرم بین األطراف المتعاقدة من أجل التملص من العدالة التابعة للدولة

.156المرجع السابق، ص عبد الكریم خلیل أفراح،-1

تسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة «:إ على ما یلي.م.إ.الفقرة األـولى من ق1040تنص المادة -2

.»والمستقبلیة
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فإنها تشكل أساس الخصومة التحكیمیة إذ ال یوجد هناك تحكیم من غیر وجود التفاقیة 

.1التحكیم

یقصد باتفاقیة التحكیم وفقا لذلك اتفاق الطرفین على االلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل 

.التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة عالقة قانونیة معینةأو بعض المنازعات

تفاق الذي بمقتضاه تتعهد األطراف بأن یتم الفصل وقد عرفها بعض الفقه بأنه ذلك اال

من خالل التحكیم وذلك إذا كانت المنازعات افي المنازعات الناشئة بینهم أو المحتمل نشوئه

.تتعلق بمصالح التجارة الدولیة

ین المتعاقدین على أما تعریف اتفاقیة التحكیم بصفة عامة فیقصد بها تالقي إرادة الطرف

استبعاد القضاء للفصل في المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهم في المستقبل، 

على أن یتم االتفاق مع محكم أو محكمین لتبني الفصل في هذه المنازعات طبقا لقواعد 

.2حكیمتحددها هذه االتفاقیة أو ترك مسألة التحكیم لتتوالها هیئة أو مركز دائم من مراكز الت

التحكیماتفاقیةصور:ثانیا

اتفاقیة التحكیم في صورتین متباینتین هما شرط التحكیم واتفاق عرف المشرع الجزائري 

.التحكیم

شرط التحكیم-1

اتفاقیة التحكیم تسري «:على ما یليإ .م.إ.قالفقرة األولى من 1040تنص المادة 

.التحكیمویقصد بها شرط ، »على النزاعات المستقبلیة

مجلة التواصل في اإلقتصاد واإلدارة ، »الطبیعة القانونیة التفاقیة التحكیم في القانون الجزائري«نبیهة بومعزة، -1

.221، 220، ص ص 2013،بةناع،35والقانون، عدد 

.14، ص 2015، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، )دراسة مقارنة(اشكاالت اتفاق التحكیم شحاته غریب شلقامي، -2
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یقصد بشرط التحكیم الشرط الذي یرد ضمن بنود تنظیم عالقة قانونیة معینة، أو بعبارة 

أخرى یرد ضمن نصوص عقد معین وبمقتضى هذا الشرط یتفق أطراف العالقة األصلیة قبل 

.1نشوب أي نزاع على حسم ما قد یثور بینهم من منازعات بواسطة التحكیم

یواجه منازعات احتمالیة غیر قائمة بالفعل، وٕانما یمكن أن كما یعرف بأنه الشرط الذي 

ضرورة تنشأ في المستقبل، وقد استمد شرط التحكیم تسمیته من أنه یأخذ في الواقع العملي 

.2من شروط العقد األصلي توقعا الحتمال قیام نزاع بشأن تنفیذه أو تفسیره

مكتوب بین طرفین في عقد یظهر من التعریفین السابقین أن شرط التحكیم هو اتفاق

یتعهدان بمقتضاه أن یخضعوا للتحكیم المنازعات التي یحتمل أن تنشأ عن العقد، ویرد شرط 

التحكیم على أي نزاع قد یحدث بین األطراف في المستقبل بمناسبة تفسیر العقد الذي 

لمبرم بین تضمنه أو تنفیذه، فال یرد ضمن نزاع معین ویرد شرط التحكیم في العقد األصلي ا

.3أطرافه كبند من بنود العقد

نجد من هنا أن شرط التحكیم یعد تنازال من قبل األطراف منذ البدایة عن اللجوء إلى 

بأن یتم حل أي نزاع مستقبلي بینهم حول العقد بواسطة القضاء والتعهد بإرادتهما الصریحة

ها مسبقا إلدارة عملیة طرف ثالث یتم اختیاره من قبلهما، أو من جهة أخرى یتفقون علی

.4التحكیم

التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آخر تعدیل لقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري، دار فراح مناني، -1

.95، ص 2010الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 

.18المرجع السابق، ص شحاته غریب شلقامي، -2

.221المرجع السابق، ص نبیهة بومعزة، -3

شرط التحكیم في عقد البیع التجاري الدولي دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، باسط، محمد عبد الواسع عبد ال-4

.21، ص 2014اإلسكندریة، 
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اتفاق التحكیم-2

یة التحكیم على النزاعات تسري اتفاق«:إ على ما یلي.م.إ.ق1040تنص المادة 

.یقصد من هذا اتفاق التحكیم، »القائمة

یعبر عن اتفاق التحكیم في معظم الدول العربیة بعبارة مشارطة التحكیم، فیقصد به 

الخصوم في نزاع معین قائم بینهم بالفعل یلتزمون بمقتضاه على عرض االتفاق المبرم بین 

.1النزاع على محكم أو محكمین یختارونهم للفصل فیه بدال من المحكمة المختصة

یتضح من هذا التعریف أن اتفاق التحكیم یتم بعد حدوث النزاع، بل حتى ولو كانت 

المحكمة إعالن عدم اختصاصها دعوى مرفوعة أمام القضاء وفي هذه الحالة یتعین على

، وقد أشار بعض الفقه إلى أن اتفاق التحكیم ال تكن مقتصرة وٕاحالة النزاع إلى هیئة التحكیم

فقط على االتفاق على االلتجاء إلى التحكیم بشأن النزاع الذي ینشأ، بینما تشمل على كافة 

وٕاجراءاته وسلطات المحكم وغیر ذلك المسائل المتعلقة بالتحكیم كاالتفاق على مكان التحكیم 

.2من األمور التي ترتبط بعملیة التحكیم

شرط التحكیم هو القاعدة في میدان التجارة الدولیة، حیث یعد ما یالحظ أنه في الواقع

أن الغالبیة العظمى من قضایا التحكیم وخاصة الدولي تنشأ استنادا إلى شرط التحكیم سابق 

القضایا التي تنشأ في مجال التحكیم الدولي استنادا إلى اتفاق الحق على النزاع وقلیلة تلك 

.3على نشوء النزاع

.222، 221المرجع السابق، ص ص نبیهة بومعزة، -1

.21المرجع السابق، ص شحاته غریب شلقامي، -2

.222المرجع السابق، ص نبیهة بومعزة، -3
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شروط ابرام اتفاقیة التحكیم:ثالثا

إ بتحدید أهم الشروط الواجب توافرها في اتفاقیة التحكیم، .م.إ.ق1040قامت المادة 

البطالن، وشروط حیث قامت بتقسیمها إلى شروط شكلیة وجب مراعاتها تحت طائلة 

.موضوعیة

الشروط الشكلیة البرام اتفاقیة التحكیم-1

إ أن تترجم وثیقة التحكیم في وثیقة .م.إ.الفقرة الثانیة من ق1040یجب حسب المادة 

مكتوبة أو بأیة شكلیة أخرى من شأنها أن تقبل اإلثبات بالكتابة، وأي خروج على هذه 

.الشكلیة أو عدم احترامها یرتب البطالن

یتفق الكثیر هنا أن المقصود باالتفاق المكتوب هو شرط التحكیم المبرم في العقد أو 

اتفاق التحكیم، غیر أنه یثور التساؤل حول المقصود بوسائل اإلتصال القابلة لإلثبات بالكتابة 

خاصة وأن المشرع لم یحدد نوع هذه الوسائل رغم أن بعض التشریعات حددتها على سبیل 

.1الخطابات المتبادلة والبرقیات والتلكسالمثال مثل 

الشروط الموضوعیة لصحة اتفاقیة التحكیم-2

الفقرة الثالثة من 1040نصت على الشروط الموضوعیة لصحة اتفاقیة التحكیم المادة 

تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع، إذا استجابت «:إ كما یلي.م.إ.ق

أو القانون المنظم القانون الذي اتفق األطراف على اختیارهللشروط التي یضعها إما 

.»لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم مالئها

، المجلة »القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدیدالنظام«، إلیاس عجابي-1

.62ص ، 2010،رئاز جلا،نو نكعنبقو قحلاةیلك،3الجزائریة للعلوم القانونیة اإلقتصادیة والسیاسیة، عدد 
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وعلیه تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع إذا ما أبرمت حسب األحكام 

:المنصوص علیها فیما یلي

.القانون الذي اتفق األطراف على اختیاره-

.نظم للنزاعالقانون الم-

.1القانون الذي یحدده المحكم-

یمكن القول هنا أن المشرع الجزائري قد أخذ بما یعرف بازدواجیة اإلرادة من خالل 

إعطاء األطراف الحریة في اختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع، وفي حالة انعدام 

دولیة العقود واتفاقیات التحكیم هذا االتفاق یتدخل المحكم لتحدیده، وهو األمر الذي فرضته 

قصد التقلیل من صرامة القوانین الوطنیة التي من شأنها أن تتطور وتقضي ببطالن اتفاق 

.2التحكیم

الفرع الرابع

التنظیم اإلجرائي للتحكیم

مسألة التنظیم بإعداد قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة المشرع الجزائري في قام 

:التجاري الدولي كما یلياإلجرائي للتحكیم 

هیئة التحكیم:أوال

.نتعرض لمسألة تشكیل هیئة التحكیم، ثم إلى اختصاصها

.63، 62ص ص المرجع السابق،، إلیاس عجابي-1

، ص 2005الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطبعةالتحكیم التجاري في الجزائركمال علیوش قربوع، -2

35.
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تشكیل هیئة التحكیم-1

تترك القوانین الحدیثة من بینها القانون الجزائري حریة تشكیل المحكمة التحكیمیة 

لألطراف سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكیمي معین وفقا للمادة 

إ، غیر أنه قد یحدث عندما تكون هیئة التحكیم ثالثیة أو .م.إ.الفقرة األولى من ق1041

تنع أحد الطرفین عن تعیین محكمه أو یفشل المحكمان في االتفاق یفوق عددهم ثالث أن یم

.على اختیار المحكم المرجح

فإذا لم یوجد هذا االتفاق أو تعثر تشكیل المحكمة التحكیمیة، فیعین القاضي محكما 

عن الطرف الذي یمتنع عن تعیین محكمه ویعین المحكم الثالث إذا لم یتوصل المحكمان 

ألطراف إلى االتفاق علیه، ویترك بعد ذلك للمحكمین یدیرون شؤونهم المعینان من قبل ا

.1بأنفسهم

تصدت لمشكلة تعیین المحكمین من طرف القضاة في حالة عدم تعیینهم من قبل 

في غیاب التعیین «:إ فنصت على ما یلي.م.إ.الفقرة الثانیة من ق1041األطراف المادة 

عزلهم أو استبدالهم، یجوز للطرف الذي یهمه وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو 

:التعجیل القیام بما یأتي

رفع األمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم، إذا كان -1

التحكیم یجرى في الجزائر،

رفع األمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجرى في الخارج أو اختیار-2

.»واعد اإلجراءات المعمول بها في الجزائراألطراف تطبیق ق

، 01مجلة األكادمیة للبحث القانوني، عدد ، »دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي«كریم تعویلت، -1

.142، ص 2010كلیة الحقوق عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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یتضح من المادة السابقة أن المشرع سمح للطرف الذي یهمه التعجیل  بأن یطلب 

المساعدة من القاضي الوطني، هذا األخیر ال یمكنه التدخل والتصدي إال في حالة ثبوت 

طریقة لتعیینهم عدم قیام األطراف بتعیین المحكمین بسبب عدم اتفاقهم أو بسبب عدم وجود

ضمن اتفاقیة التحكیم أو عدم وجود طریقة لتعیین المحكمین ضمن النظام القانوني لهیئة 

.1التحكیم التي اتفق األطراف على اللجوء إلیها

في النصوص الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي أي قید یجب اإلشارة إلى أنه لم یرد 

هیئة التحكیم، إال أنه بالرجوع إلى المادة حول عدد المحكمین التي یجب أن تتشكل منها 

إ المتعلقة باألحكام المشتركة بین التحكیم التجاري الدولي والداخلي نجدها أنها .م.إ.ق1017

.2اشترطت أن یكون عدد المحكمین فردیا

اختصاص الهیئة التحكیمیة-2

وم أو القضاء إن أول إشكال یثار بعد تعیین المحكم أو الهیئة التحكیمیة من قبل الخص

.هو مسألة االختصاص، لذا وجب تحدید القواعد التي تحكم االختصاص

:إ المتعلقة باختصاص هیئة التحكیم على ما یلي.م.إ.ق1044نصت المادة 

ویجب إثارة الدفع بعدم .تفصل محكمة التحكیم في االختصاص الخاص بها«

.االختصاص  قبل أي دفاع في الموضوع

التحكیم في اختصاصها بحكم أولي إال إذا كان الدفع بعدم االختصاص تفصل محكمة 

.»مرتبطا بموضوع النزاع

دراسة حالة المساعدة في (للقاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي الدور المساعد «نور الدین زرقون،  -1

، ص 2015،ةلقر و حابر ميدصاقةعماج،قو قحلاةیلك، 12مجلة دفاتر السیاسة والقانون، عدد ، »)تعیین المحكمین

67.

.»تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي«:إ على ما یلي.م.إ.ق1017تنص المادة -2
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:یتبین من هذه المادة أن المحكم

.فصل في اختصاصهی-

.یجب أن یثار الدفع بعدم االختصاص قبل أي دفاع في الموضوع-

، أي قبل أن یفصل في یمكن للمحكم أن یفصل في اختصاصه بحكم أولي-

.ضوعالمو 

إذا كان الدفع بعدم االختصاص مرتبطا بموضوع النزاع، فإنه یفصل في المسألتین -

.معا أي بقرار تحكیمي نهائي

یعد الفصل في اختصاص المحكم والمعروف بمبدأ االختصاص باالختصاص من أهم 

المبادئ التي تضمن للتحكیم كل فعالیته، فهدفه یتمثل في غلق الباب أمام كل اإلجراءات 

والوسائل االحتیالیة الرامیة إلى المطالبة الفقاد التحكیم الغایة من وجوده، وهي السرعة في 

.1الفصل في المنازعات

ترمي قاعدة االختصاص باالختصاص إلى منح أقصى فعالیته للتحكیم كوسیلة لفض 

النزاعات وذلك بإعطائها حریة كاملة للمحكم من أجل النظر في صالحیة محتوى ومضمون 

.2تفاقیة التحكیم التي على أساسها سیفصل في النزاعا

إن ضمان تطبیق واحترام اتفاقیة التحكیم وبالتالي تحقیق فعالیتها، یستدعي أن یقابل 

األثر اإلیجابي المتمثل في اختصاص المحكمة التحكیمیة، أثر سلبي وهو عدم اختصاص 

، كلیة الحقوق 2المجلة األكادمیة للبحث القانوني، عدد ، »القضائیة على اختصاص المحكمالرقابة «كریم تعویلت، -1

.199، ص 2014عبد الرحمان میرة، بجایة،  

، كلیة 13مجلة العلوم القانونیة، عدد ، »إجراءات الخصومة التحكیمیة في القانون الجزائري«كمال علیوش قربوع، -2

.76، 75، ص ص 2009عنابة، الحقوق، جامعة باجي مختار، 
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، 1على حله عن طریق التحكیمالمحاكم القضائیة بالفصل في النزاع الذي اتفق األطراف 

، لذلك نجد أن الجهات القضائیة 2إ.م.إ.ق1045وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

رفضت الفصل في نزاعات معروضة علیها كانت مشمولة باتفاقیة التحكیم مكرسة بذلك 

.3ضمنیا مبدأ اختصاص باالختصاص

التحكیمتحدید القواعد اإلجرائیة المطبقة على:ثانیا

یخضع النزاع المعروض على التحكیم إلجراءات معینة مثلما هو الشأن في النزاعات 

المعروضة أمام القضاء حیث هناك إجراءات یتم اتباعها، على أنه یخالف النزاعات التي 

یفصل فیها القضاء حیث تخضع اإلجراءات لقانون القاضي ولیس للخصوم أي دور أساسي 

.في هذا المجال

أنه في مجال التحكیم الدولي األمور تختلف تماما لسببین رئیسیین، األول هو عدم نجد 

ارتباط التحكیم بنظام قانوني معین، والسبب الثاني یكمن في األساس الذي یقوم علیه هذا 

.األخیر وهو تغلیب إرادة األطراف

العام بخصوص المبدأ إ .م.إ.ق1043أقرت المادة انطالقا من جمیع هذه االعتبارات 

تحدید قواعد اإلجراءات وهو إعطاء األطراف الحریة التامة في ذلك مع وضع دور احتیاطي 

.لمحكمة التحكیم

على أنه قد تأتي اتفاقیة التحكیم خالیة من أیة إشارة لمسألة اإلجراءات وفي هذه الحالة 

مهمة ضبط إ حال احتیاطیا یتمثل في إعطاء هیئة التحكیم.م.إ.ق1043وضعت المادة 

.143، المرجع السابق، ص »دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي«كریم تعویلت، -3

یكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت «:إ على ما یلي.م.إ.ق1045تنص المادة -1

.»اتفاقیة تحكیم على أن تثار من أحد األطرافالخصومة التحكیمیة قائمة، أو إذا تبین له وجود 

2-Mostafa TRARITANI, Droit Algérien de l’arbitrage commercial international, Berti édition, Alger,
2007, p 109.
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اإلجراءات وهو ما تقوم به إما بشكل مباشر أو من خالل الرجوع إلى نظام تحكیمي أو 

.1قانوني وطني

تحدید القانون الواجب التطبیق على التحكیم:ثالثا

وفق القانون في النزاع عند تعرضها لموضوع الخصومةالمحكمة التحكیمیةتفصل 

الذي یحدده األطراف تطبیقا لمبدأ سلطان اإلرادة، غیر أنه في حالة ما إذا لم یقم األطراف 

بتحدید القانون الواجب التطبیق تتدخل هیئة التحكیم من أجل اختیاره وفقا لقواعد القانون التي 

.2إ.م.إ.ق1050وهذا وفقا للمادة تراها أكثر مالئمة

سواء كان مقرها في الجزائر أو في أیة دولة أخرى باحترام إرادة تلتزم هیئة التحكیم 

العقد التجاري الدولي المثار بشأنه أو بمقتضى أطراف النزاع الذي تستشف عادة من بنود 

.3اتفاق تحكیمي مستقل یحدد فیه القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع

الحكم التحكیمي:رابعا

عروض علیها ومعالجة حیثیاته تصدر مالتحكیمیة بالنظر في النزاع المحكمةبعد قیام ال

تتوفر فیه شروط معینة، ولتنفیذه یجب االعتراف به، إال ّأنه یمكن لمن حكما تحكیمیا مكتوبا

.یهمه األمر الطعن في الحكم التحكیمي إذا توفرت بعض الشرط المنصوص علیها قانونا

كم التحكیميالشروط الواجب توافرها في الح-1

:یجب توافر عدة شروط في الحكم التحكیمي والمتمثلة في

.332، المرجع السابق، ص ...عقد النقل البحري للبضائعمراد بسعید، -1

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عمال بقواعد القانون الذي اختاره «:ما یليإ على.م.إ.ق1050تنص المادة -2

.»األطراف وفي غیاب هذا االختیار تفصل حسب قواعد القانون واألعراف التي تراها مالئمة

، 2ي، عدد األكادمیة للبحث القانونالمجلة ، »إعمال القواعد العابرة للحدود في التحكیم التجاري الدولي«شریف هنیة، -3

.150، ص 2014كلیة الحقوق عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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تسبیب الحكم التحكیمي-أ-1

یلزم قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري المحكم أو هیئة التحكیم بتسبیب الحكم 

الفقرة األولى من 1058التحكیمي إذ یعتبر عدم تسبیبه سببا إلبطاله، وذلك وفقا للمادة 

الفقرة السادسة من نفس القانون والخاصة بتسبیب 1056، التي تحیلنا للمادة 1إ.م.إ.ق

.محكمة التحكیم لحكمها

البیانات الواجب توافرها في الحكم التحكیمي-ب-1

بالتحكیم الدولي لسلطان ترك قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري والخاص 

في الحكم التحكیمي وذلك باإلحالة إلى نظام تحكیمي أو د البیانات االلزامیةیحدة تدار اإل

قانون تحكیمي وفي األحوال ال یمكن تصور حكم تحكیمي دولي یأخذه طرفیه للتنفیذ إذا لم 

:یتضمن

.اسم المحكم أو المحكمین لمراقبة استقاللیتهم وحیادهم-

ضمن مهلة صدرقد تاریخ صدور الحكم التحكیمي، وٕاال فكیف یعرف إذا كان الحكم -

.التحكیم أم ال

مكان إصداره، ألنه إذا لم یبین مكان إصداره فكیف ستعرف المحاكم المختصة -

.للمراجعة لدیها في طلب إبطاله مثال

.أسماء أطراف النزاع وعناوینهم-

.أسماء المحامین-

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر «:إ على ما یلي.م.إ.الفقرة األولى من ق1058تنص المادة -1

.»أعاله1056موضوع طعن بالبطالن في الحاالت المنصوص علیها في المادة 
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وبالطبع یجب أن یكون الحكم التحكیمي الدولي موقعا، فهذه البیانات االلزامیة هي 

س عضویة ینهض على متنها الحكم التحكیمي وأیا كان الخیار الذي مارسه سلطان أس

اإلرادة فال یمكنه أن ینفك عن هذه البیانات االلزامیة ألن غیابها یفقد الحكم التحكیمي 

.1فعالیته

االعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه-2

واإلداریة بتعریف االعتراف بأحكام لم یقم المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنیة 

، وعلیه 2التحكیم األجنبیة، ولكنه قام فقط بتبیان أهم الشروط الواجب توافرها حتى یعترف بها

یتم االعتراف بأحكام التحكیم الدولي في «:إ على ما یلي.م.إ.ق1051نصت المادة 

الف للنظام العام الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها وكان هذا االعتراف غیر مخ

.الدولي

وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر من رئیس المحكمة التي 

صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر التحكیم 

.»موجودا خارج اإلقلیم الوطني

حكم التحكیم بتقدیم األصل یثبت «:إ على ما یلي.م.إ.ق1052كما نصت المادة 

من نفس 1053، والمادة »مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنها، تستوفي شروط صحتها

أعاله، بأمانة ضبط الجهة 1052تودع الوثائق المذكورة في المادة «:القانون على ما یلي

.»القضائیة المختصة من الطرف المعني بالتعجیل

لمجموعة من الشروط یخضع االعتراف بأحكام التحكیم الدولیة في الجزائر وعلیه

:المتمثلة في

.146، 145السابق، ص ص المرجعفراح مناني، -1

.70المرجع السابق، ص إلیاس عجابي، -2
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ضرورة قیام المتمسك بأحكام التحكیم الدولیة بإثبات وجودها حسب الكیفیة التي -

إ وفي هذه الحالة یجب على المعني أو المتمسك بالحكم .م.إ.ق1052حددتها المادة 

صادر من محكمة التحكیم مرفوقا باتفاقیة التحكیم، وفي حالة التحكیمي تقدیم أصل الحكم ال

ما إذا تعذر على المعني أو المتمسك بالحكم تقدیم األصل، فإنه یجوز له االقتصار على 

صحتهما وتودع مباشرة بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة ننسخة من كلیهما تستوفیا

.1من طرف الذي یهمه التعجیل

اف الممنوح لهذه األحكام غیر مخالف للنظام العام الدولي، فبمجرد أن یكون االعتر -

ام لهذه الشروط فإنها تصبح قابلة للتنفیذ داخل الجزائر في حدود دائرة كاستفاء األح

اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، أو من رئیس محكمة محل التنفیذ في حالة ما إذا 

.2كان الحكم قد صدر خارج التراب الوطني

تنفیذ الحكم التحكیمي-3

یعتبر التنفیذ في مجال التحكیم التجاري الدولي امتداد لدور القاضي إلى ما بعد صدور 

الحكم التحكیمي، إذ أن األحكام التحكیمیة ال تكتسب بذاتها القوة التنفیذیة التي تخولها 

تعتبر سندات الحصول على الحمایة القضائیة بواسطة التنفیذ الجبري، فهي لوحدها ال 

.تنفیذیة إال بعد صدور أمر قضائي من الجهة المختصة أي الصیغة التنفیذیة

وعلیه فإن إضفاء الصیغة التنفیذیة یمثل في حد ذاته اعتراف من القضاء المختص 

بصالحیة الحكم وٕامكانیة تنفیذه جبرا بكافة الطرق المتاحة قانونا، ومن هنا ینحصر دور 

ون التدخل في الموضوع، توفر الشروط الالزمة في الحكم لتنفیذه دالقضاء في التأكد من 

القواعد اإلجرائیة التي تحكم مسألة االعتراف بأحكام التحكیم وٕانفاذها وتوجب الطعن فیها في «عبد العزیز خنفوسي، -1

، 2015،ةلقر و حابر ميدصاقةعماج،قو قحلاةیلك، 12مجلة دفاتر السیاسة والقانون، عدد ، »ظل التشریعات المقارنة

.227ص 

.71المرجع السابق، ص إلیاس عجابي، -2
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الحكم المراد تنفیذه باعتبار أنه ال یعد هیئة ا ال یملك سلطة التحقق من عدالة فالقاضي هن

استثنائیة، ولكن یملك سلطة التأكد من صحة إجراءاته وٕامكانیة تنفیذه دون أن یتعارض مع 

الفقرة األولى من 1035، وهو ما أكدته المادة 1م العامالقانون الوطني أو یخالف النظا

.2إ.م.إ.ق

یمكن للقاضي المختص رفض تنفیذ الحكم التحكیمي إال أنه یجوز لألطراف استئناف 

من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي الذي تقع یوما ابتداء 15أمر الرفض خالل مهلة 

راف جمیع نفقات إیداع العرائض والوثائق المحكمة في دائرة اختصاصه على أن یتحمل األط

.إ.م.إ.الفقرة الثانیة والثالثة من ق1035وأصل الحكم طبقا للمادة 

أما في حالة ما إذا قبل أمر التنفیذ یجوز لألطراف أن یطلبوا من رئیس أمناء الضبط 

بالمحكمة المختصة نسخة رسمیة من الحكم التحكیمي الممهور بالصیغة التنفیذیة حسب 

.إ.م.إ.ق1036المادة 

طرق الطعن في الحكم التحكیمي-4

أخذ المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة على غرار التشریعات 

دولي، تقوم هذه الطریقة علىالدولیة األخرى بطریقة خاصة للطعن في أحكام التحكیم ال

األمر فس القانون، ویتعلق من ن1060إلى 1055نصت علیها المواد ین رئیسیینلیسب

.باالستئناف والبطالن

.230، 229المرجع السابق، ص ص عبد العزیز خنفوسي، -1

یكون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري «:إ على ما یلي.م.إ.الفقرة األولى من ق1035تنص المادة -2

ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة قابال للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها،

.»من الطرف الذي یهمه األمر
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الطعن باالستئناف-أ

من خالل استقراء النصوص المتعلقة بطرق الطعن في األحكام التحكیمیة نستنتج بأن 

اإلستئناف من شأنه أن یمس األمر القضائي الذي یرفض االعتراف أو التنفیذ مثلما قد یمس 

.1األمر الذي یسمح بذلك

األمر الرافض لالعتراف أو تنفیذ الحكم التحكیمياستئناف*

یكون األمر القاضي «:إ على ما یلي.م.إ.ق1055نصت في هذا الصدد المادة 

وعلیه فقد أقرت المادة قابلیة األمر ، »برفض االعتراف أو برفض التنفیذ قابال لالستئناف

التنفیذ، ففي هذه الحالة یكون القضائي للطعن باالستئناف متى كان رافض لالعتراف أو 

.االستئناف موجها ضد األمر القضائي ولیس ضد الحكم التحكیمي

الحكم التحكیميتنفیذاألمر القاضي باالعتراف أو استئناف *

حصر المشرع الجزائري الحاالت التي یمكن فیها الطعن باالستئناف ضد األمر 

إ .م.إ.ق1056ها المادة تحددفیذ الحكم التحكیمي في ست حاالت القاضي باالعتراف أو تن

:وتتمثل في

حالة فصل المحكمة التحكیمیة بدون اتفاقیة التحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو -

.انقضت مدتها

.إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون-

.یخالف المهمة المسندة إلیهاإذا فصلت محكمة التحكیم بما -

.إذا لم یراعى مبدأ الوجاهیة-

.72المرجع السابق، ص إلیاس عجابي، -1
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.1إذا كان الحكم التحكیمي  مخالف للنظام العام الدولي-

یرفع االستئناف ضد الحكم التحكیمي القاضي برفض االعتراف أو التنفیذ أو الذي 

لرسمي یسمح بذلك أمام المجلس القضائي خالل أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ ا

.2ألمر رئیس المحكمة

یكون االستئناف ضد األمر القاضي برفض االعتراف أو التنفیذ أو الذي یسمح بذلك 

.3إ ضد األحكام التحكیمیة الصادرة في الخارج.م.إ.ق1057و 1056، 1055وفقا للمواد 

الطعن بالبطالن-ب

تحكیم دولي في أجاز قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري لمن یصدر حكم

الجزائر أن یبادر فور صدور الحكم وقبل الشروع في تنفیذه بالطعن بالبطالن طبقا ألحكام 

.إ.م.إ.ق1059و 1058المادتین 

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر «:على ما یلي1058فقد نصت المادة 

.أعاله1056في المادة في الجزائر موضوع طعن بالبطالن في الحاالت المنصوص علیها 

وال یقبل األمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعاله أي طعن، 

غیر أن الطعن ببطالن حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي 

.»المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه

الجزائر یترتب علیه بالضرورة لحكم التحكیمي الصادر فيیفهم من هذه المادة أن ا

على أن یتم تنفیذه، االعتراف به ألنه صادر من جهات جزائریة وتطبیقا للقانون الجزائري

.151، 150المرجع السابق، ص ص ، »دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي«، كریم تعویلت-1

ابتداء من )1(أمام المجلس القضائي خالل شهر واحد یرفع االستئناف«:إ على ما یلي.م.إ.ق1057المادة تنص -2

.»تاریخ التبلیغ الرسمي ألمر رئیس المحكمة

.73المرجع السابق، ص إلیاس عجابي، -3
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ومن ثم ال یتصور عدم االعتراف به وال عدم تنفیذه ومن ثم ال یقبل األمر الذي یقضي 

بالتنفیذ یترتب بقوة القانون إذا وقع طعن بتنفیذه أي طعن غیر أن الطعن في األمر القاضي 

.1بالبطالن في حكم التحكیم ذاته

إ .م.إ.ق1058یرفع الطعن بالبطالن في حكم التحكیم المنصوص علیه في المادة 

أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه، ویقبل الطعن ابتداء 

ال یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاریخ إال أنهمن تاریخ النطق بحكم التحكیم 

.2التبلیغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفیذ

وتجدر اإلشارة إلى أن الطعن بالبطالن في الحكم التحكیمي من شأنه أن یوقف تنفیذ 

.إ.م.إ.ق1060الحكم المطعون فیه حسب نص المادة 

ستئناف في أوامر رفض االعتراف تكون القرارات الصادرة باالیجدر بنا اإلشارة إلى أنه

أو التنفیذ والطعن بالبطالن في الحكم التحكیمي قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، 

تكون القرارات الصادرة «:إ بنصها على ما یلي.م.إ.ق1061وهو ما ذهبت إلیه المادة 

.»أعاله، قابلة للطعن بالنقض1058و 1056و 1055تطبیقا للمواد 

، كلیة الحقوق، جامعة باجي 13العلوم القانونیة، عددمجلة ، »طرق الطعن في أحكام التحكیم الدولي«الطاهر دلول، -1

.200، ص 2009عنابة، ،مختار

یرفع الطعن بالبطالن في حكم التحكیم المنصوص علیه في المادة «:إ على ما یلي.م.إ.ق1059تنص المادة -2

ویقبل الطعن ابتداء من تاریخ النطق .أعاله، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه1058

.بحكم التحكیم

.»من تاریخ التبلیغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفیذ)1(بعد أجل شهر واحد ال یقبل هذا الطعن
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یعتبر عقد النقل البحري للبضائع بموجب سند الشحن من أهم العملیات التي تقوم بها 

فیحتل هذا العقد أهمیة خاصة بین موضوعات القانون السفینة بوصفها أداة للمالحة البحریة،

البحري باعتباره یؤدي وظیفة لها أهمیتها الجوهریة من الناحیة االقتصادیة والتجاریة سواء 

على النطاق الداخلي للدول أو النطاق الدولي، إذ أنه یسهل عملیة تداول السلع بین مختلف 

.الدول

ع من العقود التي حازت على اهتمام التشریع كما یعتبر عقد النقل البحري للبضائ

الوطني الجزائري وفقا للباب الثالث من التقنین البحري، واإلهتمام الدولي بعد أن تولت كل 

وكذا قواعد1924اعد سندات الشحن لسنة من اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قو 

القة بین أطراف عقد بتنظیم الع2009وأخیرا قواعد روتردام لسنة 1978هامبورغ لسنة 

.النقل البحري للبضائع

تقتضي عملیة نقل البضائع بحرا من میناء آلخر ابرام عقد نقل بحري للبضائع بین كل 

من الشاحن والناقل البحري، فإذا ما أبرم هذا العقد صحیحا یرتب عدة التزامات على عاتق 

من میناء اقل البحري بنقل البضائعلنأطرافه سواء الشاحن أو الناقل البحري، إذ یعتبر التزام ا

.للناقل البحري ودفع له أجرة النقلالشاحن الذي یلتزم بتسلیم البضائعآلخر مكمل اللتزامات 

محل عقد النقل البحري للبضائع قل البحري أن یقوم بإیصال البضائعیجب على النا

هالك أو تلف أو الة من میناء القیام إلى میناء الوصول سلیمة وٕاال قامت مسؤولیته في ح

إلى میناء التفریغ،  إال أنه تم مراعاة طبیعة تنفیذ هذا العقد سواء من تأخر وصول البضائع

حیث المحیط الذي یتم فیه نقل البضائع الذي یعتبر حافل بالمخاطر وكذلك عملیات شحن 

المسؤولیة ورص البضائع داخل السفینة وتفریغها منها، وهذا ما یفسر اإلعفاءات العدیدة من
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التي یتمتع بها الناقل البحري، وكذا حقه في تحدید مسؤولیته أي تحدید مبلغ التعویض الذي 

.یلتزم بأدائه للمتضرر عند وقوع مسؤولیته

في حالة قیام مسؤولیة الناقل البحري یحق للمتضرر فض النزاعات التي تثیرها 

القضاء إذ تعتبر الدعوى القضائیة مسؤولیة الناقل البحري وذلك إما عن طریق اللجوء إلى 

أهم الوسائل وأكثر الطرق أمنا لحمایة المركز القانوني للمتضرر من أجل ضمان حقوقه 

على أن یحترم هذا األخیر جمیع الشروط واإلجراءات الواجب اتباعها في دعوى مسؤولیة 

ت التجاریة الناقل البحري، أو عن طریق التحكیم الذي یلعب دورا مهما في فض المنازعا

الدولیة ومن ضمنها عقد النقل البحري للبضائع، ألن أطراف هذه العالقات ال یرغب عادة 

الخضوع أمام قضاء محاكم الطرف اآلخر وما یصحب ذلك من احتمال الخضوع للقانون 

الوطني، وهو ما أدى أن یكون لها أثرا واضحا في إقبال العدید من أطراف المعامالت 

.ة إلى التحكیم لحل منازعاتهمالتجاریة الدولی

رغم قیام التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة بتنظیم العالقة بین أطراف عقد 

النقل البحري للبضائع إال أنه نجد اختالفات فیما بینها من حیث تنظیم هذه العالقة وكذا 

:وجود نقائص فیها ومن بینها

أنه ال التقنین البحري الجزائري وال االتفاقیات الدولیة نظمت بشكل كاف نجد -

أجرة النقل (التزامات ومسؤولیة الشاحن، إذ نجدها مثال في مجال أجرة الحمولة 

نصت فقط على أنه یلتزم الشاحن بدفع أجرة الحمولة مقابل قیام الناقل )البحري

، فلم تحدد كیفیة دفع هذه األجرة وال البحري بعملیة نقل البضائع من میناء إلى آخر

.مقدارها

كما أنه في مسألة التزام الشاحن بتغلیف البضائع وتعلیمها نجد أنه لم یتم النص -

صراحة على أن الشاحن ملزم بتغلیف وتعلیم البضائع بل أنه یستشف من حاالت 
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ة التغلیف إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة، كما أنه لم یحدد لنا كیفیة أو نوعی

.الذي یجب أن تغلف به البضائع

بإعداد سفینة صالحة للمالحة وفقا للتقنین البحري التزام الناقل البحري یكون-

الجزائري قبل بدء الرحلة البحریة، أما في اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد 

قواعدیكون قبل السفر وعند البدء فیه، أما في ظل 1924سندات الشحن لسنة 

على الناقل البحري ضمان صالحیة السفینة للمالحة على 1978هامبورغ لسنة 

طول الرحلة البحریة أو خالل مدة عقد النقل البحري للبضائع وأخیرا في ظل قواعد 

فیلتزم الناقل البحري بضمان صالحیة السفینة للمالحة البحریة قبل 2009روتردام 

.الرحلة البحریة وفي بدایتها وأثنائها

ى میناء التفریغ سلیمة إلللبضائع بوصول البضائعنتهي تنفیذ عقد النقل البحريی-

وتفریغها من السفینة سلیمة وفقا التفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات 

هامبورغ لسنة قواعد، أما في كل من التقنین البحري الجزائري و 1924الشحن لسنة 

ال ینتهي عقد النقل البحري للبضائع إال ف2009وكذا قواعد روتردام لسنة 1978

.بتسلیمها القانوني لصاحب الحق فیها

یكمن االختالف الواضح  في أساس مسؤولیة الناقل البحري، فبینما تقوم أساس -

مسؤولیته في التقنین البحري الجزائري واتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد 

حقیق نتیجة وهو ضمان ام بتعلى اإلخالل بااللتز 1924سندات الشحن لسنة 

قواعدفي المیعاد المحدد لذلك، نجد أن المسؤولیة في كاملة سلیمةوصول البضائع

تقوم على أساس اإلخالل 2009وقواعد روتردام لسنة 1978هامبورغ لسنة 

.بااللتزام ببذل عنایة مع افتراض خطأ الناقل البحري

یتبین أن كل من التقنین البحري الجزائري واتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد -

لم تتضمن نصوصها مسؤولیة الناقل البحري عن 1924سندات الشحن لسنة 
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وكذا 1978هامبورغ لسنة قواعدالتأخیر في تسلیم البضائع للمرسل إلیه عكس 

.2009قواعد روتردام لسنة 

فیما یخص النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري فقد نظمها كل من التقنین -

2009وأخیرا قواعد روتردام لسنة 1978البحري الجزائري واتفاقیة هامبورغ لسنة 

تسلیمها لصاحب من استالم الناقل البحري للبضائع في میناء الشحن إلى حین 

یة بروكسل حول توحید بعض قواعد الحق فیها في میناء التفریغ، أما في ضل اتفاق

على السفینة ن هذا النطاق من شحن البضائعفیكو 2009سندات الشحن لسنة 

.إلى حین تفریغها منها

كثرة اإلعفاءات من المسؤولیة التي یستفید منها الناقل البحري في التقنین البحري -

1924الجزائري واتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة

التي 1978هامبورغ لسنة قواعدبالمقارنة مع 2009وكذا قواعد روتردام لسنة 

.تعد ضئیلة جدا

االختالف بین مبالغ حدود التعویض التي یلتزم الناقل البحري بأدائها للمضرور -

.عند قیام مسؤولیته في كل من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة

م كوسیلة یمكن اللجوء إلیها في حالة قیام مسؤولیة الناقل عدم النص على التحكی-

البحري في كل من التقنین البحري الجزائري واتفاقیة بروكسل حول توحید بعض 

مما یؤدي رغم أهمیته في مجال النقل البحري 1924قواعد سندات الشحن لسنة 

1978غ لسنة بنا للجوء إلى القواعد العامة في هذا المجال، عكس اتفاقیة هامبور 

التي نصت على جواز اللجوء إلى التحكیم لحل 2009وقواعد روتردام لسنة 

المنازعات المتعلقة بنقل البضائع بحرا، خصوصا ما یتعلق بمسؤولیة الناقل البحري 

.عن هالك أو تلف أو التأخیر في تسلیم البضائع للمرسل إلیه
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ا على بعض القواعد الموضوعیة الدولیة المبذولة اهتمامركزت الجهود القانونیة -

التي تخص عقد النقل البحري للبضائع، وتركت مسألة تنظیم القواعد اإلجرائیة 

.للقانون الوطني الواجب التطبیق

ینتج عن االختالف في تنظیم العالقة بین أطراف عقد النقل البحري للبضائع في كل 

ع القوانین علما أن عقد النقل البحري من التقنین البحري الجزائري واالتفاقیات الدولیة تناز 

للبضائع یتمیز بالصفة الدولیة إذ عادة ما تكون جنسیة أطراف العالقة القانونیة أي الشاحن 

والناقل البحري مختلفة كما أنه عادة ما تكون جنسیة السفینة التي تقوم بعملیة نقل البضائع 

ناك من الدول من صادقت أو مختلفة عن جنسیة أطراف العالقة القانونیة، كما أن ه

، وهناك 1924انضمت الى اتفاقیة بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة 

أو قواعد روتردام لسنة 1978من الدول من صادقت أو انضمت إلى اتفاقیة هامبورغ لسنة 

.، مما یجعلها تلتزم بقواعدها وتظمنها في قوانینها الداخلیة2009

هذا ما یجعلنا ننادي الدول سواء كانت شاحنة أو ناقلة االنضمام إلى اتفاقیة دولیة 

واحدة فقط والتي تخدم مصلحة كل من الشاحنین أو الناقلین البحریین وذلك من أجل القضاء 

على مسألة تنازع القوانین وما ینجم عن ذلك من مسائل، أو التفاهم على إعداد اتفاقیة جدیدة 

بعقد النقل البحري نقل البحري للبضائع ویتم فیها تنظیم جمیع المسائل المتعلقة في مجال ال

سواء المسائل الموضوعیة أو اإلجرائیة مع مراعاة التطور الحاصل في مجال هذا النوع من 

.النقل وجعل كل دولة تصادق أو تنضم إلیها

دیله مع أخد التطورات أما بالنسبة للتقنین البحري الجزائري فإننا ندعو المشرع إلى تع

الحاصلة في هذا المجال واعتماد القواعد المادیة في إطار النشاط البحري الدولي للقضاء 

.وكذا مواكبة التطورات الراهنة في هذا المجالعلى حالة تنازع القوانین
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أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري في ضوء أحكام قانون التجارة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-27

القواعد (البحریة الجدید والمستحدث من أحكام النقض ویشمل على 

تحدید التزامات ومسؤولیة الناقل القانونیة الخاصة بالنقل البحري،

، حاالت البیوع البحریة، مباشرة دعوى مسؤولیة الناقل )البحري

البحري، قانون التجارة البحریة الجدید، المعاهدات الدولیة الخاصة 

.2005، منشأة المعارف، اإلسكندریة، )بالنقل البحري

-ملكیتها ونظامها القانوني الخاص-، مبادئ القانون البحري، السفینةعلي البارودي-28

النقل البحري، البیوع البحریة، الدائنون :الرحلة البحریة-أشخاصها

الممتازون والمرتهنون، الحوادث البحریة، التصادم، الخسارات 

.1985العمومیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

البحري، تأجیر السفن النقل البحري للبضائع، معاونو الناقل علي جمال الدین عوض، -29

رغ، دار النهضة مع شرح ونصوص اتفاقیة هامبو ،والنقل البحري

.1992العربیة، القاهرة، 

.1987، سكندریةالقانون البحري، دار النهضة العربیة، اإل،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-30

.1978، القاهرةالفكر العربي، دارالعقود البحریة،علي حسن یونس،-31

التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آخر تعدیل لقانون اإلجراءات فراح مناني، -32

المدنیة واإلداریة الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 

2010.

مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة مقارنة مع كمال حمدي،-33

اتفاقیة هامبورغ، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

2003.

األحكام العامة لعقد الشحن (عقد الشحن والتفریغ في النقل البحري ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-34

االلتزامات الناشئة عن عقد الشحن ،أطرافه ،عقدالتعریف بال،والتفریغ
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، )دعوى المسؤولیة،نطاقها،اإلعفاء منها،أسباب المسؤولیة،والتفریغ

.2002الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

)قواعد هامبورغ(1978اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-35

، 1997النافذة في جمهوریة مصر العربیة اعتبارا من أول نوفمبر 

نطاق تطبیق االتفاقیة وتفسیرها، مسؤولیة الناقل، مسؤولیة الشاحن، 

وثائق النقل، المطالبات والدعاوى، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

1998.

استغالل السفینة ،أشخاص المالحة البحریة،السفینةالقانون البحري،، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-36

، منشأة )إیجار السفینة، نقل البضائع واألشخاص، القطر، اإلرشاد(

.1997،المعارف، اإلسكندریة

التحكیم التجاري في الجزائر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات كمال علیوش قربوع، -37

.2005الجامعیة، الجزائر، 

أشخاص المالحة البحریة، العقود ،، القانون البحري، السفینةمحمد السید الفقى-38

.2011البحریة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة الجزءان محمد بهجت عبد اهللا أمین قاید، -39

الشحن، النقل إیجار السفینة، النقل البحري للبضائع بسند (الثاني 

)البحري لألشخاص، المالحة البحریة المساعدة، البیوع البحریة

، الطبعة الثانیة، دار )الحوادث البحریة والتأمین البحري(والثالث 

.2007النهضة العربیة، القاهرة، 

.1993، القانون البحري، دار النهضة العربیة، بیروت، محمد سمیر الشرقاوي-40

التحكیم البحري، النطاق الشخصي التفاق التحكیم في عقد ترك، محمد عبد الفتاح -41

عقود مشارطات السفن، عقد النقل البحري، قانون (النقل البحري 

، والنقل الدولي 1978، واتفاقیة هامبورغ 8/1990التجارة البحریة 

متعدد الوسائط، والتحول من المستندات الورقیة إلى المستندات 

ات التحكیم البحري، الطابع البحري، الطابع الالورقیة، طبیعة منازع
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الدولي، الطابع التجاري، التحكیم البحري وشروط اإلحالة، دراسة 

مقارنة لإلحاطة في فرنسا ومصر والوالیات المتحدة وانجلترا، مع 

التعرض ألحدث القضایا البحریة المتعلقة بالتحكیم البحري، مدى 

المرسل إلیه، باإلضافة إلى سریان اتفاق التحكیم البحري في مواجهة

، دار الجامعة )نصوص مواد التحكیم في القوانین واألنظمة المختلفة

.2003الجدیدة، اإلسكندریة، 

السفینة، أشخاص المالحة، النقل، البیوع، القانون البحري، ، محمد كمال حمدي-42

.1996التأمین، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-43

1995.

شرط التحكیم في عقد البیع التجاري الدولي دراسة محمد عبد الواسع عبد الباسط، -44

.2014مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

، القانون البحري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، محمد هاني دویدار وعلي البارودي-45

 ).ن.ت.د( اإلسكندریة،

8إشكاالت تسلیم البضائع في ظل قانون التجارة البحریة رقم محمد هاني دویدار،-46

.1996، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 1990لسنة 

الموجز في القانون البحري الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، محمود شحماط، -47

2014.

أحكام عقد النقل، النقل البحري، النقل البري، النقل الجوي، محمود محمد عبابنة، -48

دراسة مقارنة على ضوء التشریعات الوطنیة والعربیة واالتفاقیات 

والتوزیع، عمان، الدولیة واالجتهادات القضائیة، دار الثقافة للنشر 

2015.

، السفینة، أشخاص )دراسة مقارنة(أساسیات القانون البحري مصطفى كمال طه، -49

البحري، الطبعة )التأمین(المالحة البحریة، النقل البحري، الضمان 

.2012الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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، منشورات الحلبي )دراسة مقارنة(، أساسیات القانون البحري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-50

.2006الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

البحریة، ، القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص المالحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-51

النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري، دار المطبوعات 

.2000الجامعیة، اإلسكندریة، 

.1996مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -52

أشخاص المالحة ،السفینة،، القانون البحري الجدید، مقدمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-53

التأمین ،الحوادث البحریة،إیجار السفینة والنقل البحري،البحریة

.1995البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص المالحة البحریة، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-54

النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري، الدار الجامعیة، 

.1993بیروت، 

، الوجیز في القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، هاني دویدار-55

2001.

.1986البحري، مطبعة كرم، دمشق، القانون هشام فرعون، -56

القانون البحري، السفینة، أشخاصها، عقد النقل البحري، المؤسسة وهیب األسبر، -57

.2001الحدیثة للكتاب، لبنان، 

النقل والشحن والتأمین البحري في ضوء القانون الدولي، المركز یوسف حسن یوسف، -58

.2013القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، 
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-IIالرسائل والمذكرات:

:الرسائل-أ

لنیل شهادة ، رسالة -دراسة مقارنة–نظام إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة جبارة نورة، -1

، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر بن في القانوندكتوراه

.2008یوسف بن خدة، الجزائر، 

النظام القانوني لعقد النقل البحري في القانون الیمني ،حسن عبد اهللا محمد العنمى-2

في  دكتوراهلنیل شهادةدراسة مقارنة مع االتفاقیات الدولیة، رسالة

.2007، كلیة الحقوق، جامعة النیلین، جمهوریة السودان، القانون

 ةلنیل شهادنظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، رسالةعبد الرحمن ملزي، -3

، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة بن عكنون، في القانوندكتوراه

.2007الجزائر، 

دفع المسؤولیة المدنیة للناقل، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة محمد دمانة، -4

.2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واإلتفاقیات الدولیة، ،مراد بسعید-5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون في رسالة لنیل شهادة دكتوراه

.2012جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

:المذكرات-ب

دراسة مقارنة بین التشریع ، المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للبضائع،أمین خلفي-1

ماجستیر في لنیل شهادة ، مذكرة 1978الجزائري واتفاقیة هامبورغ 
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القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2009معمري، تیزي وزو، 

أجرة النقل البحري، رسالة مقدمة لمتطلبات نیل شهادة بسام حمد محمد الطراونة،-2

.1997ر في القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة بغداد، الماجستی

ماجستیر في القانون، فرع قانون لنیل شهادةعقد النقل البحري، مذكرةجلیلة معصور،-3

.2004األعمال، كلیة الحقوق العقید الحاج لخضر، باتنة، 

1924دراسة في إطار اتفاقیة بروكسل لسنة عقد النقل البحري للبضائع،شتوان، حیاة-4

ماجستیر في القانون، شهادة والقانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل 

فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2006.

طبقا لقانون أساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائعخالد عبد الواجد علي المعایطة، -5

وقانون التجارة البحریة 1972لسنة 12ردني رقم البحریة األالتجارة

واتفاقیة األمم المتحدة لنقل البضائع 1990لسنة 8المصریة رقم 

شهادة، رسالة للحصول على )قواعد هامبورغ(1978بالبحر لسنة 

الماجستیر للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، كلیة النقل البحري 

.2003ندریة، والتكنولوجیا، اإلسك

اتفاقیة األمم –، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام خدیجة نبات-6

المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو 

ماجستیر في القانون، فرع لنیل شهادة، مذكرة)دراسة مقارنة(-جزئیا
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أحمد بوقرة،  بومرداس، عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

2013.

ذكرة لنیل شهادة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة، مرشید الواحد،-7

ماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، 

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ماجستیر في نیل شهادة مذكرة للالتزامات الشاحن في عقد النقل البحري،سامیة عباس، -8

القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة 

.2012، الجزائر، 1الجزائر

لنیل شهادة مسؤولیة الناقل البحري على ضوء اتفاقیة روتردام، مذكرة سعدیة بن دومیة، -9

كلیة المینائیة، واألنشطةفي القانون، فرع القانون البحري ماجستیر

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

لنیل شهادة، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، مذكرةسلیم بودلیو-10

ماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2000باجي مختار، عنابة، 

لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون األحكام القانونیة عبد الرحمن ذیاب عقل، -11

رغ، رسالة الستكمال متطلبات البحریة األردني واتفاقیة هامبو التجارة

الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، 

1999.
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III-المقاالت:

القانونیة، مجلة العلوم ، »طرق الطعن في أحكام التحكیم الدولي«الطاهر دلول، -1

، ص 2009عنابة، ،، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار13عدد

.203، 197ص 

النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون اإلجراءات «إلیاس عجابي، -2

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة »المدنیة واإلداریة الجدید

، 3عدد  عكنون، الجزائر،كلیة الحقوق بن اإلقتصادیة والسیاسیة،

.78، 55 ص ص، 2010

إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري، «بوعالم خلیل، -3

ومعاهدة 1924واالتفاقیات الدولیة، معاهدة بروكسل لسنة 

مجلة األكادمیة للدراسات االجتماعیة ، »1978هامبورغ لسنة 

جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، السداسي األول، ،واإلنسانیة

.77، 57، ص ص 2008

التأخر في تسلیم البضائع المنقولة بحرا في االتفاقیات الدولیة «، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4

ت،.أ.و.د ،02عدد العلیا، مجلة المحكمة ، »والتشریعات الوطنیة

.84، 51، ص ص 2004الجزائر،قسم الوثائق،

) القوة القاهرة(حاالت إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة «، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5

المجلة ، »)1924في القانون البحري ومعاهدة بروكسل لسنة (

، 120، ص ص 2003الجزائر،ت،.أ.و.د، 1عدد القضائیة، 

130.

ت، .أ.و.المجلة القضائیة، عدد خاص، د،»مسؤولیة الناقل البحري«حسان بوعروج، -6

.27، 11، ص ص 1999الجزائر، 

المجلة ، »إعمال القواعد العابرة للحدود في التحكیم التجاري الدولي«شریف هنیة، -7

، ، كلیة الحقوق عبد الرحمان میرة02األكادمیة للبحث القانوني، عدد 

.169، 146، ص ص 2014بجایة، 
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دراسة –التأخیر في تسلیم البضائع في عقد النقل البحري «حلو، عبد الرحمان حلو أبو -8

،جامعة آل بیت،13مجلد ، 08، مجلة المنارة، عدد »-مقارنة

.106، 103، ص ص 2007المغرب،

القواعد اإلجرائیة التي تحكم مسألة االعتراف بأحكام التحكیم «عبد العزیز خنفوسي، -9

مجلة ، »وٕانفاذها وتوجب الطعن فیها في ظل التشریعات المقارنة

كلیة الحقوق، جامعة قاصدي ،12دفاتر السیاسة والقانون، عدد 

.248، 225، ص ص 2015ورقلة،،مرباح

ة الرافدین للحقوق،  مجل، »البحریةالتحكیم في المنازعات «عبد الكریم خلیل أفراح، -10

.164، 136، ص ص 16السنة العراق،،14مجلد 50،عدد

التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري الدولي في «علي جمال الدین عوض، -11

21حكم االستئناف العلیا في (اتفاقیة بروكسل في القضاء الكویتي 

، ص 1978ت، مجلة الحقوق والشریعة، الكوی، »)1978مارس 

.352، 333ص 

، المجلة القضائة، »عقد النقل البحري في القانون البحري الجزائري«، فاطمة مستري-12

.68، 51، ص ص 1999ت، الجزائر، .أ.و.عدد خاص، د

المجلة ، »مهام ومسؤولیات عامل الشحن والتفریغ في الموانئ«، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-13

.76، 69، 1999ت، الجزائر، .أ.و.القضائیة، عدد خاص، د

المجلة األكادمیة للبحث ، »الرقابة القضائیة على اختصاص المحكم«، تعویلتكریم -14

، 2014، بجایة،  عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق 02القانوني، عدد 

.213، 197ص ص 

مجلة ، »دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي«، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-15

، كلیة الحقوق عبد الرحمان میرة، 01األكادمیة للبحث القانوني، عدد 

.153، 141، ص ص 2010بجایة، 
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مجلة ، »إجراءات الخصومة التحكیمیة في القانون الجزائري«كمال علیوش قربوع، -16

عنابة،،الحقوق، جامعة باجي مختار، كلیة 13العلوم القانونیة، عدد 

.93، 74، ص ص 2009

النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري، دراسة مقارنة بین «الني محمد دراركة، -17

مجلة المنارة، عدد ، »أحكام التجارة البحریة األردني وقواعد هامبورغ

.135، 109، ص ص 2007األردن،،13مجلد ، 9

، »تطور قواعد النقل البحري تحت تأثیر إستخدام الحاویات«، محمد السید الفقى-18

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واإلقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، 

.357، 209، ص ص 2006اإلسكندریة، 

، المجلة »أسس جدیدة للنقل البحري الدولي:2008قواعد روتردام «مراد بسعید، -19

العدد األول، منشورات مخبر القانون الجزائریة للقانون البحري والنقل،

، ص ص 2014البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

27 ،54.

تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التشریع «، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20

منظمة المحامین لناحیة مجلة الحجة، تصدر عن ، »الجزائري

.145، 130، ص ص 2007، 1عدد تلمسان، 

التحكیم التجاري في النقل البحري وأثر تطبیق «مروان عبد الهادي بشیر الدوسري، -21

للعلوم اإلقتصادیة ، مجلة جامعة األنبار»1978اتفاقیة هامبورج 

، 513، ص ص 2015العراق،،7مجلد ،13عدد واإلداریة،  

548.

،»اآللیات القانونیة المكرسة لنظام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر«نادیة والي،-22

.221، 109، ص ص 2010، البویرة، 9عدد مجلة معارف، 

مجلة ، »الطبیعة القانونیة التفاقیة التحكیم في القانون الجزائري«نبیهة بومعزة، -23

،2013عنابة،،35التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون، عدد 

.230، 220ص ص 
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الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري «نور الدین زرقون، -24

مجلة دفاتر ، »)دراسة حالة المساعدة في تعیین المحكمین(الدولي 

جامعة قاصدي مرباح كلیة الحقوق، ،12السیاسة والقانون، عدد 

.82، 65، ص ص 2015ورقلة،

، مجلة »مسؤولیة الناقل في عقد النقل البحري للبضائع«، هشام رمضان الجزائري-25

، 85، ص ص 1981العراق، ،13مجلد ، 3عدد الخلیج العربي، 

105.

بإعداد سفینة صالحة الجوانب القانونیة اللتزام الناقل البحري«، ولید خالد عطیة-26

دراسة مقارنة بین قواعد التجارة البحریة وقواعد الهاي (للمالحة 

، ، مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونیة والسیاسیة»)هامبورغوقواعد 

.333، 259السنة الخامسة، ص ص جامعة بابل، ،1عدد 

مجلة الحقوق، ، »حاالت إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة«یعقوب یوسف مروخة،-27

.179، 168، ص ص 1984الكویت،، السنة الثامنة،2عدد 

الوضع القانوني لرص البضائع والحاویات على سطح «یوسف یعقوب صروخة،-28

، الكویت، السادسة 2و 1عددان  ، مجلة الحقوق الكویتیة،»السفینة

.1992عشر مارس 

النظام القانوني لمسؤولیة الناقل البحري عن البضائع في «، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-29

مجلة الحقوق، ، »)القسم الثاني(الجدید القانون البحري الكویتي  

.92، 67، ص ص 1984الكویت، ، 3عدد 
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VI-النصوص القانونية

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر -أ

أوت  25تفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض قواعد سندات الشحن الموقعة في اال-1

مارس 02المؤرخ في 64-71مرسوم رقم ، والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب 1924

تضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیموقراطیة إلى المعاهدة الدولیة ی، 1964

، 1924أوت  25الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ببروكسل في 

.1964أفریل3صادرة في 28ر عدد .ج

حول الوقایة من التلوث الناجم من البواخر وحول بروتوكول 1973االتفاقیة الدولیة لسنة -2

 31لـ  108-88مرسوم ، والتي انضمت الجزائر إلیها بموجب المتعلق بها1978سنة 

انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة إلى االتفاقیة الدولیة لسنة تضمن، ی1988ماي 

المتعلق 1978ن التلوث الناجم من البواخر وحول بروتوكول سنة حول الوقایة م1973

.1988جویلیة 01صادرة في22جریدة رسمیة عدد .بها

لتي صادقت المتعلقة بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر، وا1974االتفاقیة الدولیة لسنة -3

تضمن ، ی1983أوت  27المؤرخ في 510-83سوم رقم مر علیها الجزائر بموجب 

المتعلقة بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر المبرمة 1974المصادقة على االتفاقیة الدولیة لسنة 

 .1983أوت  30 صادرة في 36ر عدد .، ج1974نوفمبر سنة 1في لندن في 

، والتي اضمت الجزائر 1930جویلیة 05االتفاقیة الدولیة المتعلقة بخطوط الشحن لـ -4

تضمن انضمام الجمهوریة ، ی1964مارس  02لـ  73- 64م رقم مرسو إلیها بموجب 

جویلیة 05الجزائریة الشعبیة الدیموقراطیة إلى االتفاقیة الدولیة المتعلقة بخطوط الشحن لـ 

.1964مارس 24صادرة في 25ر عدد .، ج1930
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 10لـ  اتفاقیة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة واإلنقاذ البحري-5

مارس  02لـ  64-70مرسوم رقم لتي انضمت الجزائر إلیها بموجب ، وا1910سبتمبر 

تضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة التفاقیة بروكسل الخاصة بتوحید ی،1964

 29ر عدد .، ج1910سبتمبر 10بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة واإلنقاذ البحري لـ 

.1964أفریل 07صادرة في

النصوص التشريعية -ب

تضمن القانون المدني المعدل والمتمم ی،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

ماي 13صادرة في 31ر عدد .، ج2007ماي 13المؤرخ في 05-07بموجب القانون 

2007.

ر عدد .تضمن القانون التجاري، جی، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

.معدل ومتمم1975دیسمبر  19 في صادرة101

صادرة  29دد ر ع.تضمن القانون البحري، ج، ی1976أكتوبر 23، مؤرخ 08-76مرأ-3

ر .، ج2010أوت  15مؤرخ في 04-10متمم بالقانون رقم ، معدل و 1977أفریل  10في 

  .2010أوت  18 صادرة في 46عدد 

تضمن ی، 2008فیفري 25موافق لـ ،1924صفر 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.2008فیفري 23صادرة 21ر عدد .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، ج

.االتفاقيات التي لم تصادق عليها الجزائر -ج

، 1978مارس 31اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، الموقعة بهامبورغ في -1

.المسماة بقواعد هامبورغ
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اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا -2

.، المسماة بقواعد روتردام2009لسنة 

V-القرارات القضائة:

ف رقم ، مل1989جویلیة 09بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -1

.1،1991عدد ، المجلة القضائیة، 39957

، ملف رقم 1989جویلیة 09، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا-2

.1991، 1، المجلة القضائیة، عدد 59288

، ملف رقم 1992فیفري 02، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -3

.1997،مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق، وزارة العدل،52، نشرة القضاة، عدد 89457

، ملف رقم 1994جانفي 01، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -4
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.1999، 1، المجلة القضائیة عدد 59509

، ملف رقم 1995جوان16، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -6
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.1999القضائیة، عدد خاص، ، المجلة 169663
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31 التزامات الشاحن بدفع أجرة النقلالمطلب الثاني:المطلب الثاني

32 مفهوم أجرة النقل البحري:األولالفرع 

32 تعریف أجرة النقل البحري للبضائع: أوال

34 تعیین أجرة النقل البحري:ثانیا

38 الوفاء بأجرة النقل البحري للبضائع:ثالثا

39 أثر الحوادث البحریة على أجرة النقل البحري:الفرع الثاني

40 البحري للبضائعحاالت استحقاق الناقل ألجرة النقل  :أوال

42 حاالت عدم استحقاق الناقل  ألجرة النقل البحري للبضائع:ثانیا

43 ضمانات الوفاء بأجرة النقل البحري:الفرع الثالث

44 حق حبس البضائع: أوال

45 حق االمتیاز:ثانیا
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46 تنفیذ الناقل اللتزاماته المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع:المبحث الثاني

47 التزامات الناقل البحري للبضائع قبل بدء الرحلة البحریة:المطلب األول

47 التزامات الناقل البحري المتعلقة بتقدیم سفینة صالحة للمالحة:الفرع األول

47 التزام الناقل بتقدیم سفینة صالحة للمالحة وفقا للتقنین البحري الجزائري: أوال

49 البحري بتقدیم سفینة صالحة للمالحة وفقا لالتفاقیات الدولیةالتزام الناقل :ثانیا

52 عئالتزامات الناقل البحري المتعلقة بالبضا:الفرع الثاني

52 استالم الناقل البحري للبضائع في عقد النقل البحري: أوال

64 ئعشحن البضا:ثانیا

71 رص البضائع:ثالثا

74 البحري أثناء وبعد الرحلة البحریةالتزامات الناقل :المطلب الثاني

75 التزامات الناقل البحري أثناء الرحلة البحریة:الفرع األول

75 نقل البضائع: أوال

80 عئالعنایة بالبضا:ثانیا

82 التزامات الناقل البحري بعد تمام الرحلة البحریة:الفرع الثاني

82 تفریغ البضائع: أوال

88 الناقل البحري بتسلیم البضائعالتزام :ثانیا

99

الفصل الثاني

المسؤولية عن اإلخالل بتنفيذ عقد النقل البحري 

للبضائع
100 عقد النقل البحري مسؤولیة الناقل البحري عن اإلخالل بتنفیذ:المبحث األول

للبضائع
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100 أساس ونطاق مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:المطلب األول

100 أساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:األولالفرع 

101 أساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التقنین البحري الجزائري:أوال

102 أساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائع وفقا لالتفاقیات الدولیة:ثانیا

104 نطاق مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:الفرع الثاني

105 النطاق المادي لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع:أوال

111 النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثانیا

116 النطاق الشخصي لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثالثا

121 مسؤولیة الناقل البحري للبضائعتحدیداإلعفاء و :المطلب الثاني

121 البحري للبضائع من المسؤولیةإعفاء الناقل :الفرع األول

121 اإلعفاءات االتفاقیة لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع:أوال

127 اإلعفاءات القانونیة من مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثانیا

150 تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:الفرع الثاني

151 للبضائعالحد األعلى لمسؤولیة الناقل البحري :أوال

161 الحاالت المستثناة من تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع :ثانیا

165 المستفیدون من تحدید المسؤولیة:ثالثا

166 قل البحري للبضائعاالنفض النزاعات التي تثیرها مسؤولیة :المبحث الثاني

167 البحري للبضائعالدعوى القضائیة الناجمة عن مسؤولیة الناقل :األولالمطلب

167 أطراف دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:الفرع األول

167 المدعي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:أوال

172 المدعى علیه في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثانیا

174 إجراءات دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:الفرع الثاني

175 اإلخطار في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:أوال

177 االختصاص في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثانیا
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185 تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع:ثالثا

190 التحكیم في منازعات عقد النقل البحري للبضائع:المطلب الثاني

191 التحكیم البحريمفهوم :الفرع األول

191 تعریف التحكیم كوسیلة لفض النزاعات الناجمة عن عقد النقل البحري للبضائع: أوال

192 أسباب اللجوء للتحكیم كوسیلة لفض النزاعات الناجمة عن عقد النقل البحري للبضائع:ثانیا

195 التحكیم البحري الحر والمؤسساتي:الفرع الثاني

196 التحكیم البحري المؤسسيمراكز : أوال

200 مراكز التحكیم البحري الحر:ثانیا

203 اتفاقیة التحكیم وسیلة للجوء إلى التحكیم:الفرع الثالث

203 تعریف اتفاقیة التحكیم: أوال

204 صور اتفاقیة التحكیم:ثانیا

207 شروط ابرام اتفاقیة التحكیم:ثالثا

208 اإلجرائي للتحكیمالتنظیم :الفرع الرابع

208 هیئة التحكیم: أوال

212 تحدید القواعد اإلجرائیة المطبقة على التحكیم:ثانیا

213 تحدید القانون الواجب التطبیق على التحكیم:ثالثا

213 الحكم التحكیمي:رابعا

221 :خاتمة

226 :قائمة المراجع

246  :الفهرس



:الملخص

د فیه الناقل البحري عقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائیة، بحیث یتعهیعتبر

.معینة من میناء آلخر لقاء أجر معین یتعهد به الشاحنبإیصال بضائع

التزام عقدي وهو على الناقل البحريعقد النقل البحري للبضائعااللتزام الذي یرتبهإن

.التزام بتحقیق نتیجة

یعد الناقل البحري مسؤول عن هالك أو تلف البضائع منذ أخذ البضائع على عاتقه 

یسمح قامت مسؤولیته، مما منهالمرجوة النتیجةیحقق فإذا لم حتى تسلیمها للمرسل إلیه،

.لتحكیم من أجل المطالبة بالتعویضااللجوء إلىأوالمحكمة المختصةإخطارللمرسل إلیه

Résumé

Le contrat de transport maritime de marchandises fait partie des

contrats dit «consensuels», dans la mesure où un transporteur

maritime s’engage à acheminer une marchandise déterminée d’un port

à un autre moyennant un montant de fret que s’engage à verser le

chargeur.

L’obligation du transporteur de marchandises et une obligation de

résultat.

Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par

la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, Faute de

résultat positif, le destinataire peut saisir le tribunal compétant ou

recourir à l’arbitrage pour demander des dédommagements.


