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إذ أضحى  ،إىل يومنا هذا حبركية اإلنسان ووظائفه نشاط النقل منذ القدمي ارتبط               

 شريان النقل اعترب املنطلق هذا ومن ،للدول التجاريةيف تنمية القطاعات االقتصادية و  عامال أساسيا

 املستوى على النقل أمهية تقتصر وال ،واخلدمات السلع تداول حركة وعصب االقتصادية احلياة

 أهداف وحتقيق النائية، املناطق لبعض التنمية حتقيق يف قصوى أمهية له بل واالقتصادي، التجاري

 .1املخططات  التنموية

هذا األخري الذي بات  البضائع،من بني أهم وسائط النقل، النقل الربي الوارد على              

 اجلهد .ت و يشكل دورا حموريا يف توفري الوق

من خالل دراستنا جتنبنا األحكام الدولية، اخلاصة بالنقل الربي و أحكام نقل األشخاص           

 نظرا لكثافة عقد النقل الربي عرب الطرقات.

، الذي حيتوي « transport complexes » كما أننا جتنبنا النقل املعقد )املعلق(          

 على أحكام خاصة و جمال فقهي خاص به.

ركزنا كذلك على األحكام الوطنية بالدرجة األوىل، حىت يتسىن لنا دراسة دقيقة حول كل ما         

 يتعلق بالنقل الربي للبضائع عرب الطرقات من جهة و اجلانب امليداين من جهة أخرى.

، يلجأ أغلب املتعاملني االقتصاديني إىل مثل هذا النوع من النقل  ذكره على ما سبق            

السيما عقد النقل الربي للبضائع ؛ إال أنه و ككل العقود قد تعرتيه ظروف من شأهنا التأثري على 

خاصة من قبل املكلف بنقل البضائع وهو ما يصطلح على تسميته ،السري العادي لتنفيذ هذا العقد 

  ه لصاحل املرسل إلي (l’éxpediteur)مع املرسل ( le transporteurبالناقل )          

(le receptionnaire))زيادة على متدخلني آخرين معنيني بعملية النقل)أعوان النقل ،. 
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مما يسمح وصول  ،مالئمة أن شبكة النقل البضائع عرب الطرقات على مستوى اجلزائر يالحظ       

إضافة اىل ذلك وجود مؤسسات خاصة تتكفل هبذا النوع من ،السلع اىل كل واليات اجلنوب   

              . ة كربىحسامو ال سيما بلدنا ذات ،و تقوم بتوزيع البضاعة على كافة أحناء الوطن  ،النقل

  التجاريشبكة نقل البضائع عرب الطرقات تساعد يف عدة جماالت منها االقتصادي و  إن         

 اجلزائر   ب الكبري يفو تقوم بفك العزلة على املناطق البعيدة خاصة بعض املناطق حدودية للجنو 

االقتصاد الوطين يف  ذلك ما جيعلكالتنمية االقتصادية ،    عن الدولية املعربة هذا يعد من املؤشرات

،مثل : إجناز طريق السيار شرق غرب يعد من مكتسبات التنمية اإلقتصادية يف تطور مستمر 

   اجلزائر.

كما أن اجلزائر تسعى إىل حتسني شبكة النقل و ذلك بوضع خمطط وطين لتهيئة اإلقليم طبقا         

 .2يتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم   02/10لقانون 

الناقل والذي يتعهد  فاق املربم بني مرسل البضاعة وذلك االت هوالبضائع يعترب عقد نقل          

فيه هذا األخري بنقل البضاعة بواسطة الوسيلة املخصصة هلذا النقل من مكان إىل آخر وذلك لقاء 

 .3أجر حمدد

املنصوص ندرج ضمن العقود التجارية ي، ذلك العقد  36املادة  يف أما املشرع اجلزائري عرفه         

و التجاري،  القانون املتضمن، 1975 سبتمرب 26 يف املؤرخ 59 -75رقم   األمر عليها يف
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اتفاق يلتزم على أنه "  ، 2005 فرباير 06ؤرخ  يفامل  02/05املعدل و املتمم بالقانون رقم 

 ."مكان معني إىل  مبقتضاه متعهد النقل مقابل مثن يتوىل بنفسه نقل شخص أو شيء

 البضاعة، لفظ من أوسع وهو الشيء لفظ استعمل املشرع أن التعريف هذا من يتضح           

 فيكون للتداول قابال يكون فقد الشيء أما بثمن، للتداول قابل شيء هي البضاعة أن ذلك

           .للتداول قابل غري يكون وقد بضاعة،

 متثلث يف:              مبعثرة و املكونة لرتسانة واسعةباإلضافة إىل خضوعه للقواعد  

املتضمن  13-01، املعدل واملتمم للقانون2011 يونيو 5، املؤرخ يف 09-11القانون رقم -

 توجيه النقل الربي وتنظيمه.

 نشري إىل:األحكام التنفيذية  من بني 

 ملمارسة العامة الشروط حيدد الذي1991نوفمرب 07يف  املؤرخ 195-91 رقم التنفيذي املرسوم -

 .والبضائع للمسافرين الربي النقل نشاطات

، حيدد الشروط اخلاصة بنقل   2003ديسمرب 1املؤرخ يف   03 / 452تنفيذي رقمالرسوم امل -

  .املواد اخلطرة عرب الطرقات

، حيدد شروط تسليم رخص 2004ديسمرب   20 املؤرخ يف   415/04املرسوم التنفيذي رقم  -

   ممارسة نشاطات النقل األشخاص و البضائع عرب الطرقات.

، حيدد شروط تنظيم نشاطات  2005ديسمرب 13املؤرخ يف  05-473املرسوم التنفيذي رقم  -

 مساعدي نقل البضائع وكيفيات ممارستها.
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حيدد شروط اعتماد خرباء وحمافظي ، 2007يوليو 14يف املؤرخ  220-07املرسوم الت نفيذي -

 . مهامهم وشطبهمالعويرات وخرباء التأمني لدى شركة التأمني وشروط ممارسة 

لمرسوم لاملتمم ، املعدل و 2011يوليو سنة 30املؤرخ يف  263-11رقم  تنفيذيال رسومامل-

رخص ، الذي حيدد شروط تسليم 2004ديسمرب سنة  20املؤرخ يف  415-04التنفيذي رقم 

  .البضائع عرب الطرقاتممارسة نشاطات نقل األشخاص و 

حيدد العناصر املكونة لألجر  ،2015فرباير سنة 18يف  املؤرخ 15-59املرسوم التنفيذي رقم -

  الوطين األدىن املضمون.

 جرأيلتزم الناقل مقابل  الذيهو ذلك العقد  الربي عرب الطرقات عقد النقل أن نستخلص       

، وجيمع املرسل،الناقل و املرسل إليه يف خرآلمن مكان  يءبأن يقوم بوسائله اخلاصة بنقل ش، حمدد

  تعاقدية خاصة ألحكام قانونية منظمة.عالقة 

 الفقرة 2 املادة نصطبقا ل  مقاولة شكل يف مت إذا ،للناقل بالنسبة جتاريا عمال يعتربكما          

 مقاولة كل  ....موضوعه حبسب جتاريا عمال أنه" يعد على نصت اليت التجاري القانون الثامنة من

         االنتقال". أو النقل من الستغالل

مؤسسة  عمومية أو خاصة  يكون الناقل شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا ،تكون له صفة       

للنقل و يتعاقد مع املرسل إليه و تستعني مؤسسة النقل بسائقني وتكون هذه العالقة عالقة عمل 

 .4بني الطرفني مبوجب عقد عمل طبقا ألحكام قانون العمل 
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 شخص ثالث يطلق عليه إىلنه قد يفرتض التسليم أ إاليربم عقد النقل بني الناقل واملرسل          

 .5شخص واحد  إليهاملرسل وقد يكون املرسل و ،  "إليهاملرسل "

نه أعن العقد إال  نيبجأفهو  إليهاملرسل  أما،بني الناقل واملرسل  األصل يفيقع عقد النقل         

يطالبه بتسليم البضاعة  أنيستطيع مبقتضاها ،6مع ذلك تنشئ له مبقتضى العقد حقوقا لدى الناقل 

 أوما وصلت البضاعة متأخرة عن امليعاد املتفق عليه  إذايقاضيه بالتعويضات  أنوله ،عند وصوهلا 

  .7وصلت تالفة

يلتزم  الذيوهو  ،هو الوكيل بالعمولة بالنقل آخرعملية النقل شخص  يفكثريا ما يتدخل          

ء بالعمليات املرتبطة هبذا وبأن يقوم عند االقتضا،  أشياءمسه وحلساب موكله عقدا لنقل ابأن يربم ب

 ، 8توىل الوكيل بالعمولة النقل بوسائله اخلاصة اعترب ناقال وإذا، النقل

 : خصائصيتمتع بعدة  األشياءعقد نقل  أنجند  اتالتعريف همن هذ

  شكل  يف إفراغهال يتطلب  هوو  فهو يتم مبجرد تراضى طرفني، 9رضائيعقد النقل عقد

العقد  هإثباتيتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل مبجرد االتفاق وجيوز  كما  ،معني 

 .10 كونه عقدا جتاريا  اإلثباتبكافة طرق 

                                                             

 .21، ص1989محمد علي عمران ،اإللتزام بضمان السالمة،دار الثقافة الجامعية ، سنة  -5
2010-الجامعية ،السنة الحقوق كلية وهران األنشطة المرفئية،جامعةحوباد حياة ،المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري و -6

 24.ص2011

 .54ص1998.، 2الطبعة  ،2و 1الجزء والتجارية، المدنية العقود موسوعة ناصيف، إلياس - 7

 .29ص1990.مصر،  اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعية دار المصرفية، والعمليات التجارية العقود دويدار، محمد هاني -8

 10-05الجزائري، المعدل والمتمم باألمر رقم  المدني القانون ، يتضمن1975سبتمبر  26في المؤرخ 58-75رقم  األمر  59من المادة  -9

 .30، ص2005جوان 26، المؤرخة في 44، ج ر، ع 2005جوان  20المؤرخ في 

 .68ص ، نفس المرجع ،دويدار محمد هاني -10
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النقل  عقد يكون أنالغالب  أن إال ،يربم العقد بعد مناقشة حرة بني طرفيه أن األصل              

يضعها الناقل وال يقبل  ،قررةاملشروط ل وافقةجرد املمب من طرف املرسل القبول فيه يقتصر إذعانعقد 

 .11ناقشة فيهاامل

 نه يرتب التزامات على عاتق كال من طرفيه أ أي ،12عقد النقل من العقود امللزمة للطرفني

طلب فسخ  اآلخرلتزامه جاز للمتعاقد إحد املتعاقدين بتنفيذ أخل أ وإذا إبرامه،منذ حلظة 

يقتصر الناقل  وإمنايطالب احد الطرفني بفسخ العقد  أن ،مليانه من النادر عأ إال،العقد

املطالبة بالتعويض عن التأخر  إىل اآلخرويلجأ الطرف ، األجرةعلى املطالبة بالتنفيذ بدفع 

  .13تلفها أوعن هالك البضاعة  أو

 يلتزم بدفعها  أجرةالناقل يلتزم بعملية النقل نظري  أن مبا، 14ةعقد النقل من عقود املعاوض

يكون املقابل  أننه ال يشرتط أ إال فال يقوم الناقل بتنفيذ التزامه على وجه التربع.،املرسل 

ال يكون  أنولكن يشرتط ،يؤديها الناقل اليتيلتزم به املرسل متعادال مع خدمة النقل  الذي

 ال يرتتب عليه قيام اجملاينوالنقل .  15اجملايناخذ حكم النقل  وإالتافها  أوقابل صوريا امل

 .عقد النقل تطبيق أحكام

 يفعقد املقاولة املنصوص عليها  ألحكامالنقل يعترب عقد مقاولة خيضع  أن ماك               

كان مدنيا   إذاالتفرقة عما  أمهيةوتظهر منه و ما يليها،  549طبقا للمادة   املدينالقانون 

                                                             

 .75ص ، المرجع السابق ، دويدار محمد هاني -11
 من ق م ج . 55أنظر المادة  -12
 .33ص  2000الجزائر،  عنابة، للنشر والتوزيع، العلوم دار ،1ط التجاري، القضاء باشا، حمدي -13

 من ق م ج .  58أنظر المادة  -14
 .76.ص2007الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائرية، التجارية العقود الفتالوي، حسين جميل سمير -15
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كان العقد جتاريا   إذا إالفال تطبق ،ولية الناقل ؤ مس أحكامجتاريا من حيث تطبيق  أم

 .16اآلخربصرف النظر عن الطرف ،بالنسبة للناقل 

  ما دام  فورييستغرقه النقل فهو  الذيمهما طال الزمن ، العقود الفوريةعقد النقل من

يقوم  أنبتفاق كان اإل  إذا أما ،يتم دفعة واحدة أييقتضى تنفيذا فوريا  عنه الناشئااللتزام 

الناقل بنقل شحنات متعددة على فرتات معينة وكان التزامه هذا ناشئا عن عقد واحد كان 

  17.عقدا مستمرا

يشمل تنفيذ عقد النقل العمليات السابقة  ميكن أن نطاق عقد النقل أما فيما خيص           

كعمليات الشحن   ،لألشياء املراد نقلها املاديالتحريك  يفاملتمثل  املاديالعمل  إمتاموالالحقة على 

لعمليات ، و ميكن اإلتفاق على أن ا إليهتسليمها للمرسل  البضائع لدى الناقل حلني وإيداع والتفريغ

 .18القبلية و البعدية يقوم هبا املرسل أو شخص آخر 

جيوز أين  اجملال التجاري، يف اصةات عقد النقل خيضع للقواعد اخلإلثب أما بالنسبة            

قل بالنسبة له يعد عمال الن أنحيث ، مواجهة الناقل  يفالطرق مبا فيها البينة والقرائن  لبك اإلثبات

بالنسبة لكل منهما ، سب طبيعة العقد حب إليهاملرسل بالنسبة للمرسل و  اإلثباتختتلف كيفية جتاريا و 

 إتباعكان مدنيا فانه يتعني   وإذا،  اإلثباتبكافة طرق  إثباتهكان العقد جتاريا بالنسبة هلما جاز   فإذا

  .19املدنية اإلثباتقواعد 

                                                             

 .98. ص2005فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط األوجه القانونية والتجارية، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  -16

 .87.ص2011عمورة عمار، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونية،  -17 

 1982الجامعية،  السنة قسنطينة، الجزائر، جامعة مطبعة التجارة، عقود الجزائري، التجاري القانون في الوجيز ،الملوح أبو سليمان موسى -18

 .23ص

   .من  ق ت ج 30المادة  أنظر  -19
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وال تعترب ركنا من  إلثباتهوال  ي،عقد النقل الرب  نعقادكانت الكتابة ليست شرطا إل  إذاكما أنه        

 مبا أن الرتاضي يكفي إلنعقاد العقد. اصة،عقد النقل الربى للقواعد اخل إثبات خيضع متومن  ،أركانه

منه أمناط  14حدد يف املادة  وتنظيمه الربي النقل توجيه املتضمن 13- 01إن القانون        

 النقل يف مفهوم هذا النقل هم ثالث:

  .النقل بالسكك احلديدية 
 نقل األشخاص عرب الطرقات.  
 نقل البضائع عرب الطرقات. 

 بنقل مستغل خالله، من يقوم نشاط كل"   كما يلي :   القانونهذا  من 2 املادة عرفت           

 مركبة منت على السلك أو السكة احلديدية أو الطريق عرب آخر إىل مكان من بضائع أو أشخاص

قام بتفرقة بني النقل العمومي و النقل للحساب ،  من جهة أخرى جند أن نفس القانون  ،مالئمة

اخلاص و عرف النقل العمومي على أنه نقل يتم مبقابل و حلساب الغري يقوم به مستغلون مرخص 

 هلم هلذا الغرض.

أما النقل للحساب اخلاص عرفه على أنه نقل تقوم به أشخاص طبيعية أو معنوية حلاجاهتم         

 .20اخلاصة بواسطة مركبات ميلكوهنا

القة التعاقدية تتم بني الععقد النقل حتدد اإليطار القانوين هلذا النشاط و مبا أن  أحكام  إن         

كما تنشأ مسؤولية عقدية و   ،إلتزامات على األطرافذه العالقة نشأ على ه. تاملرسل والناقل 

 مسؤولية جزائية جراء هذا العقد.

                                                             

النقل المتضمن توجيه  13-01، المعدل والمتمم للقانون2011 يونيو 5، المؤرخ في 09-11القانون رقم من  14إلى 2أنظر المواد من   -20

 .10 ، ص2011يونيو  08المؤرخة في   32البري وتنظيمه، ج ر، ع 



9 
 

العنصر األساسي يف العقد هو الناقل بصفته صاحب التنفيذ أي هو من يقوم بنقل            

 .  مكان اىل مكان آخر يتفق عليه مع املرسلالبضاعة من 

تكمن رغبتنا يف دراسة موضوع نقل البضائع عرب الطرقات نظرا ألمهيته من الناحية           

اإلقتصادية خاصة أن هذا اجملال تطور يف اجلزائر، و أصبح يشمل القطاع العام و اخلاص ، من 

ناحية ناحية أخرى جند فيه قلة الدراسات و املراجع يف قانون النقل الربي للبضائع عرب الطرقات من 

املستجدات اليت ظهرت منذ أوخر القرن املاضي وركزنا على طابعه اجلديد من خالل تلك 

 املستجدات و ركزنا على طابعه اجلديد .

إرتأينا إتباع خمتلف مراحل تنفيذ عقد النقل بصفة زمنية، ذلك إنطالقا من نقطة حساسة و         

 ل إليه يف عقد النقل البحري .هي امليناء بعد تفريغ البضاعة و إستالمها للمرس

جتدر اإلشارة أن خمتلف مراحل تنفيذ عقد النقل تبدو عمليا معقدة مقارنة مع ما             

تقتضي به األحكام القانونية يف هذا اجملال اليت تبسط تلك العمليات: نالحظ أن تنفيذ عقد النقل 

 ية ملرحلة النقل.عمليا يستوجب متدخلني و عمليات و إجراءات قبلية و بعد

تكاد هذه اإلجراءات التنظيمية و العرفية تعرقل تنفيذ نظرا لتعقيدها و هذا ما يعرب            

 باإلكتظاظ املينائي.

متعلق بإلتزامات األطراف املتعاقدة لكل من املرسل و و منه فاإلشكال الذي ننطلق منه             

القانونية و املادية لعقد نقل البضائع عرب الطرقات املتمثلة يف الناقل و املرسل إليه و دور املستجدات 

املتضمن توجيه  11-09من قانون  40و تدخل أعوان النقل طبقا للمادة عقد تأمني البضائع

، النقل املتعدد الوسائط و احلاويتية، الوثائق اإللكرتونية املستحدثة  هذا من  النقل الربي و تنظيمه

 .إخالله بالتزاماته نتيجة  املسؤوليات جانب، و من جانب آخر
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قد حتول دون تسليمها أن عملية نقل البضاعة برا  على يثري هذا املوضوع عدة تساؤالت،         

أو  ،بالتايل تضرر صاحبها كنحو تلفها أو ضياعها. ما قد يؤثر على البضاعة و  إىل املكان احملددة

 .21أو التأخر يف تسليمها ،هالك جزء منها

املسؤولية و طبيعتها القانونية  هذه  قيامناقل وفرتة المسؤولية  قياماك حاالت ليكون هنقد            

 .  22نص عليها املشرعكما يوجد هناك حاالت اإلعفاء الناقل من املسؤولية 

كما أن املسؤولية قد تنشأ عنها مسؤولية دعوى تتمثل يف االختصاص القضائي              

 .     23حاالت سقوط دعوى املسؤوليةصاحب احلق يف الدعوى وكيفية تقدير الدعوى و مسؤولية و لل

دعوى تنشأ و  ،الناقل  يوهلا جانب تعف حمددةأن مسؤولية الناقل وبالتايل يتبني لنا             

وضوعية للمسؤولية أثناء تنفيذ عقد النقل البضائع عرب امل حكاماأل يفية يف حالة اإلخالل هبا املسؤول

للمسؤولية أثناء تنفيذ عقد النقل   اإلجرائية األحكامهذا من جهة ومن جهة أخرى الطرقات 

 البضائع عرب الطرقات.

 كما أنه ميكن طرح تساؤل هام أال و هو :

ئع  و ما ينجم عنه من فيما تتمثل اإللتزامات التعاقدية لألطراف و مستجدات عقد نقل البضا

 مسؤولية  ؟

االلتزامات  : إىل األول، الباب بابني إىل، قسمنا حبثنا اإلشكاليةلإلجابة على هذه و             

  ملستجدات القانونية و املادية ،ومكانة ا الواردة على أطراف عقد النقل الربي للبضائع عرب الطرقات

 تنفيذ عقد النقل الربي للبضائع عرب الطرقات عناملسؤولية الناشئة  :إىل فيه تطرقسنالباب الثاين  أما
                                                             

 .101.ص2003سوزان على حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة،  -21

 .27المرجع السابق ،ص ة ، يؤولسد ندى البدوي النجار ،احكام الم -22

 .66.ص2004الحاويات، مصر، منشأة المعارف، بد العزيز أسامة، التنظيم القانوني للنقل بطريق ع -23
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اإلخالل باإللتزامات على ضوء املستجدات املختلفة اليت تنشأ على مسؤوليات للسنتطرق و 

 .املذكورة
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 ستجداتهمو البري للبضائع أطراف عقد النقل االلتزامات الواردة على  :لوالباب ال 

كل األطراف املتمثلة يف املرسل التزامات على عاتق   النقل الربي للبضائع  يرتب عقد           

بالنسبة للمرسل يلتزم بتسليم البضاعة اىل الناقل و ذلك من خالل إلتزاماته ،والناقل واملرسل إليه

بالتصريح أمام املؤسسة ،كما يلتزم  يحة للبضاعة املنقولة السابقة املتمثلة يف تقدمي البيانات الصح

 ، كذلك يلتزم بدفع للناقل أجرة النقل املتفق عليها.املينائية،إن كان النقل ينطلق من امليناء

إعداد البضاعة قبل تسليمها للناقل الربي ،أما الناقل إلتزامه االساسي أيضا جيب عليه          

النهائية اليت حيددها املرسل ،أما فيما خيص يتمثل يف نقل البضاعة من مكان التسليم اىل الوجهة 

كما أن املرسل اليه يلتزم بدوره بتسلم البضاعة من الناقل يف الوقت و املكان املتفق عيله مع الناقل ،

هذه االلتزامات ختتلف من طرف إىل آخر و التزامات متسلسلة من بدابة إبرام العقد إىل غاية 

 تنفيذه.

ستجدات اليت عرفها عقد نقل البضائع عرب الطرقات، متتلث يف مستجدات املجمال  إن        

املستجدات املادية هي النقل املتعدد  كذلكقانونية )عقد تأمني البضائع، تدخل أعوان النقل( ،  

 احلاويتية ، الوثائق اإللكرتونية املستحدثة يف عقد النقل.الوسائط ، 

 ف عقد النقل أطراالتزامات الواردة على  :لوالفصل ال 

بدايتا باملرسل باعتباره املنطلق يف عقد النقل  ةقداعتطراف املاألالتزامات  وف نتطرق إىلس           

عالقة يف ال الذي له دور مهم، مث الناقل ل(و ملبحث األ)ا من خالل إلتزاماته املتعددة  الربي للبضائع

 ،)املبحث الثاين( عليها أثناء نقلها عرب الطرقات باعتباره ملزم بنقل البضاعة و احملافظة  التعاقدية

 .)املبحث الثالث( التزامات املرسل إليه باعتباره متسلم البضاعة نتساءل عنيف األخري و 



13 
 

 التزامات المرسل  ل:والمبحث ال 

 املرسلة، بدايتا بالتزام بتقدمي البيانات الصحيحة عن البضاعة متعددة  املرسل لتزاماتإن إ           

 . إعداد البضاعة للنقل  )املطلب األول( ، أما ) املطلب الثاين ( سنخصصه يف جماله من طرف

إختذنا كنقطة إنطالق امليناء كونه املكان الذي تفرغ فيه البضاعة جتب اإلشارة أننا  اكم          

 البضائع إقليميا.و أن امليناء يعد نقطة جوهرية يف شبكة النقل و عملية توزيع قصد نقلها برا 

 : تقديم البيانات الصحيحة عن البضاعة المرسلة لوالمطلب ال 

لتزام اال و تتفرع اىل ،تعترب هذه اجلزئية املرحلة األساسية ومن بني أهم االلتزامات القانونية           

 بالتزام بتقدمي بيانات للناقل الربي و، و املصاحل اجلمركية بالتصريح أمام املؤسسة املينائية

  مصالح الجمركيةو ال تصريح أمام المؤسسة المينائيةال ل :والفرع ال  

يتم التصريح أمام املؤسسة املينائية من قبل املرسل ويتم تدخل املرسل اليه بصفته مالك            

  تقدمي ، و24و املصاحل اجلمركية عن طريق وكيله املعتمد لدى اجلمرك للبضاعة أمام املؤسسة املينائية

 25هذه الوثائق وتتمثل ، ية والبضاعةو ان حيث الوثائق املرفقة للحكل ما لديه عن البضاعة سواء م

 :يف

 

 

                                                             

المتعلق باألشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع الصادر في  2010نوفمبر  14المؤرخ في 10-288التنفيذي أنظر المرسوم  -24 

 .32 ،ص 71 ج ر، ع 

 .102ص  1997مصر، القاهرة، القانونية، الكتب دار تعديالته، ألخر التجاري وفقا قانون شتات، أحمد أسامة -32
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 شهادة المنشأ: 

و تعترب وثيقة ضرورية ،هي وثيقة تثبث بلد نشأة البضاعة بلد املصدر و منشأ البضاعة و  

املعامالت  أوعليها  يفبغية تقدير نسب الرسوم اليت ستستو ، للتعرف على جنسية البضاعة

. ويستفاد منها يف التحكم يف منع تسرب السلع املقاطعة 26التفضيلية اليت ستمنح هلا

 املمنوعة. أواقتصاديا 

 فاتورة تجارية:  

اليت  التسليم املقرتن بالسعر وفاتورة تبني كمية وقيمة البضائع املرسلة ومواصفاهتا وشرط 

 .27بائعتصدر عن ال

 البحري سند الشحن: 

والشركة الناقلة  28الشاحن/عن عقد نقل بني املصد ر تعربلة وثيقة تصدرها الشركة الناق      

الشحن وكيفية دفعها. ويعترب سند  أجرةوتبني ميناء الشحن وميناء الوصول ووسيلة النقل و 

، وهي أيضا 29السفينة ملمثله وكيلالناقلة باستالم البضاعة الشحن تأكيدا من قبل الشركة 

 .30عقد متلك للجهة املصد رة إليها حيث تصف سند البضاعة واجلهة املرسلة إليها

 

 

                                                             

 يمنح إتفاقات الشراكة بين الجزائر و االتحاد االوروبي عدة تخفيضات في الرسومات للبضائع االتية من دول االتحاد االوربي .-26
 . 201ص  2002هاني دويدار .النظام القانوني للسالمة والصحة في مجال النقل .دار الجامعة الجديدية للنشر اإلسكندرية،  -27

 و ما بعدها 748 المتضمن القانون البحري الجزائري في المواد من  05-98أنظر أحكام قانون  -28
القانون  لمتضمنا  05- 98القانون البحري الجزائريأحكام قانون و  25أنظر قانون المتضمن النظام القانوني ألعوان النقل في مادته -29

 منه.748البحري الجزائري لمادة 
 . 202نفس المرجع السابق ، ص ، هاني دويدار  -30 
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 :شهادة صحية 

تبني هذه الشهادة بيانات حتليليه للبضاعة املطلوبة وماهية املواد الداخلة يف صناعتها        

،أو املواد  احليواينمثال يف حالة إسترياد وتشهد أن املنتج صاحل لالستهالك البشري 

 .31 الغذائية

وتتم عملية  للناقل الربي  بعد تسليم البضاعة إىل صاحب البضاعة يتم تسليمها         

توجب األمر من طرف الناقل الربي وذلك من تأكد على  إذاالتسليم بعد فحص البضاعة 

  أو إدراج حتفظات إن إقتضاه األمر عمليا. سالمة البضاعة

تقوم املؤسسة املينائية بتسليم للناقل الربي وصل استالم بعدد ، بضاعةالبعد تفقد               

أثناء سريها  احلاوية قة فاألبيض تبقى حبوزة الناقل وذلك يف حالة مراىل باللون و من النسخ األ

والثانية باللون األصفر تسلم للجمرك ، أما وصل االستالم بلون األزرق يتم تسليمه لشرطة  برا،

  . 32امليناء

 أما الفرع الثاين سنعاجل فيه كيفية تقدمي البيانات الضرورية  املتعلقة بالبضاعة للناقل الربي.

 البري : تقديم البيانات للناقلالفرع الثاني

من  هو الذي يتسلم البضاعةيف عقد النقل البحري املرسل إليه جتب اإلشارة اىل أن           

 .يصبح املرسل يف عقد النقل الربي للبضائع الناقل البحري و

 

                                                             

 ترجع هذه المهمة للمصالح وزارة التجارة المتمركزة في الميناء.س -31 

 محمد.زواوي  بصفته مسؤول بمؤسسة ميناء وهران مع عامل 2016/09/15دراسة ميدانية بميناء وهران بتاريخ - 32 
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 محتوى البياناتأوال :

البيانات يتوجب على املرسل بصفته صاحب البضاعة أن يقوم بتقدمي مجيع   

طبقا  التواصل مبعرفة مجيع املعلومات حول البضاعة املرسلةأجل  ذلك منو ،الصحيحة للناقل الربي 

نه: "يلتزم أىل اليت تنص على و يف فقرهتا األ اجلزائري من القانون التجاري 41املادة ملا أتت به 

، كما يلتزم بان ة بالبضاعة و هوية املرسل إليه ومكان تسليم البضاعةبتقدمي البيانات اخلاصاملرسل 

 ."كافيةانات صحيحة و تكون هذه البي

على املرسل توضيح وتقدمي "انه   41 ىل لنص املادةو عليه يستخلص من الفقرة األو             

املرسلة حىت يتمكن الناقل من اختاذ مجيع املعلومات الكافية ملعرفة كل ما يتعلق بالبضاعة 

االحتياطات الواجبة حنو طبيعة البضائع لتصل ساملة و إال حتمل املرسل مسؤولية عدم تقدمي بيانات 

 ."صحيحة عن البضاعة

الغري أن املرسل مسؤوال جتاه الناقل و  اليت تنص علىو  41لفقرة الثانية من نص املادة أما ا           

ح املرسل بالتايل يصبه إمهال يف تقدمي بيانات صحيحة وكافية و رجع سببعن أي ضرر ناشئ ي

 41 و من خالل االضطالع على املادة ،ا األخريمن هذخطا يصدر مسؤوال اجتاهه يف خلل و 

من طرف )كميتها ،وزهنا،مواصفاهتا( بفقرتيها جندها أهنا تؤدي إىل حتديد طبيعة البضائع املنقولة 

 .33الناقل

                                                             

 6المؤرخ في  02-05التجاري، معدل ومتمم إلى غاية قانون رقم  القانون يتضمن  1975سبتمبر  26في المؤرخ 75/59رقم  األمر -33

 منه. 41في مادته  2005فبراير 
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تلف، كما يسأل عما يتسبب  أوبالتايل يسأل املرسل عما يصيب البضائع من إضرار و            

حمل  اليت تكون منقولة جبوار البضائعو  ،الصحيحة من إضرار لبضائع الغرينتيجة هذه املعلومات غري 

  .النقل

تكون موقعة من اسم املرسل إليه وعنوانه وذلك يف وثيقة النقل و  جندمن بني أهم البيانات           

د الوثيقة استالم البضائع حمل النقل موقع من الناقل عند عدم حتدي وصل أوطرف الناقل الربي، 

ألهنا وثيقة مكتوبة هلا حجية يف مواجهة  ،بيان طبيعة البضائع حمل النقليؤدي أيضا إىل حتديد و 

 .34من بيانات موقع عليها منه ويهتالناقل مبا حت

طبيعة وذاتية البضائع حمل نستخلص أن للبيانات أمهية معتربة و تتمثل يف التعرف عن             

 .عند عدم توضيح البيانات  أن تكون صحيحة فقد حدد املشرع مسؤوليتها من الضروري ،النقل

 .لنقل بإعتباره له حجية إثباتأما اجلزئية الثانية خصصناها لطبيعة سند ا

 سند النقل  طبيعةثانيا:

د عملية نقل البضائع عرب خمتلف وسائل النقل الربية ، ويصبح سن يعرب عنهو سند 

 طرق ، ميكن إثباته بكافةعقد رضائي  هو، كما ألمر أو للحامل يظهر أو النقل جتاريا عندما يصدر

 .35اإلثبات

النقل يصبح سند "على انه :من القانون التجاري اجلزائري   8مكرر 543تقضي املادة            

جيب أن حيتوي و  للحامل أو ألمر ، يظهر أويصدر ندا جتاريا عندماوثيقة متثل ملكية البضائع، س

                                                             

 .102، ص 2004العرباوي نبيل، رسالة ماجستر، التامين في النقل البري،جامعة تلمسان سنة  -34

 من األمر سابق الذكر من ق ت ج  30المادة  -35
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 مقر سكناهه التجاري ومهنته وغرض شركته و امساملعنوي للشاحن و  أوشخص الطبيعي على اسم ال

 .36"عن قيمتهابيانات اليت تسمح بالتعرف عنها و العنوان شركته وطبيعة البضاعة و  أو

يأخذ سند النقل حسب  "تنص على أنه:نفس القانون  من 9مكرر  543املادة  تقضي           

الشروط املنصوص عليها يف املادة السابقة، شكل السند التجاري سواء كانت البضاعة يف طريق 

 ."وصلت إىل اجلهة املقصودة أوالنقل 

من األوراق التجارية قانونا ،كون  أن سند النقل النصوص ميكن إعتبارمن هذه  اإستخالص         

و ما بعدها (، والبيانات املفروضة هي نفسها  389أضافه املشرع يف قائمة األوراق التجارية )املادة

 من القانون التجاري و اليت سبق و أن عددناها. 41اليت توجد يف املادة 

لألوراق التجارية اليت تقوم كما أنه يتعارض موقف املشرع اجلزائري مع النظرية الكالسيكية        

على أساس أنه جيب أن يكون حمل الورقة التجلرية مبلغ نقدي و ليست بضاعة ،كما هو الشأن يف 

 مكرر للقانون التجاري اجلزائري.  543سند النقل املشار إليه يف املادة 

بضاعة للناقل كيفية إعداد الهذا فيما خيص املطلب األول ، أما املطلب الثاين سنعاجل فيه       

 الربي، من خالل جتهيزها و هتيئتها للنقل عرب الطرقات.

 المطلب الثاني: إعداد البضاعة للنقل

االلتزام  اليت يكمن يفتسليمها للناقل و أجل  كيفية إعداد البضاعة من  نتساءل عن            

، لو برا. هذا اجلانب يف الفرع األ سرياهناارها ضرورية أثناء نقل البضاعة و بتقدمي الوثائق للناقل بإعتب

                                                             

 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75يعدل و يتمم األمر رقم  1993ابريل سنة  25مؤرخ في  08-93تشريعي رقم  مرسوم-36

 . 1993أفريل  27المؤرخة في  27المتضمن القانون التجاري. ج ر رقم 
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قانون عالقات التجاري و بنوعيها املتعلقة بالقانون  جرةااللتزام بدفع األ ناولأما الفرع الثاين سنت

 .37مصروفات النقل املستحقة عند إرسال البضاعةو  11-90 رقم العمل

 وثائقها للناقلل: تسليم البضاعة و ول الفرع ا

 رفقة للبضاعةتسليم البضاعة للناقل و الوثائق املبزام املرسل تإل اىلسنتطرق            

 للناقل تسليم البضاعةأوال :

 ،اية خاصةقبل مرحلة تسليم البضاعة جيب على املرسل االلتزام بإعداد البضاعة بعن           

ذلك و  ووقائية،سليمة  التغليفب أن تكون التعبئة و جياحلزم، و  أوالتغليف ذلك من حيث التعبئة و و 

، صناعة التعبئة و التغليف قصد النقل و هلا أمهية بالغة من حيث سالمتها و حسب طبيعة البضاعة

 .38تأمينها و مسؤولية املرسل

هالك  أوال يلحقها أي ضرر ة قبل تسليمها هو وصوهلا سليمة و بإعداد البضاعإن العربة             

 .حلني وصوهلا بني أيدي املرسل إليه تلف أو

كانت طبيعة   إذابقوهلا:"  اجلزائري من القانون التجاري 43رجوعا إىل نص املادة و            

التلف البضاعة للشيء تتطلب حتزميه، وجب على املرسل القيام بالتحزمي بشكل وقائي من الضياع و 

 املنقولة". األشياءغريها من  أواملعدات ال يؤدي لضرر األشخاص و و 

البضاعة خيتلف من بضاعة  أن االلتزام بإعداد يتبني هلذا النصن خالل استقرائنا مو            

أجل  من جيب أن تغلف بطريقة مناسبة  سريعة التلف فهذه املوادالسبب يرجع إىل املواد و  ،ألخرى

                                                             

و المعدل و المتمم   562، ص  21/04/1990، المؤرخة في  المؤرخ في 17، ع    المتعلق بعالقات العمل،ج ر  90/11القانون  -37 

 . 1991 ديسمبر  21الموافق ل  1412جمادى الثانية عام    14المؤرخ في   29-91بالقانون  

معروف حيدر حسن، مذكرة ماجستر، النقل البري الداخلي الخارجي وزيادته في تسويق السياحي في القطر العربي السوري جامعة تشرين  -38

 .95، ص 2002
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بالتايل جيب سريعة الكسر و  عض املوادمحايتها من أي ضرر يتعرض هلا أثناء نقلها، كما يوجد ب

املواد  ذاتيف ظروف مناسبة تفاديا ألي ضرر يلحق هبا، و األصعب يف إعداد البضائع  تعبئتها

 بالتايل جند أن تغليفها خيضع لشروط خاصة منو  ،ائلة فهي بطبيعتها سريعة التلف والضياعالس

 .39احملافظة عليهاأجل 

املرسل يكون  حتملفهي  اجلزائري من القانون التجاري 44املادة أما فيما خيص نص            

 .إنعدامه أوالتغليف  أوالتعبئة  أوعن اإلضرار الناشئة عن عيب يف التحزمي  املسؤولية

و يعترب ، املراد نقلها للناقل حبالتها املتفق عليها يف العقد األشياءجيب على املرسل تسليم          

 الربي يف مرحلة تنفيذ العقد. هذا االلتزام من بني االلتزامات األساسية اليت يرتبها عقد النقل

ة اأدعلى  أوحمطات النقل  أواملكاتب  أوإما يف حمل املرسل  حتضري البضاعةعليه يبقى و            

العادة على إعداد  أوميكن تسليم البضاعة يف النقطة املتفق عليها و قد يوجب االتفاق و ،النقل ذاهتا

التلف  أوحزمها و اليت جيب أن تكون بطريقة جيدة تقي البضاعة خطر اهلالك بتغليفها و البضاعة 

 .النقل خالل

يقع على املرسل إلتزام التصريح بالتدابري اليت جيب إختادها من طرف الناقل و معلجاهتا أثناء 

 .40النقل

املرسل  ىخاصا فعل ادا  تطلب النقل استعد إذاو  ،حني يربم العقد أم هو التزام ينشفالتسلي          

بوقت كاف. حيث ترجع أمهية التزام املرسل بتسليم  هإخطار الناقل بذلك قبل تسليم البضاعة إلي

                                                             

، ص 2004.الشروط المنظمة للمسؤولية في عقد النقل البري، مذكرة ماجستر ، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس، براسي محمد  -39 

40. 

 .115، ص 2011عمورة عمار، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونية، طبعة  -40 
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ال وهو نقل البضاعة وال أ ،البضاعة إىل انه شرط لتمكني الناقل من البدء يف تنفيذ التزامه األساسي

 .يتصور هذا التنفيذ ما مل يتم تسلمها إىل الناقل فعال

وذلك  ،فيلتزم املرسل بتسليم البضاعة يف املوعد وحسب الشروط املتفق عليها يف العقد           

تفاق حول تسليم البضاعة مسبقا حفاظا على انتقال البضاعة يف عملية سليمة، كما قد يكون اال

الناقل يات تستلزم نقلها برافعات و جتهيزات خاصة، هلذا جيب إخطار و اهذا يف حالة وجود حو 

أي تعطيل من الطرفني سواء املرسل  يكون االتفاق يف الوقت املناسب وبدونمسبقا مبوعد التسليم ل

  .41الناقل أو

 حق أن ننوه البداية يف ،البضاعةب التصرفيف  املرسل إىل احلق أما بالنسبة لثبوت           

 انتقال ألن البضاعة هذه ملكية حق عن متاما مستقل الطريق يف تزال ال وهي البضاعة يف التصرف

 فيها يستتبع اليت احلدود يف إال الناقل يهم وال العامة القواعد تنظمه أمر النقل خالل البضاعة ملكية

 .42اآلخر عن مستقل احلقني فكال إليه، املرسل تغيري امللكية انتقال

 حق التصرف في البضاعة 

 تغيري أو الوصول مكان تغيري يكمن يف حقه البضاعة يف التصرف يف املرسل حبق املقصود          

 حق أن واألصل النقل، لعقد تعديال يعد مما املغادرة مكان إىل البضاعة إسرتجاع أو إليه املرسل

 النقل. عقد أبرم الذي هو ألنه للمرسل عودي البضاعة يف التصرف

 إىل املرسل تدعو ظروف تطرأ عندما وتوجيهها البضاعة يف التصرف حق للمرسل إن           

 .مثال أفلس قد إليه املرسل أن لو كما،وجهتها تغيري

                                                             

وان المطبوعات الجزائرية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة سمير جميل حسين الفتالوي، العقود التجارية الجزائرية.دي -41 

 .75، ص 1994الثانية، 

 .26ص  1983السنة الجامعية الجزائر المطبوعات التجارية، ديوان واألوراق العقود حلمي عباس  -42
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 إماوذلك  البضاعة يف التصرف حق للمرسلأين نذكر على سبيل املقارنة النقل اجلوي           

 إما، 43هبوط أي عند الطريق أثناء بوقفها إما، النهائي املقصد مطار أو املغادرة مطار من بسحبها

 بطلب إما ، و إليه املرسل غري آخر شخص إىل الطريق أثناء  أو الوصول جهة يف تسليمها بطلب

 .44يندامل الطريان قانون يف اجلزائري املشرع به جاء الذي احلكم نفس وهو .القيام مطار إىل إعادهتا

 يتعلق ال األمر أن علما "التصرف" عبارة استعمل  قدالنقل اجلوي   أن املالحظة وجتدر            

 العامة، للقواعد خاضعا شأنا يعد النقل عملية خالل امللكية هذه فانتقال البضاعة، مبلكية بتاتا

 يظل العامة القانونية للقواعد ووفقا البضاعة توجيه يف باحلق احلق هذا تسمية بعضهم يفضل ولذلك

 املادية حيازهتا وانتقال اجلوي للناقل تسليمها من الرغم على جوا املنقولة للبضائع مالكا املرسل

 .45إليه

أما يف القانون النقل البحري جيوز تغيري املرسل إليه على أساس تظهري سند الشحن البحري أو 

 46إعادة تظهريه ملستفيذ آخر كون هذا السند،سند حيازة للبضاعة

 سنتحدت حول وثيقة النقل. أما يف الفرع الثاين

  feuille de route  ، تعبر عن عقد النقل البريالنقل البري وثيقة :ثانيا

لبضاعة مبثابة حيازة البضاعة املنقولة بالرغم من أن البضاعة يقة النقل الربي لتعترب وث           

عليه فوثائق البضاعة هي املمثل ومل تصل بعد إىل حمطة الوصول، و  ،املنقولة حبوزة الناقل الربي

                                                             

  .مادة وأربعين واحد والمتضمنة  1929.10.12بتاريخ الصادرة الدولي الجوي النقل قواعد بعض لتوحيد الدولية وارسو فارسوفي اتفاقية -43

،   48ع ج ر   1998.06.27الموافق ل 1419ربيع االول   3يحدد القواعد العامة بالطيران المدني  ،المؤرخ  في  06-98 قانون رقم -44

 . 1998سنة

 . 110ص 1997السنة اإلسكندرية الجامعية المطبوعات دار والدولي الداخلي الجوي النقل الجوي القانون العربي فريد -45

 . من ق ب ج  749المادة    -46
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لك من ذ التصرف يف البضاعة املنقولة، و الوثائق متكن كل شخص يفللبضاعة املنقولة، فهده 

 .47الشرعي لوثيقة النقل أوالواجب أن يكون املتصرف بالبضاعة احلامل القانوين 

كبيان إلزامي يستخلص أنه وجوبا أن يتضمن   يانات الضرورية لوثيقة النقلالببالرجوع إىل            

    دويل للبضائع بالسكك احلديدية. هذا ما أكدته اتفاقية النقل ال اسم و عنوان املرسل إليه"، كذلك"

النقل الربي  وثيقة بالتايلي يصدر لشخص معني و لنقل الرب لوثيقة ا الطبيعة القانونية نإعليه فو 

 48ل بالطرق التجاريةو االسكك احلديدية غري قابل للتد أوللبضائع سواء على الشاحنات 

متكنا من احلصول على وثيقة النقل  الربي،و من خالل دراستنا امليدانية حول وثيقة النقل           

 النقل عرب كامل الرتاب الوطين . ع و اليت بدورها تقدم خدمات التابعة لشركة خاصة لنقل البضائ

داية ، جدول حيدد مجيع املعلومات حول عقد النقل عرب الطرقات ،فبهذه الوثيقة  تبني           

جند أهنا حتدد بيانات حول مكان إنطالق الشاحنة و مكان وصول الشاحنة ،تاريخ الشحن 

البضاعة ،نوع البضاعة، البضاعة إذا كانت معبئة أو بضاعة سائبة،عدد شحنات البضاعة إذا قابلة 

للبضاعة،معلومات حول الشاحنة رقم التسلسلي  وزن البضاعة بالوحدة،الوزن الكليلتعدادها،

للشاحنة ،خانة خمصصة لوضع مالحظات حول البضاعة إذا كان هناك جزء من البضاعة تلفت أو 

 .49تضرر بأي شكل من األشكال فيجب حتديد وزهنا و عددها

                                                             

  .21ص   2007طبعة اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار النهري البري  الجوي  البحري  الدولي النقل تأمين سيف، جمعة طارق -47 

 .65السابق . ص  الحبيب خضر .تفاقم الخطر في التامين البري .دار الكتب القانونية نفس المرجع -48 

 من أجل تمكن من معرفة المعلومات الموجودة في  كل خانة من الجدول.من  رسالة ،    1أنظر الملحق رقم  -49 
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دد شروط عقد النقل املتمثلة يف الشروط األساسية لنقل حول حيأما اجلانب اخللفي للوثيقة         

يف حالة نزاع حول عقد مصاريف النقل ، طريقة دفع مقابل النقل ، طريقة النقل ، إجراءات خاصة 

  . 50النقل

فيما خيص الفرع الثاين سنسلط الضوء حول دفع األجرة املستحقة للناقل و املصروفات        

 املرتبطة بالنقل.

 الناقل و مصروفات النقل المستحقة عند اإلرسال أجرةالفرع الثاني: دفع 

، الناقل أجرةىل االلتزام بدفع و النقطة األ أساسيتني: نقطتني سيتم معاجلة يف هذا الفرع             

 .أما النقطة الثانية سيتم معاجلة التزام بدفع املصروفات النقل املستحقة عند إرسال البضاعة

  جرةدفع ال أوال:

)مؤسسة خاصة لنقل الربي للبضائع عرب الطرقات  املكلف من طرف الناقل السائقيعترب            

حسب  ة السائقتكون أجر و ، العالقة التعاقدية بني املرسل واملرسل إليه هو أساس يفالبضائع ( ، ف

واليت تكون فيها احتساب  ،51الذي ينظم عالقات العمل 11-90ون من قان 82نص املادة 

ا ما يقابلها ذهالعمل حبصة و  أوحسب رقم األعمال  أوالقطعة  أواألجر إما عن طريق االلتزام 

ه ذبقي األمر يف هقانون التجاري اليت مل حتددها  وإمنا دفعها بنصوص عمومية و من ال 40املادة 

فيما يتعلق باجلانب  هذااملنقولة  اءاألشياملادة على أن دفع األجر يتمثل يف املصاريف املرتتبة عن 

ه احلالة تطبق عليه ذففي ه عموميةعامل يف شركة  سائقبأن ال ل أما اجلانب الثاين فيتعلق األمرو األ

                                                             

 .ى الملحق من أجل معرفة الشروط التي تتناولها الوثيقة بدقةالمرجع السابق ، لإلضطالع أكثر أنظرال -50 

 بعالقات العمل.المرجع السابق. المتعلق 21/04/1990المؤرخ في 90/11القانون -51 
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فيخضع الناقل إىل ، املضمون ىنذد األجر الوطين األالذي حيد 395-06أحكام املرسوم التنفيذي 

شركة عمومية لنقل  مومية مثال عن ذلك :باعتباره عامال يف شركة لنقل البضائع ع ه األحكام ذه

 .SNTR 52 البضائع

يكون يف حالة ما إذا  عقد النقل الربي للبضائع عرب الطرقات ه يف كما جتب اإلشارة أن            

خاصة ،و يتعاقد مع شركة بإعتباره ممثل شركة  )السائق( غري مالك للشاحنة فيعترب عامالالناقل 

تعلق بعالقات امل 11-90تطبق عليه أحكام عقد العمل يف ظل قانون و  النقل مبوجب عقد عمل 

قد يكون عامال يف  أو نقل البضاعة من مالك  الشاحنة،  أجرةباعتباره عامل  سائقالعمل فيتلقى ال

 .    خاصة لنقل البضائع عرب الطرقات أوشركة عمومية 

ما يدفعنا إىل طرح اإلشكالية  قد ختتلف من جانب إىل آخر وهذا سائق ال أجرةفتحديد            

املتضمن لعالقات  11-90يف ظل قانون 82الناقل حسب املادة  أجرةالتالية:هل يتم حتديد 

 ىندالذي حيدد األجر الوطين األ 395-06يتم حتديده من يف ظل املرسوم الرئاسي  أوالعمل 

ل و سوف نتطرق إليه يف اخلطة التالية يف  اجلانب األ ما هذاقد ختتلف  سائقال  أجرةاملضمون؟ ف

متضمن عالقات العمل أما اجلانب  11-90حسب قانون  ناقلي البضائع أجرةسوف نتطرق إىل 

 ىندالذي حيدد األجر الوطين األ 395-06يف ظل املرسوم الرئاسي  سائقال أجرةالثاين  يتعلق ب

 املضمون. 

 

 

                                                             

 .الذي يحدد األجر الوطني األذنى المضمون 395-06المرسوم التنفيذي -52 
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 قانون عالقات العملفي ظل  البضائع سائق أجرة- 1  

العمل بالتزام هذا ما سوف نتطرق إليه  أجرةالبضائع عرب الطرقات إىل  سائق أجرةتنقسم            

 الناقل البضائع بقطعة. أجرةأما اجلزء الثاين يتعلق ب ،لو يف اجلزء األ

 العمل بالتزام أجرة : 

يفهم من نه :"أمن قانون عالقة العمل واليت تنص على  81ملادة بالرجوع إىل نص ا            

  .53سيما العمل بالتزام ..."حسب املردود ، ال جرةارة الدخل املتناسب مع نتائج العمل األبع

 على املرسل إليه صاحب "نه : أمن القانون التجاري اليت تنص على  40مقارنتا باملادة و            

عند  جرةاشرتط دفع األ إذاو  املنقولة، األشياءاملرتتبة عن املصاريف النقل و  أجرةالبضاعة دفع 

ئها بالتضامن إذااملنقولة فيكون الناقل و املرسل إليه الذي صدر منه القبول ملزمني ب األشياءالوصول 

 فالقانون التجاري مل حيدد األجر و إمنا دفعها بنصوص عمومية. "بينهما 

وقد جرى  ،وزهنا أونه يتم حتديده إما حبسب احلجم البضاعة أالفقه  على كما حدده              

 النقل املصروفات اإلضافية اليت جرةتضاف إىل األإما حبسب الوزن و  جرةى حتديد األالعرف عل

ل أما اجلانب الثاين يتعلق و يتعلق باجلانب األ هذا ماو  .أنفقها الناقل كمصروفات الوزن واإليداع

 العمل بالقطعة.  أجرةب

 

 

                                                             

 المتعلق بعالقات العمل نفس المرجع . 21/04/1990المؤرخ في 90/11من القانون 81المادة  -53 



27 
 

 العمل بالقطعة : أجرة 

املتعلق بعالقات  11-90من قانون  82العمل بالقطعة نصت عليها املادة  أجرةإن  

 العمل. هذاحول  عليه األطراف العمل يبقى حسب ما اتفق هذاالعمل ففي 

اخلاص للشاحنات ذات مقطورة خمصصة  سائقال أجرةفبعد دراسة ميدانية حول             

حمددة فنجد غالبية الشاحنات  أجرةيات فتنقل بضاعة من امليناء إىل مكان تسليم البضاعة بو اللح

تكون عن طريق  جرةفاأل ،إمنا هو عامل لدى مالك الشاحنةو  ليس مالك الشاحنة السائقيقودها 

يقسم يكون عن طريق حساب مثن اخلدمة و  للصاحب البضاعة وذلك سائقكل خدمة يقدمها ال

تكون مقدرة  سائقال أجرةفدج ألف  30.000كان مثن نقل البضاعة ب   إذاإىل ثالث أجزاء مبعىن 

 . 54أصحاب الشاحنات الصغرية  قوم به، كما أن هذا العمل أصبح يدج 10.000ب

أي منحة مثل منحة  أو سائقالات االجتماعية ال يوجد تأمني عن التأمينأما فيما يتعلق ب           

 أجرةعترب مبثابة دفع دج هو ي 10.000العمل الليلي احملددة قانونا فمبلغ  أوالساعات اإلضافية 

 االجتماعي. التأمنيمع املنح و 

وهذه يف حالة ، نقل الربي للبضائع عرب الطرقاتض جزءا من عقد الو ايعترب التف كما            

يف إطار مهمتهم قيام خبدمة النقل فهم لشاحنات ملكا للخواص و يوجد بعض اهي أنه واحدة و 

بالنسبة هلم غري حمددة   ، فاألسعارقانوين ،لديهم سجل جتاري، مقيدون أمام مصلحة الضرائب

 سائقت فلكل إمنا حمددة نوعا ما باتفاق شفوي بني اخلواص أي أصحاب تلك الشاحناكتابيا و 

 .بأية قيود تؤدي به إىل حتديد مثن حمددهو ليس مرتبط حيدد سعر بكل حرية و 

                                                             

 .09/04/2015بوهران بتاريخ :حول وضعية ناقلين في محطات خدمة النقل تمت مع السائقين  دراسة ميدانية  -54
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هذا بالنسبة للسائقني التابعني لشركات خاصة بالنقل و اخلدمات اللوجيستية  ، أما اجلزئية      

 الثانية سنعاجل فيها أجرة السائق يف التابع لشركات عمومية للنقل.

ى دنالذي يحدد الجر الوطني ال 395-06الناقل حسب مرسوم الرئاسي  أجرة -2

 المضمون 

 . ىندسنتطرق يف اجلانب الثاين إىل  مكونات األجر الوطين األ            

 ى المضمونندمكونات الجر الوطني ال : 

الذي يتفرع و  الثابتل األجر و اجلزء األ ئينيجز من   املضمونىنداألجر الوطين األ يتكون            

ما اجلزء نصب العمل أمبمرتبطة  أوامللحقة  الثابتة الوطين املضمون و لتعويضات ىندإىل األجر األ

 أجرةاحلوافز ففي ىل التعويضات مثل العمل الليلي وإىل املكافآت و الذي يتفرع إالثاين األجر املتغري و 

 .55اخلاصةومقارنتا بالشركات العمومية و  .سائقال

لوازم النقل أي ختتص يف نقل ن الشركات خاصة خمتصة يف النقل و يوجد جمموعة م           

ية حسب الوالاألسعار حسب املسافة املقطوعة و  ض فتحسبو االبضائع مبوجب عقد غري قابل للتف

 numilogجممع شركة و  transtouestفقد مت مثال على ذلك شركة املعنية بتسلم البضاعة. 

transport et logistique  واليت لديهما شاحنات خاصة بنقل البضائع عرب الطرقات فقد

 دج . 50.000 بـــــاجلزائر العاصمة  إىلحيدد مثن البضاعة من والية وهران 

                                                             

 الذي يحدد األجر الوطني األدنى المضمون .    395-06من من المرسوم الرئاسي  6المادة  -55 
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هذا باحتساب و  دج70.000دج إىل 50.000ح ما بني و اترت  سائقال أما بالنسبة ألجر           

 بـــــــ  transouestاليت تقدر يف شركة الليلي و  ذه املنح من منحة العملكل املنح و تتكون ه

اخلطر فقدرت دج للساعة الواحد أما منحة  300 بــــــدج أما الساعات اإلضافية قدرت  4.000

 دج  هذا فيما يتعلق بشركة سابقة الذكر.35.000 بــــــالقاعدي قدر  دج أما األجر4.000 بــــــ

دج بالنسبة للساعات اإلضافية  38.000أما الشركة الثانية فقدر األجر القاعدي ب            

دج أما منحة 5.000دج للساعة الواحدة أما منحة العمل الليلي قدر ب  500يف العمل قدر ب 

ىل جند أن الشركة الثانية قد أضافت  أجرا و دج و مقارنة بالشركة األ 4.500اخلطر قدرت ب 

 .56ىلو شركة األشهري أكثر من ال

 جرةحساب ال : 

  جملمع كة الوطنية لنقل البضائعكيفية حساب األجر من طرف الشر   أما فيما خيص            

SNTR  هذا ما خواص مرفقة بسائق لتلك الشاحنة و فهي تقوم كذلك بإدماج شاحنات ملك لل

 السائق. أجرةسيتم توضيحه عن كيفية حتديد 

هو دج و  18.000 املضمون ب ىندين األالذكر حبساب األجر الوط تقوم شركة سابقة           

 تتمثل يف:ف املضمون  ىند، أما املنح املرفقة لألجر الوطين األمن األجر الثابثما يندرج ض

 .دج  3.75منحة املردودية حتسب عن طريق كلم الواحد ب  -1

اعة دج ذهابا إىل صاحب البض 1.75منحة التنقل حتسب كذلك بكلم الواحد ب  -2

 دج للكلم الواحد . 1فارغة حتتسب ب  احلاوية رجوعا بو 
                                                             

 .08/04/2015بتاريخ Numilog Logistique Transport etومجمع شركة  Transtouest مقابلة مع ممثلي شركة -56 
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  .للكلم الواحد 8.35منحة املردودية يف أماكن األشغال العمومية حتتسب كذلك ب -   3     

يومني يف نفس مكان  أوقام بتفريغ البضاعة ملدة يوم  إذا: يف حالة ما منحة التوقف-  4     

 .57كلم يف اليوم الواحد  150حتتسب له كأنه قام بقطع 

مدير شركة للنقل الربي قضية بني عامل و القرار الصادر عن احملكمة العليا ص فيما خي         

إلغاء قرار  بعد ،سبيل االشرتاك إىل صندوق البطالةموضوعها دعوى اسرتداد املبالغ املدفوعة على 

مني على البطالة وليس املستخدم ففي أترفع من طرف الصندوق الوطين للت ،البطالة اإلحالة على

بقبول االستئناف شكال ناطق الانه صدر قرار من جملس قضاء بشار  قضية يستخلصال حيثيات

التصدي من جديد بإلزام العامل برده للمدير شركة النقل الربي املوضوع إلغاء احلكم املستأنف و  يفو 

 .دج 30.000مبلغ 

دعوى رد الدفع غري مستحق  "حملكمة العليا فقد ذكرت يف حيثياهتا األخرية إناأما         

بني كل من دفع و من تسلم على سبيل الوفاء و  تمدعوى شخصية باالسرتجاع ت تعدللمؤسسة 

كانت ذلك ألن املسهمات املدفوعة  و ليس ضد كل من مت الدفع له كما هو احلال يف هذه الدعوى 

على أساس االلتزام القانوين الذي يستوجب على املستخدم بدفعها للصندوق الوطين للـتأمني على 

بالتايل ال تربطه أية عالقة مباشرة مع عن البطالة و  التأمنيسرية لنظام البطالة الذي هو اهليئة امل

 .58"املستفيد من التعويض عن البطالة

أن املسهمات املدفوعة كانت على أساس قانوين حمظ، و هو يستخلص من قرار احملكمة العليا       

 من واجب املستخدم دفعها لصندوق الوطين للتأمني على البطالة.
                                                             

 .السابق المرجع Numilog Logistique Transport etشركة  ومجمع Transtouest مقابلة مع ممثلي شركة -57 

 . 2005عدد األول  16/02/2005المؤرخ في   288492مجلة المحكمة العليا قرار رقم  -58 
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من 81فقد تكون وفق املادة  أخر إىلمن نوع  أجرتهختتلف سائق ال أن خالصة القول           

الذي حيدد األجر الوطين   6املادة  ،كما قد يكون وفق 59املتعلق بعالقات العمل 90/11القانون 

و املعدل   املضمونىندالذي حيدد األجر الوطين األ 395-06من املرسوم الرئاسي  املضمون ىنداأل

عرف ضيه الكما قد يكون على حساب ما يقت   ،60   59-   15رقم  تنفيذي  رسومو املتمم بامل

 ما هو مالحظ يف اجلانب امليداين. ذاهالبضائع و  ناقليبني 

 اإللتزام هولنقل البضاعة  أجرةالتزام بدفع  أنيعترب فقارنة بالنقل اجلوي على سبيل امل و           

 بطريق آخر إىل مكان من البضاعة نقل أجرة تسديد ويعين املرسل عاتق على يقع الذي الرئيسي

 هذه جرةباأل ويلحق هبا، الوفاء وأحكام جرةاأل حتديد قواعد العقد يتضمن ما وغالبا اجلو،

 إلمتام الزمة وتكون الناقل يتحملها اليت املصاريف من وغريها والتفريغ والشحن اإليداع مصاريف

 .61، بالتايل الجند هناك إختالف بني نقل البضائع جوا و نقل البضائع عرب الطرقاتنقل عملية

 بالنسبة سواء النقل أجرة بدفع اخلاصة التسعريات مراجعة يتم دائما أنه و جتب اإلشارة            

 غري على يتفق مل ما القيام عند مقدما مستحقة جرةاأل تكون ما وغالبا.البضائع أو للمسافرين

 مطار يف ئهاإذاب املرسل يقم مل إذاو  الوصول، مطار يف جرةاأل دفع على اإلتفاق يتم كأن ذلك،

   .62نقلها ألجل البضاعة تسلم عن ميتنع أن للناقل جاز القيام

  هذه لكن حيازهتا، عن التنازل جملرد يسقط ال املنقولة البضائع على إمتياز حق للناقلو           

 مطار يف النقل أجرة على  يتفق أنه على الغري على تسري وال النقل عقد أطراف إال تلزم ال الشروط
                                                             

 المتعلق بعالقات العمل. 90/11من القانون 81المادة  -59 

 يحدد    2015سنة  فبراير    8لموافق ا    1436عام الثاني  ربيع    18في  مؤرخ   59-   15رقم  تنفيذي  مرسوم  -60 

 لمضمون . ا  دنىاأل  الوطني  لألجر  لمكونةا  العناصر

 .54ص  2008القاهرة،  العربية النهضة دار  الدولي الجوي النقل أضرار تعويض عن المسؤولية :الشيخ إبراهيم بن احمد -61 

 .78ص  2005طبعة سوريا، دمشق جامعة منشورات الجوي، القانون حداد، إلياس -62 
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البضائع عرب الطرق  ، مقارنة مع عقد نقل 63وحجمها البضاعة وزن االعتبار يف األخذ مع القيام

بفعل اإلرسال وحده طبقا لنص  حق اإلمتياز على قيمة البضاعة املرسلة له أو املودعة أو املؤمنة لديه

 .من القانون التجاري   56املادة 

 فال الدول، حدود يتخطى الذي اجلوي للنقل الدولية لطبيعةنظرا  اإللتزام هذا ويفرض           

 هذه إعداد إن حيث الالزمة املستندات بعض الناقل يربز مل ما البضاعة  تفريغ أو مبرور يسمح

 ملعرفة الدول كل بقوانني علما اإلحاطة عليه فليس الناقل، وليس املرسل عاتق على يقع املستندات

 . 64. املرسل على يقع اإللتزام هذا وإن قوانينها تشرتطها اليت املستندات هي ما

كل املصاريف   ييف عقد النقل اجلوي باإلضافة إىل معناها اإلعتياد  جرةتشمل األ كما            

ورسوم اخلزن واألرضية والرسوم اجلمركية وغريها من الرسوم  التأمنيالضرورية إلجراء النقل دفع قسط 

 املصروفات اإلضافية اليت أجرةالنقل األصلية  أجرةدفعها. أي مبعىن أخر ال يدخل يف جييب  اليت

واملصروفات األخرى تكون ضرورية لنقل  التأمنيجيب أن يدفعها املرسل مقابل خدمات اإليداع و 

 البضاعة. 

ما مل يتفق على  اريف املذكورةاملص يضمنهاءها ادإيلتزم ب الذييفرتض أن املرسل هو            

 إذاإال    جرةعن دفع األ وال  ؤ املرسل إليه قد ال يكون مس حتمل تلك املصاريف املرسل إليه ولكن

إىل جوار   ال يسقط بل يظل التزامه قائما   جرةقبل البضاعة ومع ذلك فإن التزام املرسل بدفع األ

فان حق الناقل أن حيبس  جرةالتزام املرسل إليه بدفعها. ويف حالة امتناع املرسل إليه عن دفع األ

                                                             

 .95الجوي، نفس المرجع ص  القانون حداد، إلياس -63 

 البنوك، وعمليات التجارية العقود طه،، كمال مصطفى  19طبعة القاهرة، العربية، النهضة دار الدولي، الجوي القانون :شحاتة إبراهيم -64

 .72ص   2010 االسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار دط،
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 املستحقة للناقل جرةإسراع املرسل إليه يف دفع األالبضاعة تطبيقا للقواعد العامة وهذا مما يؤدي إىل 

ميكن إستخالص أنه مقارنتا مع النقل اجلوي هلم نفس العناصر اليت يتضمنها األجر يف عقد نقل 

 .65البضائع عرب الطرق 

 أما اجلزئية الثانية تتعلق بكل املصروفات النقل املستحقة عند إرسال البضاعة.

 إرسال البضاعةعند  مصروفات النقلثانيا :

 للناقل، بالنسبة العقد أسباب بني من النقل مثن فدفع ضة،و ااملع عقود من النقل عقد إن           

نقل  مقابل عليه، املتفق النقل مثن بدفع املرسل يلتزم حيت للجانبني، امللزمة العقود من باعتباره

 التجاري القانون من 36املادة عليه، نصت ما حسب وهذا عليه، املتفق املكان إىل البضاعة،

 .اجلزائري

التزام ضروري يقع على املرسل   ،التزام بدفع مصروفات النقل امللحقة عند اإلرسال يعترب           

مقابل التزام الناقل بنقل  ،االلتزام ذااملرسل هب قومحبيث ي ،كالتزام أساسي يف العالقة التعاقدية

بالتايل يبقى االتفاق بني األطراف حول التزام بدفع مصروفات و  ،لبضاعة إىل املكان املتفق عليها

عند وصول البضاعة  أو ،بل انطالق الناقل بنقلها يف املكان املتفق عليهقالنقل عند شحن البضاعة و 

 .املرسلة

مبعىن أنه مدون يف  االلتزام وارد قانونا هذا على أنقانون التجاري المن  40املادة  إن           

 .ن التجاري اجلزائريالقانو 

                                                             

 .142، ص  2007طبعة اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار النهري البري الجوي البحري الدولي النقل تأمين سيف، جمعة طارق -65 
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جويلية 15الغرفة الثانية يف قرارها بتاريخ   Montpellierحمكمة االستئناف  قضت           

قل مستحقا عند كان الن  إذامل يبني املرسل ما  " :نهأ   Catضد  Sermatauيف قضية  1986

الناقل على طلب النقل ض مع و االوكيل بالعمولة للنقل الذي تف أو، فان املرسل الوصول أواإلرسال 

رغب يف حتويل  إذال املدين العادي بنفقات النقل، و ، ومبعىن أخر يعترب املرس جرةهو امللتزم بدفع األ

 .66الغري فالبد أن يبني أن يعلم بدلك بدون غموض" أوحتملها للمرسل إليه 

 يكون حتديده يف األصل النقل مثنجند أن على سبيل املقارنة بالنقل الربي للمسافرين و            

 يف له، اخلاضع التنظيم طريق عن حمددا جنده وقد واملسافر، الناقل النقل طريف مابني رضائية بصفة

 .النقل تذكرة تسعرية تقدير

 هاعيض اليت وتعليمات شروط كانت إذا النقل عملية بد قبل يدفع قد النقل مثن فدفع           

 نقل يف احلال هو كما النقل، وسيلة إىل املسافر دخول قبل النقل تذكرة على احلصول تتطلب الناقل

 كما النقل، وسيلة املسافر دخول وبلد النقل عملية ءبد دعب النقل مثن دفع يكون وقد القطارات،

  . 67العامة النقل سيارات يف احلال هو

 مثن دفع واليت التذكرة يف واملبينة احملددة الدرجة يف مكان يأخذ أن املسافر على فيجب           

ال  فهنا إرادته، مبحض التذكرة مثن من أقل بدرجة مكان يف باجللوس املسافر قام إذاف تسعريهتا،

 للمسافر ميكن فإنه، املعنية، بالدرجة األماكن وإنعدام خطأ وقع أما .للناقل بالنسبة إشكال يطرح

 .بالتعويض املطالبة

 وجب هنا التذكرة، تسعرية مثن من أكثر بدرجة مكان يف باجللوس املسافر قام إذا أما            

 احملدد، النقل مثن غري إضايف مثن دفع على املسافر مز يل أن للناقل ميكن وكذلك الفارق، بدفع عليه،
                                                             

66 - B. MERCADAL: droit des tranport terrestes et aériene – dalloz delta 1996p 96. 

 .41  ص 1996 القاهرة، العربي، الفكر دط،دار النقل، عقد يونس، حسن علي -67 
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 إذا النقل، عملية أثنا الطعام كتقدمي الناقل، من املسافر يطلب إضافية خبدمة القيام مقابل وذلك

 طرف من يدفع إضايف مثن مقابل إال اخلدمات هذه بتقدمي تسمح ال الناقل تعليمات كانت

 اخلدمات تقدم مل إذا اإلضايف الثمن برد الناقل من يطلب أن للمسافر جيوز وباملقابل، املسافر

 .68االعتيادي مثن إىل املضاف مثن تقابل اليت اإلضافية

 اليت النقل وسيلة إىل أو تابعيه، إىل يرجع بسبب التزامه، بتنفيذ الناقل قيام عدم حالة ويف           

 إىل إيصاله، مصاريف حتمل الناقل وعلى أخرى، نقل وسيلة اختيار املسافر حق فمن يستعملها،

 ظروف مباشرته، قبل قامت أو النقل مباشرة دون القاهرة القوة حالت إذاو  عليه، املتفق املكان

        .69 طبقا لألحكام اجلزائرية النقل مثن الناقل يستحق فال األرواح، على خطرا جتلله،

 الطرقات: رضمانات القانونية لجرة النقل البضائع عبال

 عملية ءبد قبل مدفوعة تكن مل إذا النقل مثن على احلصول له، تضمن ضمانات للناقل       

 ما هذا . جرةاأل ملبلغ استيفاء بيعت إذا مثنها على االمتياز وحق ،البضاعة  حبس حق وهي النقل،

 ال الفرتة هذه يف تلفها أو بضاعةال ضياع حالة ويف ،يندامل القانون من 200 املادة عليه، نصت

 وعليه بالتزامه، الوفاء لعدم احلبس يف متسبب هورسل امل أن نقول هنا مسؤولية، أية عليه، ترتتب

 .العامة للقواعد وفقا احلبس مصاريف حتمل

                                                             

 .142ص   2010االسكندرية  الجديدة، الجامعية دار الجديد، القانون ضوء في البري النقل عقد البري، النقل عقد خالد، أمير عدلى -68 

 بتسعيرة الخاص والمرسوم التنفيذي الحديدية، السكك في بالتسعيرات الخاص التنفيذي المرسوم : التنظيمية النصوص كما جاءت به -69 

-96التنفيذي والمرسوم كلم، 30 عن تقل التي المسافات في األجرة بالسيارات الخاصة النقل بالتسعيرات الخاص  التنفيذي والمرسوم الحافالت

 .كلم 30 عن تزيد التي المسافات في األجرة بالسيارات الخاص النقل بالتسعيرات الخاص 39
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 يف عليها احملافظة واجب من يعفيه ال املنقولة البضاعة حبس يف حقه الناقل استعمالإن            

 وهذا العادي، الشخص يبذله ما العناية من وصيانتها حفظها يف يبذل أن عليه بل ، احتباسها فرتة

 الشيء على حيافظ أن احلابس وعلى بقوهلا" اجلزائري  يندامل من القانون 201 عنه املادة عربت ما

 .غلته" عن حسابا يقدم أن وعليه احليازة، رهن ألحكام وفقا

هذا فيما يتعلق بإختصار بإلتزامات املرسل، أما املبحث الثاين سنتطرق إىل إلتزامات الناقل           

 الربي مع حماول حتديد مجيع إلتزاماته خالل نقل البضاعة.

 : التزامات الناقل البريالمبحث الثاني

البضاعة  تسلميف االلتزام ب تمثلتلتزامات الناقل الربي و إىل إث سنتطرق يف هذا املبح           

الناقل بنقل البضاعة  بالتزامق فيما خيص) املطلب الثاين( يتعل إما( ، لو األاملنقولة وشحنها )املطلب 

 .تها أثناء مرحلة النقلنعايمو 

 شحنهاالبضاعة المنقولة و  تسلم: لوالمطلب ال 

الذي يتفرع بدوره (، و لو األ الفرعضاعة املنقولة )م البكيفية تسلبدايتا معاجلة  ل و اسنح           

،أما اجلزء الثاين يتعلق  لو األكيفية استالم من قبل املؤسسة املينائية هذا فيما يتعلق باجلزء   إىل

 بإستالم البضاعة املنقولة من قبل املرسل .

 من قبل المرسل البضاعة تسلمل: والفرع ال 

التزام هذا االلتزام يقابل ، و الناقل اليت يرتبها العقد على عاتق ل التزام من االلتزاماتأو هو            

ل خطوة يف أو  يعترب و يقع على الناقل قانوين  ، ويعترب هذا االلتزام على أنه عملإليهاملرسل بتسليمها 

 الفرنسية هذا ما أكدته حمكمة النقضبتنفيذ العقد، و  قل البضاعة يبدأباستالم النا ،تنفيذ عقد النقل



37 
 

حبريا يبدأ يف  أوبقوهلا: "أن عقد النقل سواء كان بريا  01/01/1986الصادر بتاريخ  قرارهايف 

          الناقل البضاعة". تسلموقت 

بعض الناقل البضاعة تعريف خيتلف عن تسلم البضاعة للمرسل إليه، فقد عرفه  إن تسلم         

على أنه "العمل القانوين الذي مبوجبه يقبل نقل البضاعة و مبناسبته تستطيع شركة النقل  الفقهاء

ممارسة حقها يف فحص البضاعة املعرتف هبا مبوجب التعريفات يف النقل املنظم، و مبوجب اتفاق 

 .70"األخرىاألطراف يف باقي أمناط النقل 

 أوعليه وضعها يف األماكن املعدة هلا بالسيارات عند تسلم الناقل للبضاعة وجب           

لعملية النقل على أن يتم وضع  قبليةالقطارات على اعتبار أن الشحن عملية  أوالشاحنات 

 اهلالك أثناء النقل و هذه العملية يطلق عليها الرص. أوالبضاعة بطريقة تقنية تستبعد التلف 

هذا ما استالم الناقل للبضاعة عمل قانوين وعمل مادي و كما أن القضاء الفرنسي يرى أن            

بقوهلا:" أن  05/05/1995يف قرارها الصادر بتاريخ  باريس الفرنسية أكدته حمكمة استئناف

قانوين يف نفس الوقت مبوجبه جيوز لناقل البضاعة حيازة فعلية و يقبل نقلها". و التسليم عمل مادي 

بضاعة املنقولة يف املكان املقرر لتنفيذ النقل، سواء أكان مقر سلم الناقل الربي التكما جيب أن ي

 .71يتفق عليه األطراف املتعاقدة  خمازنه حسب ما أومقر أحد مكاتبه  أوالناقل 

 

 

                                                             

 87، ص السابقعقد النقل البري، المرجع   خالد, أمير عدلى- 70 

 91خالد, نفس المرجع ، ص -71 
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  دور المنصات اللوجيستية 

  منصات اللوجيستيةالتعريف 

املنتجات  ُجل اهتمامه التحكم بتدفقيقصد هبا أماكن حمددة املساحة خمصصة، 

واخلدمات سواء كانت بضائع أو معلومات أو طاقة أو حىت موارد بشرية وتتابعها بدء ا من 

اللوجستية دورا  يف غاية األمهية يف  نصاتمنطقة اإلنتاج ووصوال  إىل منطقة االستهالك، وتؤدي امل

خمطط سري التجارة وعملياهتا سواء استرياد أو تصدير؛ إذ يستحيل إمتام هذه العمليات دون 

 .وجود الدعم اللوجسيت االحرتايف

، كما تسهل مهام يف مجيع مراحل نقل البضاعة عرب الطرقات اهام المنصات اللوجيستية دور ل      

 اليت  سيفيتال، (Numilog) ڤنوميلو شركةيف آونة األخرية مثل : النقل خاصة ما جنده

 :يتفرع نشاطها إىل، ڤنوميلو 2012تأسست يف سنة 

  دعم منو نشاطات جمموعة سيفيتال )مبا يف ذلك مجيع فروعها( من خالل اخلدمات

 .اللوجستية 

 اللوجستية عرب كامل تراب  عيني باجلزائر خدمات تقرتح للفاعلني االقتصاديني والصنا

 .الوطين

 تقرتح املتابعة يف ما خيص االستشارات واحللول اللوجستية. 

للزبائن احلريصني حول جودة اخلدمة وتعرف بأهنا  (Numilog) ڤتتوجه نوميلو  كما       

شريك مستدمي للشركات. وتقدم خدمة كاملة من سلسلة التوريد: من الرفع إىل توزيع املنتجات 

 منصة منها  150 000 يف مجيع أحناء الرتاب الوطين، من خالل ختزين بسعة تصل إىل 
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رئيسي مبثابة ممثل   (Numilog) ڤمع التحكم يف درجة احلرارة. تعد نوميلو 35 000

 .يف السلسلة اللوجيستية

يف اجلزائر وواحدة يف فرنسا،  3منصات إمجاال 4 يوجد  األرقام الرئيسيةأما فيما خيص     

 .شاحنات نقل  800و  2م 000 250ودرجة احلرارة ثالثية ومساحة لوجستية بسعة 

لقد حاولنا اإلشارة إىل عنصر مهم و هو املنصات اللوجيستية، وعليه سنحاول التطرق إىل      

، و لقد إخرتنا احلاوية كنموذج مبا اجلزئية األوىل املتعلقة إستالم احلاوية من قبل املؤسسة املينائية

 .أهنا متثل املشكل العادي يف نشاط النقل

 من قبل المؤسسة المينائية  الحاوية استالم أوال:

تكون املرسل إليه، ف أوإىل الناقل الربي باسم املرسل  احلاوية مليناء بتسليم اتقوم املؤسسة            

املؤسسة املينائية واملرسل إليه، فالناقل الربي  أو ا بني املؤسسة املينائية واملرسلإم  العالقة التعاقدية 

من قبل مؤسسة امليناء مع واجب احرتام تعليمات مؤسسة  احلاوية التزامه يف هذا الشأن استالم 

  .احلاويةتسليم أجل  امليناء يف تسيريه وتوجيهه يف املكان املناسب من

 أو املرسل إليه تقدميه الوصل الذي يتحصل عليه املرسل يل شيء يقوم به الناقل الرب أو ف           

من السفينة إىل امليناء، وحيدد هذا الوصل مكان تواجد احلاوية من قبل املؤسسة املينائية أثناء وصول 

صاف أو بالضبط، وهذا ضمن التسيري املينائي، كما يكون الوصل حامل لرقم حمدد مع  احلاوية 

و ذلك حسب اإلرشادات وكيل السفينة ووكيل املعتمد لدى  ونوع البضاعة املتواجد فيها احلاوية 

 .72اجلمرك

                                                             

 .2015l06l09دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء وهران مع عمال التسليم الحاوية بتاريخ : - 72 
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أثناء تواجد الناقل يف امليناء يقوم بذهاب اىل امليزان املخصص للشاحنات  املرحلةو يف هذه        

من أجل أخذ وزهنا الصايف و بعد شحن البضاعة يرجع مرة ثانية اىل امليزان من أجل وزنه و هذا 

 هذه املرحلة ختص البضاعة السائبة .و تفاديا للحمولة الزائدة و حتديد الكمية اليت تسلمها الناقل 

إما من قبل املرسل إليه أو  اليت سوف يتم بنقلها يتم توجيهه اىل مكان تواجد البضاعة مث         

 . املعتمد لدى اجلمارك  ممثل املرسل إليه وهو وكيل العبور أو وكيل

إىل الشاحنة احلاوية فتقوم مؤسسة امليناء بإعداد تعليمات للعامل املختص مفادها تقدمي           

حىت يتأكد من صحة الوصل ومكان  احلاوية مع العلم أن  العامل املختص يضطلع على وصل 

ووضعها مباشرة يف الشاحنة املستقبلة، كما أن   احلاوية ، فيقوم العامل بإحضار احلاوية تواجد 

ما اتفق  للناقل الربي احلق يف االضطالع على البضاعة حىت يتأكد من مدى مطابقة البضاعة مع

وإعطائه حق مراقبة عن مدى  احلاوية املرسل إليه، وبعد تسلم الناقل الربي  أوسابقا مع املرسل 

 املرسل إليه. أوسالمة البضاعة املتفق عليها مع املرسل 

من قبل الناقل الربي ويكون هذا  احلاويةتقوم مؤسسة امليناء بتحرير وصل استالم  مث           

وعلى  احلاوية خ، كما يقوم الناقل الربي بإمضاء على وثيقة حتمل مجيع بيانات الوصل متعدد النس

 .73بتاريخ حمدد والتوقيت احملدد احلاوية أن ه استلم 

ويف األخري أثناء وصول الناقل الربي وهو يف طريقه للخروج من امليناء تبقى آخر مراقبة            

ىل و ، وذلك باضطالعهم على نسخة الوصل األاملكلفني باملراقبة  من قبل أعوان امليناء املستقبلني

 .74من امليناء احلاوية الس ماح له باملرور وإخراج أجل  )بيضاء الل ون( من

                                                             

 .2015l06l11دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء وهران مع عمال التسليم الحاوية بتاريخ : -73 
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سبق و ان تطرقنا بإختصار حول كيفية إستالم البضاعة من قبل املؤسسة املينائية، أما اجلزئية الثانية 

 رسل بإعتباره عنصرا أساسي يف العقد.تتعلق بإستالم البضاعة من قبل امل

 و تحفظات الناقلاستالم البضاعة من قبل المرسل  ثانيا:

أن يتحقق من مطابقتها للبيانات الناقل عند استالم البضاعة من املرسل جيب إن           

لتها وسالمة تغليفها حاقيمتها و ،من حيث النوعية والكمية  ،ها مستند النقل صاف اليت تضمنو األو 

  .هو ما يعرف حبق الفحصحزمها ،و  أو

كما جيب أن يتسلم الناقل الربي البضاعة املنقولة يف املكان املقرر لتنفيذ النقل، سواء            

 ة.يتفق عليه األطراف املتعاقد خمازنه حسب ما أومقر أحد مكاتبه  أوأكان مقر الناقل 

املطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة  األشياءفحص  يفللناقل احلق  بالتايل          

 األغلفةاملراد نقلها فض  األشياءفحص  يفاحتاج الناقل  إذافبشأهنا  ،هبا املرسل  ىلدأ اليتالبيانات 

فيحق  إخطارهمل حيضر الفحص برغم  إذاف، خيطر املرسل بذلك حلضور الفحص أنفعليه  عيةو األ أو

مبصروفات الفحص على  األحوالمجيع  يفعملية الفحص بدون حضوره ويرجع الناقل  إمتامللناقل 

  .75أجرةحبسب امللتزم بدفع  إليهاملرسل  أواملرسل 

املراد نقلها للبيانات اليت ذكرها املرسل يف وثيقة النقل  األشياءما تبني للناقل مطابقة  إذاف           

املراد نقلها  األشياءحالة  أنتبني من الفحص  إذا ماأ فعليه استالمها واملضي يف تنفيذ عقد النقل.

                                                                                                                                                                       

مقابلة مع عامل بمؤسسة ميناء وهران حول طريقة، تسليم الحاوية للناقل البري وكيفية خروجها من الميناء إلى الوجهة  إجراء -74 

 . 2015l06l19الّنهائية

ة إجراء مقابلة مع عامل بمؤسسة ميناء وهران حول طريقة، تسليم الحاوية للناقل البري وكيفية خروجها من الميناء إلى الوجهة الّنهائي-75 

 ،نفس المرجع.
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املرسل مبا التزم به  إلخاللتسمح بنقلها دون ضرر فيجوز للناقل االمتناع عن تنفيذ عملية النقل  ال

 .76عقد النقل  يفاملراد نقلها للبيانات املتفق عليها  األشياءمن مطابقة 

املرسل  وإقراراملطلوب نقلها  األشياءيطلب من املرسل وثيقة النقل ليثبت حالة  أنوللناقل           

تسمح  يءحالة الش أنتبني من الفحص  إذا و، الناقل  أجراه الذيبعلمه حبالتها بعد الفحص 

 يءمن املرسل بعلمه حبالة الش إقرارتنفيذه بعد اخذ  أوجاز للناقل رفض النقل ، بنقله دون ضرر 

 .77وثيقة النقل يفاملرسل  وإقرار يءحالة الش إثباتورضائه بالنقل وجيب 

 ،حالتها يتحفظ بشأن أندون  أويقوم بفحصها  أنتسلم الناقل البضاعة دون إن            

 إالوثيقة النقل  يفاملطلوب نقلها حبالة جيدة ومطابقة للبيانات املذكورة  األشياءيفرتض انه تسلم 

 أثناء األشياءيثبت انه بالرغم من عدم حتفظه على حالة  أنوجيوز للناقل ، هذه القرينة بسيطة أن

 .عقد النقل  يفحالتها وكميتها ونوعها مل يكن يتطابق ملا اتفق عليه  أن إالتسلمه هلا 

 األشياءو تسلم الناقل  األشياءلفحص  يفكأن يثبت انه مل يكن لديه الوقت الكا            

وثيقة النقل  يفاملطلوب نقلها دون حتفظ يفيد انه تسلمها حبالة جيدة ومطابقة للبيانات املذكورة 

 .78اإلثباتادعى عكس ذلك فعليه  إذاف

 أما خبصوص حتفظات الناقل عند تسلمه البضاعة من املرسل 
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تعرضنا إىل أول إلتزام وهو من أهم إلتزامات عقد نقل البضائع، أما الفرع الثاين سنتناول إلتزام       

 بشحن البضاعة ، يقوم به الناقل  و عون من أعوان النقل .

  و عون من أعوان النقل أ،إلتزام يقوم به الناقل الفرع الثاني: شحن البضاعة

البضاعة  أو احلاوية إما عن طريق  ،يف األماكن املعدة هلاالشحن هو وضع البضاعة            

 أنحيث ، تهالويقوم الناقل هبذه العملية عادة بواسطة عماله وآ، الذي سيتم نقلها بواسطته السائبة

ويرتبط بالشحن عملية فنية وهى رص البضاعة بشكل ، النقل أجرةالشحن تدخل ضمن قيمة  أجرة

يعد من التزامات الناقل حىت ولو كان املرسل هو ، النقل والرص ذلك أثناءمعني حيميها من التلف 

  ، كما جيوز أن يتفق األطراف ان يتم الشحن من طرف املرسل و على عاتقه.79يتوىل الشحن الذي

ن الناقل مبا لديه من وسائل أل،اتصاال وثيقا ومباشرا بسالمة النقل الشحن و الرص يتصل      

                                                                                  .من املرسل مبا تقتضيه هذه السالمة من متطلبات ادرى وإمكانيات

حيدث تلف  حىت الو الرص عملية الشحن  أثناءجيب عليه أن يبذل العناية الواجبة  وبالتايل

 .80الشحن يتحمل به الناقل أثناءن ما يصيب البضاعة أل ،للبضائع املشحونة

 يفويتميز الشحن الربى  ،من مكان إىل مكان آخرالنقل  يف ييستخدم الشحن الرب         

حيث يتم توفري بند الشحن  ،وبالطبع الشحن اجلوى البحريحاالت عديدة بسعر اقل عن الشحن 

التاجر  أومن مكان املصنع  يواجلو  البحريحالة الشحن  يفو ، الداخليحالة الشحن  يف الداخلي

 البحريمن وسيلة شحن للشحنة الواحدة مثل النقل  أكثرتستخدم  أنوميكن ،امليناء  أواملطار  إىل
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و يستلزم يف ذلك وجود منصات لوجيستية  و هذا ما يسمى بالنقل املتعدد الوسائط يمث النقل الرب 

  81تسمح بتغيري وسط النقل املراد إستعماله

هلا  املخصصة األماكن يف البضائع وضع بالشحن يقصد للبضائع اجلوي النقل عقد ويف           

 على تؤثر ال فنية بطريقة الطائرة منت على البضاعة ترتيب به فيقصد الرص أما الطائرة، منت على

 هبا املتعلقة البيانات صحة من يتحقق أن البضاعة يتسلم أن بعد الناقل على يتعني لذلك الطائرة،

 على تؤثر ال بطريقة الطائرة ورصها على بشحنها يقوم أن النقل خبطاب ورد ملا مطابقة أهنا ويتبني

 . وسالمتها الطائرة بتوازن اإلخالل أو البضاعة سالمة

 سالمة عن املسؤول حبسبانه والناقل.اجلوية الرحلة بسالمة وثيقا اتصاال يتصل األمر هذا          

 يستلزم فقد املهمة، هبذه النهوض على املرسل من أقدر فنية ووسائل خربة من لديه ومبا الطائرة

 االصطدام أو االهتزاز من لوقايتها إسفنجية أو خشبية حبواجز البضائع بني الفصل مثال الرص

 .82توازهنا حيفظ بشكل الطائرة داخل البضاعة توزيع يتم أن أو إنكسارها أو ببعضها

 الحاوية شحن البضاعة عن طريق : أوال

يتم شحن البضاعة عن طريق احلاوية اليت هلا دور هام يف النشاط اإلقتصادي هذا ما سنعاجله يف 

 هذه اجلزئية من خالل مميزات احلاوية و انواع احلاويات.
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 مميزات الحاوية -1

، النقلأثناء عمليات توفري الكثري من املال من ناحية الشحن أد ى استعمال احلاوية  إىل            

يف جزء من الزمن الذي تستغرقه سفينة الشحن التقليدية  البضاعة بنقللشاحنة  احلاوية  إذ ميكن 

إلمتام أي من العمليتني، وهكذا فإن  تكاليف الشحن والتفريغ تنخفض، كما يساعد ذلك على 

و ختفيض   يموبالتايل سرعة التسل ول وانتقال البضائع إىل عدد أكرب من العمالء،اسرعة ومرونة تد

 .83كلفة النقل

 كما أن ه وباعتبار احلاوية  عازلة وصلبة وغري قابلة للكسر، فهي إىل حد  اآلن وسيلة

تقل ل من خطورة هالك وتلف البضائع، فالنقل  إهنا ،التغليف األكثر أمانا، إذ تعترب واقية للبضائع

باحلاوية  املربدة يسمح باحملافظة على املواد الغذائية القابلة للتلف من احلرارة والربودة والرطوبة ومن 

 .84لسرقة كون أن  احلاوية  تغلق بإحكاما مجيع التقلبات اجلوية ، ناهيك عن احلد  من حاالت

احلاوية  احلل األمثل ملنظومة النقل ، كوهنا سه لت النقل من  من ناحية النقل قدمت          

وسيط إىل آخر وهي معب ئة دون تفريغ أو إعادة تصنيف حمتوياهتا ، كما مك نت الناقل البحري من 

 تقليل املساحات الضائعة داخل السفينة دون خوف على البضائع املوجودة بداخلها من التلف مم ا

 .85ة على أكمل وجهأدى إىل استغالل السفين

ل و اإىل ظهور حمطات تداحلاوية ، فقد أد ى استخدام من ناحية املوانئ البحرية  

 ، كما أد ى تطو ر سفنمن شركات الشحن والتفريغ النمطيةلتفريغ وشحن السفن بدال  احلاوية
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باملوانئ وتزويدها مبعدات حديثة لتفريغ  احلاوية ل و اإىل تطوير وزيادة طاقات حمطات تد احلاوية

   .86ياتو ا، وإىل إنشاء موانئ متخصصة للحاحلاوية وشحن سفن 

وبالتايل أصبح النقل بواسطة احلاوية ينظم نقل جتارة البضائع املصنعة، وهي النسبة 

لبضائع من األكرب يف التجارة العاملية. فنتج عنه تغيري يف أمناط وممارسات النقل، حيث تزايد نقل ا

الباب إىل الباب واكتسب النقل متعد د الوسائط أمهية كربى، وهذا راجع إىل ما يتمي ز به النقل 

 87باحلاوية من إجيابيات

  أنواع الحاويات  -2

عبارة عن حجرة من احلديد ذات مساحة حمددة ومعروفة وميكن رص البضاعة احلاوية            

 :كاآليت  هيو البضاعة على ظ ابداخلها حلف

 2.6مرت  وارتفاع معني حدود  2.5مرت مع عرض معني حدود 6ية تكون طوهلا حوايل و اح -1

   .مرت

 .مرت 2.6مرت  وارتفاع معني  2.5مرت  مع عرض معني حدود  12ية تكون طوهلا حوايل و اح -2

س العرض مع مرت ونف 12تكون نفس طول ال : HIGH CUBEHQ يةو اح -3

 . مرت 3اختالف االرتفاع 

مرت مع نفس عرض وختتلف أن السقف مفتوح  12تكون طوهلا ال : OPEN END يةو اح -4
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وتستخدم يف حالة البضاعة هلا ارتفاعات خمتلفة مثل بعض املاكينات حيث يصعب وضعها يف 

 .88سقف حمدود

 : ، وميكن تقيمها إىل نوعنيوفقا لنوع البضائع املراد نقلهااحلاوية كما تتنو ع              

يات غري مصنوعة لنوع معني  من البضائع، وهذا النوع بدوره و ايات البضائع العامة : وهي حو اح 

 :من أمه ها ،وطرق الوصول إىل داخلها للتعبئة والتفريغ احلاوية مقسم إىل أنواع وفقا ألساسات 

، أحد بشكل تام ، سقفها وجوانبها صلبة يات مقفلةو ايات ذات االستعمال العام : وهي حو اح

السائلة  أواألقل فيه باب وخصص لنقل أنواع خمتلفة من البضائع أي البضائع اجلافة   إىلجوانبها 

 بالستيكية. أومعنية  مىت كانت معب أة يف علب

يات االستعمال العام باستثناء وجود سقف و ايات تشبه حو ايات ذات السقف املفتوح : حو اح

، كن تثبيته بالنواحي األربع للسقفالبالستيك ، ومي أومتحرك وقابل للنقل مصنوع من القماش 

ذات احلجم الكبري ، كما تستخدم لشحن  أوالبضائع الثقيلة جدا  ويستخدم هذا النوع لنقل

 .البضائع ال يت ال ميكن رفعها إال  باملرافع العلوية

العادية  احلاوية يات مسطحة : أي من دون أساسات عليا، ولكن هلا نفس طول وعرض و اح 

لتها وأحيانا بعجالت تسمح هلا بالتدحرج لتسيري عمليات و اوجمهزة بزوايا هبدف التمكني من من

 .الشحن والتفريغ والرص  على أرصفة املوانئ

 . يات ذات قوائم وذات جوانب مفتوحة : وهي تتمي ز بان  جوانبها غري ثابتةو اح

، فتتنو ع أشكاهلا حسب نوع البضائع صيات ذات تصميم خاو ااصة : وهي حيات البضائع اخلو اح
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 : ومنها

يات ذات موصفات حرارية : وهي ذات جوانب وأرضية وسقف معزولني حراريا لتخفيض و اح 

 .احلاوية تبادل احلرارة بني داخل وخارج 

 .يات حرارية مسخنة : وهي ذات مواصفات حرارية ومزودة جبهاز منتج للحرارةو اح

، مزودة جبهاز مرب د تضمن االحتفاظ بالربودة عند صفات حراريةمرب دة : وهي ذات مواية و اح

 .89مستوى معني  

الغاز  أول الغاز املضغوط لنق أويات اخلزانات : وهي ال يت تستخدم يف نقل الزيوت واحلوامض و اح 

 . ية حمكمةعن، فهي غالبا ما تكون على شكل خزانات ماملسيل

املعلومات التالية بشكل واضح ومبكان  احلاوية أن تطبع على  جيب هوهنا جتدر اإلشارة إىل أن  

 : مناسب ومرئي

 .مشغلها الرئيسي أوهوية صاحبها  -

 .مشغلها الرئيسي أو، واملخصصة من قبل صاحبها  احلاوية عالمات وأرقام حتديد  -

 .90فارغة مبا فيها جتهيزاهتا املركبة بشكل ثابت احلاوية وزن - 

البضاعة داخل احلاوية ، أما  اجلزئية الثانية سنتناول فيها  كيفية شحن البضاعة هذا فيما خيص 

 السائبة .
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 شحن البضاعة السائبة: ثانيا

يتم نقل بعض املنتجات على هيئة بضائع سائبة مثل الكميات الكبرية مـــن ســـوائل املـــواد           

 لســـكر، والقمـــح.كاالكيميائيـــة، والنفـــط واملـــواد الصلبـــة  

البضائع املثل هذا النوع من  كمـــا يتـــم نقـــل البضائـــع الســـائبة عبـــر البحـــر واألرز              

 ،لبضائع السائبة اجملزأة ءســـوا، ســـائلة أوافـــة جلا ا للموادباســـتخدام ســـفن معينة تستخدم خصيص

 داخل وخارج السفينة.  البضائع السائبة اجملزئة مصفوفة على منصات ومرفوعة عادة ما تكون

زئـــة هـــي القضبـــان احلديدية، ومن األمثلة الشائعة للمنتجات الشائعة للبضائع الســـائبة اجمل      

 .91واألنابيب، وجذوع األشـــجار

و عليه حاولنا التطرق إىل شحن البضاعة بنوعيها ،داخل احلاوية و البضاعة السائبة، أما       

املطلب الثاين سنحاول عرض فيه إلتزام جوهري و هو نقل البضاعة و بدل العناية الالزمة أثناء 

 نقلها.

 عنايتها أثناء النقل نقل البضاعة و الثاني:  المطلب

التزام بنقل البضاعة باعتباره من التزامات الرئيسية يف العالقة  إىلسنتعرض يف هذا املطلب            

ة نقل طريق ىلاو احلاوية طريقة نقل البضاعة ب إىلالذي يتفرع بدوره (، و  لو األية )الفرع التعاقد

                                                             

شريف أحمد الطباخ المحامى ،التعويض عن النقل البري و البحري و الجوي في ضوء القضاء و الفقه و المعاهدات الدولية،دار الفكر - 91 

 76، ص  2005الجامعي ،مصر، 
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ة للبضاعة أثناء مبعناية السلي التزام إىلل التطرق و اأما الفرع الثاين سنح ،البضاعة السائبة مثل القمح

  .نقلها

  ، إلتزام أصلي للناقلل: نقل البضاعةوالفرع ال 

و هو جوهر  ،العالقة التعاقدية بني الناقل واملرسل يعترب نقل البضاعة االلتزام األساسي يف           

عملية النقل  انطالقالزمان من املكان و به ن يقوم هذا االلتزام أ ءهأدافمن واجب الناقل يف  ،العقد

مل يتم النقل يف املواعيد احملددة يكون الناقل  إذاف ،يم مع مراعاة الزمان املتفق عليهإىل مكان تسل

 .92مسؤوال عن أي تأخري لوصول البضاعة إىل املرسل إليه

إال يف حالة  ،ال جيوز له أن ميلك طريقا مغايرا الغري املتفق عليه بأن يسلكه أثناء النقل كما          

يف حالة وجود قوة  أو ،اتوجود ظرف طارئ كوجود حادث مرور قد يعرقل حركة املرور لعدة ساع

 .قاهرة

يف هذه نقل البضاعة يف الوقت املناسب فتبقى أجل  منري الطريق املتفق عليه تغي ميكن        

تسليم البضاعة يف املكان أجل  ناملختصر ماقل يف أن يتبع الطريق املناسب و احلالة احلرية الكاملة للن

 .93الزمان املتفق عليهو 

 عاتق على يقع الذي الرئيسي اإللتزام ل املقارنة بالنقل اجلوي للبضائع يعتربعلى سبيو            

 جيب البضاعة نقل وأثناء 94اجلو عرب الوصول مطار إىل القيام مطار من البضاعة نقل هو الناقل

                                                             

،التعويض عن النقل البري و البحري و الجوي في ضوء القضاء و الفقه و المعاهدات الدولية،المرجع السابق  ،  شريف أحمد الطباخ -92 

 89ص 

 93نفس المرجع ، ص ،  شريف أحمد الطباخ -93 

 24ص. 2002اإلسكندرية .هاني دويدار .النظام القانوني للسالمة و الصحة في مجال النقل .دار الجامعة الجديدية للنشر  -94
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 نو االتع على الطريان شركات بني العرف جرى وقد النقل، عملية بتنفيذ يقوم أن اجلوي الناقل على

 الدويل اإلحتاد  I.A.T.A اجلمعية الدولية للنقل اجلوي اآلياتا شروط تعطى حيث بينها فيما

 عملية تنفيذ يف أخرى طائرة يستعمل أو آخر ناقال عنه ينيب أن يف احلق للناقل  اجلوي للنقل

 .95النقل

 وأمتعته، املسافر وصول فإن للمسافرين بالنقلالتزام الناقل  صعلى سبيل املقارنة فيما خيو           

املسافر  بإيصال الناقل واجب من لذا التعاقد، من وهدفه، للمسافر بالنسبة النقل عقد سبب هو

 .96العقد يف عليهما املتفق والزمان املكان إىل وأمتعته،

 ءأثنا يضمن أن األشخاص ناقل على جيب" : التجاري القانون من 62 املادة نصت كما           

 ..".. بالعقد املعني الوقت حدود يف املقصودة وجهته، إىل يوصله، وأن املسافر سالمة النقل مدة

 على حيرص أن املسافرين نقل عملية ءأثنا الناقل على جيب أنه، املادة نص من لنا يتضح         

 املسافر بإيصال العقد بتنفيذ يقوم وأن النقل وقت ءأثنا والسالمة الراحة له، منؤ وي املسافر سالمة

    .بالعقد واملعني املقصود الوقت حدود يف املقصود املكان إىل

 إخالل وكل نتيجة، بتحقيق االلتزام هو الناقل عاتق على امللقى االلتزام لنا يظهر هنا ومن          

 بتنفيذ الناقل يقم مل إذا التأخري، حالة يف السيما ويض،عللت موجبا يكون االلتزام هلذا وخمالفة

 الالحق الضرر عن التعويض طلب مع العقد فسخ طلب املسافر على وجب املسافر اجتاه التزامه،

 .97به

                                                             
evolution des causes dexonération du transporteur aérien de la convention de varsovie 1929 a la L’; BARAULT , D -95

. convention de monteréal 1999,P 63 

 59،دمشق ،سوريا ،العدد  1999إبراهيم عساف ،المسؤولية التعاقدية في عقد نقل االشخاص ،مقال منشور في مجلة القانون -96 

 .71ص 

 المرجع السابق. -97 



52 
 

  الحاوية طريقة نقل البضاعة بأوال : 

حيث تزايد نقل  98،لبضائع املصنعةل العادينقل الينظم احلاوية أصبح النقل بواسطة             

البضائع من الباب إىل الباب واكتسب النقل متعد د الوسائط أمهية كربى، وهذا راجع إىل ما يتمي ز 

 .99إجيابيات مناحلاوية ببه النقل 

النقل من وسيط إىل آخر  مهمة  سه لت ألهنا، البضائع  لنقلاحلل األمثل احلاوية  متثل           

 يل املساحات الضائعة، كما مك نت الناقل من تقلإعادة تصنيف حمتوياهتا أوتفريغ  وهي معب ئة دون

 .100دون خوف على البضائع املوجودة بداخلها من التلف مم ا أدى إىل استغالهلا على أكمل وجه

 %20يات أصبحت متكث يف املوانئ من و اإضافة إىل أن  السفن احلاملة للح           

ة الرحلة %30 إىل ، وهذا من وقت رحلتها %60، على عكس السفن العادية ال يت متكث من مد 

 .الزيادة يف التكاليف إىلما يؤدي 

ال متنع من وجود نقائص ترتكز  ،احلاويةإال  أن  هذه االمتيازات املوجودة يف استخدام            

دها فارغة يتم  استريا أوتعود فارغة  احلاوية خاصة يف عدم التوازن يف تدفقات البضائع مما جيعل 

، زيادة عن التأخري تفاديا هلذه مستأجرها أو احلاوية ، ويف ذلك خسارة ملالك إلعادة تصديرها معب ئة

م عند عدم إرجاعها هلم أو إرجاعها هلم أو إرجاعها اخلسارة املالية، نظم اجملهزين كيفية تعويضه

متأخرة مما جعل نزيف للعملة الصعبة لصاحلهم و ناتج عن إمهال املستوردين يف إرجاع احلاويات و 

 .101املواعيد التنظيمية

                                                             
;RTD 1983 ;vente .transport et autre contrats commerciaux HEMARD.ET BOULOC -98 

 109،ص  1997)طرق و سكك( و الجوي و البحري،نيسان،عمان ،مهندس روحي لطفي جمال ،مبادئ النقل البري -99 

100- F. PEYREL ,Le transport routier de marchandises ,éd,GEATA , 1999 ,p 56 

 32ص  1990هاني محمد دويدار ، العقود التجارية و العمليات المصرفية ،دار الجامعية الجديدة للنشر ،االسكندرية ،مصر ، - 101 
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سبق و أن تطرقنا إىل نقل البضاعة داخل احلاوية أما اجلزئية الثانية سنتناول فيها نقل البضاعة 

 السائبة.

 طريقة نقل البضاعة السائبة ثانيا:

يف نقل البضاعة السائبة عن طريق يتم نقل البضاعة السائبة من طرف جمموعة متخصصة            

هذه القيام بنقل أجل  إال أنه من ،الربية الوجهة إىلالشاحنة املتوجهة  إىل  يناءاملمعدات من ت و أال

أن يقوم بتسليم وصل استالم  ،صاحب البضاعةجيب على ، البضاعة من طرف عمال امليناء

 .الذي يقوم بدوره بنقل البضاعة العامل إىلالبضاعة 

 إىل يناءاملالبضاعة من  شحنتعترب هذه الوثيقة أساسية للبضاعة املراد نقلها ألنه اليقوم ب           

القيام هبذا اإلجراء يتم شحن ، كما أنه بعد ستالم من املؤسسة املينائيةل اإلالشاحنة إال بوجود وص

البضاعة السائبة مباشرة، و من هذه املرحلة ميكن للناقل اخلروج من امليناء إىل الوجهة النهائية املتفق 

ليها هذا من جهة،  و من جهة أخرى قد تكون البضاعة يف أماكن املخصصة للتخزين، يتم ع

اليت  هنا أمام اخلدمات اللوجستيةشحنها بواسطة معدات و أالت تابعة لشركات خاصة و نكون 

 .102 تقوم هبا الشركات اخلاصة

تناولنا بإختصار طريقة و كيفية نقل البضاعة داخل احلاوية و البضاعة السائبة، أما الفرع الثاين      

 سنتناول إلتزام بدل العناية الالزمة لنقل البضاعة.

 

 

                                                             

 2017/05/09مع عمال الميناء بتاريخ :  وهراندراسة ميدانية بميناء  -102
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 عناية السليمة للبضاعة المنقولةدل الالفرع الثاني: ب

 حفظها يف العادية العناية ببذل وذلك عليها، باحملافظة البضاعة نقل أثناء الناقل يلتزم           

 لاللتزام تابعا االلتزام هذا ويعد بالنقل التزامه لتنفيذ الالزم بالقدر سليمة وصوهلا تكفل اليت وصيانتها

 .103للبضاعة السليم النقل بضمان للناقل واجلوهري األساسي

 فاملرسل العمليات، من بغريها النقل عملية وخيلط الناقل التزام جيزئ الرأي هذا أن غري           

 يستوجب النقل كان إذاف نقلها، قصد ولكنه إيداعها جمرد يقصد مل الناقل إىل البضاعة يسلم عندما

 عملية عن منفصال يكون ال العمل هذا فإن النقل متام حلني، إليه املسلمة بالبضاعة الناقل احتفاظ

 لعقد وليس النقل عقد إىل املنقولة البضائع على باحملافظة الناقل التزام يستند ولذلك ،تلك النقل

 كلتا يف خيتلف األشياء على باحملافظة االلتزام ألن األثر، من جمردا ذلك يكون وال بأجر، الوديعة

 .احلالتني

 يلتزم الناقل فإن طبيعتها على حسب الالزمة العناية بتقدمي لديه املودع يلتزم فبينما          

 الناقل من العادية العناية تقتضي وال بالنقل التزامه لتنفيذ الالزم بالقدر املنقولة البضائع على باحملافظة

 عملية تقتضيها اليت والصيانة للعناية إجيابية أعمال من البضاعة يلزم ما وإمنا فقط، احلفظ جمرد

 .كناقل املهين نشاطه يف تدخل واليت، 104النقل

 أو اتفاق يوجد مل ما البضاعة طبيعة تقتضيها اليت االستثنائية العناية بأعمال يلتزم ال ولكنه         

 االقتضاء وعند النقل مستند يف بذكرها ملزم املرسل احلالة هذه يفو .ذلك خبالف يقضي قانوين نص

 .البضاعة على

                                                             

 65،ص  السابق هاني محمد دويدار ، المرجع -103
 59هاني محمد دويدار ، نفس المرجع ،ص -104 
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 الربي النقل عقد عن خيتلف ال لألشخاص الربي النقل عقد سبيل املقارنة جند أن علىو            

 إىل ساملا وأمتعته، املسافر وصول وهو ملني هدف بتحقيق التزاما الناقل عاتق على يرتب إذ للبضائع

 وهذا التزام أهم هو املسافر سالمة على وحرصه الناقل فالتزام .احملدد ادعاملي ويف عليه، املتفق املكان

 منذ املسافر سالمة بضمان مز مل الناقل نإ  صراحة  التجاري القانون من 62 املادة عليه، نصت ما

 .املقصود املكان إىل وصوله، غاية إىل النقل وسيلة ركوبه

هذا بإختصار حول تسليم البضاعة للمرسل إليه، أما فيما خيص تفريغ البضاعة املنقولة سواء إفراغ 

اليت تكون داخل احلاوية او البضاعة السائبة و تسليمها للمرسل إليه سنعاجله يف املطلب البضاعة 

  .الثتال

  إليه: تفريغ البضاعة المنقولة و تسليمها للمرسل المطلب الثالث

ل تقسيمه و اسنح ال تتم العالقة التعاقدية ، هبدون هيعترب هذا االلتزام إلتزام جوهري ألن           

الثاين يتعلق بتسليم البضاعة املنقولة للمرسل و يتعلق بإلتزام بتفريغ البضاعة املنقولة  لو األ ، فرعني إىل

  .إليه

 تفريغ البضاعة المنقولة  :لوال الفرع 

 مادية عملية يعترب التفريغو  بتفريغها، الناقل وصوله بعدالناقل الربي بتفريغ البضاعة و  يلتزم           

 البضاعة السائبة من وسيلة أو احلاوية  فراغإ تعينالطرقات و  تابعة لعقد النقل الربي للبضائع عرب

 إليه. للمرسل  أو)الشاحنة( لتسليمها للمرسل  النقل
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 مل ما عنها مسؤوال ويكون الناقل يتوالها النقل، بعملية ملحقة عملية تعترب التفريغ وعملية          

 املرسل  أوعاتق املرسل  على تقع التفريغ عملية أن على يتفق كأن ذلك، غري على تفاقإايوجد 

 .105التفريغ بسبب يقع الذي الضرر عن الناقل يسأل األخرية ال احلالة هذه ويف إليه،

 طريقة تفريغ البضاعة المنقولة  :أوال

توافق حول كيفية تفريغ  أجل  من إليهاملرسل  أويقوم الناقل بإتباع تعليمات املرسل            

 يف من أعوان النقل متخصص شخص أو ل خمتص و امبق البضاعة فتكون عملية التفريغ البضاعة  

إليه هو الذي حيضر  املرسل أوفالغالب ما هو موجود من الناحية التطبيقية أن املرسل  طريقة التفريغ،

   .البضاعة السائبة أو احلاوية تفريغ البضاعة إما أجل  الوسائل الالزمة من

 تفريغ البضاعة في المكان المتفق عليه ثانيا:

ذلك وفق يقوم بتفريغ البضاعة يف املكان والزمان املتفق عليه و يعترب من واجب الناقل أن            

 وقت على االتفاق عدم حالة يف العرف ويسرى ،إليهاملرسل  أوالتعليمات اليت يقدمها له املرسل 

 بتاريخ الصادر قرارها يف اخلامسة الغرفة باريس  استئناف حمكمة قضت فقد البضاعة،  لتفريغ معني

 TRASPECIALضد  ALEMAYNA FRANCE ET AUTREيف قضية 1985ماي 04

 يف بالبضائع التموين شاحنات بتفريغ الفرنسية املؤسسات قيام جرى على فرنسا يف " العرف :بأن

 .106للزبائن" توزيعها تأمن اليت املركبات لشحنل املسائية الفرتة وختصيص الصباحية الفرتة

 إىل تسليم البضاعة للمرسل إليه. فيه أما الفرع الثاين سنتطرق البضاعة،تطرقنا إىل طريقة تفريغ 

 

                                                             
105-J.BELLOTTI K ,le transport intrenational de marchandises,vuibert paris 1992 ,p 154  

106- J. BELLOTTI K ,le transport intrenational de marchandises , opt cit , p 189. 
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  إليهللمرسل  تسليم البضاعة :الفرع الثاني

الناقل من أجل تنفيذ عقده م به التزام يقو  آخرهو  إليهالبضاعة للمرسل  تسليمبالتزام  نإ          

  .يكون قد أهنى مهامه على أحسن وجهو 

 التسليم لصحة يشرتط وال  عليهما، املتفق والزمان املكان يف يتم البضاعة املنقولة تسليم نإ         

 النقل، مستند يف املبينة البضاعة ذات على يرد أن بل فقط، عليهما املتفق والزمان املكان يف يتم أن

 .وكيله أو الشرعي إليه املرسل إما وهو البضاعة استالم يف احلق لصاحب حيصل أن و

 تنتهي وبه بضائع عرب الطرقاتال النقل عقد لتنفيذ حداالبضاعة املنقولة  تسليم يضع        

 مسؤولية وتتحول التجاري، القانون من 46 ملادةا نص مبقتضى الناقل عاتق على امللقاة املسؤولية

 .إليه ملرسلا  إىلضرر البضاعة 

قا الناقل و املرسل ايف حالة ما إذا إتف إليهاملرسل  إىلكما حيق للناقل عدم تسليم البضاعة            

،ففي هذه احلالة ميتنع على  إليهعلى دفع أجرة أو مصروفات املستحقة اليت يف عاتق املرسل  إليه

 غاية تسديد األجرة أو املصاريف املتفق عليها سابقا. إىلتسليم البضاعة 

من وجود امسه و بيانات احملددة  التأكدالبضاعة بعد  إليهكما جيب على الناقل أن يسلم للمرسل   

 .خاصة إذا كانت معاملته األوىل معه يف وثيقة النقل ، 

 منها:ليه حقوق إللمرسل 

  من سالمة البضاعة  التأكدو هذا من أجل  إليهاحلق يف فحص البضاعة املسلمة

 .عند وصوهلا

  من مدى مصداقية املرسل على حسب ما إتفق عليه مسبقا  إليهاملرسل  تأكد

  .على العناصر عقد التجاري للبضاعة
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  فحص البضاعة من أجل دفع املسؤولية يف حالة وجود أي نقص أو تلف  تأكد و

 .107جزئي للبضاعة أوكلي 

مت عرض أهم النقاط حول إلتزام الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه، أما املبحث الثالث       

 سنعرض أهم إلتزامات املرسل إليه.

  إليهالتزامات المرسل  :المبحث الثالث

 إليهااللتزام املرسل  ويف التزام باستالم البضاعة من الناقل  تتمثل إليهالتزامات املرسل            

 املكان املتفق عليه . إىلللناقل الربي و املصروفات املستحقة عند وصول بضاعة  جرةبدفع األ

 استالم البضاعة من الناقل  :لوال المطلب 

مواصلة أجل  بتسلم البضاعة املنقولة من الناقل من إليهملرسل أمام املزما الناقل يكون            

أن لزم بتحديد مكان تسليم البضاعة وعلى الناقل إال م إليه،كما أن املرسل عملية تنفيذ العقد 

 45يف نص املادة  ثناء على هذه القاعدةإال أنه ورد است .مكان وزمان تسليم البضاعة يتقيد من 

 ،طناملو  إىل: يف حالة نقل الشيء غري مشروط تسليمه من قانون التجاري واليت تنص على أنه

يكون يف استطاعة  وقت الذي ميكن له تسليمه مبجرد مان با إليهوجب على الناقل إخطار املرسل 

 ."الناقل وضعه حتت تصرفه

 رسل إليه مكان وزمان لة عدم حتديد املأنه يف حا استخالصه من هذا النص ما ميكن            

الزمان الذي وجب على الناقل حتديد املكان وذلك بإخطاره مسبقا عن املكان و ، لتسليم البضاعة

 تنفيذ العقد.أجل  كون مناسبا للناقل مني
                                                             

107- J. BELLOTTI K ,le transport intrenational de marchandises , opt cit , p 192. 
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املرسل  إىلتسليم البضاعة  إجراءاتحول عدم مواصلة  كما يضم قانون التجاري إسثتناء               

 يرفع مل إذا  54املنصوص عليها يف املادة فيما عدا احلاالت ": تقضياليت و  46يف نص املادة  إليه

أن يطلب منه ى الناقل أن  خيرب املرسل بذلك و وجب عل ،إليهالشيء املنقول من املكان املوجه 

و جيب عليه يف هذه احلالة إيداع الشيء يف  التعليمات هبذا الشأن و أن ينتظر هذه التعليمات

  ."مكان أمني

 أمنييف مكان  البضاعة يف هذه احلالة إيداع على الناقلجيب  حسب بعض األراء الفقهية           

املناسب اليت خيشى عليها من التلف  األشياءكان من   إذابيع الشيء املنقول  هعلى انه جيوز ل

 .108يضة من طرف رئيس احملكمة املختصةصادر يف ذيل العر  أمريسمح هبذا البيع مبقتضى و 

كان صاحل لالستهالك و تتم معاينة هذه   إذاطمره  أو إتالفعن ذلك فانه ميكن  وفضال           

قبل رئيس اجمللس الشعيب احلالة اخلاصة بعدم صالحية الشيء لالستهالك مبوجب حمضر معد من 

ممثليهما حبضر مسؤول عن مصلحة حفظ الصحة باجمللس الشعيب  أورئيس أمن الدائرة البلدي و 

فيما خيص موقف املشرع اجلزائري يف ، أما 109البلدي ومواطنني اثنني ميارسان النشاطات التجارية

 الفقرة الرابعة من القانون التجاري. 46هذا اجملال هو نفسه بنفس اإلجراءات طبقا لنص املادة 

سبق وأن تطرقنا إىل إستالم املرسل إليه البضاعة من الناقل ، أما املطلب الثاين سنتطرق           

 املستحقة عند الوصول.إىل دفع أجرة الناقل و املصروفات فيه 

 

                                                             
108-F.COLLART DULLILAUT et P. DEL BECQUE ,contrat civils et commerciaux ,éd , Dalloz ,paris ,5éme , édition 

,2001 , P 70 .  

109- F.COLLART DULLILAUT et P. DEL BECQUE  ,contrat civils et commerciaux,opt cit ,p 76. 
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 مصروفات المستحقة عند الوصول للناقل و  أجرة: دفع الثانيالمطلب 

و حتدد النقل للناقل الربي  جرةإلتزام املرسل بدفع األعن سنتطرق يف هذا املطلب             

كما أن   ،غاية نقطة الوصول إىلاملسار املتفق عليه من نقطة االنطالق حسب املسافة املقطوعة و 

إلتزام بدفع املصروفات املستحقة عند وصول و ذلك حسب ظروف  اليت تنقل فيها  إليهللمرسل 

  .البضاعة

  )إلتزام نسبي(للناقل أجرة: دفع لوال الفرع 

بدفع مستحقات النقل إال أنه قد  ىلو األأن املرسل هو ملزم بالدرجة  إستخلصناأن سبق و            

فبمجرد  إليهعلى أن مصاريف النقل تبقى على عاتق املرسل  إليهيتم إتفاق املرسل مع املرسل 

 40طبقا لنص املادة  ملزما بدفع مصاريف النقل األخرياملرسل إليه يصبح هذا  إىلوصول البضاعة 

  .من القانون التجاري

سل هو نفسه املرسل إليه ففي هذه احلالة يلتزم صاحب البضاعة كما ميكن أن يكون املر            

 بدفع أجرة النقل .

تكون أجرة الناقل كذلك بتضامن املرسل و املرسل إليه و تدفع هذه األجرة أثناء تسلم            

 الناقل للبضاعة و نكون هنا أمام حالة دفع أجرة الناقل إلتزام نسيب.

هذا ما قبل إستالم الناقل البضاعة و  املرسلالنقل يتفق عليها الناقل و  تكاليفكما أن             

 .تنفيذ عقد النقل الربي للبضائع عرب الطرقاتأجل  جرت عليه العادة من
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و مبدأ تضامن المرسل و المرسل فع مصروفات المستحقة عند الوصول : دالفرع الثاني

 إليه

واملصاريف امللحقة للبضاعة عند  التكاليفاألطراف املتعاقدة على دفع  عند إتفاق           

 .110هذا االلتزام على املرسل إليه يقعالوصول، 

محاية حقه هذا من أجل  كما ميكن للناقل أن يطلب تسبيقات من طرف املرسل من            

 40نص املادة ولقد ورد يف  .111جهة، ومن جهة أخرى يتفادى مصاريف النقل من ماله اخلاص

: "أن  مصاريف الواردة لنقل البضاعة قد تكون بالت ضامن بني املرسل على أنه  من القانون التجاري

 واملرسل إليه، حسب احلاالت ففي هذه احلالة ال يكون املرسل نفسه املرسل إليه".

املرسل إليه حتمل كما أن  املادة القانونية السابقة الذكر يستشف منها أن ه ليس فقط             

املرسل من التزامه بدفعها، فيظل للناقل حق الرجوع على املرسل  فيمصاريف النقل، بل ال يكون مع

 ،كما مبا يستوفه من املرسل إليه، فيكون كال من املرسل واملرسل إليه ملزمني بدفعها بالت ضامن

جرة عند وصول األشياء املنقولة، من القانون التجاري على أن ه: إذا اشرتط دفع األ 40املادة  تجاء

 فيكون املرسل واملرسل إليه الذي صدر منه القبول ملزمني بإذائهما بالت ضامن بينهما".

عجز املرسل إليه عن دفع مستحقات النقل وجيوز الرجوع إىل تتمثل يف فهناك حالة خاصة،         

ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف بالغ )مصاريف النقل(، وهذا تلك املاستحقاق أجل  املرسل من

بقوهلا: "إن  اإلرسال املستحق عند الوصول ال يرتتب عليه  1990فيفري 20قرارها الصادر بتاريخ 

                                                             

 .12، ص. 2003سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة،  -110

 .110، ص. 1997روحي لطفي الشريف، مبادئ النقل البري )طرق وسكك( والجوي والحجري، نيسان، عمان،  مهندس -111
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ئها يف حالة عجز املرسل إليه من اأدباملرسل إليه، بل يبقى ملزما ب جرةاستبدال املرسل كمدين باأل

 . 112"نقلع املصاريف املستحقة  لعقد الدف

أجل  وعليه جند أن  الناقل قد منح له القانون واالجتهاد القضائي ضمانات كافية من           

ن معني خاصة اويف زم ،اليت هي مقابل نقله للبضاعة من مكان إىل مكان جرةحتقيق املصاريف واأل

 . كانت البضاعة سريعة التلف  إذا

 أجرةما ميكن االتفاق عليه كذلك أن  املرسل هو من يقوم بدفع مجيع تكاليف النقل مبا فيها        

و يعترب هو املدين األصلي كونه العنصر  النقل ومصاريف النقل حىت وصول إىل املكان املتفق عليه

 .املتعاقد مع الناقل

ئع ففي هذه احلالة إجباريا وهناك استثناء يف حالة وجود شركة نقل خاصة بنقل البضا           

تتكفل بدورها  و ، للشركة بضاعةالأثناء تسليمه يقوم املرسل بدفع مجيع مستحقات النقل إىل شركة 

 .113مبقتضى عقد عمل جيمع الشركة و السائق لسائقل جرةوالشركة هي من تقوم بدفع األ  هابنقل

 كخاتمة للفصل االول 

إلتزامات كال االطراف املتعاقدة و ذلك من مكان و زمان  على دراسةهذا الفصل إحنصر  إحنصر

، فلكل طرف إلتزاماته اخلاصة جمرب على تنفيذها   إنطالق البضاعة لنقلها اىل غاية الوجهة النهائية هلا 

،كما للناقل الربي إلتزامات و  من بينها دفع األجرة العقد حبيث للمرسل إلتزامات  جوهرية يف

      .من مكان تسلمها من املرسل اىل غاية تسليمها النهائي اىل املرسل اليه  نقل البضاعة هاجوهر 
                                                             

112 - Bar thélény MERCADAL, Droit des terrestier et aériens, Dalloz, Delta, 1996, p. 86. 

لفقه والمعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، شريف أحمد الّطباخ، الّتعويض عن النقل البري والبحري والجوي في ضوء القضاء وا -113 

 .39، ص. 2005اإلسكندرية، 
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يكون هذا االخري إما املرسل نفسه أو الطرف الثالث يف العقد و إلتزامه الرئيسي إال و هو تسلم 

و دفعه لألجرة إن كان اإلتفاق يصرح عن  البضاعة من الناقل الربي يف املكان و الزمان املتفق عليه

 .لكذ

مكانة املستجدات القانونية و املادية على عقد النقل  ص الفصل الثاين سنتاول فيهفيما خي        

التأمني البضاعة، و مدى مكانة  عقدو تتجزأ إىل   و اليت طرأت يف أواخر القرن املاضي الربي

 .أعوان النقل  التأمني البضاعة املنقولة عرب الطرقات، و

 و الوثائق اإللكرتونية. يف النقل املتعدد الوسائط و احلاويتية  تتمثلمستجدات مادية  هناك
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  مستجدات عقد النقل البري.  الفصل الثاني

نقل البضائع عرب تعترب املستجدات القانونية و املادية من أهم املظاهر اليت عرفها عقد         

  املنظم،التأمني االجتماعي العلمي مظهر من مظاهر بإعتباره   التأمنينتطرق إىل  الطرقات، سوف 

أي تعويض  أو ادا  الذي يلتزم مبقتضاه املؤمن أن يؤدي إىل املؤمن له إير  العقد ذلك يعد عقد التأمني

دفعة تالية  أوحتقق اخلطر املبني يف العقد، وذلك مقابل القسط  أويف حالة وقوع حادث  ،مايل آخر

 20املؤرخ يف  04-06قانون الاملشرع اجلزائري يف  عرفه،  مؤمنأخرى يؤديها املؤمن له لل

  .التأميناتنون املتضمن قا، 07-95املتمم ألمر واملعدل و   2006فيفري

املؤرخ يف  05-473املرسوم التنفيذي رقم  مأعوان النقل،و قد عرفهمث نواصل بدراسة          

كما   نقل البضائع وكيفيات ممارستها،، حيدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي  2005ديسمرب 13

 يلي:

النقل املتعدد الوسائط و احلاويتية بإعتبارمها عنصران  و منهاملستجدات املادية نتناول ا          

الوثائق اإللكرتونية املستحدثة كوسيلة معاصرة يف نقل البضائع عرب مث ،  لبضائع أساسيان يف نقل ا

 الطرقات.

  جدات القانونية المستول: المبحث ال 

 تتمثل أهم املستجدات القانونية يف مكانة التأمني يف عقد النقل للبضائع و دور أعوان النقل. 
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 و المنازعات الناشئة عنهابضائع ال تأمين:  عقد لوال  المطلب

نظرا ألمهية هذه العملية  04/06لعقد التأمني أحكام خصصها املشرع يف قانون التأمينات         

 يف عقد النقل البضائع و األخطار اليت تواجهها البضاعة إثر هذه املرحلة.

 و الخطار التي تواجهها بضائعال التأمينعقد إبرام  الفرع الول :

 خيضع إبرام عقد التأمني غلى أحكام عامة و خاصة.

 بضائعال التأمينعقد إبرام  أوال:

عقد يلتزم مبقتضاه أن يؤدي  "من القانون املدين على أنه 619يعرف عقد التأمني يف املادة         

إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي إشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو أي عوض 

لية أخرى مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق املبني بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة ما

  ."يؤديها املؤمن له للمؤمن

هتمام هنا بأطراف ، حيث يبدو اإلماية البضاعةلبضاعة الوسيلة القانونية حليعترب تأمني ا           

كما يعين ضمانات لتنفيذ التزام أي ،ت كل طرف واملصلحة اليت تعود عليه من التعاقدادهالعقد وتع

 .114الوفاء بالدينالضمانات اليت تؤمن الدائن من خطر عدم 

 55 لقد إهتم املشرع اجلزائري بأحكام عقد التأمني اليت يرد على نقل البضائع من املادة          

 من قانون التأمينات .   04/06من قانون  56إىل املادة

                                                             

 
 .44جديدي معراج ، محاضرات في قانون التأمين الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص -114
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هي تأمني جممل البضاعة لتفادي اخلسارة الكبرية  قولة برا  نللبضاعة امل التأمنيكما أن              

ة عقد جتاري بني طرفني يعرفان باملؤمن واملؤمن له، بقصد مواجه التأمنيإنه عقد ، و 115احملتملة

للمؤمن له  التأمنيويف حالة وقوع اخلطر يلتزم املؤمن بدفع مبلغ  األخطار  اليت حتل باملؤمن له،

فتأمني البضاعة يعترب محاية من اخلسائر املادية ، التأمني للمؤمنؤمن له بدفع قسط مقابل التزام امل

، اليت تتعرض هلا وسائل النقل والبضائع والسلع املنقولة عليها من األخطار املختلفة اليت تتعرض له

فتنقسم إىل نوعني أساسيني  التأمنيختالف الشيء موضوع هنا طبقا إل التأمنيوختتلف وسائل 

 ومها:

 على وسائل النقل نفسها: التأمني 

إىل محاية وسائل النقل بأنواعها املختلفة من خطر احلريق  التأمنيويهدف هذا الن وع من            

 اجلزئي. أوالفقدان الكلي  أو

 على البضائع: التأمني 

أصحاب  أوإىل تعويض أصحاب البضائع املنقولة  التأمنيويهدف هذا الن وع من            

يها من اخلسائر املادية اليت تتعرض هلا هذه البضائع من األخطار املختلفة أثناء عمليات املصلحة ف

 .116التفريغ أوالنقل  أوالشحن 

                                                             

 .90 ص.2000جمال الدين مكناس، التأمين )عقد التأمين (، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، -115

 .55، ص. 2005أنور طلبة، العقود الصغيرة )عقد التأمين البري(، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  -116 
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 :من قانون التأمينات 08 يت يفرضها املشرع فقد نصت املادةفيما خيص الشكلية ال            

 ، زيادة على توقيع الطرفنيواضحة و ينبغي أن حتتوي إجباريا ، حبروفالتأمني كتابياحيرر عقد "

 :املكتتبني على البيانات التالية

  .اسم كل من الطرفني املتعاقدين و عنواهنما -

  .الشخص املؤمن له أو يءالش -

 .طبيعة املخاطر املضمونة  -

  .تاريخ االكتتاب -

  .مدتهتاريخ سريان العقد و  -

  .التأمنيمبلغ االشرتاك  -

  .سارية املفعول التأمنيمدة  -

     .التأمنيرقم عقد  -

نات اليت يشمل عليها عقد التأمني، مدته وجيب أن تكون مكتوبة بشكل من بني البيا           

و قد تكون  ،117كانت طبيعة العقد تدل على ذلك  إذاضمنية  أوتكون مدة العقد صرحية و  ، ظاهر

دة اليت يتم املهي  التأمنيحيث تكون مدة  ،ملدة ال تزيد عن سنة بالنسبة لتأمني حلوادث النقل

 تأمينها.

 :كما يلي   تأمني ال لعقد ف العناصر األساسية تعر   

                                                             

بن عبيدة عبد الحفيظ، إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع الجزائري، الديوان الوطني -117 

       . 37، ص2000لألشغال التربوية، 
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 وهو ممثل يف شركة التأمني  ،املؤمن: ميثل شركة التأمني اليت تدفع مبلغ التأمني للتعويض

 باملعىن أن املؤمن هو شركة التأمني. ،املتخصصة اليت تتوىل إجراءات التعاقد مع املؤمن له

  املؤمن له: وهو الطرف الثاين يف العملية التأمينية للبضائع املنقولة واليت تتوىل دفع األقساط

ني على التعويضات املقررة أو وفقا للعقد مع الشركة نظري حصوله هو أو املستفيد من التأم

 .118العقداحملددة يف 

 بتعويض املؤمن يلتزم و لتزم املؤمن بتغطية اخلطر املؤمن منهنه على املؤمن له أن يأكما 

 أن دام ما وهذا ، لديه املؤمن يءبالش أحلقت اليت املادية اخلسائر كافة عن له املؤمن

 قودع يف التعويضي مببدأ يعرف ما وهو اخلطر وقوع جراء من تتضرر له املؤمن لحةصم

 املؤمن حمل املؤمن حلول يقتضي يالذ احللول مبدأ إىل هاعخضو  إىل باإلضافة ،119التأمني

 يتم احللول وهذا الضرر إحداث نع املسؤول الشخص من التعويض على واجلدول له

 لضررا تغطية هو التأمني مبلغ نأل التعويض، ومبلغ التأمني مبلغ بني القانون وبقوة تلقائيا

 فقد بتغطيتها املؤمن يلتزم اليت األضرار أما .عليه املؤمن اخلطر وقوع جراء من له وقع يالذ

 :وهيمن نفس القانون  شرع الثانية للمادة اادستني إاجلزائر  املشرع حددها

  . الطارئة احلاالت نع الناجتة واألضرار اخلسائر -

  .نهاع ياعنم والؤ مس له املؤمن يكون أشخاص فيها يتسبب اليت واألضرار اخلسائر -

 .له املؤمن من متعمد غري أخط نع الناجتة واألضرار اخلسائر -

                                                             

نفس المرجع   بن عبيدة عبد الحفيظ، إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع الجزائري،- 118 

 . 48ص 

        24.. ص 2005محمد حسن قاسم، إنهاء عقد التأمين بعد وقوع الكارثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، - 119
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 ،عنها ولؤ مس له املؤمن يكون اليت احليوانات أو األشياء تسببها اليت واألضرار اخلسائر -

  .120املسؤولية من تأمينا يكون وقد األشياء على تأمينا يكون قد األضرار منيأت نإو عليه ف

 بسبب تلحقه اليت األضرار من له املؤمن محاية إىل هتدف اليت األضرار عن منيأت إن           

 اليت اخلسائر يف تتمثل أو الغري، عليه حيكم يالذ التعويض يف تتمثل قد الغري، قبل مسؤوليته

 بسبب املسؤولية ىعو دب اخلسائر هبذه الرجوع من يتمكن مل إذا هعن املسؤولية لدفع يتكبدها

 حتقق ،نتيجة له باملؤمن تلحق اليت األضرار تغطية على يقتدر ال املسؤولية تأمني أن ذلك ساره،عإ

 على املسؤولية عييد يالذ الغري مطالبة من تلحق اليت األضرار أيضا يغطي بل الغري، قبل مسؤوليته

قانون  من 99 إىل 90 من املواد يف مسؤولية تامني ياجلزائر  التأمني قانون لو اتن وقد. أساس غري

 اليت القانون هذا من لو األ الباب من الرابع لصالف يف الواردة وصصالن إىل باإلضافة ،التأمينات 

 النشاط جهأو  بعض ممارسةعن  الناشئة يةعنامل املسؤولية أنواع بعض نأبش ياإلجبار  التأمني تفرض

 .  121املختلفة

هذه احلالة يكون املؤمن ملتزما بدفع مبلغ  كما ينتهي العقد بتحقيق اخلطر املؤمن منه ففي

 التأمني .
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المتضمن قانون التامينات ، المرجع   07/95و المعدل و المتمم ألمر   2006فيفري  20المؤرخ في   04/06قانون 

 .السابق

المتضمن   07/95و المعدل و المتمم ألمر   2006فيفري  20المؤرخ في   04/06قانون  من  99الى  م  90أنظر المواد من م -121  
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منح املشرع اجلزائري احلق يف فسخ العقد يف حالة عدم الوفاء بالقسط أو يف حالة       

التصرحيات بتفاقم اخلطر من قبل املؤمن له أو يف حالة تصرحيات غري مضبوطة أو يف حالة 

 .122له أو قبوله يف التسوية القضائية  اإلفالس

 .من قانون التأمينات 04/06من قانون  15طبقا للمادة  بدفع قسط التأمني كما  يلتزم املؤمن له

للمؤمن حق الفسخ عقد التأمني فللمؤمن له كذلك احلق يف الفسخ العقد وذلك  ذلكك       

يف حالة إفالس املؤمن وقبوله  أومبلغ القسط،  ضيف حالة زوال تفاقم اخلطر ورفض املؤمن ختفي

 .123التسوية القضائية يف

 15 املادة إليها أشارت االلتزامات من ةعجممو  له املؤمن اتقع على التأمني عقد يرتب           

 :  يلي كما تتحدد وهي ات،التأمين قانون من

 للمؤمن الزمة ستمارةإ ضمن لديه املعروفة والظروف البيانات جبملة العقد اكتتاب عند جالتدري      

                      .العقد يف اعليه املتفق الفرتات يف االشرتاك أو القسط دفع، هبا يتكفل اليت األخطاء بتقدير

 املؤمن مع اعليه اتفق اليت االلتزامات احرتام له املؤمن بفعل تفاقمه أو اخلطر بتغري الدقيق جالتدري

 .العمل به اجلار التشريع يفرضها اليت وتلك

 جبميع يزوده نأو  عليه هعطالإ مبجرد الضمان هعن ينجر حادث كل نع املؤمن تبليغ إن       

 عند باخلطر املتعلقة بالبيانات اإلدالء االلتزام ، القسط بدفع لتزاماإل منها ، لذلك اإليضاحات

  .التعاقد

  العقد، سريان أثناء اخلطر زيادة إىل تؤد اليت الظروف عن النعباإل لتزاماإل-

                                                             
122  - www.arblaws.com/board/showthead. :  2016/09/08 تاريخ اإلضطالع 
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  .124وقوده عند هعن واإلبالغ نطاقه تضييق أو اخلطر بوقف لتزاماإل-

 املؤمن موطن وهو املدين موطن يف يتم  هأن فاألصل التأمني قسط أداء مكانأما فيما خيص         

 ةعدف كل يف له املؤمن موطن إىل ينتقل أن عليه ينجم ،إذ للمؤمن إرهاق مبثابة يعترب  ولكن ، له

 حممول ال مطلوب الدين أن دةعلقا فخالفا لذلك ،التأمني أقساط أو قسط استالمأجل  من تأمينية

 .125استحقاقهاأجل  حلول عند األقساط دفعأجل  من املؤمن مقر إىل نتقالإب يلتزم له املؤمن 

 تقضي اليت الكالسيكية دةعبالقا يأخذ ،ياجلزائر  املشرع أن جند نصوص ال إىل ناعجو ر وب           

 يكون بالذات، املعينة األشياء داعما بااللتزامات الوفاء أن  حيث حمموال، وليس املطلوب الدين نأب

  . الفرنسي املشرع أيضا به خذأ ما وهو مؤسسته مركز فيه يوجد يالذ املكان يف أو الوفاء وقت

 يف نهإف التأمني شركات نشاط طبيعة إىل تباراعإو  العام النظام من ليست دةعالقا أن إال         

 عليه تنص ما وهو ،التأمني أقساط يدفع التأمني شركة موطن إىل نتقالباإل له املؤمن يلتزم الواقع

 من ليست دةعالقا هذه أن ماادم للدفع خرآ مكان على تفاقاإل للطرفني جيوز ،كماالتأمني وثيقة

 .  العام النظام

 بدفعه  ،126له املؤمن يقوم حيث نقدا، القسط دفع يتم القسط دفع طريقةىل إأما بالنسبة         

 بريدية حوالة طريق عن الدفع يتم وقد املفوض التأمني أقساط بقبض الشركة تكلفه يالذ للشخص

                                                             

ل، أصول التأمين )عقد ضمان( دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء األسس الفنية للتأمين، منشورات مصطفى محمد جما- 124 

 .80، ص 1999حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

س المرجع بن عبيدة عبد الحفيظ، إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع الجزائري،  نف-125 

      . 53، ص
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 ال احلالة هذه املؤمن،ويف ملصلحة شيك طريق عن ،أو البنك يف له املؤمن رصيد من املبلغحتويل  أو

   .127املؤمن طرف من املبلغ قبض بعد إال له املؤمن تربأ ذمة

 نظرا املؤمن، هبا يقوم اليت العمليات عبصأ من تعترب التأمني قسط تقدير معايري إن           

أجل  من املعايري بعض على التأمني شركات تعتمد ما ادةعو  ية،التأمين للعمليات التقين للطابع

 أو اخلطر، وتسيري اكتتاب ،ونفقات ودهجو  احتمال ودرجة اخلطر يةعونو  ،كطبيعة القسط حساب

 . التأمني ملياتع من مليةع بكل ةصاخلا بالتعريفة يتعلق تقين رصعن

 اخلطر قياسأجل  من ائيةصاإلح واألساليب الطرق على أيضا التأمني شركات تعتمد كما           

 . 128الشركة تتحملها واليت هاعوقو  احملتمل اخلسائر ىصأق وحتديد

 إجراءات هناك نإف االلتزام هذا بتنفيذ يقم مل إذا ولكن القسط، بدفع ملزم له املؤمن إن           

 له، املؤمن استجابة دمع حالة يف العقد فسخ أو القسط، على للجدول استنفاذها املؤمن على يتعني

 أن وإما الضمان بإيقاف املؤمن يقوم أن فإما ،التأمني بقسط الوفاء دمع نع يرتتبان جزءان وهناك

  . له املؤمن ذارعإ بعد إال هذا إىل اللجوء ميكن ال نهأ إال العقد، فسخ إىل أيلج

 استحقاق بتاريخ االستحقاق أجال حلول قبل له املؤمن بتذكري بداية املؤمن يلتزم            

 ما حسب وهذا الدفع، جلأو  دفعه، الواجب باملبلغ تذكريه من األقل على شهر قبل وهذا القسط،

 حتسب األكثر على يوما 15أجل  ومنحه ات،التأمين قانون من ىلو األ الفقرة 02 املادة عليه تنص

 ومل ذارعاإل هلذا يستجب مل إذاف األجل، هذا خالل بالدفع له املؤمن ويلتزم االستحقاق، تاريخ من
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 هذا يقوم احلالة هذه ففي القانونية املدة نقضتإو  املؤمن، طرف من له املخول الوقت يف يدفع

 القسط بدفع ستالمباإل اإلشعار مع ولصالو  مضمونة رسالة طريق عن هذا و ذارهعإب األخري

 .129ىلو األ املهلة النقضاء التالية يوما ثالثني أجل خالل وهذا املطلوب،

 قانوين لتزامإ فهو باخلطر، املتعلقة بالبيانات التعاقد وقت اإلدالءب له املؤمن التزام إن           

 املبادئ من االلتزام هذا أصبح وقد بسببه، ينشأ إمنا و العقد أينش ال لتزامإ فهو القوانني، تفرضه

 .اعليه التأميين العرف جرى وهذا ،التأمني جمال يف هبا املسلم

 ولو حىت لتزاماإل هبذا يعمل ولذلك ذاهتا، التأمني طبيعة من ينبع إمنا االلتزام هذا أن ذلك          

 هذه يف له للمؤمن الرئيسي لتزاماإل أن سبق مما ويتضح، الوضعي التشريع يف نص بشأنه يرد مل

 ةقالد طبيعة نع التام صاحواإلف الشفافية توافر حتمية يف يتمثل التأمني قدع إبرام مراحل من املرحلة

 .التأمني لطالب يةالتأمين لحةصوامل

 وقيمته التأمني حمل عن معلومات من لديه يتوافر أو يعلمه ما بكل اإلدالء نع فضال             

 . 130منه املؤمن باخلطر احمليطة والظروف

 نتيجة اإلدالء له املؤمن لتزامإل القانوين األساس هو ، النية حسن مبدأ تبارعا على يرتتب           

 أية أو اخلطر حتقق احتمالية يف املؤثرة والعوامل للبيانات إخفاؤه مغبة له املؤمن يتحمل أن مؤداها

 نتيجة الرضا يوبع من يبع شاهبا قد العقد إبرام ندع املؤمن إرادة تعترب إذ أخرى، جوهرية بيانات

                                                             

      .التأمينات سابق الذكر قانون من األولى الفقرة  02المادةأنظر  - 129 
 .67،ص2011محمد فريد العريني، د محمد السيد الفقي، قانون النقل، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة األولى، - 130 
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 مغايرة أسعار أو لشروط وفقا برمهأ أو العقد، ابرم ملا لمهاع لو اليت اجلوهرية للحقائق املتعمد اإلخفاء

   .131احلقائق لتلك إخفاؤه نتيجة له املؤمن اعليه جدل اليت لتلك

 فقد لذلك ،132التأمني وثيقة تتضمنها اليت بالبيانات جالتدر  نع مسؤول له املؤمن إن            

 إذا وكذلك منه، املؤمن اخلطر نع كافية غري اتجيتدر  تقدمي حالة يف اجلزاءات بعض املشرع رتب

 إىل بالنظر ختتلف اجلزاءات هذه نإف األحوال كل ويف. كافية ببياناتج التدر  نع له املؤمن أقدم

 لتزامباإل اإلخالل بني التمييز يالضرور  من نرى املبدأ هذا غرار لىعو  له، املؤمن نية سوء أو حسن

 بني ختتلف اجلزاء طبيعة نأل ،133له املؤمن نية بسوء به واإلخالل النية، حسن حالة يف جبالتدر 

 :احلالتني

 يف رامةصال لتزامإ إىل باملشرع أدى التأمني، قدع دوديةحمو  طبيعة نأ 

 كان ولو حىت هبا، املدر بالبيانات اإلخالل عن املرتتبة اجلزاءات تنظيم

 قد املؤمن نأب املؤمن، اخلطر وقوع قبل املؤمن حيقق فلو النية حسن له

 مبلغو  القسط تقدير يف ضرورية بيانات أو ةيقيقح غري ببياناتصرح 
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دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء األسس الفنية للتأمين، نفس المرجع ل، أصول التأمين )عقد ضمان( مصطفى محمد جما -

 102.ص1999، 

وثيقة   مع المالحظة : .39ص  نفس المرجع ،جهاد عبد الفتاح الدهور، التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض وحاالت اإلعفاء منها، -132

فإذا قبلت شركة التأمين أن  ،و المؤمن له، حيث جرت العادة على إعداد نماذج مطبوعةالتأمين هي محرر يدون فيه عقد  التأمين بين المؤمن 

تؤمن ضد الخطر المطلوب ضمانه، فإنها تعد محرر بعدة نسخ موقعة من ممثلها القانوني، وتقدمه إلى المؤمن له الذي يوقعه ويحتفظ بنسخة 

الشروط والبيانات، شروط عامة ال تختلف من وثيقة ألخرى بالنسبة لوثائق النوع  منه مع دفع مبلغ التأمين، وتتضمن وثيقة التأمين نوعين من

 الواحد من أنواع التأمين وشروط خاصة مثل تأمين عن البضائع المنقولة برا تطبع نسخ متعددة ويتم إمضاءها من قبل المؤمن والمؤمن له.

للتشريع والفقه والقضاء في ضوء األسس الفنية للتأمين،نفس المرجع ل، أصول التأمين )عقد ضمان( دراسة مقارنة مصطفى محمد جما- 133

 116.ص
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 التأمني قسط مقابل العقد يف ستمراراإل له ميكن احلالة هذه يف التأمني،

 .ذلك له املؤمن قبل إذا

 إن ، العقد فسخ إىل اللجوء للمؤمن فيمكن الزيادة دفع رفض إذا أما 

 بالرد اخلري هذا يلتزم وباملقابل احلالة هذه يف له املؤمن بتبليغ ملزم املؤمن

 نإف الفسخ حالة يف هذا،يوما  ةشر ع مخسة مهلة يف رفضا أو قبوال

 فيها يسر ال اليت املدة عن له للمؤمن التأمني قسط من جزء يرد املؤمن

 أو البيانات نقص من احلادث وقوع بعد حتقق إذا إما التأمني، قدع

 ،التأمينات قانون من 19 املادة وحسب احلالة هذه ففي ها،حتقق دمع

 فعال املستحقة أو ةعاملدفو  اإلقساط بقدر التعويض خيفض املؤمن أن

   .134للمستقبل بالنسبة العقد تعديل مع له، املؤمن طرف من

 تقدمي أو اتجيالتدر  كتمان أو إخفاء يف تعمده حالة يف له املؤمن من النية سوء تعتربو           

 إبطال بإمكانهف  ذلك ثبتأ إذاف املؤمن، اتقع لىع النية سوء إثبات عبء ويقع كاذبة، بيانات

 من تبارهعإب 135التأمني قدع ياتصو صخ مع يتوافق أن جيب اإلبطال هذا لكنو  ،التأمني قدع

 إىل بالنظر مستمرة لتزاماتإ ينشئ وهو العقد، حمل به يقدم يالذ املقياس هو والزمن الزمنية، العقود

 .تنفيذه فرتات

 حالة يف بأنه تقضي اليت العامة دعلقوال يلجأ املشرع جعلت العقد هذا طبيعة نإفعليه و          

 استحالة حالة يفو  إبرامه، قبل اعليه كان اليت احلالة إىل املتعاقدين يعاد العقد، بطالن أو إبطال

 .معادل بتعويض احلكم جاز ذلك
                                                             

  .التأمينات سابق الذكر قانون من 19أنظر المادة - 134 
     . 61. ص2004العرباوي نبيل، التأمين في النقل البري، مذكرة ماجستر، جامعة تلمسان،  -135 
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 اليت احلالة إىل املتعاقدين دةاعإ بتقرير قراراهتا من العديد يف العليا احملكمة أكدته ما هذا         

 . إبرامه قبل اعليه كان

 مراعاة لكون أن خاصا حكما اتالتأمين قانون تضمن فقد العامة دعالقوا إىل اداستنإف         

 .الضرر ءبإدال تعويضا بأنه ،نالقانو  هذا من 21 املادة تقضي حيث الزمنية العقود من التأمني قدع

 حان اليت األقساط يف أيضا احلق له يكون يالذ للمؤمن حقا ةعاملدفو  األقساط تبقى         

 بطالن إىل يؤد ال فهذا له مؤمنلل  خطر وقع إذاو  ، بتأمينات املتعلقة األحكام راعاةم مع جلهاأ

 :حالتني اخلطأ هذا نع يرتتب ،136التأمني وثيقة يف احملددة طراخل زو ايتج مل إذا العقد

 عليه زاد ما إرجاع املؤمن على يتعني نهإف املستحق القسط من أكثر املدفوع القسط كان إذا - أ

 .فائدة بدون

 القسط بنسبة اعليه املؤمن املبالغ خفضت املستحق القسط من قلأ املدفوع القسط كان إذا -ب

 ما حدود أو له املؤمن طراخل زو اجت إذا بينما له، للمؤمن اخلطر احلقيقي مع يتطابق ما إىل املقبوض

  .التأمني قدع يبطل احلالة هذه ففي التأمني قدع يف عليه

سبق و أن تطرقنا إىل إبرام عقد التأمني للبضائع ، أما اجلزئية الثانية سنحاول عرض األخطار        

 اليت تتعرض هلا البضاعة أثناء نقلها.

 البضاعة واجههاالخطار التي تثانيا:

 ال نه،ع أجنيب بسبب أو له، املؤمن بفعل سواء العقد إبرام بعد منه، املؤمن اخلطر يتفاقم           

 قانون من 18 املادة عليه نصت املؤمن،ج التدر  هبذا ملزم له املؤمن نإف األحوال كل يف فيه له يد

                                                             

  .التأمينات سابق الذكر قانون من 21 المادة -136 
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 خالل جديدا معدال حيقرت  أن 137منه املؤمن اخلطر وقوع زيادة حالة يف للمؤمن ميكن" ،التأمني

 أن إال .الفرنسي املشرع تضمنه ما وهو ،"التفاقم لىع هعاطال تاريخ من حساهبا يتم يوما، ثالثني

 التفاقم سبب يرجع ال اليت احلالة وبني له املؤمن بفعل اخلطر تفاقم حالة بني ميز الفرنسي املشرع

 دمع نع املرتتب اجلزاء نأ يعين مما احلالتني، بني مييز ملي الذ ياجلزائر  املشرع خبالف إلرادته،

 . 138احلالتني لىع ينطبق جالتدر 

 العقد انعقاد بعد تطرأ اليت األحداث تلك هي  اخلطر تفاقم أو زيادة  لتزامباإل  أما املقصود      

 يعلمها املؤمن كان فلو منه، املؤمن اخلطر وقوع احتمال زيادة إىل يؤد مما غريه أو املؤمن بفعل سواء

 لفرتة اعليه املؤمنبضاعة ال فيه توجد يالذ املكان ترك ،المث لألقساط تقديرهو  قبوله على ألثرت

للبضائع املؤمنة من  شتعاللإل قابلة مواد ووضع للسرقة، األخرية هذه تعرض إىل يؤد مما طويلة

 . اخل.... خطورة أكثر مهنة إىل له املؤمن ميارسها كان اليت املهنة تغيري أو ،احلريق

 هبا يليد اليت والبيانات النية، حسن قودع من هو عليه التأكيد سبق كما التأمني قدع إن           

 الظروف تغريت أن حدث إذاف ،التأمني مبلغ األخري هذا غرارها يقدر اليت وهي للمؤمن له املؤمن

 أن التفاقم هذا نأش فمن ،139السابق يف عليه كان مما أكثر اخلطر زيادة إىل العقد فيها برمأ اليت

 التوازن ةاعامر  تتطلب اليت العقود من التأمني قودع أن فيه شك ال ومما املؤمن كاهل ثقالإ إىل يؤد

 .140الطرفني كال التزامات بني

                                                             

 التأمينات سابق الذكر . قانون من 18أنظر المادة   - 137 
138 - A Favre , ROCHEX . GRY , GOURTIEU , le droit de contrat d’assurance terrestre , édition Delta , librairie , 

générale de droit et dejuris prudence , E . J. A. 1998. p 115, 116. 

139- A Favre , ROCHEX . GRY , GOURTIEU, le droit de contrat d’assurance terrestre ,OPT CIT . p 123 

 33ص.2008الجزائر، الجامعية،  المطبوعات ديوانالجزائري،  التأمين قانون في محاضرات معراج جديدي- 140
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 تفاقاإل مت ما إىل التوازن هذا دةاعإ يتطلب األمر نإف التوازن هبذا اإلخالل حالة ففي           

 له املؤمن يلتزم مل إذاف اخلطر، وقوع احتمال تفاقم أو بزيادة جالتدر  أمهية ظهر وهنا البداية، يف عليه

 فبإمكان اخلطر، وتطور يتماشى مبا القسط قيمة برفع غالبا هذا ويكون للعقد، املايل التوازنبإعادة 

  .ةإراد إىل يرجع ال بسبب أو املؤمن بفعل الزيادة كانت نإ يهم وال العقد، ينهي أن املؤمن

 ميكن ال وبالتايل األطراف، لتزاماتإ قيمة يف يؤثر ال اخلطر نقص أن ددصال هذا يف نشري        

 ألمهية معرفتنا خالل من.اخلطر نقص بسبب األقساط قيمة بتخفيض املؤمن مطالبة له للمؤمن

  له املؤمن اتقع على االلتزام هذا ترتيب إىل تؤد اليت الشروط نستخلص أن ميكن ، باخلطر جالتدر 

 :أمهها

 . العقد إلبرام الحقا اخلطر تفاقم يكون أن -

 . متهاجس أو اخلطر زيادة إىل التفاقم يؤد نأ -

 .املؤمن ال له املؤمن لمع يف اخلطر زيادة -

 . ادث فقطاحل على بالتأمني التأمينية العملية تتعلق أال -

 اخلطر بتفاقمج بالتدر  ملزم املؤمن احلالة هذه ويف: القانونية اآلجال ضمن جالتدر  يتم أن -

 بنيي اجلزائر  املشرع فرق هنا و ،141نهع أجنيب بسبب أو بإرادته التفاقم هذا كان سواء

 :حالتني

 يف جبالتدر  له املؤمن يلتزم احلالة هذه يف :له املؤمن إرادة عن خارج اخلطر تفاقم يكون أن -

 حالة باستثناء للخطر، الزيادة لىع هعاطال يوم من ابتداء يتسر  أيام، سبعة اهاصأق مدة

  142الطارئة الظروف أو القاهرة، القوة

                                                             
141 -CH . JAMIN  ET M. BILIAN ; traité de droit civil, les effets du contrat .L.G.D.J.1995.P 89. 
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 : إستخلصنا مايلي  2Aامليدانية مع شركة التأمني تنادراسفيما خيص 

  عمليات النقل  إمتامبعد نة بالنسبة لنقل البضائع اخلاص و مني مفتوح ملدة سأيتم تقدمي ت

 تقدمي املعطيات الالزمة حول البضاعة املنقولة.التأمني و يقوم بتأمينها لدى شركة 

  أو الشاملة ويشمل حىت شحن والتفريغ بتغطيةالبضائع املنقولة لدى اخلاص إما  التأمنييتم 

 عن أي حادث يقع قد يتلف البضاعة. التأمني

 جيب أن يقدم املؤمن له نسخة  سائبة أو احلاوية البضاعة املنقولة سواء  أجل التأمني من

 . التأمنيحتديد مبلغ من تقييم البضاعة و  أصلية من فاتورة الشراء حىت يتمكن املؤمن

 إمنا حسب احلمولة املقيدة للمقطورة بالكيلو غرام و  ايتم وزهن تقييم البضاعة ال عند

يم البضاعة احململة يف البضاعة السائبة أما تقي إىلعشرون هذا بالنسبة  أوطن 10الشاحنة 

 اليت حتتوي على أغلفة وقائية فتقدر على حسب طبيعتها .احلاوية  و 

  مواد مصنوعة من الزجاج ال ميكن أن تكون حمل  أوبالنسبة للبضاعة السائبة مثل قرانيط

 .143يف حالة حادث مرور تقييم إمناو   tout risqueتأمني شامل 

 .144 إن عقد التأمني البضاعة ينصب على بضاعة تواجهها أخطار متعددة و خطرية

،و يف  145و ذلك من أجل محاية البضاعة من مكان تسليمها اىل غاية وصوهلا اىل الوجهة النهائية

،فهذه األخطار 146بعض األحيان تكون مؤمنة يف مجيع مراحل نقلها إىل غاية توزيعها أو بيعها 

                                                                                                                                                                       

 142
 .87راشد راشد، التأمينات البرية على ضوء قانون التأمينات في ضوء قانون التأمينات الجزائري، نفس المرجع ، ص  - 

  .أنظر الى الملحق المتعلق بشروط التأمين البضاعة- 143 

 .232، ص 2005عقد التامين بوقوع الكارثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد حسن قاسم، إنهاء  -144 

 .85، ص.2005الحبيب خضر، تفاقم الخطر في التأمين البري، دار الكتب القانونية، تونس،  -145 

 .28، ص.2007، عمان، 1أسامة عزمي سالم الشقيري نوري موسى، إذارة الخطر والتأمين، دار الحامد، ط -146 
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تنجم بكثرة يف مرحلة نقل البضاعة و هي أخطر مرحلة قد تسبب بتلف البضاعة جزئيا أو كليا  أو 

اىل  ، و ذلك راجع 147تعرضها إىل ضرر ناجم من عدم مراعاة الناقل حلفاظ على سالمة البضاعة

نوعية البضاعة خاصة تلك البضاعة اليت تكون سريعة التلف منها املواد الغذائية اجملمدة اليت تستلزم 

، فهذه املواد تستلزم  148حمافظة مثقنة من غاية تسلمها من املرسل اىل غاية تسليمها اىل املرسل إليه

الـتأمني يف هذه احلالة غري  شركةتكون  احملافظة وفق معايري حمددة ففي حالة توقف غرفة التربيد ،

 .149مسؤولة عن تأمني عن التلف الذي حلق هبا جراء توقف غرفة التربيد

 يندرج يف تنفيذ عقد النقل للبضائع منازعات يف عقد الـتأمني حتل حسب أحكام تشريعية معينة. 

 الطرقات البضائع عبر التأمين: المنازعات المتعلقة بالثاني الفرع

املؤمن له، ال ميكن أن يستمرا يف تنفيذ  أومشاكل تتعلق باملؤمن يف بعض األحيان تطرأ             

مواصلة العقد وهو التزام أساسي يف أجل  العقد، كإخالل املؤمن له بدفع القسط املستحق من

ا، ، كما أن  املؤمن قد خيل بالتزاماته كعدم تنفيذ العقد حسب البنود املتفق عليه150العالقة التعاقدية

ختيار احلل األمثل إحل ذلك النزاع، وذلك ب البحث يف فقد يؤثر على تلك العالقة مم ا يؤدي إىل

 حلل منازعات املتعلقة بتلك البضاعة.

                                                             
147 - F. YVONNE, Assurance entreprise et des professions, 3ème édition, Dalloz, Paris, France, P108. 

148 -F.Chabas, le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5 juillet 1985, Paris litec, 2ème éd, 88.p 69 

 2017/09/23:  بتاريخ 2Aمقابلة مع مسؤول لشركة التأمين - 149 

150 -Lambert, Faivre, Réflexion sur la nature juridiques des assurances des responsabilités, mélonge, Vincent 1981 P 

71 
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تم تسوية املنازعات بني األطراف املتعاقدة بطريقتني، إم ا تسوية املنازعات عن عقد ت           

فك النزاع أجل  يتطرق له الطرفان  من ةل حالأو ل( وهذه و تأمني البضائع بطريقة ودية )الفرع األ

 حل يرضي به الط رفان.أجل  التزام قد مت اإلخالل به، فيبقى هذا احلل هو مرشح من أوحول اتفاق 

 عن طريق القضاء )الفرع الثاين( وهو حل ثاين ة املنازعات أم ا الطريقة الثانية حلل الن زاع يكون بتسوي

ال ترضى به نظرا لعدم وجود حل يرضي  ، عامةل ودي إال وأن أطراف املتعاقدةليكون بعد إجراء ح

 أحد األطراف  املتعاقدة. أوطرفان 

 تسوية المنازعات بطرق ودية أوال:

 من التأمنيتعترب هذه الطريقة احلل األمثل لألطراف املتعاقدة خاصة بالن سبة لشركات            

تفادي تسوية املنازعات عن طريق القضاء، وهذه الطريقة متتاز حبل الوسيط بني الطرفني مع أجل 

 حل النزاع  يف ظرف قياسي. 

عن وقوع احلادث املؤمن  شامل لزبائنها مثال مبلغا من املال كتعويض التأمنيتدفع شركة             

، كما حيدد 151فان على إيصال خمالصةللخسارة اليت تعرضوا هلا، ويوقع الط ر  يا  و ساأله، يكون م

لتقدير مبلغ الضرر خبرباء خمتصني مؤهلني معتمدين كل حسب جماله يف االختصاص، وقد حدد 

، شروط اعتماد خرباء وحمافظي العواريات 2007يوليو 14، املؤرخ يف 220152-07املرسوم 

ري هو كل شخص مؤهل وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، فاخلب التأمنيلدى شركات  التأمنيوخرباء 

                                                             

مرجع  مصطفي محمد جمال، أحوال التأمين )عقد ضمان(، دراسة مقارنة للّتشريع والفقه والقضاء في ضوء األسس الفنية للتأمين، ، -151 

 .221 -111 -110 -109سابق الذكر. ص. 

يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العويرات وخبراء التأمين لدى شركة  2007يوليو 14المؤرخ في  220-07المرسوم التّنفيذي  -152 

 .5، ع1996جانفي 21التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، ج.ر.، الصادرة  في 
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لتقدمي اخلدمة يف جمال البحث عن األسباب وطبيعة امتداد اخلسائر وتقييمها والتحقق من ضمان 

 .التأمني

قع بني صاحب البضاعة و شركة التأمني حول مدى تأمني ياليت  حاولنا تطرق إىل احلل الودي      

لتسوية النزاع بني  ات اليت تلجأ إىل القضاء املنازعالبضاعة املنقولة ، أما اجلزئية الثانية سنعرض فيها 

 أطراف العقد.

 عن طريق القضاءتسوية المنازعات  ثانيا:

تعرضنا إىل الطريق املختصر وهو الت سوية الودية حلل املنازعات، إال أن ه يف بعض األحيان قد          

 املؤمن له إىل احلل القضائي. أوال جيدي نفعا، فيلجأ أحد األطراف املتعاقدة سواء املؤمن 

دعوى املطالبة باألقساط املستحقة يف حالة تقاعس هي فللمؤمن احلق يف رفع دعوى            

، كما له احلق بأن يسرتجع ما 153أي بند من البنود املتفق عليها أواملؤمن له على تنفيذ التزامات 

وقوع حادث وتأثرت البضاعة الة وذلك يف ح حتصل عليه املؤمن له من تعويضات غري مستحقة،

زائدة ليست من حقه  أوكليا، ويتحصل املؤمن له على تعويضات إضافية   أواملنقولة سواء جزئيا 

 . 154التحصل عليها

أجل  املطالبة هبا، خاصة وبعد إعذار املؤمن له منأجل  فللمؤمن حق رفع دعوى من           

أيام قبل الل جوء إىل املتابعة القضائية طبقا  08إرجاع احملددة وميدد له أجال يف بعض احلاالت إىل 

                                                             

 . 95،ص 2000التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، التأمينات البرية، ج األول، عبد الرزاق بن خروف،  -153 

 34.ص2009، 1هيثم حامد المصاورة، عقد التأمين اإللزامي في المسؤولية المدنية لحوادث المركبات، منشورات زين، ط -154 
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( مبتابعته التأمني، وبعد هذا اإلعذار يلجأ املؤمن )شركة القانون املدين اجلزائريمن  180لنص املادة 

 .اءات القضائيةعلى أساس حتصله على مبلغ تعويض غري مستحق إضافة إىل تعويضات عن اإلجر 

نظرا  ائياحتصيل ما يطلبه قضأجل  كما للمؤمن له احلق يف رفع نوعني من دعويني من            

 .155عند وقوع احلادث التأمنيىل تتعلق بدعوى املطالبة مببلغ و لعدم حتصله عليه وديا، فالدعوى األ

حول احلادث املتعلق بضرر البضاعة املنقولة خاصة  التعويضللمؤمن له احلق باملطالبة بف          

لتعويضه عن  التأمنيعرفت البضاعة املنقولة ضررا كبريا، فبعدم االستجابة من طرف شركة  إذا

أيام بإعذار  08)املؤمن( مهلة  التأمنياألضرار الالحقة به، يلجأ للمطالبة القضائية وميهل شركة 

)املؤمن(  التأمنيت املستحقة كما سبق ذكرها بالن سبة لشركة حصل على التعويضاتالأجل  قانوين من

عند املطالبة القضائية،  التأمنيمبطالبة املؤمن له قضائيا أن تقدم إعذار يقوم به املؤمن له ضد شركة 

( املؤمن حسب التأمنييطلب املؤمن له تعويضا آخر عن الضرر املتواصل وعلى تأخر املؤمن )شركة 

 ما يراه مناسبا.

 .ه من أقساط زائدةكما له احلق بأن يرفع دعوى اسرتجاع ما دفعه املؤمن ل            

تفاق على يكون املؤمن له قد قام بدفع أقساط زائدة خاصة يف حالة عدم اإليف هذه احلالة        

أثناء بعض البنود اليت تشمل تأمينات إضافية للبضاعة املنقولة ويرتاجع عنها أحد األطراف املتعاقدة 

)املؤمن( بإرجاع املبالغ اليت دفعها املؤمن له أثناء إبرام  التأمني، وبعدم استجابة شركة 156إبرام العقد

 حتصيل تلك املبالغ اليت تكون إضافية عند العقد املربم. أجل  العقد، حيق له رفع دعوى قضائية من

                                                             
155 -Daniel  Veaux, contrats et obligations, j.cl.civ.Fascicul. Paris  1987, p 12, p 122 à 124.  

 .33محمد على عرفة، التامين والعقود الصغيرة، القاهرة، ص  -156 
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رفع دعوى ضد الناقل و قضى  نشري إىل قرار صادر عن جملس قضاء وهران متعلق بتقادم           

أن الدعاوى اليت ترفع ضد الناقل بسبب اخلسائر اليت تلحق البضائع املنقولة تتقادم بسنة اجمللس 

 إبتداءا من تاريخ التسليم أو من التاريخ املقرر للتسليم .

حيث أنه بالرجوع اىل حيثياث القرار جند هناك طعن بالنقض لشركة أجنية يف القرار الصادر       

، الذي أيد حكم حمكمة وهران املؤرخ يف  2006/01/08عن جملس قضاء وهران يف

، مبدئيا فيما قضي على الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2004/10/25

 .157ملبلغني احملكوم هبما مقابل اخلربة و التعويضدج ، و عدله حبذف ا73  10967447,

حول كيفية تسوية النزاعات عن طريق القضاء يف   جملة احملكمة العليا ، نزاع  وجدنا آخر          

موضوع النزاع  حول حادث مرور     بني )ق ، ش ( ضد )رئيس بلدية بين يين و من معه (  ، متثل

  . مدى تقادمهاو التعويض عن األضرار جسمانية  و 

رجوعا اىل حيثياث القرار يتبني من القرار املطعون فيه أن القضاة اجمللس قصروا يف            

من القانون املدين دعوى الطاعن سقطت  624تسبيب قرارهم باكتفائهم بالقول أن وفقا للمادة 

لك أن اجمللس هبذا ذبالتقادم لرفعها بعد مضي ثالثة سنوات من تاريخ احلادث الذي نشأت عنه ، 

تبيان أسباب اعتبارهم أن القرار اجلزائي املذكور إجراء غري قاطع ملدة التقادم إذ  وفقا  التعليل أمهل

الذي هو القانون اخلاص اخلاضعة له دعوى  07/95من قانون التامني رقم  2فقرة  28للمادة 

 احلال. 
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ميكن قطع التقادم ألسباب االنقطاع العادية كما حددها القانون و يستفاد من احكام          

من القانون املدين، أن التقادم ينقطع باملطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى اىل احملكمة 317املادة 

 الغري املختصة .

ة عن عقد التامني املستهدفة وعليه يستخلص من القرار أنه ميكن قطع تقادم الدعوى الناشئ     

 .158للتعويض عن اضرار النامجة عن حادث مرور ،بأسباب االنقطاع املدة احملددة قانونا 

كما لدينا مثال آخر يف جمال اإلجتهاد القضائي من جملة احملكمة العليا ، قضية بني الشركة       

مني ضمانه و تعويضه  و موضوع النزاع  حول عقد التأ   الوطنية للتامني ضد )ت.ع( ، متثل

 االجال اليت من واجب املؤمن له التصريح يف حالة سرقة .

رجوعا اىل حيثياث القرار يتبني من القرار املطعون فيه قد إرتكز يف حيثياته حول االمر رقم         

املتعلق بالتأمينات إذا كان قد ألزم املؤمن عن السرقة يف مهلة 1995/01/25املؤرخ يف 07/95

منه  فان تقاعس عن التصريح بالسرقة ال يرتتب عليه  15ثة أيام طبقا ملا نصت عليه املادةثال

املشار اليه  07/95من االمر رقم  22سقوط احلق يف الضمان إذ كل ما يف االمر و طبقا للمادة

هي  املذكورة و15من املادة  05أعاله فإن املؤمن له إذا خالف االلتزامات املنصوص عليها بالفقرة 

تشمل السرقة ، فإنه جيوز للمؤمن ختفيض التعويض يف حدود الضرر الفعلي الذي حلق به إذا ترتبت 

عن خمالفة املؤمن له بعدم التصريح بالسرقة يف الوقت املناسب ،نتائج سامهت يف األضرار أو اتساع 

 مداها.
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مة و السبب الذي بين عليه حيث أنه ملا كانت النتيجة اليت توصل اليها القضاة املوضوع سلي       

من قانون االجراءات  376القرار املطعون فيه خاطئ و غري قانوين فإن احملكمة العليا وطبقا للمادة 

 املدنية و االدارية تستبدل هذا السبب بالسبب املذكور أعاله و مت مث رفض الطعن. 

له بالسرقة ، يف مهلة ثالثة وعليه يستخلص من القرار على  أنه ال يرتتب عن تصريح املؤمن      

أيام ، سقوط احلق يف الضمان ، كما جيوز للمؤمن ختفيض التعويض اىل حدود الضرر الفعلي ،يف 

 .159حالة التصريح بالسرقة يف األجال املقرر

قضية بني الشركة   لقضائي من جملة احملكمة العليا،يف نفس اجملال فيما خيص اإلجتهاد ا        

موضوع النزاع حول حق شركة   ينات النقل "كات" ضد )ف.ح( ، )ف.م( ، متثلاجلزائرية للتأم

 التأمني يف اإلستئناف يف املسؤولية املدنية .

رجوعا اىل حيثياث القرار يتبني من القرار املطعون فيه قد إرتكز يف حيثياته أن االستئناف         

 ذلك . من جانب واحد ال يضار به املستأنف ما دامت له مصلحة يف

كما أنه ما هو ثابت يف قضية أن املستأنفة الشركة اجلزائرية للتأمينات النقل "كات"           

 الذي حكم حكم عليها بصفتها ضامنة ملؤمنها املسمى )ح،أ( .2008/10/22إستأنفت حكم 

تكون هلا مصلحة فضال عن أهنا ضامنة و بالتايل جيوز هلا أن تستأنف وحدها دون إدخال  بذلك

 مؤمنها.
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وعليه يستخلص من القرار على  أنه حيق لشركة التامني ،باعتبارها ضامنة ،الطعن وحدها      

له يف باالستئناف ،عند توفر املصلحة و ال يتوقف قبول استئناف شركة التامني على ادخال املؤمن 

 .160القضية

أما املطلب الثاين عقد تأمني البضائع و املنازعات الناشئة عنها ،ل تطرقنا يف املطلب السابق         

بارهم عنصر فعال يف عمليات النقل البضاعة عرب الطرقات، خاصة سنخصصه ألعوان النقل بإعت

 .قبل املرسلللمرسل إليه أو تسلمها إىل الناقل من  اثناء مرحلة إستالم البضاعة

 أعوان النقل تدخل  المطلب الثاني :            

هم املستجدات القانونية املتمثلة يف أعوان او مساعدي نقل البضائع عرب الطرقات أسنتناول       

روط تنظيم نشاطات حاولنا حتديد ش وحسب ما جاء يف املرسوم التنفيذي املنظم لنشاطهم، 

 ) الفرع  األول ( ، أما )الفرع الثاين( سنعاجل مهام أعوان النقل .  األعوان يف

 العوان  الفرع الول  شروط تنظيم نشاطات

يستوجب نقل البضاعة مسامهة بأعوان  متخصصني يقومون بعملية قبلية أو بعدية لعملية       

 النقل.

مساعدو نقل البضائع عرب تعريف  جيبقبل  أن نتطرق إىل شروط تنظيم مهنة اعوان النقل        

الطرقات هم اشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون اجلزائري ميارسون خدمات 

 .161االستئجار، التجميع، التخزين، التسليم، التوزيع، الوكالة ، عمولة النقل و مسسرة الشحن
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املسبق على اعتماد و ختضع ممارسة مهنة مساعدي نقل البضائع عرب الطرقات للحصول        

، غري أن األشخاص املعنويني جيب أن يكونوا مؤهلني مبوجب قانون القيد يف السجل التجاري

 . 162أساسي اخلاص هبم للتصرف بصفة مساعدي نقل البضائع

 : تتمثل يف  مارسة املهنةاإللتحاق ملشروط أما بالنسبة ل 

 : جيب على صاحب الطلب

 ،أن يفوق سنه تسع عشرة سنة 

 يتمتع حبقوقه املدنية والوطنية، أن 

  إثبات بالنسبة ألصحاب عمولة نقل البضائع عرب الطرقات ومساسرة الشحن تأهيال مهنيا 

( سنوات على 03) أي حيازة شهادة دراسات عليا( و أو خربة مهنية )مجع خربة ثالث )

االمداد(. األقل يف منصب مسؤولية له صلة مباشرة بنشاط نقل البضائع عرب الطرقات أو 

 يكون هذا الشرط مطلوبا أيضا بالنسبة للمالكني و مسريي األشخاص املعنويني.

  أن يتوفر لدى وسطاء الشحن واجملمعني و املخزنني و املوزعني و الوكالء و اصحاب عمولة

نقل البضائع عرب الطرقات على ملكية أو اجيار على حمل ذي استعمال جتاري ومساحة 

 املهنة بشكل الئق و معقول و يكون جمهزا بوسائل اتصال، مالئمة تسمح مبمارسة

                                                                                                                                                                       

، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع  2005ديسمبر 13المؤرخ في  473-05المرسوم التنفيذي رقم من  3 المادة  - 161 

.15، ص 2005ديسمبر 14، المؤرخة في08وكيفيات ممارستها، ج ر، ع
 

، نفس المرجع. 473-05المرسوم التنفيذي رقم من   31 المادة  -162 
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 163أن يتوفر لدى املسل مني وسائل نقل مطابقة. 

 يسلم اعتماد مساعدي نقل البضائع عرب الطرقات من طرف مدير النقل للوالية املختص إقليميا.

 : مايليفي يتمثل ملف طلب اعتماد مساعد نقل البضائع عرب الطرقات  ما خبصوصأ

 : سبة لألشخاص الطبيعيةبالن

 ،طلب يبني فيه احلالة املدنية، مقر إقامته و كذا مقره اإلجتماعي 

 ،مستخرج من شهادة امليالد 

 ( 3( ال يتجاوز تاريخ إصداه ثالث)3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية )صحيفة رقم

 أشهر،

 ،إثبات التأهيل املهين أو اخلربة املهنية 

 164عقد ملكية أو اجيار حمل. 

 : بالنسبة لألشخاص المعنوية

  طلب يبني فيه تسمية الشركة و شكلها القانوين, عنوان املقر اإلجتماعي إضافة اىل احلالة

 املدنية و كذا مقر إقامة املمثل القانوين املؤهل لتقدمي الطلب،
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 ه ر ( ال يتجاوز تاريخ إصدا3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية )صحيفة رقم

 للمدير العام أو املسري،( أشهر 3ثالث)

 ،القانون األساسي لتأسيس الشركة 

   نسخة من املداولة اليت مت فيها تعيني الرئيس و عند اإلقتضاء، املدير العام أو املسري إال إذا

 كانوا أعضاء تأسيسيني،

 ،مستخرج من شهادة ميالد املدير العام أو املسري 

 املهنية للمدير العام أو املسري، وثيقة إثبات التأهيل املهين أو اخلربة 

 165عقد ملكية أو اجيار احملل. 

يتعني على مدير النقل للوالية املختصة إقليميا الرد على صاحب الطلب يف أجل شهر من تاريخ 

 .166إستالم طلب اإلعتماد

 يف حالة ما إذا مت رفض الطلب ،يكون هذا الرفض ممبين على أحد من السببني التاليني : 

 توفر يف صاحب الطلب الشروط املطلوبة .إذا مل ت 

 .إذا كان صاحب الطلب حمل سحب هنائي لإلعتماد 

                                                             

منه. 71 نفس المرجع السابق ، المادة ،  473-05المرسوم التنفيذي رقم من  71 المادة  -165 
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كما جيب أن يربر مدير النقل قرار الرفض و يبلغه إىل صاحب الطلب برسالة موصى         

 عليهامع وصل اإلستالم.

طعنا كتابيا إىل يف حالة إستالم صاحب الطلب الرفض من مدير النقل ، ميكن له أن يقدم        

 .167وزير املكلف يف أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض

 و يف هذه احلالة ، يتعني على الوزير املكلف بالنقل أن يفصل يف الطعن يف أجل شهر واحد.

كما جتب اإلشارة أن اإلعتماد يكون شخصيا و قابال لإللغاء، فال ميكن أن يتنازل عنه و ال         

 .168جيار أيا كان شكلهميكن أن يكون حمل إ

 و مينح اإلعتماد ملدة غري حمددة و مينح له احلق يف ممارسة املهنة على كامل الرتاب الوطين.

كما جيب أن يقيد مساعد نقل البضائع املعتمد يف سجل مساعدي نقل البضائع عرب        

 .169الطرقات املفتوح لدى مدير النقل يف الوالية املختصة إقليميا

 كيفية ممارسة نشاط أعوان النقل.نظم املشرع  
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 كيفية ممارسة النشاط  الثاني:الفرع 

بدايتا باإلستئجار ،و هو قيام  النشاطات املسموح ممارستها من طرف العون تعدد كما يلي :       

بنقل البضائع بواسطة مركبات النقل العمومي للبضائع عرب الطرقات بسائق أو بدونه و يتم يف 

 الوقت أو عند الرحلة .

التجميع مجع البضائع الصادرة عن املرسل أو املرسلني متعددين هبدف إيصاهلا يف  يعين       

 .170حصص إىل املرسل إليه على التوايل

أما التخرين فهو إيداع البضاعة حتت مسؤولية املستودع يف أحسن الظروف من حيث احلفظ       

 .171و تسليمها إىل صاحبها يف احلالة اليت إستودعت إياه

التسليم و هو قيام مساعد النقل يف تأدية البضاعة فعليا إىل املرسل إليه أو إىل ممثله الذي        

 . 172يقبلها

التوزيع يف وضع حتت التصرف بضاعة مستودعة هلذا الغرض و للحساب اخلاص أو ب يعين     

 .173ختصيصها أو تعميمها

أما الوكالة تتجه إىل الوكيل ،مبوجب توكيل يتلقاه يف احللول حمل املالك يف مجيع العمليات       

 اخلاصة بإستالم البضائع و إيصاهلا أو تسليمها بدال عنه .
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ما تسمى بعمولة النقل و هي عقد الذي يلتزم مبوجبه صاحب عمولة نقل  و لديه أيضا        

البضائع عرب الطرقات بالقيام حتت مسؤوليته و بإمسه اخلاص بنقل البضائع حلساب الزبون ، وعند 

 .  174اإلقتضاء بالعمليات املرتبطة هبا

ن يف ربط الصلة بني كما جند آخر ممارسة يقوم هبا مساعد النقل املتمثلة يف مسسرة الشح       

 .175املرسل البضائع و ناقل عمومي للبضائع عرب الطرقات هبدف إبرام هؤالء عقد النقل

 لقد أهتم املشرع بتنظيم  أعوان النقل كون دورهم التكميلي و اجلد هام لعملية النقل.     

 المستجدات الماديةالمبحث الثاني : 

أهم املستجدات املادية املتمثلة يف النقل املتعدد الوسائط )املطلب األول( ، أما املطلب  إن         
 الثاين سنحاول التطرق إىل الوثائق اإللكرتونية. 

 المطلب الول : النقل المتعدد الوسائط و الحاويتية

 .الوسائط ظهور احلاويتية ساير النقل املتعدد         

 تعدد الوسائط الفرع الول : النقل الم

بواسطة سند نقل وحيد و   خدمة نقل ينجزها مستغل هو النقل املشرتك ما بني األمناطإن        

بنمطني خمتلفني من النقل على األقل و تغطي النقل من بدايته اىل هنايته، حتت مسؤولية مستغل 

 . 176وحيد

                                                             

، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع وكيفيات  2005ديسمبر 13المؤرخ في  473-05لمرسوم التنفيذي رقم ا -174 

 منه. 9 نفس المرجع، المادة ممارستها، 

 
175-

 
، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع وكيفيات  2005ديسمبر 13المؤرخ في  473-05لمرسوم التنفيذي رقم ا

منه. 10 نفس المرجع، المادة ممارستها، 
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 البضائع بواسطتني خمتلفتني على نقل كما يعرف على انه  يكون هذا النوع من النقل دوليا أو وطنيا،

البضائع  من مكان ىف دولة ما يأخذ فيه متعهد النقل األقل من وسائط النقل على أساس عقد نقل

  .177النهائى ىف الدولة األخرى عهدته إىل مكان التسليم يف

 يلي:ما ما بالنسبة للنظام القانوين الذي حيكم هذا النقل يتمثل فيأ     

 .تصدر وثيقة نقل واحدة تغطي كافة مراحل النقل نأ-أ

ولية ؤ تنظيم املس ولية عن البضاعة خالل مجيع مراحل النقل لشخص واحد) يتوىلؤ ن تنعقد املسأ-ب

 املرسلل يف مواجهة أعن البضاعة خالل مجيع مراحل النقل شخص واحد( يقوم بنقل البضاعة ويس

 .خري يف تسليمهاأو التأو التلف أعما قد يصيبها من اهلالك 

 .جرة نقل شاملة تغطي كافة مراحل نقل البضاعةأ ىن حيصل متعهد النقل متعدد الوسائط علأ -ج

وقت  إىلولية النقل متعدد الوسائط من حلظة استالم البضاعة ؤ حدود مسأما فيما خيص      

متعهد النقل  املرسلخري يف تسليمها . ومبجرد ان يسلم أالت وأو تلف أل عن فقد أتسليمها ويس

ن له خبط سري أجراءات تتصل بعملية النقل فال شإبضاعته يفض يده مما يلي ذلك من مهام و 

 .178مني والتخليص اجلمركيأريغ وال التخزين وال بعمليات التوسائل النقل وال بعقود الشحن والتف

                                                                                                                                                                       

، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه 13-01، المعدل والمتمم للقانون2011 يونيو 5، المؤرخ في 09-11القانون رقم من  2المادة  -176 

 .المرجع السابق 
 .85ص .السابق  المرجعنادية محمد معوض، -177 
 .98ص  .المررجع السابقفاروق ملش،  -178 
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اجملاالت االقتصادية للتغريات يف يت امهية هذا نظام النقل متعدد الوسائط استجابة أت        

 : والتجارية والتصنيع مثل

االقتصادية العاملية اليت تعكس النظام العاملي اجلديد والضوابط التجارية اليت تتحكم يف  ىالقو  -أ

 .اسواق 

 .وجستيةلازدياد القيمة التقنية للتجارة  وانشطة القيمة املضافة وترشيد نفقات النقل والتكلفة ال-ب

وتعقد ادارة انشطة النقل  وطيناملستوي ال ىحنو حتقيق تكامل وسائط النقل علتعاظم االجتاه -ج

 .179والتكلفة اللوجستية

 خاصة نقل البضائع عرب الطرقات  تطور انواع واحجام ومحوالت وتقنيات وانواع النقل املختلفة-د

واالجتاه املتزايد حنو االستفادة من مبدأ اقتصاديات احلجم مع توفر شبكات املعلومات اليت تعترب 

 .داء النظاممبثابة العمود الفقري أل

هذه  قتصادي وتتمثلاإل ىمستو  ىن للنقل متعدد الوسائط وظائف جديدة ومزايا عديدة علإ   

 :وهي  الوظائف

الفراغات داخل السفينة لتخفيض  ئم املتاح عن طريق ملمثل للحجستغالل االقتصادي األاإل-أ

 .التكلفة

                                                             

 
.104ص المرجع السابق  ،   فاروق ملش،  -179
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االستغالل االقتصادي االمثل لتخزين احلاويات بطريق الرص الراسي مما يزيد من الطاقة -ب

تنبثق من استخدام  ىوهي فائدة عظم ،دون احلاجة ايل زيادة مساحات التخزين ءالتخزينية باملواىن

 .نظام النقل متعدد الوسائط ومن مث اخنفاض التكلفة

الذي يؤدي لزيادة عدد  ءالشي لإلنتظار،نتيجة الخنفاض فرتة بقاء السفن  ءزيادة انتاجية املواىن-ج

 .امليناء ىالسفن اليت ترتدد عل

وسيلة نقل يف مرحلة متثل االستخدام االمثل لوسائط النقل والبنية االساسية , مبعين استخدام كل -د

ميزة نسبية هلا يف النقل مما يعد اضافة للطلب هبدف استغالل الطاقة النقلية املتاحة ايل اقصي حد 

 .وهذا يعين اخنفاض التكلفة دىنممكن ومن مث الوصول بالطاقة الفائضة للحد األ

 .180يف جمال النقليعمل النقل متعدد الوسائط علي خلق فرص عمل جديدة  -هـ 

نقل ساعد النقل متعدد الوسائط النعاش كثري من انواع النقل االخري غري النقل البحري مثل  -و

 البضائع عرب الطرقات.

يف منظومة النقل  البضائع عرب الطرقاتامكانية استخدام نقل  ىساعد النقل متعدد الوسائط عل-ع

مثل اخلضروات والفواكة  نتعدد الوسائط رغم ارتفاع التكلفة وذلك لنقل بعض انواع البضائع

 .181واللحوم الرتباطها بعنصر الوقت

دور احلاويتية يف نقل  و سوف نتطرق إىلتقدمي أهم املعطيات لنقل املتعدد الوسائط ، مت         

 .البضائع عرب الطرقات
                                                             

 .112ص المرجع السابق ،  فاروق ملش، -180 
 .123ص المرجع ، نفس فاروق ملش، ،  -181 
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 الفرع الثاني : الحاويتية

 وردت عد ة تعريفات بشأن احلاويات أمه ها :

احلاوية وحدة من معدات نقل البضائع صاحلة لالستخدام املتكرر ذات متانة ب التعريف األول يقصد

تكفي للمناولة يف املوانئ وعلى السفن مصم مة خصيصا لنقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل 

النقل ودون عملية إعادة حتميل وسيطة ولكي جتري رصتها و/أو مناولتها بسرعة ، حبيث تكون 

هلذه األغراض وذات حجم تكون فيه املساحة احملصورة باألركان السفلية  ةمفيدمزودة بتجهيزات 

 .182اخلارجية األربعة

وتتضمن احلاوية اللوازم والتجهيزات ال يت تناسب نوعها شريطة أن تكون تلك اللوازم        

وال يتضمن اصطالح "احلاوية" السيارات أو لوازمها أو قطع  والتجهيزات حممولة على احلاوية ،

 .  183غيارها ، أو مواد الطلبات وتعترب اهلياكل القابلة للتفكيك حاويات

جند االتفاق يف تعريف احلاوية  -باإلضافة إىل تعريفات أخرى  –من خالل هذين التعريفني         

          هي صلبة مبا يكفي ليتسىن  استعماهلا مرارا وتكرارا  منصبا على كوهنا : أداة نقل ذات طابع دائم ، و 

مصم مة خصيصا لتسهيل نقل البضائع خالل واحدة أو أكثر من وسائط النقل من دون احلاجة إىل 

حتريك البضائع املوجودة بداخلها كما يتناسب تصميمها مع آليات املناولة ، إضافة إىل كوهنا 

 .184عبئة والتفريغمصممة بشكل يسهل عمليات الت

                                                             

      محمد بن أحمد،السنة 2الماحي فاطيمة زهرة شريفة،الشراكة المينائية :إمتياز نهائي الحاويات ،رسالة دكتوراه،جامعة وهران  -182 

 .73ص .2017/2016الجامعية :

 76نفس المرجع ، ص عبد العزيز أسامة، ،  -183 

 92السابق ، ص المرجع لتنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات، اعبد العزيز أسامة،  -184 
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صبح النقل بواسطة احلاويات ينظم نقل جتارة البضائع املصنعة ، وهي النسبة األكرب يف أ       

التجارة العاملية. فنتج عنه تغيري يف أمناط وممارسات النقل ، حيث تزايد نقل البضائع من الباب إىل 

 ما يتمي ز به النقل باحلاويات من الباب واكتسب النقل متعد د الوسائط أمهية كربى، وهذا راجع إىل

 .185إجيابيات

 تتمثل النصوص األساسية املتعلقة باحلاويات يف :كما 

املتضمن مصادقة اجلزائر على اتفاقية جنيف  21-01-1978املؤرخ يف  78-01املرسوم رقم -

سالمة  علىدرجة عالية مسح باإلعتناء ب،  02-12-1972املتعلقة بسالمة احلاويات املربمة يف 

عتبار أن  االتفاقية تضبط املواصفات ال يت جيب أن تتوفر إالبشري عند استعمال احلاويات ،ب للعنصر

ا ستمكن من تيسري علميات النقل الدويل والربي والبحري       .186فيها ، كما أهن 

ة دورها يف نشاط تعرضنا يف الفرع الثاين إىل دور احلاوتية، كما ال ننسى أمهية الوثائق اإللكرتوني      

 نقل البضائع عرب الطرقات و اليت سوف نتناوهلا يف املطلب الثاين.

 المطلب الثاني : الوثائق اإللكترونية 

نالحظ ، إال أنه تطرقنا إىل الوثائق الورقية،  الورقية سبق وأن تطرقنا إىل وثائق نقل البضائع        

 الوثائق اإللكرتونية اليت تصدرها األطراف املتعاقدة  و أمهيتها يف نشاط النقل. إنتشار إستعمال 

                                                             

 97المرجع السابق ، ص عبد العزيز أسامة، ،  -185 
سواء عن طريق البحر أو  المرسوم أول مرسوم يتضمن المواصفات التي تتضمنها الحاويات و طريقة المعاملة بالحاوياتا ذيعتبر ه -186 

 البر و هذا ما يضمن زيادة النشاط اإلقتصادي في البالد.
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وسيلة مرنة وسهلة ميكن من خالهلا تعبئة البيانات بالشكل  تظهر الوثيقة اإللكرتونية على أهنا

طراف عملية النقل ، كما ان أ، اضافة اىل اهنا ستحكم العالقة بني 187الصحيح، وضمان صحتها 

 .طراف عملية النقل من املطالبة حبقوقهمألميكن  ،وجود وثيقة نقل معبأة حسب االصول 

استخدام هذه الوثيقة يعترب جزءا من مشروع املنظومة اإللكرتونية لوثيقة النقل واليت  كما أن         

مرنة وسهلة تضمن صحة  تضمن حقوق أطراف عملية النقل من خالل وجود وثيقة نقل رمسية

البيانات املتعلقة بعمليات الشحن والنقل، حيث ستكون هذه الوثيقة بدال من الوثيقة الورقية 

 .188املعمول هبا حاليا

ستسهم برفع مستوى املوائمة بني االتفاقيات الدولية يف جمال  اإللكرتونية وثيقة النقل الربي إن       

نقل البضائع على الطرق والقوانني والتشريعات وتسهيل حركة مرور الشاحنات عرب املنافذ احلدودية 

وعلى الطرق الدولية، وزيادة السالمة على الطرق من خالل معرفة خطورة املواد املنقولة، وكيفية 

 .189اىل احلد من تدخل األشخاص او الشركات يف عملية االجتار بوثيقة النقلالتعامل معها اضافة 

دف للمضي بإجراءات التحول االلكرتوين والتطوير املؤسسي لتحسني اخلدمات، كما أهنا هت

والتأكيد على أن توفري اخلدمات اإللكرتونية أصبح ضرورة ملحة يف السعي لتحسني بيئة األعمال 

190. 

                                                             

187 - http،//bara،sy.com/news،view،6441.html-. 2018/03/19: تاريخ اإلضطالع  
188 - www.droit.org2016. 2018/03/20: تاريخ اإلضطالع  
189 - -http،//www.arab, ency.com/index. php module = pnencyclopedia&func. . 2018/03/22: تاريخ اإلضطالع  

 نفس المرجع السابق. -190 
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 واألفراداىل استكمال مجيع العمليات واخلدمات للناقلني سواء الشركات  ك كذل  دفكما هت       

 .191العاملون على نقل البضائع على الطرق ضمن امناطها املتعددة

 ينتج :أهنا على بالنص للكتابة تعريفا املدين القانون من مكرر 323 املادة يف املشرع أورد لقد       

 مهما مفهوم معىن ذات رموز أو عالمات وأية وأرقام وأوصاف حروف تسلسل من بالكتابة اإلثبات

 .اإللكرتوين الشكل يف بالكتابة فاملقصود إرساهلا طرق وكذا تتضمنها، اليت الوسيلة كانت

 أو عالمات أية أو األرقام أو األوصاف أو احلروف يف التسلسل ذلك  النص هذا حسب      

 ذلك ومثال إرساهلا، طرق كانت ومهما إلكرتونية دعامة على املكتوبة مفهوم، معىن ذات رموز

 بواسطة كتابتها يتم اليت تلك أو املرنة، أو الصلبة األقراص حتتويها اليت والبيانات املعلومات تلك

 .األنرتنيت شبكة على نشرها أو وإرساهلا الكمبيوتر

 ميكن اليت الكتابة املشرع خالله من عرف نص أول يعترب الذي نصال هذا أن املالحظ       

 خاصة، بصفة اإللكرتونية والتصرفات عامة، بصفة القانونية للتصرفات إثبات كوسيلة استعماهلا

 الكتابة كون إثبات، كدليل اإللكرتونية بالكتابة اإلعرتاف حول يثور قد الذي اجلدل لتفادي وذلك

 إمكانية عدم درجة إىل الورقة، أو املادية بالدعامة وثيق بشكل مرتبطا كان " التقليدي " مبفهومها

 واليت إفرتاضية، إلكرتونية دعامة على املدونة بالكتابة يعرتف القانون يكن مل وبالتايل بينهما، الفصل

 .اإلثبات يف الورق على املكتوب األثر نفس له مدونا ماديا أثرا ترتك ال

 بأية القانونية التصرفات إلثبات يعتد املشرع أن منه يفهم ،كما أن مفهوم املادة سابقة الذكر        

 املرن، القرص على أو املضغوط القرص على أو الورق على كانت سواء الكتابة عليها كانت دعامة

 وهذا املستقبل، يف التكنولوجية التطورات عنها تفرز أن ميكن اليت الدعائم كل إىل املفهوم ويتسع

                                                             

 المرجع السابق.  -191 
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 تعريف بذلك فيشمل نقلها، وسائل من وسيلة بأية الكتابة مفهوم يف أيضا املشرع يعتد الذي املبدأ

 شبكات على منقولة تكون واليت اليد، طريق عن منقولة تكون اليت اإللكرتوين الشكل يف الكتابة

 .املختلفة اإلتصال

 الشكل يف بالكتابة اإلثبات يعترب" :أنه على املدين القانون من 1 مكرر 323 املادة نصت      

 أصدرها الذي الشخص هوية من التأكد إمكانية بشرط الورق، على بالكتابة كاإلثبات اإللكرتوين

 ."سالمتها تضمن ظروف يف وحمفوظة معدة تكون أن

 املدين القانون 1316 املادة لنص املقابلة املدين القانون من مكرر 323 املادة موقع إن      

 الفصل يف وحتديدا اإللتزام بإثبات املخصص الباب ضمن الواردة الكتابة بتعريف املتعلقة الفرنسي

 يف الكتابة كانت إذا عما فرنسا يف خاصة فقهيا، جدال أثار قد بالكتابة باإلثبات اخلاص األول

 النموذجي القانون كرسه الذي املبدأ نفس وهو يف تعادل اإللكرتوين، الشكل يف احلديثة صورهتا

 مكتوبة، املعلومات تكون أن يشرتط عندما" :تنص اليت منه السادسة املادة يف اإللكرتونية للتجارة

 يتيح حنو على فيها الواردة البيانات على اإلطالع تيسر إذا الشرط ذلك البيانات رسالة تستويف

 ."192الحقا إليها بالرجوع استخدامها

 بإمكانية تتعلق هامة مسألة يثري األنرتنيت طريق عن يتم الذي السيما اإللكرتوين، التعاقد إن      

 الذي ذلك فعال هو خياطبه الذي الشخص أن من توثقه أي معه، املتعاقد هوية من املتعاقد تأكد

 حالة يف اإلشكال هذا ميتد وقد املعلومات، من ذلك وغري اإللكرتوين، بريده وعنوان إمسه له قدم

                                                             

 التي تتضمنها الدعامة كانت أيا "هو والصحيح "تتضمنها التي الوسيلة كانت أيا "عبارة الكتابة تعريف في المشرع استعملمالحظة: -192 

 وليس االلكتروني الشكل في الكتابة مصطلح أيضا المشرع واستعمل :....quels que soient leur supportللنص  الفرنسية الترجمة حسب

 .طبيعتها وليس تغير هوالذي الكتابة شكل كون االلكترونية، الكتابة
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 كدليل له املقدمة اإللكرتونية الوثيقة أن للقاضي يضمن الذي فما العقد، هذا حجية حول املنازعة

 اإلشكاليات أهم بني من اإلشكاليات هذه وتعد ذاك، أو الشخص بذلك متعلقة أو صادرة إثبات

 .االلكرتونية العقود تواجه اليت

 اإلثبات يف اإللكرتوين الشكل يف الكتابة حبجية اعرتفت اليت التشريعات معظم أخذت وقد       

 القبول، او اإلجياب منه صدر الذي الشخص هوية من للتأكد الوسيلة هبذه

 الشرط هذا تطبيق كيفيات هذا يومنا إىل حيدد مل جنده اجلزائري، القانون إىل وبالرجوع        

 الذي الشخص هوية من التأكد بكيفيات املتعلق املدين القانون من مكرر 323 باملادة املقرر

 التنفيذي املرسوم صدور انتظار ويف اإللكرتونية، الوثيقة أو اإللكرتوين الشكل يف الكتابة منه صدرت

 التثبت القاضي على يصعب كونه معلقا، يبقى تطبيقها فإن املادة، هذه تطبيق كيفيات حيدد الذي

 يف املشكل هلذا حل أفضل اهليئات هذه مثل إنشاء يبقى لذا الكتابة، عنه صدرت من هوية من

 اإليطار القانوين يف التشريع اجلزائري.هذا فيما خيص ،احلاضر الوقت

سيشمل أمناط نقل البضائع الدويل واحمللي  بوثائق النقل اإللكرتونية عمل النطاق رجوعا إىل         

كافة، خاصة وأن أطراف عملية النقل ليست لديهم معرفة بأمهية وثيقة النقل ودورها بتحسن 

من صحة البيانات املدخلة على وثيقة النقل  خدمات النقل، إضافة اىل عدم وجود آلية للتأكد

 .193ومدى مطابقتها مع البيان اجلمركي

سم إهي  إلكرتونيا ن حتتويها وثيقة النقلأهم البيانات الواجب أن أىل إ و جتب اإلشارة         

الناقل والشاحن واملرسل إليه، وعنوان كل منهم وأرقام هواتفهم، وأجرة النقل وما اذا كانت قد 

دفعت او سيتم تسديدها يف مكان الوصول وأي نفقات إضافية واجلهة اليت تتحمل دفعها، عالوة 
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ى على مدة السماح للقيام بعمليات حتميل البضائع وتفريغها دون أجر، وأي من املهام األخر 

املتعلقة بالنقل وأسس احتساب األجور اليت يستحقها الناقل عند جتاوز املدد املقررة هلا ألسباب 

تعود اىل الشاحن او املرسل إليه، وبيان غرامات التأخري املرتتبة على الناقل عند جتاوز املدة احملددة 

 .بفعل منه

طبيعتها العامة وخطورهتا مع ذكر على وصف البضائع وحالتها الظاهرة و  كما جيب أن حتتوي        

 .تصنيف البضائع اخلطرة املقبولة للنقل دوليا  وحتديد شروط النقل هلا

هي سجل او دليل على العملية التجارية )الصفة  اإللكرتونية لفاتورة التجاريةأما بالنسبة ل       

اليت وافق عليها الطرفان مسبقا . وحني تصبح  بناء على الشروط التجارية( بني املصد ر واملستورد

البضاعة جاهزة يتم إصدار فاتورة جتارية من قبل املصدر للمستورد، والذي بدوره يقوم بتوقيع نسخة 

 .194عنها وإرجاعها للمصدر مرة أخرى

تسليم الفاتورة األصلية مع نسخة واحد  وال يطلب منوذج حمدد من الفاتورة التجارية. وجيب        

األقل عنها، وبشكل عام ال يوجد هناك حاجة لتوقيع الفاتورة، ولكن جرت العادة أن يتم توقيع 

 .195الفاتورة التجارية األصلية ونسخة عنها. وميكن أن تكتب الفاتورة بأية لغة

لتفاصيل، وهذا هو احلد األدىن وجيب أن تشمل هذا الوثيقة )الفاتورة( أكرب قدر ممكن من ا       

 من التفاصيل املطلوب تضمينها:

  معلومات عن املصدر واملستورد. 
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 تاريخ إصدار الفاتورة 

 رقم الفاتورة 

  وصف كامل عن البضاعة. 

 وحدة القياس 

 كمية البضاعة 

 قيمة الوحدة 

 قيمة مجيع الوحدات 

  قيمة كامل الفاتورة، والعملة اليت ستتم عملية الدفع هبا. 

  شروط الدفع 

 .شروط توصيل البضاعة باستخدام املصطلحات التجارية الدولية 

 196وسيلة النقل. 

 خاتمة الفصل الثاني :

الوسيلة األجنع من أجل سالمة البضاعة املنقولة ، فأثناء نقلها قد تتعرض يعترب التأمني          

كلي أو جزئي أو اىل سرقة و ألخطار عدة خاصة أثناء سريها عرب الطرقات ، فقد تتعرض اىل تلف  

ما غريها من ذلك . فالتعويض عن األضرار النامجة عن خسارة البضاعة ترجع بالفائدة على 

 صاحبها و بالتايل يبقى الـتأمني الوسيلة الضرورية حلماية البضاعة بنوعيها )احلاوية ، السائبة(.
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البضائع عرب الطرقات، كما أن القانون أما أعوان النقل هلم دور مهم يف سريورة نشاط نقل         

 فتح له اجملال من أجل ضمان السري احلسن لنشاط النقل .

 خاتمة الباب االول:

ميكننا القول ان إلتزامات املرسل متعددة من مرحلة ألخرى و أول إلتزام يلتزم به هو تسليم          

إلتزامه بالتصريح جبميع املعطيات الضرورية احلاوية أو البضاعة مهما كان نوعها إىل الناقل الربي، مع 

للبضاعة حىت يتمكن الناقل من معرفتها، كما أنه ملزم بدفع أجرة النقل و يكون برتاضي 

 الطرفان)املرسل، الناقل(.

أما خبصوص الناقل دوره األساسي يكمن يف نقل البضاعة إىل الوجهة النهائية املتفق عليها          

افظة الالزمة و الضرورية و على حسب نوع كل بضاعة، أما املرسل إليه يكون مع املرسل، مع احمل

هو املرسل نفسه فيلتزم هذا األخري بتسليم البضاعة يف النقطة النهائية املتفق عليها مسبقا و يف 

بعض األحيان يكون املرسل إليه هو الطرف الثالث فإلتزامه هو نفس إلتزام املرسل بتسلم البضاعة 

 ان و الزمان املتفق عليه.يف املك

أما فيما يتعلق بتأمني البضاعة فهو أمر ضروري ال حمال، ألن التأمني هو عنصر أساسي           

يف عملية نقل البضاعة، فلتأمني دور مهم خاصة يف جمال التعويض يف حالة حدوث أي عنصر 

بشرط أن يكون خارج يد ضرر يتلف البضاعة أو حادث مرور قد يؤدي إىل تلفها جزئيا أو كليا 

 الناقل.

و املستجدات املستجدات القانونية من تأمني البضاعة و ووثائق إلكرتونية  كما جند أن دور        

أعوان نقل البضائع عرب الطرقات هام و أساسي يف  املادية من النقل املتعدد الوسائط و احلاويتية و
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مقام املرسل و املرسل إليه هذا ما يضمن السري نشاط النقل ، حبيث ميكن لعون النقل أن يقوم 

 احلسن لنقل البضائع .

ما الباب الثاين سيتم معاجلة قيام املسؤولية جراء تنفيذ العقد يف جوانبه املختلفة، للناقل ، أ       

 الوكيل بالعمولة ، و األحكام الصادرة من احملاكم جراء عدم تنفيذ العقد .
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تنفيذ عقد النقل البري للبضائع عبر  الناشئة عن المسؤولية الثاني:الباب 

 الطرقات

من نتائج العالقة  تنفيذ عقد النقل الربي للبضائع عرب الطرقات املسؤولية الناشئة عنتعترب            

ة، أو أي ، ذلك من خالل أي ضرر يصيب البضاعالتعاقدية بني املرسل و الناقل و املرسل إليه 

إخالل باإللتزامات التعاقدية سواء من طرف املرسل أو الناقل أو املرسل إليه أثناء تنفيذ العقد فتقوم 

املسؤولية العقدية جراء عدم اإللتزام ببنود عقد النقل، كما من املمكن قيام املسؤولية اجلزائية املعاقب 

جلزائية كوقوع حادث مرور متعمد من عليها يف ظل أحكام قانون العقوبات و قانون اإلجراءات ا

طرف الناقل مما يؤدي إىل تلف البضاعة و تقوم على إثرها املسؤولية اجلزائية يف حق الناقل و هي يف 

،فأهم مرحلة هي مرحلة اليت تنقل فيها البضاعة و تبدأ مسؤولية الغالب تقوم على هذا األخري  

 هلا إىل النقطة النهائية )املرسل إليه (.الناقل عن تلك البضاعة املنقولة إىل غاية وصو 
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   الناقل البري مسؤوليةل القانونيةالفصل الول: الحكام 

الذي )املبحث األول( و   نطاق مسؤولية الناقل الربيإىل سنتطرق يف هذا الفصل            

الطبيعة القانونية للمسؤولية و نقل البضاعة اخلطرة ، أما فيما خيص )املبحث الثاين (  سيخصص

لتحديد املسؤوليته أثناء نقله للبضائع من مكان  ستجدات مسؤولية الناقل الربيسنتطرق فيه مل

 االنطالق إىل غاية النقطة النهائية لتسليم البضاعة.

  البرينطاق مسؤولية الناقل  :المبحث الول 

خصوصية مسؤولية الناقل الربي  يف )املطلب األول(  سنحاول التطرق يف هذا املبحث إىل         

و هذه احلاالت تتحدد  الربي من املسؤولية الناقل إعفاء حاالت عن أما )املطلب الثاين( سنتحدث

فيها مسؤولية الناقل أثناء تنفيذه للعقد وتبدأ مسؤوليته منذ بداية  تسلمه للبضاعة من املرسل إىل 

 .غاية أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة إىل املرسل إليه 

  خصوصية مسؤولية الناقل البري  الول:المطلب 

اول يف هذا املطلب الطبيعة القانونية للمسؤولية يف )الفرع األول( ،أما )الفرع الثاين( نسنت           

 .اخلطرة  بضائعنقل السنعاجل 

 الفرع الول : الطبيعة القانونية للمسؤولية 

 للعقد املتمثلة يف الرضا، احملل نقل، يستويف شروط األساسية املسؤولية بوجود عقد  تنشأ            

و اليت تقوم املسؤولية إال أنه مىت قام الناقل باإلخالل بأحد إلتزاماته املرتتبة عن هذا العقد   السبب ،

فمسؤولية الناقل مسؤولية ، 197جيب أن تتوافر أركاهنا املتمثلة يف اخلطأ، السبب و العالقة السببية

 عقدية ناجتة عن اإلخالل بواجبه اثناء تنفيذ العقد.

                                                             

 65 ، ص 2004جامعة جياللي اليابس، براسي محمد، الشروط المنظمة للمسؤولية في عقد النقل البري، مذكرة ماجستر، -197
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إن عقد النقل البضائع عرب الطرقات ينشأ على عاتق الناقل إلتزام بسالمة البضاعة ، فإذا       

أصيبت البضاعة أثناء تنفيذ العقد ، قامت مسؤولية الناقل اليت ال يستطيع دفعها إال بإقامة دليل 

 قاطع مادي، يثبت أن احلادث خارج يد الناقل.

 .198عدم حتقيق هذه النتيجة و تقوم املسؤولية يف هذه احلالة ويعترب الناقل خمطئا و مسؤوال مبجرد

 نقل البضائع اخلطرة . سيتم التعرض إىلملسؤولية ، ا بعد اإلنتهاء من حتديد      

 نقل البضائع الخطرة الفرع الثاني : 

كل منتوج وبضاعة يعرضان اىل اخلطر أو يسببان أضرارا   على أهنا اخلطرة املادة ميكن تعريف       

نقل املواد  خيص ،أما فيماأو يضران بصحة السكان والبيئة ويتلفان املمتلكات واملنشآت القاعدية

نقل هذه املواد من نقطة اىل أخرى بواسطة سيارات مالئمة يقودها مستخدمون ب فهي تتم  اخلطرة

 األمنية املطلوبة.مؤهلون ووفقا للشروط واملقاييس 

كل جهاز يستعمل الحتواء املادة اخلطرة املنقولة وضمان أمنها وتفادى أى ضرر كان   فهو الرزم أما

كل بضاعة أو جمموعة بضاعة متجانسة موضبة   فهو الطرد فيما خيص أما،سواء لألشخاص أو البيئة

 .199ىف رزم وحيد

 أما أصنافها تتمثل فيما يلي :  حاولنا حتديد خمتلف التعريفات حول البضاعة اخلطرة ،

 أصناف المواد الخطرةأوال :

 : املواد واألشياء املتفجرة،  الصنف األول  - 1

                                                             

 
75 ، صنفس المرجع براسي محمد، الشروط المنظمة للمسؤولية في عقد النقل البري، ، -198

 

، يحدد الشروط الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر 2003ديسمبر  1المؤرخ في   03 / 452مادة أولى من المرسوم تنفيذي رقمال - 199 

 . 9ص   75، ج ر ع   الطرقات 
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املضغوط، والسائل املميع حتت الضغط أو املميع حبرارة شديدة  : الغاز  الصنف الثاىن  - 2

 اإلخنفاض،

 : املواد السائلة القابلة لإللتهاب، الصنف الثالث  - 3

واد الىت : املواد الصلبة القابلة لإللتهاب، واملواد الىت تشتعل تلقائيا وامل الصنف الرابع - 4

 لإللتهاب عند احتكاكها باملاء،  تصدرغازات قابلة

 : املواد احملرقة وفوق أكسيدية العضوية، الصنف اخلامس  - 5

 : املواد السامة واملواد املعدية، الصنف السادس  - 6

 : املواد املشعة، السابع الصنف  - 7

 : املواد القارضة، الصنف الثامن  - 8

 .200: املواد اخلطرة املتنوعة الصنف التاسع  - 9

 للمواد اخلطرة عدة أصناف ،لكن من أجل القيام بنقلها وجب إحرتام عدة شروط صارمة تتمثل يف:

 الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقاتثانيا :

          خيضع نقل املواد اخلطرة لرخصة مسبقة من الوزيراملكلف بالنقل.* 

 أن تكون كل مادة خطرة منقولة حمتواة ىف رزم مالئم حسب الصنف املرتبة فيه. جيب *

ان يكون الرزم مقاوما للضغوط واهلزات والصدمات واحلرارة والرطوبة الىت يتعرض هلا أثناء  جيب *

 النقل.

ه تركيبات ضارة زيادة على ذلك، عازال وأال يقبل التأثر باحملتوى أو يشكل مع ان يكون، جيب *

 ملقاييس املناولة حسبما يكون حمموال أو مدحرجا. وأن يكون مطابقا
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أن تفصل الرزوم وترتب وحيافظ عليها صاحلة لإلستعمال وتراقب دوريا حبيث تبقى  جيب *

 التنظيمية .مستجيبة جلميع التعليمات والتخصيصات 

ه حائزا شهادة تبني أن ان يكون صانع اى منوذج من مناذج الطرود أو مرسله أو مستعمل جيب *

 النموذج املعني قد روعيت متاما.خصوصيات 

 أن يثبت الصانع ان املواد املستعملة مطابقة خلصوصيات النموذج املعتمد. جيب *

بكتابة واضحة غري اقات تكتب عليها أن تلصق على كل طرد حيتوى على مادة خطرة بط جيب *

عبارات حتدد من اخلارج طبيعة املادة اخلطرة واخلطر و/أو األخطار الىت تنطوى عليها قابلة للمحو 

 قصد لفت إنتباه خمتلف املتدخلني أثناء مناولته ونقله اىل ما جيب اختاذه من تدابري واحتياطات.

سهولة وىف أمان تام نظرا لكتلته وحجمه ان يصمم الطرد على حنو يسمح بتداوله ب جيب *

 .201وشكله

  ان تربط الطرود الىت حتتوى على مواد خطرة وتسند بعناية. جيب *

 شحن مواد خطرة على وسائل النقل مع مواد غذائية، مينع *

 شحن مواد خطرة متعارضة على نفس السيارة، مينع *

ها فوق بعض سواء كانت تنتمى اىل تكديس أو وضع طرود ملواد خطرة غري متالئمة بعض مينع *

 نفس الصنف أو اىل أصناف خمتلفة،

 .202نقل مواد خطرة صلبة سائبة مينع *
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أن توضع حدود الوزن حسب ماتقتضيه حالة الطرد من امكانية رفعه أو دحرجته او تزويده  جيب *

 ار ىف حالة متزقألضر بدويلبات تفاديا ملخاطر السقوط أثناء عمليات املناولة أو النقل وللحد من ا

                           الرزم.

ان تفصل طرود املواد اخلطرة عن الطرود األخرى حىت يسهل متييزها وىف كل حلظة بعضها  جيب *

                عن بعض لتيسري عمليات املناولة والشحن والتفريغ.

واضحة خاصة بكل صنف لتحديد أن تشتمل السيارات الناقلة للمواد اخلطرة على اشارة  جيب *

 طبيعة اخلطر و/أو األخطار الىت قد تسببها.

    ان تصمم السيارات وتكيف وطبيعة املادة اخلطرة الواجب نقلها ومميزاهتا. جيب *

ختضع سيارات نقل املواد اخلطرة ملراقبة املطاقبة وملعاينات املراقبة التقنية الدورية طبقا  ان  جيب *

                            .203ة بالتنظيم املعمول بهلألحكام املتعلق

تنظيف السيارة الىت استخدمت لنقل املواد اخلطرة بعد تفريغها، لتخليصها من كل أثر خطر  جيب *

وضرر وعدوى قبل كل عملية شحن الحقة اال اذا كانت احلمولة اجلديدة تتكون من مادة متالئمة 

 حكام املتعلقة حبماية البيئة.مع املادة السابقة دون املساس باأل

ان يكون سائق السيارة الناقلة للمواد اخلطرة حائزا شهادة مهنية تثبت أنه تابع تكوينا خاصا  جيب *

 ىف هذا امليدان.

على سائق السيارة الناقلة للمواد اخلطرة ان يكون مستعدا، لتقدمي الوثائق الىت تربز  جيب *

ووزهنا، زيادة على الوثائق الىت هلا صلة بالسيارة والىت يقتضيها  باخلصوص طبيعة هذه املواد وصنفها

 .204التشريع والتنظيم املعمول هبما، كلما طلبت منه ذلك السلطات املؤهلة هلذا الغرض
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ميكن أن تسمح تدابري خاصة توافق عليها السلطة املؤهلة، بنقل بعض املواد اخلطرة بغض       

 هذا املرسوم والنصوص املتخذة لتطبيقه. النظر عن التعليمات الواردة ىف

ان يتضمن طلب املوافقة مجيع املعلومات الالزمة الىت تسمح للسلطة املؤهلة برتخيص نقل  جيب    

  املواد. هذه

وللقواعد اخلاصة مبرور   14-01 الطرقات ألحكام القانون رقم خيضع نقل املواد اخلطرة عرب      

 اخلطرة واملتعلقة مبايأتى :كل صنف من أصناف املواد 

 قدرة السائقني واملرافقني، -   

 سرعة املرور، -   

 ،205تشكيلة املواكب -   

 احلراسة املواكبة، -   

 خط السري ومصدراملنتوجات ومكان شحنها ووجهتها ومكان تفريغها، -   

 الوقوف، احلراسة، -   

 مواقيت السري، -   

 .206التجهيزات احلساسة -   

تنفذ خمططات التدخل حسب درجة خطورة ورقعة انتشار اآلثارالنامجة عن احلوادث الىت تقع        

 أثناء نقل املواد اخلطرة.
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املكلف بالنقل أن يفرض، عند الضرورة، قيودا على خطوط السري ومواقيت  وميكن الوزير   

 .207السري

التي تشتعل تلقائيا و المواد الصلبة القابلة لإللتهاب و المواد  نقل المواد الخطرةثالتا :

 (4الصنف  ) التي تصدر غازات قابلة لإللتهاب عند إحتكاكها بالماء

 ( أقسام :3ثالثة ) 4 تتضمن مواد الصنف

 : املواد الصلبة أو العجينبة القابلة لاللتهاب 1.4 القسم   

 أيضا من : 1.4 تتشكل مواد القسم   

 ،أ : مواد عضوية قابلة لاللتهاب صلبة   

 ،ب : مواد غري عضوية قابلة لاللتهاب صلبة   

 ،جـ : مواد قابلة لالنفجار يف حالة غري متفجرة   

 ,208د : مواد كاشفة ذاتيا   

 هـ : رزم فارغة غري مطهرة.   

 ب وج حسب درجة خطورهتا : ،ختصص ملختلف أرقام تصنيف هذه املواد حروف أ   

 ،جد خطرة -أ(    

 ،خطرة –ب(    

 .209تشكل درجة خطورة دنيا -ج(    

 : املواد املعرضة لاللتهاب تلقائيا هي : 2.4 القسم   
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 أيضا من : 2.4 تتشكل مواد الصنف   

 ،أ( مواد عضوية قابلة لاللتهاب تلقائيا   

 ،ب( مواد غري عضوية قابلة لاللتهاب تلقائيا   

 ،ج( تركيبات عضوية معدنية قابلة لاللتهاب تلقائيا   

 .210د( رزم فارغة غري مطهرة   

 ختصص ملختلف أرقام تصنيف هذه املواد حروف أ, ب وج حسب درجة خطورهتا :   

 ،قابلة لاللتهاب تلقائيا -أ    

 ،مسخنة ذاتيا -ب    

 .211قليلة التسخني ذاتيا -ج    

واد الىت تصدر املواد الىت تصدر غازات قابلة لاللتهاب عند احتكاكها باملاء هي امل : 3.4 القسم   

 غازات قابلة لاللتهاب من شأهنا أن تشكل خليطا متفجرا مع اهلواء, عند تفاعلها مع املاء.

 أيضا من : 3.4 تتشكل مواد القسم   

مواد عضوية وتركيبات عضوية معدنية ومواد يف حملالت عضوية تصدر غازات قابلة  - أ   

 لاللتهاب عند احتكاكها باملاء,

  عضوية تصدر غازات قابلة لاللتهاب عند احتكاكها باملاء,مواد غري - ب   

 رزم فارغة غري مطهرة. - ج   

 حسب درجة خطورهتا : جو ب ,أ ختصص ملختلف أرقام تصنيف هذه املواد حروف   

 أ( جد خطرة, تفاعل سهل مع املاء,   
                                                             

 ، المرجع السابق .  03 / 452من المرسوم تنفيذي رقم 25المادة  -210 
 

، نفس المرجع .  03 / 452من المرسوم تنفيذي رقم 26المادة   -211
 



116 
 

 ( خطرة, تفاعل سهل مع املاء,ب   

 .212بطيئ مع املاء( تشكل درجة خطورة دنيا, تفاعل ج   

 الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة من الصنف الرابع عبر الطرقاترابعا :

أن تكون كل مادة أو منتوج من الصنف الرابع موضوع رزم مالئم وكلمة رزم تعىن أي جهاز  جيب

 يستعمل الحتواء املادة.

 أن يكون الرزم : ينبغى

 والصدمات والرطوبة الىت تعرتي النقل. قادرا على مقاومة الضغوط واهلزات -1

 عازال وأال يقبل التأثر باحملتوى أو يشكل معه تركيبات ضارة. -2

 .213أن يتقيد مبقاييس املناولة حسب احلالة الىت ينقل هبا محال أو درجة -3

أن تصمم الرزم حبيث جتنب الطرد اجملهز لإلرسال كل ضياع للمحتوى الذى قد حيصل يف  جيب-

العادية للنقل, السيما يف حالة وقوع ارجتاجات أو تغيري يف درجة احلرارة أو الرطوبة أو الظروف 

الضغط. الجيب أن تلصق أية مادة خطرة خارج الطرود. تطبق هذه األحكام يف أن واحد على الرزم 

 اجلديدة والرزم املعاد استعماهلا.

إىل املكان املقصود يف حالة جيدة أن حتضر طرود هذه املواد املخصصة للنقل حبيث تصل  جيب-

 وال تشكل أثناء النقل أي خطر على األشخاص والبيئة.

أن تتضمن حدا كافيا من التعبئة لتفادي أي تسرب للمحتوى  جيب ،إذا كانت الرزم مملوءة بالسوائل

أثناء  أو اعوجاج دائم هلذه األوعية بفعل متطط السائل حتت تأثري درجات احلرارة الىت ميكن أن تطرأ

 النقل.
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كسرها أو   ،يف الظروف العادية للنقل ،ترتيب الرزم الداخلية يف رزم خارجية حبيث ينجنب ينبغى-

 ثقبها أو تسرب حمتواها يف الرزم اخلارجية.

أن تلف الرزم الداخلية السهلة االنكسار أو الثقب مثل األوعية الزجاجية أو اخلزفية أو  ينبغى-

 املواد البالستيكية يف الرزم اخلارجية وتتوسطها مادة حشو مالئمة. احلثية أو املصممة من بعض

وينبغى أال يسبب تسرب احملتوى أي تغيري ذى شأن يف اخلاصيات الوقائية ملواد احلشو أو الرزم 

 اخلارجية.

أن تصمم الرزم حبيث يتجنب اخنفاض درجة املاء أو الكحول اخلام املضاف جلعل املادة  جيب-

 .214النقل هامدة, أثناء

على أنه رزم مملوء ما مل يطهر  4أن ينظر يف كل رزم فارغ احتوى على مادة من الصنف  ينبغي-

 من بقايا هذه املادة.

أن تكون الرزم املستعملة للمواد الصلبة الىت قد تتحول إىل مواد سائلة بفعل تغري درجة  جيب-

 حالة امليوعة.احلرارة أثناء النقل, صاحلة الحتواء هذه املواد وهي يف 

لوحدة النقل املعبأة مبواد الصنف الرابع أن حتتوى بأي حال من األحوال, على أكثر من  الجيوز

 مقطورة واحدة.

أن تعبأ الطرود الىت تتشكل رزمها من مواد سريعة التأثري بالرطوبة داخل شاحنات مغلقة أو  جيب-

 مغطاة.

 يف :أن تكون الشاحنات, مزودة جبهاز مضاد للتوق جيب-
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الشاحنات ذات حمرك )اجلرارات واحلامالت( الىت يتجاوز وزهنا اإلمجاىل املرخص به  -   

 طنا,16 للشحن

املقطورات )أي املقطورات الكاملة أو نصف املقطورات واملقطورات ذات حمور مركزي( الىت  -   

 أطنان, 10 يتجاوز وزهنا االمجاىل املرخص به للشحن

 الصهاريج, -الشاحنات  -   

 .215لرت 3000 الصهاريج الىت تفوق كميتها -الشاحنات الصهاريج الناقلة للحاويات  -   

أن تكون وحدات النقل احملددة مزودة جبهاز مطبئ يسمح بالتحكم يف السرعة يف طريق  جيب-

منحدر دون اللجوء إىل املكبح االستعجاىل أو مكبح التوقف. ميكن أن يكون جهازا بسيطا أو 

 با من عدة أجهزة حبيث يكون لكل جهاز مقود خاص به.مرك

أن يتضمن اجلهاز املبطئ عدة مستويات يف الفعالية تشتمل على مركز خمفف يكون مطابقا  جيب-

 لشروط السري يف الفراغ.

أن تكون الشاحنات املزودة جبهاز مبطئ موضوع وراء اجلانب اخللفى للحجرة, جمهزة بعازل  جيب-

بتا بطريقة جيدة لتفادي كل تسخني ولو متمركز جلانب الصهريج أو احلمولة عندما للحرارة يكون مث

 تشكل املادة املنقولة خطر هلوبية.

 أن يستوىف التجهيز الكهربائى لوحدات النقل الشروط األتية  جيب-

وتكون معزولة بكيفية  ،فعةأن تكون القنوات ذات أبعاد مالئمة قصد تفادي احلرارة املرت جيب -

تكون مربوطة بأحكام وموضوعة بطريقة حتميها من الصدمات واملقذوفات من احلجارة  ،مالئمة
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واحلرارة الىت تصدر عن جهاز االنفالت. وجيب أن تكون التيارات غري تلك الىت تربط البطاريات 

 اقل أو فواصل تلقائية.بألة إدارة احملرك أو ملولد التيار, حممية من شدة التيارات بواسطة نو 

أن تكون النواقل الكهربائية جلميع القنوات مصنوعة من كوابل مغطاة بواسطة واقية جمردة  جيب  -

من أية خياطة وغري معرضة للصدإ. تكون هذه الواقية من مادة البالستيك مقاومة, أو لوحة معدنية 

 مغطاة بالبالستيك أو أية واقية أخرى توفر مقاومة مطابقة,

 أن يشتمل الرتكيب الكهربائى على قاطع تيار البطاريات. جيب -

أن تثبت  جيب فضال عن ذلك إذا كانت املراكم غري موضوعة حتت الغطاء املعدىن للمحرك,      

داخل صندوق مهوى معدىن أو من مادة أخرى توفر مقاومة مطابقة مع جوانب داخلية عازلة 

 .216للكهرباء

ناقلة ملواد الصنف الرابع أن تتوقف بعيدا يف اهلواء الطلق دون مراقبة أو للوحدات ال الجيوز       

 داخل خمزن أو مبلحقات مصنع ما مل تكن مجيع الضمانات األمنية متوفرة.

بعد اختاذ  ،إمكانيات التوقف اخلاصة هذه متوفرة, جيوز لوحدة النقل  وإذا مل تكن         

 :ف يف مكان بعيد يكون مستوىف الشروط املنصوص عليهاأن تتوق ،اإلجراءات األمنية املالئمة

 ( حظرية توقف حتت حراسة عون يكون على علم بطبيعة احلمولة ومبكان وجود السائق.1   

( حظرية توقف عمومية أو خاصة التتعرض فيها وحدة النقل ألي ضرر قد يلحق هبا من 2   

 طرف شاحنات أخرى.

الطرق العمومية الكربى واألماكن السكنية, اليستعمل عادة ( فضاء خال يوجد بعيدا عن 3   

 للعبور أو أماكن للتجمع.

                                                             

.60المرجع السابق ، ص نقل البضائع الخطرة ، عمارة محمد ، -216 
 



120 
 

إىل يف حالة عدم توفر تلك املشار إليها  2 استعمال حظائر التوقف املرخص هبا يف الفقرة الجيوز-

ك , الجيوز استعماهلا إىل يف حالة عدم توفر تل3 وبالنسبة لتلك املذكورة يف الفقرة 1 يف الفقرة

 .2و 1 املشار إليها يف الفقرتني

ألية وحدة من وحدات النقل ملواد الصنف الرابع أن تتوقف ما مل يشدد مكبحها  الجيوز-

  للتوقف.

أن ختصص أماكن لتوقف الشاحنات الناقلة ملواد هذا الصنف الحتياجات اخلدمة,  ال جيب-

مكان توقف هذه الشاحنات يف مثل  بالقرب من املواقع السكنية أو أماكن التجمع. الميكن امتداد

 .217هذه املواقع إال مبوافقة السلطات املختصة

أن تلصق بالشاحنات الناقلة للطرود والرزم اإلضافية والصهاريج أو احلاويات لوحة  جيب-

اإلعالنات القانونية احملددة يف امللحق على اجلهتني اجلانبيتني اخلارجيتني للشاحنة وجهتها اخللفية 

 ة.اخلارجي

ميكن أن تثبت لوحات اإلعالنات مباشرة على احلاوية  ،عندما التتوفر الشاحنة على جهات   

تكون لوحات  ،شريطة أن تكون واضحة. وبالنسبة للصهاريج الكبرية أو حاويات النقل الكبرية,

 اإلعالنات امللصقة بالصهريج أو حاوية النقل كافية. وجيب نزع لوحات اإلعالنات الىت ليس هلا

 عالقة باحملتوى.

 . 1.4 عالمة تكون مطابقة للنموذج رقم 1.4 أن تلصق بالطرود املعبأة مبواد القسم جيب-

  . 2.4 عالمة تكون مطابقة للنموذج رقم 2.4 أن تلصق بالطرود املعبأة مبواد القسم جيب-

 . 3.4 رقمعالمة تكون مطابقة للنموذج  3.4 أن تلصق بالطرود املعبأة مبواد القسم جيب-
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أن تلصق أيضا بالطرود اخلاصة هبذا الصنف واملعبأة بأوعية هشة غري مرئية من اخلارج على  جيب-

 اجلهتني.

أن تلصق بالوحدات اخلاصة بنقل مواد هذا الصنف عموديا, لوحتا إعالنات مستطيلتان  جيب-

 . سم 30 اى ارتفاعهمبينما يساو  سم 40 اثنتان ذواتا لون برتقاىل معاكس للنور, تبلغ قاعدهتما

 .218على األكثر مم 15 أن حتمل هاتان اللوحتان شريطا أسودا يبلغ جيب-

أن تثبت إحدامها يف مقدمة وحدة النقل واألخرى يف املؤخرة تعامديا للمحور الطوىل هلذه  جيب-

 األخرية. وجيب أن تكونا واضحتني.

أن يكتب على هاتني اللوحتني رقم تعريف املادة املنقولة )اجلزء األسفل( ورقم اخلطر  وجيب      

 )اجلزء األعلى(.

وعندما يتعلق األمر بشاحنات صهاريج أو وحدات نقل تتألف من صهريج واحد أو عدة       

 . و/أو يتجاوز وزهنا األقصى املرخص لرت 3000 صهاريج تفوق سعتها اإلمجالية

أن تلصق نفس اللوحات على جوانب كل صهريج أو خانة صهريج بالتوازي مع  جيب ،طنا 3,5 به

 احملور الطوىل للشاحنات بشكل مرئى بوضوح.

بورقة لصوقة ذاتيا أو رسم أو  ستبدال اللوحتنيعندما يتعلق األمر باحلاويات الصهاريج, جيوز ا      

ستخدمة هلذا الغرض مقاومة للتقلبات اجلوية وتضمن غريها من الطرائق شريطة أن تكون املادة امل

 .219إشارة دائمة

يف الطريق يف حالة التوقف ليال أو هنارا بسبب  يان املذكورانأن يوضع املصباحان الربتقال جيب-

 رداءة الرؤية أو يف حالة عدم اشتعال أضواء الشاحنة :
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 ،من مقدمة الشاحنة أمتار 10 ى بعدأحدمها عل -   

 من مؤرخة الشاحنة. أمتار 10 واألخر على بعد -   

 بعمليات الشحن والتفريغ ليال مع مراعاة الشروط اخلاصة باإلنارة واألمن. يؤذن

 على كل وحدة نقل معبأة مبواد هذا الصنف أن تكون مزودة مبا يأتى : جيب-

أو ذو سعة  ،كلغ من البودرة 2 أ( جهاز حممول خاص مبكافحة احلريق تقدر سعته الدنيا بـ   

 .220مطابقة لعامل إطفاء أخر مقبول قادر على إمخاد نار تنشب يف حمرك

كلغ من البودرة, قادر على  6 ب( جهاز حممول خاص مبكافحة احلريق تقدر سعته الدنيا بـ   

 إمخاد نار تنشب يف العجالت واملكابح.

وتركت معبأة على الطريق  نفكت نصف مقطورة مابعيدا عن الشاحنة اجلرارةإ يف حالة ما    

 جيب أن تتوفر على األقل على مطفأة تكون مطابقة ألحكام الفقرة ب أعاله. ،العمومى

 ج( حقيبة أدوات لتصليح مؤقت لكل عطب قد حيدث لشاحنة.   

 د( ركيزة واحدة على األقل يف كل شاحنة ذات أبعاد مالئمة لوزن الشاحنة وقطر العجالت.   

 .221والن برتقاليان دائمانه( مصباحان حمم   

على كل سائق شاحنة ناقلة ملواد الصنف الرابع وحتت مسؤولية اهليئة الناقلة أن تكون حبوزته  جيب-

 تعليمات مكتوبة تبني بطريقة واضحة مايأتى :

 ( طبيعة اخلطر املرتبط باملواد املنقولة وكذا إجراءات األمن الواجب اختاذها ملواجهة اخلطر,1   

اإلجراءات الواجب اختاذها واإلسعافات الىت جيب امدادها يف حالة احتكاك األشخاص ( 2   

 بالبضائع املنقولة أو باملواد الىت قد تنبعث منها.
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( اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة نشوب حريق وباخلصوص الوسائل أو أنواع الوسائل 3   

 ،اخلاصة باإلطفاء الىت الينبغى استعماهلا

اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة إتالف الرزم أو املواد اخلطرة املنقولة, السيما يف حالة ( 4   

 ،222تسرب املواد اخلطرة يف الطريق

الصهاريج أو وحدات النقل الىت تشتمل على صهاريج أو حاويات  -( فيما خيص الشاحنات 5   

وزهنا األقصى املرخص و/أو يتعدى  لرت 3000 صهاريج والىت تفوق سعتها اإلمجالية -

طنا, جيب أيضا ذكر إسم املادة أو املواد املنقولة, واألرقام وأحرف التعداد, وأرقام تعريف  3,5 به

 املادة واخلطر.

( اإلجراءات الواجب اختاذها لتفادي أو التقليل من األضرار يف حالة تسرب املواد الىت تعترب 6   

 خطار املشار اليها يف عالمات اخلطر,ملوثة للمحيط املائى, باإلضافة إىل األ

 ( اإلدارة الىت جيب إبالغها يف حالة وقوع حادث أو عارض.7   

الصهاريج الفارغة الىت احتوت على مواد خطرة بنفس ضمانات العزل   -أن تنقل احلاويات  جيب-

 كما لو كانت مملوءة.

الصنف بصفة جيدة قبل أية أن تطهر الشاحنات الىت قامت بنقل محولة طية من مواد هذا  جيب-

عملية شحن أخرى إال إذا كانت احلمولة اجلديدة حتتوى على نفس املادة الىت شكلت احلمولة 

السابقة, يطبق هذا اإلجراء أيضا على الشاحنات الىت قامت بنقل هذه املواد يف رزم, إذا الحظنا أن 

 هذه األخرية تركت جزءا من حمتواها يتسرب.
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هذا الصنف عرب الطريق األكثر مباشرة ويف حالة ما استوجب تناقلها, جيب  أن ترسل مواد جيب-

 اختاذ االحتياطات خالل هذه العملية حىت يتم تداول هذه املواد برفق وبدون تأخري ومراقبتها.

اليتم شحن الشاحنات وتفريغها على الطريق العمومى ما مل تتخذ إجراءات أمنية كافية, السيما, 

 .223بوضع حزام أمىن

 مايأتى : مينع

 ،اثناء عمليات املناولة قرب الطرود والشاحنات املتوقفة أو بداخلها التدخني -   

 ،يف الوحدات الناقلة ملواد هذا الصنف, غري املستخدمني على متنها نقل مسافرين -   

 دون تبليغ السلطات خارج التجمعات السكنية مكان عمومى هذه املواد يف شحن وتفريغ -   

 ،املختصة

 املواد الغذائية. هذا الصنف مع شحن مواد -   

مع مراعاة احلاالت الىت يكون فيها استعمال احملرك ضروريا يف تشغيل املضخات وغريها           

عمليات  إيقاف احملرك خالل جيب وتفريغها.من امليكانيزمات الىت تضمن شحن الشاحنات 

 الشحن والتفريغ.

يج لرخصة سري تسليم من طرف املصاحل املكلفة باملناجم حترر الرخصة صهر  -ختضع كل شاحنة -

 عند تقدمي حمضر اختبار الصهريج, وشهادة فحص ربط الصهريج وحمضر معاينة الشاحنة.

( سنوات خيضع بعدها الصهريج 3تسلم رخصة السري على شكل بطاقة برتقالية ملدة ثالث )-

 الختبار جديد.
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أنواع الصهاريج أو حاويات الصهاريج لوحة معدنية تثبت بشكل أن تلصق بكل نوع من  جيب-

الرقم  ،دائم على الوعاء ويف كل يسهل بلوغه قصد الفحص, وحتمل اسم وعنوان الصانع والبلد

والضغط األقصى  ،واحلجم باللرت ،والسنة الىت مت فيها صنع احلاوية الصهريج أو الصهريج ،التسلسلى

 وتاريخ االختبار وختم مصاحل املناجم. ،االختبار )الضغط(استعماله, وضغط املسموح 

ميكن أن تكتب هذه املعلومات مباشرة على جانب الوعاء مبا أنه مسيك مبا فيه الكفاية ودون أن    

 يؤثر ذلك على الوعاء.

 .224ألي شخص أن يقوم بنقل مواد هذا الصنف دون رخصة نقل الجيوز

 الخطرة :اإلجراءاتطلب رخصة لنقل المواد خامسا :

أن يتضمن طلب رخصة النقل املقدم للمصاحل املختصة للوزارة املكلفة بالنقل, املعلومات  جيب

 األتية :

 ،صفة أو اسم الشركة, عنوان الطالباالسم واللقب, ال -   

 ،اسم ولقب السائقني -   

 ،مني املعينني لنقل املواد اخلطرةتأهيل املستخد -   

 ،التسجيل وعالمة الشاحناترقم  -   

 ،خطوط السري -   

 ،فرتة التنقل -   

 ،نسخة من رخصة السري -   

 ،دفرت صيانة اجلرار قيد الصالحية نسخة من -   
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 ،حيةنسخة من دفرت صيانة الصهريج ونصف املقطورة أو املقطورة قيد الصال -   

 ،الربتقالية(د الصالحية )البطاقة نسخة من رخصة سري الصهريج قي -   

 املعلومات املرتبطة باملادة املنقولة. -   

أن يكون حبوزة سائقى الشاحنات املخصصة لنقل هذا الصنف شهادة أهلية تسلم من  جيب-

, تشهد فيه على أهنم 225طرف اهليئة املختصة أو أية منظمة معرتف هبا من طرف هذه السلطة

تطلبات اخلاصة الواجب استيفاؤها أثناء نقل مواد تابعوا تكوينا وجنحوا يف االختبار املتعلق بامل

 خطرة.

يوما على األقل من التاريخ احملدد لعملية النقل ملصاحل  15 تقدمي طلب رخصة النقل قبل جيب-

( أيام ابتداء من 8على أن تفصل فيه خالل مثانية ) ،كلفة بالنقل مبكان انطالق النقلالوزارة امل

 مبنح رخصة جيب أن يكون مربرا. تاريخ استالم الطلب. وكل رفض

والجيوز أن تتعدى فرتة صالحية هذه  ،تسلم رخصة النقل إما يف الوقت احملدد أو أثناء السفر

 .حية الوثائق الرخصة مدة صال

وجيوز أن تتضمن الرخصة قيودا تتعلق بالتوقيت وأيام املرور وخطوط السري. كما جيوز أن        

 بيعة األخطار اخلاصة باملادة املنقولة.حتدد حراسة مواكبة تبعا لط

ترسل مصاحل الوزارة املكلفة بالنقل نسخة من رخصة النقل إىل مصاحل احلماية املدنية        

 .226املختصة إقليميا

 الكميات الدنيا التالية لنظام رخصة النقل : الختضع
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وتقدر محولتها القصوى كلغ  3 الىت يساوى وزهنا املوحد أو يقل عن 1.4 الطرود من القسم -   

 ،227كلغ 12بـ

الىت يقدر حجمها املوحد بلرت واحد )سائل( وكيلو غرام واحد  3.4 الطرود من القسم -   

 .228كلغ 3 كلغ( )صلب( وتقدر محولتها القصوى بـ 1)

أما املطلب الثاين سنعاجل فيه اإلعفاءات اليت نص عليها القانون التجاري بأن الناقل معفي       

  طبقا للقانون أو مبوجب إتفاق بني األطراف املتعاقدة. اتلقائي

 الناقل البري من المسؤولية إعفاءات :الثانيالمطلب  

 على أنه سيما ال سالفا، بيناه الذي النحو على مرهقة التعاقدية الناقل سؤوليةتعترب امل          

 أخريا يلتزم من حيدد الذي هو نعلم كما اإلثبات وعبء اإلثبات، عبئ من األكرب اجلانب عاتقه

 وذلكة مسؤولي ختفيف على العمل طويل وقت منذ الناقلون درجأ احلاالت، أغلب يف بالتعويض

 .املسؤولية هذه حتديد أو البضاعة تلحق اليت األضرار على ةمسؤولي عدم باشرتاط

 و الذي املسؤولية من القانوين اإلعفاء ة اإلعفاءات املتمثلة يفمسأل املشرع نظم وقد        

 املسؤولية من اإلتفاقي اإلعفاء سنحاول التطرق إليه يف الفرع األول، أما الفرع الثاين سنتناول

لتحديدها أثناء نقل البضائع من مكان االنطالق إىل غاية النقطة النهائية لتسليم البضاعة للمرسل 

 إليه.

 اإلعفاءات القانونية :الفرع الول

 ميكن بقوهلا املسؤولية من الناقل إعفاء حاالت على التجاري القانون من 48 املادة نصت         

 فيها التأخري أو اإلخالل أو التزاماته تنفيذ عدم جراء من اجلزئية أو الكلية مسؤوليته من الناقل إعفاء
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 املرسل أو للناقل املنسوب اخلطأ أو بالشيء خاص عيب أو القاهرة القوة حالة إثبات عند وذلك

 أشن قد الضرر أن خصشال أثبت إذا" : يندامل القانون من 125 املادة نص يف ءجا حيث، إليه

 من خطأ أو املضرور من صدر خطأ أو قاهرة، قوة أو مفاجئ، كحادث فيه،  له يد ال سبب عن

 ." ذلك خيالف اتفاق أو قانوين نص يوجد مل ما الضرر، هذا ويضعبت مز مل غري كان الغري،

 هبا ينعن احلالة هذه يف شخص وكلمة شخص، أثبت إذا أنه، على املادة هذه نص من لنا يتضح

 الضرر أن وثبت فيه، له يد ال سبب عن أشن قدبضاعة، بال حدث الذي الضرر أن أثبت إذا الناقل

 امز االلت من الناقل فىعي الغري، من خطأ أو قاهرة، قوة أو مفاجئ، كحادث أجنيب بسبب وقع

 خيالف اتفاق أو قانوين نص يوجد مل ما امه،ز الت تنفيذء جرا بضاعةلل حدث الذي الضرر ويضعبت

 .229ذلك

 :هي 230املسؤولية من الناقل إعفاء أسباب أناملادتني   من يتضح 

 خطأ و املنقولة البضاعة يف الذايت العيب ،و اليت سوف نعاجلها يف اجلزئية األوىل  القاهرة القوة

 و اليت سنحاول التطرق إليه يف اجلزئية الثانية. إليه املرسل أو املرسل

 أوال : القوة القاهرة المعفية لمسؤولية الناقل البري 

 قاهرة، قوة عن ناشئ التأخري أو التلف أو اهلالك أن أثبت إذا الناقل مسؤولية تنتفي           

 أن األخري هذا يستطيع ال حبيث اإلنسان، قوة تفرق قوة فيه تتسبب حدث هي القاهرة والقوة

 على اإلنسان قدرة عدم بطابع أيضا القاهرة القوة تتميز كما فيها، يتحكم أن أو يتجنبها

 .231توقعها
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 النقل، عقد خبصوص اجلربي واحلادث القاهرة القوة بني التفرقة إىل الفقه من بعض ذهب         

 والصواعق كالزالزل الناقل بنشاط له عالقة ال خارجيا حادثا تكون أن جيب القاهرة القوة بأن وقالوا

 أن دون الناقل نشاط من ينبعث داخلي حادث فهو اجلربي احلدث أما والفيضان، والعواصف

 الناقل تعفي القاهرة القوة كانت  إذا و ،232لشاحنةا إطار كانفجار حدوثه يف دخل للناقل يكون

 غري لالستغالل العادية املخاطر من باعتبارها اجلربية احلوادث عن مسؤوال يظل فإنه املسؤولية، من

 القوة حاالت من احلد املناداة من القصد كان وقد الصحة، من ختلو ال التفرقة هذه أن املالحظ أن

 املسؤولية انزالق إىل أدت اليت العوامل من التفرقة هذه وكانت الناقل، مسؤولية وتوسيع القاهرة

  .املخاطر تبعة حتمل أساس على خطأ بال ترتتب ال اليت املسؤولية إىل اخلطأ نطاق من التقصريية

 املصري املشرع خبالف الفرنسي كنظريه التفرقة يأخذه مل اجلزائري املشرع أن ويالحظ       

 كالفيضانات، االستثنائية اجلوية والظروف احلرب، حوادث القاهرة القوة أمثلة ومن.والعراقي

 على العامة السلطة استيالء بالبضاعة، املضرة العادية غري احلرارة اجلليد، الثلوج، سقوط العواصف،

 قوة مبثابة السرقة أو احلريق حادث يعترب ال و الفنت االستثنائية، الصحي احلجز قيود النقل، وسائل

 قبيل من يعد فال العمل عن اإلضراب أما، مفروض غري توقعه جعلت ظروف يف وقع إذا إال قاهرة

 استثنائية ملدة وكان فيها، هلا دخل ال املؤسسة إرادة عن خارجة أسباب بررته إذا إال القاهرة القوة

         .دفعه ميكن ال حادثا هلا بالنسبة ويشكل

 للمالبسات تبعا الصفة هذه له تثبت بل قاهرة، قوة بذات يعترب ال احلادث أن كما          

 من بد ال بل تابعيه، أو الناقل خطأ انتفاء من القاهرة القوة استنباط يكفي وال احلال، وظروف

                                                             

 .67.ص 2005فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط األوجه القانونية والتجارية، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، -232
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 على اإلثبات هذا عبء ويقع مستحيال، الوفاء جيعل وأنه متوقعا يكن مل أنه وإثبات احلادث تعيني

 .مسؤوال ظل للضرر احلقيقي السبب إثبات عن عجز فإذا ،233الناقل

 والتأخري البضاعة بسالمة املساس حالة يف تتحقق قديةعال الناقل مسؤولية كانت إذاف         

 للناقل منفذا تربعت احلاالت ضعب هناك فإن عليهما، املتفق املكان إىل ،234اوإيصاهل ،انقله يف

 .املسؤولية هذه من اإلفالت هبا يستطيع

 وذلك عنه، املسؤولية ءالدإ إمكانية للناقل أعطا ائري،ز اجل رعشامل أن لنا يتضحكما             

 رعشامل كان وإذا .الفجائي احلادث القاهرة، القوة وهي له، حددها اليت الوسائل بإحدى بالتمسك

 النقل عملية ءأثنا لبضاعةا بسالمة املساس حالة يف املسؤولية من فياعم سببا القاهرة القوة من لعج

 احلادث أو القاهرة فالقوة املسؤولية من الناقل ءإلعفا سببا املفاجئ احلادث من لعج كذلك فإنه

 وبنفس مكانا وال زمانا ال ،235هعتوق ميكن وال حدوثه، يف لإلنسان يد ال الذي هو املفاجئ

 .الوقت

 أو والفيضانات واصفعوال للزاز لكا يةعالطبي الكوارث أو باحلروب املرتبطة كاحلوادث  ه،عدف ميكن ال

   .236شابه ما أو احلرائق

 تكون أن جيب املفاجئ احلادث أو القاهرة القوة صبغة تكتسي حىت هذا من لنا يتضح           

 .237مستحيال امز االلت تنفيذ ةعالواق لعجت وأن ها،عدف على قادر غري الناقل يكون وأن ة،عمتوق غري

                                                             

 .77،ص السابق  فاروق ملش ، المرجع  -233 

 . 25.ص2009عمان،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1ج التجاري، القانون شرح المطالقة، فواز محمد سامي، محمد فوزي -234 

 .45.ص  2008الحبيب خضر، تفاقم الخطر في التأمين البري، دار الكتب القانونية،  -235 

 .54المرجع، ص   نفسالحبيب خضر، -236 

 .62الحبيب خضر،نفس المرجع، ص  -237 
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 الظروف حبسب يقدر أن جيب بذلك القول أن إال قاهرة، قوة رعشامل اعتربه فاحلريق وهكذا       

 هذه وإصالح صيانة يف إمهال عن وناجتا النقل وسيلة داخل من كان إذا كذلك  يلد ال فهو

 والتقدم التقين التطور ظل يف بالكتا فصل يف ةعاملتوق األمور من هي الفيضانات كذلك األخرية،

 باتت ما اجلوية، واصفعوال الظواهر مجيع برصد الراهن الوقت يف يسمح أصبح الذي التكنولوجي

 القاهرة القوة طابع عنها ينفي الذي الكي متاحا، أمرا األخرية هذه توقع إمكانية ،238هعم

 : التالية ناصرعال فيها يتوفر أن جيب قاهرة قوة بسبب املسؤولية من الناقل فىعي ولكي

 التوقع؛ عدم -

 الدفع؛ عدم -

 .239خارجي يكون احلادث سبب- 

 إليه المرسل أو المرسل المنقولة و خطأ البضاعة في الذاتي العيب ثانيا:

سؤوليته مسنحاول التطرق يف هذا الفرع إىل جزئني هامني من عناصر إعفاء الناقل من             

أما اجلزء الثاين سنعرض  سنحاول شرحه يف اجلزء األول، املنقولة البضاعة يف الذايت العيبأال و مها 

 .إليه املرسل أو املرسل خطأفيه 

 المنقولة البضاعة في الذاتي العيب- 1 

 للعيب يرجع التأخري أو التلف أو اهلالك أن أثبت إذا الناقل مسؤولية كذلك تنتفي           

 أسباب من أو املنقولة، للبضاعة الذاتية الطبيعة من ينبع الذي وهو املنقولة، البضاعة يف اخلاص

 .240للناقل تسليمها على سابقة

                                                             

 .56.ص1981 تونس اهلل، عبد بن الكريم عبد مؤسسات ،2ط البري، التأمين زهرة، البشير -238 

 .30ص.عقد النقل البري، قواعد و أحكام مصر، المرجع السابق  أمير عدلىخالد,  -239 

 .32ص  السابق ،  المرجع عقد النقل البري، خالد, أمير عدلى -240 
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 احليوانات تكون أن أمثلته ومن، 241هالكها أو البضاعة تلف إىل الناقل تدخل غري من يؤدي و 

 الفواكه أنواع كبعض بطبيعتها للتلف قابلة البضاعة تكون أن أو النقل، أثناء يف وتوفيت مريضة

 قلة وكذلك جفت، إذا نوز  ينقص بضائع أو ،242بسرعة تتبخر سوائل تكون وأن واخلضراوات،

 البضاعة تغليف سوء وكذا نقلها، أثناء سقطت اليت املصاعد منه صنعت الذي اإلمسنت ةممقاو 

 .243وتعبئتها

 فحص على ظهوره يتوقف أو للناقل ظاهرا البضاعة يف الذايت العيب يكون ما غالباو                

 ويكون للبضاعة، الضرر وقوع يتجنب حىت إليه املرسل بتنبيه الناقل يلتزم احلالة هذه ويف البضاعة،

 بتنبيه الناقل يقم مل إذا أما .نصائحه إىل املرسل يستجب مل ولو بذلك قام إذا ذمته أبرأ قد الناقل

 إحداث يف اإلخالل هذا به ساهم الذي بالقدر املسؤولية فيتحمل العيب ظهور من بالرغم املرسل

 أجل من نقلها قبل البضاعة بفحص يكلف ال الناقل فإن ظاهر غري العيب كان إذا أما و .الضرر

 وقت إىل حيتاج الفحص أن على فضال بالنقل، التزامه نطاق يف يدخل ال ذلك ألن بعيو  معرفة

 .244النقل وسيلة يعرقل أن شأنه من

 وتكوينها هليئتها يرجع بسبب املضغوط األكسجني أنبوبة مثال انفجرت فإذا               

 على وإمنا الناقل، عاتق على تقع ال االنفجار هذا حيدثه الذي الضرر عن املسؤولية فإن الداخلي،

 احلدود يف إال املنقولة البضاعة على الفعلية السيطرة  له تثبت ال الناقل ألن هلا األصلي احلارس عاتق

                                                             

 .34نفس المرجع، صخالد, أمير عدلى، -241 

 .113ص 2002اإلسكندرية،  هاني محمد دويدار، النظام القانوني للسالمة والصحة في مجال النقل، دار الجامعة الجديدية للنشر-242 

 . 32.ص2003سوزان على حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، -243 

 .55.ص2007اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، .سيف طارق جمعة، تأمين النقل الدولي نص مطبوع، البحري، الجوي، البري، النهري-244 
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 الداخلي املظهر بينما فقط، هلا اخلارجي املظهر على تسلط له فإن وبالتايل ،245نقلها يستلزمها اليت

 الضرر إحلاق إىل للبضاعة  الذاتية العيوب تؤدي قد و  للمرسل عليه الفعلية السيطرة تثبت هلا

  الفواكه أو للخضر بالنسبة احلال هو النقل،كما وسيلة نفس على املشحونة البضائع من بغريها

 هذا تعويض عن مسؤوال املرسل يكون احلالة هذه ويف معها، مشحونة أخرى بضائع إىل منها وانتقل

 املشحونة البضائع من لغريها الضرر عنها ينجم معيبة بضاعة شحن عندما خطأ ارتكب ألنه الضرر

 ضررا اخلاصة بعيو  بسبب املنقولة البضاعة سببت إذا الناقل اجتاه املرسل يسأل وكذلك ،246معها

 .النقل لوسيلة

بالعيب الذايت للبضاعة ، أما اجلزئية سنحاول التطرق إىل  سبق و أن تطرقنا يف اجلزئية األوىل  املتعلقة

 خطا املرسل أو املرسل إليه.

 .إليه المرسل أو المرسل خطأ2- 

 قيام وعدم تغليفها، سوء أو البضاعة حزم إحكام عدم املرسل خطأ أمثلة من          

 يرتكب قد وكذلك النقل، حمل للبضاعة اخلطرية أو الظاهرة غري اخلصوصيات إىل الناقل بتنبيه املرسل

 السريعة البضاعة استالم يف تأخره إليه املرسل خطأ أمثلة منو  البضاعة شحن يف خطأ املرسل

 خطأ يساهم قد ولكن تلفها إىل أدى مما املناسب باملوعد بوصوهلا إخطاره من بالرغم247 التلف

 من كليا الناقل يعفى ال احلالة هذه ففي الضرر، إحداث يف الذكر السالفة األسباب أحد مع الناقل

                 .248املسؤولية

                                                             

 .68المرجع ص  .نفس  نص مطبوع، البحري، الجوي، البري، النهريسيف طارق جمعة، تأمين النقل الدولي  -245 

 87ص.المرجع السابق براسي محمد، الشروط المنظمة للمسؤولية في عقد النقل البري، ، -246 

 .88براسي محمد، الشروط المنظمة للمسؤولية في عقد النقل البري، نفس المرجع، مذكرة ماجستر، ص-247 

 .89، نفس المرجع، صة للمسؤولية في عقد النقل البريظمبراسي محمد، الشروط المن-248 
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 به ماأسهم مقدار يعادل املسؤولية من قدرا يتحمل أو املسؤولية من جزئية بصورة يعفى إمنا

 الناقل يعنت مل اليت البضاعة فتتلف عادية غري أمطار طلهت أن ذلك ومثال .الضرر حتقيق يف خطأه

 وضعها أو التغليف سيئة البضائع تكون أن أو املعتادة األمطار من الواقي بالغطاء أصال بتغطيتها

 وضعت لو جزئيا إال تتلف ال كانت بينما كلية إتالفها إىل أدى مما املناسب غري املكان يف الناقل

 نسبة املوضوع قاضي ويقدر جزئية، الناقل مسؤولية تكون األحوال هذه ففي املناسب، املكان يف

 .249الضرر إحداث يف سبب كل مسامهة

 أهلكت اليت القاهرة القوة حدثت ما اخلطأ هذا ال ولو خطأ الناقل ارتكب إذا وأما          

 عليه املتفق امليعاد يف البضاعة بنقل يقم مل إذا احلال هو كما املسؤولية، كامل يتحمل فإنه البضاعة

 بالرغم إذ الطريق، يف البضاعة فيه تكون أن جيب الذي الوقت يف فيه، توجد الذي املخزن واحرتق

 يرتب كان ما األجنيب السبب هذا أن إال أجنبيا، سببا يعترب وأنه الناقل خبطأ يكن مل احلريق أن

 التأخر هذا يكون أن دون البضاعة نقل أخر الذي الناقل خطأ ال لو للبضاعة حصل الذي الضرر

 .250الناقل عن أجنيب سبب من ناشئا

 الربي النقل عقد عن خيتلف ال لألشخاص الربي النقل عقد نوعلى سبيل املقارنة جند أ           

 فرتة أثنا ،أمتعتهو  املسافر تصيب قد اليت األضرار عن مسؤوال الناقل تربعيف الطرقات عرب  للبضائع

 فىعوي ته،عوأمت املسافر سالمة بضمان االلتزام مصدرها الناقل عاتق على تقع اليت واملسؤولية التنقل،

 أو الغري خطأ أو املسافر خطأ أي األجنيب السبب بإثبات إال امه،ز الت تنفيذ عدم مسؤولية عن الناقل

  .251القاهرة القوة

                                                             

 .91، صالسابق  براسي محمد، الشروط المنظمة للمسؤولية في عقد النقل البري، ، المرجع -249 

 .87، ص 1997مهندس روحي لطفي الشريف، مبادئ النقل البري )طرق وسكك( والجوي والبحري، نيسان، عمان، -250 

 .95 ص ،نفس المرجعمهندس روحي لطفي الشريف،  -251 
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 هذه من فىعي ": يندامل القانون من 2 فقرة 169 املادة نص يف كذلك ءوجا            

 عمل مثل ه،عيتوق يكن مل بسبب حدث الضرر ذلك أن أثبت إذا يشلل احلارس املسؤولية،

  .252"القاهرة القوة أو الطارئة احلالة أو الغري، عمل أو الضحية،

 تكون اليت البضاعة عن احلادث الضرر أن أثبت إذا الناقل احلارس املسؤولية من فىعيو           

 الغري طرف من أو سببه، كان مثل ه،عيتوق يكن مل بسبب الضرر عليها وقع أن مسؤوليته، حىت

   :طريق عن إما املسؤولية هذه من 253الناقل ءإعفا ذلك عن يرتتب و قاهرة قوة حالة أويف

 كعامل معفيا لمسؤولية الناقل الغير خطأ:  

 يف يكون أال فيه، رتطشفي عاتقه، على امللقاة املسؤولية من الناقل فيعي الغري خطأ إن            

 ،ةاملتضرر  البضاعة على الواقع الضرر سبب هو وحده هذا يكون وأن تفاديه، ه،أوعتوق الناقل مقدور

 ممكن غري لعالف هذا يكون أن جيب الناقل،كما فىعي مبوجبه، أجنيب سببء جرا يقع الغري وخطأ

 .254 التوقع

 إىل خيضع أن الناقل على جيب لذا التجارية، األعمال من بضائعلل الربي نقل عقد تربعيو            

 ، البضاعة بإيصال عقده تنفيذ على ه،لامعت مسؤولية للناقل نفا عمله، ممارسة يف التجارية القوانني

 املسافر على احلاصل الضرر مسؤولية يتحمل امه،ز بالت إخالله، حال ويف املقصود املكان إىل ةسامل

                                                             

  .من ق م ج.المرجع السابق 169أنظر المادة -252 

 .34 ،المرجع السابق .ص الليل، أبو إبراهيم -253 

 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومه، دار الحديدية، بالسكك األشخاص نقل حوادث عن المدنية المسؤولية محمد، رحماني مختار-254

 .36.ص 2003
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 القانون يف ائريز اجل رعشامل هبا ءجا اليت للقوانني طبقا املسؤولية هذه من الناقل ءإعفا ميكن كما

 .255التجاري

 الكلية املسؤولية من الناقل ءإعفا جيوز ":التجاري القانون من 63 املادة نص يف ءجا وقد           

 ئشن ذلك أن يثبت رطشب فيها التأخري أو هبا اإلخالل أو ماته،زاالت تنفيذ عدم أجل من ائيةناجل أو

 .256 ....قاهرة قوة عن

 الضرر هذا وكان لبضاعةا بييص ضرر وقوع حالة يف أنه، املادة نص من لنا يتضحو             

 من ئياز ج أو كليا الناقلء إعفا جيوز ،التزامه تنفيذ على الناقل قدرة وعدم قاهرة قوة عن ناتج

 إىل يتطرق ومل، القاهرة القوة من كل املادة نص يف رعشامل أبرز فقد ذلك، إثبات مت إذا املسؤولية

 خطأ أن املادة هذه نص يف ائريز اجل عشر امل نظر يف أن القول فيمكن الغري طرف من احملتمل اخلطأ

 .257التجاري القانون مبوجب ذمته، يف الناشئة املسؤولية من الناقل فيعي ال الغري

 ءبإعفا شرط كل باطال يكون " :التجاري القانون من 60 املادة نص يف كذلك ءوجا           

 ."258.... احلاصلة يةعتبال األضرار عن املتسببة مسؤوليته، من جزئيا أو كليا الناقل

 ئياز ج أو كليا فيه،عت قدعال يف شروط بوضع الناقل يقوم قد أنه املادة، نص من يتضح           

 الناقل ألن باطلة تكون روطشال هذه فإن ،بضاعةلل معنوية أضرار حدوث حالة يف املسؤولية من

 مبوجب املقصود، املكان إىل ةساملبضاعة امل وإيصال النقل عملية ءأثنا بضاعةال سالمة بضمان ملزم

 .رسل أو املرسل إليهوامل الناقل بني املربم النقل عقد

                                                             

 .77الحديدية،نفس المرجع، ص بالسكك األشخاص نقل حوادث عن المدنية المسؤولية محمد، رحماني مختار-255

 ت ج .  قمن  63لمادةاأنظر -256

 ت ج. قمن  63أنظر المادة   -257

 ت ج.  قمن  63أنظر المادة   -258
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 املسؤولية من يتهرب أن للناقل ميكن ال قد،عال تنفيذء أثنا بضرر لبضاعةا ترضعت وإذا           

 بضمان االلتزام عن الناشئة املسؤولية من ءاإلعفا على االتفاق مت أنه، حبجة عاتقه، على امللقاة

 سببها اليت األضرار عن ويضعبالت يقوم أن احلالة هذه يف الناقل وعلى ،بضاعةال سالمة

 .259بضاعةلل

 يف مدرج كتايب الشرتاط استنادا للناقل، جيوز " : التجاري القانون من 66 املادة تنص           

 اخلطأ حالة عدا فيما و للمسافر، مبلغ و العمل هبا اجلاري األنظمة و للقوانني مطابق و النقل سند

 أو التأخري عن مسؤوليته، من جزئيا أو كليا ئهإعفا مستخدميه، من املرتكب اجلسيم أو مديعلا

  .260 "بضاعةلل احلاصلة يةو عنامل غري األضرار

 اإلعفاءات اإلتفاقية الفرع الثاني:

يف اجلزئية األوىل، أما اجلزئية الثانية سنتطرق  الشروط احملددة لإلعفاء سنتطرق يف هذا الفرع إىل      

            .إشرتاط حالة التأخري كسبب إعفاء الناقلإىل 

 لإلعفاء محددة: الشروط الأوال

 ما ملقدار أقصى حد وضع على بناء يتم فقد خمتلفة، بوسائل يكون املسؤولية حتديد إن          

 األقصى احلد هذا حدود يف إال الناقل يلتزم ال احلالة هذه ويف كتعويض، الناقل به يلتزم أن ميكن

 زيادة دون احلقيقي الضرر بتعويض الناقل التزم أقل، البضاعة أصاب الذي الضرر كان إذا ولكن

 الناقل يلتزم فال املنقولة، البضاعة من وحدة لكل معني مبلغ تقدير أساس على التحديد يتم وقد

 من معينة بنسبة مسؤوليته الناقل حيدد كذلك تتجاوزه، الوحدة هذه قيمة كانت ولو منه بأكثر

                                                             

 ت ج.  قمن   60أنظر المادة    -259 

 ت ج.  قمن   66أنظر المادة   -260 
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 قبل احلقيقي الضرر بتقدير البدء حينئذ ويلتزم الضرر، هذا من الربع أو الثلث أو كالنصف الضرر

 261الناقل به يلتزم الذي احملدد التعويض مقدار معرفة

 باعتبارها صحيحة مسؤوليته بتحديد الناقل فيها يكتفي اليت ةاإلتفاقي شروط كما أن             

 يندامل القانون من189 ملادة نصت حيث ،يندامل القانون يف العامة القواعد مع تتفق جزائية شروطا

 االتفاق يف أو العقد يف عليها بالنص التعويض قيمة مقدما حيددا أن للمتعاقدين جيوز:" يلي ما على

 . 181إىل 176 املواد أحكام احلالة هذه يف  وتطبق الالحق،

 :يلي ما الناقل مسؤولية لتحديد يشرتط أنه غري

 حالة يف أما فقط، تلفها أو البضاعة ضياع حالة يف الناقل مسؤولية حتديد على االتفاق يتم أن /أ

 .جزئيا أو كليا إعفاء الناقل إعفاء على االتفاق فيجوز التأخري

 كثريا يقل مببلغ مسؤوليته حتديد على املرسل مع الناقل اتفق فإذا ومهيا، التعويض يكون ال أن /ب

 حلق الذي الضرر مع يتناسب عليه املتفق التعويض ألن االتفاق ذاه يعتد فال البضاعة، قيمة عن

 .املوضوع قاضي يقدره الذي احلقيقي، للضرر املناسب بالتعويض الناقل ويلتزم إليه، باملرسل

 اجلسيم اخلطأ أو العمدي اخلطأ إىل راجعا بالبضاعة حلق الذي الضياع أو التلف يكون أال /ج

 من اجلسيم أو العمدي اخلطأ سبب التلف أو الضياع كان فإذا تابعيه، أحد أو الناقل من الصادر

 املرسل أو باملرسل حلق الذي للضرر املناسب التعويض بدفع فيلتزم تابعيه أحد جانب من أو جانبه

 من أو منه صادر اجلسيم اخلطأ أو العمدي اخلطأ حالة يف مسئوليته حتديد له جيوز ال ألنه إليه،

 .من القانون التجاري  52262املادة من األوىل الفقرة لنص طبقا تابعيه أحد

                                                             

 .148ص السابق ، الحديدية، المرجع  بالسكك األشخاص نقل حوادث عن المدنية المسؤولية محمد، رحماني مختار -261

 من ق ت ج. 52أنظر المادة    -262
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 أي يلحقه مل إليه املرسل أو املرسل أن الناقل أثبت فإذا ضرر، إليه املرسل أو باملرسل يلحق أن /د

 يستحق ال احلالة هذه ففي عليه، املتفق امليعاد يف سليمة وصلت قد البضاعة أن يثبت كأن ضرر

 .عليه املتفق التعويض

 فإذا ،اإلتفاقي التعويض مقدار عن يقل إليه املرسل أو باملرسل حلق الذي الضرر يكون ال أن /ه

 حلقه ما مقدار يستحق بل عليه، املتفق املبلغ كل إليه املرسل أو املرسل يستحق فال منه أقل كان

 لقيمة معادال يكون حىت اإلتفاقي التعويض مقدار إنقاص للقاضي جيوز أخر مبعىن ضرر؛ من

 أن إليه املرسل أو للمرسل جيوز فال ،اإلتفاقي التعويض مقدار الضرر قيمة جتاوزت إذا أما الضرر،

 من اجلسيم اخلطأ أو العمدي اخلطأ أو غش صدور أثبت إذا إال القيمة هذه من بأكثر يطالب

 .كامال الضرر بتعويض الناقل يلتزم وحينئذ ،263تابعيه أحد من أو الناقل

 وليةؤ املس حتديد شرط يكون أن جيب الذكر السالفة الشروط على عالوة أنه أخريا نالحظ          

 هذا يكون أن جيب مطبوع، منوذج على حمررا النقل عقد كان وإذا .يكن مل كأن اعترب وإال مكتوبا

 وعليه يكن، مل كأن اعتباره للمحكمة جاز إال و االنتباه، عيدتست بكيفية ومكتوبا واضحا الشرط

 ودقيقة واضحة بصورة النقل مستند يف مكتوبا التلف أو الضياع عن املسؤولية حتديد شرط كان إذا

 احلكم حمكمة على وجب التلف، أو الضياع عن اإلتفاقي التعويض مقدار يف شك أي حيمل ال

  .264عليه املتفق بالتعويض الناقل على

 قد اليت األضرار عن مسؤوال الناقل يعتربعلى سبيل املقارنة بالنقل الربي لألشخاص            

 االلتزام مصدرها الناقل عاتق على تقع اليت واملسؤولية التنقل، فرتة ءأثنا ته،عوأمت املسافر تصيب

                                                             

 .47.ص 2003سوزان على حسن .عقد نقل البضائع بالحاويات .دار الجامعة الجديدة . - 263

 .52.ص نفس المرجع سوزان على حسن .  -264 
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 السبب بإثبات إال ،التزامه تنفيذ عدم مسؤولية عن الناقل يعفىو  ،أمتعتهو  املسافر سالمة بضمان

 .  القاهرة القوة أو الغري خطأ أو املسافر خطأ أي األجنيب

 قد الضرر أن الشخص أثبت إذا" : يندامل القانون من 125 املادة نص يف ءجا حيث          

 خطأ أو املضرور من صدر خطأ أو قاهرة، قوة أو مفاجئ، كحادث فيه، يدله، ال سبب عن أشن

 .." ذلك خيالف اتفاق أو قانوين نص يوجد مل ما الضرر، هذا ويضعبت ملزم غري كان الغري، من

 احلالة هذه يف شخص وكلمة شخص، أثبت إذا أنه، على املادة هذه نص من لنا يتضح           

 أن وثبت فيه، له يد ال سبب عن أشن قد باملسافر حدث الذي الضرر أن أثبت إذا الناقل هبا ينعن

 من خطأ أو املضرور املسافر من خطأ أو قاهرة، قوة أو مفاجئ، كحادث  أجنيب بسبب وقع الضرر

 يوجد مل ما التزامه، تنفيذ ءجرا للمسافر حدث الذي الضرر ويضعبت االلتزام من الناقل يعفى الغري،

 .ذلك خيالف اتفاق أو قانوين نص

 هذه من يعفى و ": يندامل القانون من 2 فقرة 169 املادة نص يف كذلك ءوجا           

 عمل مثل ه،عيتوق يكن مل بسبب حدث الضرر ذلك أن أثبت إذا ءيشلا احلارس املسؤولية،

 ".القاهرة القوة أو الطارئة احلالة أو الغري، عمل أو الضحية،

 الضرر أن أثبت إذا الناقل أي للكي احلارس املسؤولية من يعفى املادة نص من لنا ويتضح           

 هعيتوق يكن مل بسبب الضرر عليها وقع أن مسؤوليته، حىت تكون اليت املسجلة االمتعة عن احلادث

 .املسافر خطأ سببه، كان مثل

 فيها قرر الفرنسي التجاري القانون من 103 املادة نص  قتضىمب و على سبيل املقارنة       

 تتعلق املادة هذه من والثانية األوىل الفقرة ففي النقل، عقد يف املسؤولية من اإلعفاء شرط بطالن

 عن املسؤولية من اإلعفاء بشرط يتعلق البطالن فإن البضاعة، تلف أو ضياع عن الناقل مبسؤولية
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 ال ولذلك ، 104املادة نص ينظمها التأخري عن املسؤولية أن حني يف .فقط التلف أو الضياع

 التأخري حالة يف املسؤولية من الناقل إعفاء على االتفاق جيوز وبالتايل القانون، هذا عليها ينطبق

 مبقتضاها، تتحقق اليت احلاالت كل يف املسؤولية من إعفاء على املرسل مع الناقل اتفق إذا ولذلك

 من بالرغم بالتعويض الناقل يلتزم و التلف أو الضياع تبعة حتمل من اإلعفاء على االتفاقل فيبط

 شأنه من شرط كل املسؤولية من اإلعفاء حكم يف يعد و .املسؤولية من إعفائه على اتفاق وجود

 .الناقل مسؤولية على التأمني نفقات بعض أو كل دفع إليه املرسل أو املرسل حتميل

 التأمني عن تنشأ اليت احلقوق عن إليه املرسل أو املرسل بتنازل يقضي شرط كل وكذلك           

 فيعفى البضاعة توصيل يف التأخري حالة يف أما و الناقل لصاحل النقل خماطر ضد البضاعة  على

 يدفع ال حبيث كليا، يكون أن إما واإلعفاء،ذلك على االتفاق جيوز ألنه 265املسؤولية من الناقل

 نتيجة معا  أو بأحدمها حلق الذي الضرر عن كتعويض إليه املرسل أو املرسل إىل شيئا الناقل

 الواجب التعويض من جزءا ميثل حمدد مبلغ على االتفاق يتم حبيث جزئيا، يكون أن وإما التأخري،

 .التأخري حالة يف دفعه

 من الناقل إعفاء على االتفاق بطالن تقريره من املشرع استهدفها اليت احلكمة ولعل           

 التهاون إىل الناقل االتفاق ذلك يدفع أن من خوفه إىل ترجع التلف، أو الضياع عن املسؤولية

 .266املسؤولية من معفي ألنه نقلها أثناء البضاعة على احملافظة وعدم النقل عملية تنفيذ يف واإلمهال

سبق و أن تطرقنا إىل الشروط احملددة لإلعفاء ، أما الفرع سنتناول فيه شرط مهم للغاية و         

 هو كشرتاط حالة التأخري كشرط يعفي الناقل من املسؤولية.

 
                                                             

 .126الجديد، المرجع السابق ص  القانون ضوء في البري النقل عقد البري، النقل عقد خالد، أمير عدلى -265

 .134ص  نفس المرجع. خالد أمير عدلى -266
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 الناقلعفاء إ: إشتراط حالة التأخير كسبب ثانيا

 اإلعفاء شرط يكون أن فقط جيب ال التأخري، عن املسؤولية من الناقل يعفى حىت            

 اخلطأ عن ناشئا التأخري يكون ال أن جيب بل النقل، مستند على ودقيقة واضحة بصورة مكتوبا

 .تابعيه أحد جانب أومن الناقل جانب من الصادر  اجلسيم اخلطأ أو الغش أي العمدي،

 اجلسيم اخلطأ أو العمدي اخلطأ نتيجة كان التأخري أن إليه املرسل أو املرسل أثبت فإذا           

 األضرار عن إليه املرسل أو املرسل تعويض عن مسؤوال الناقل كان تابعيه أحد أومن منه املرتكب

 .به حلقت اليت

أما املبحث الثاين يتعلق مبستجدات مسؤولية الناقل الربي الذي يشمل النقل املتعدد         

 مسؤولية الوكيل بالعمولة.     الوسائط و أعوان النقل من جهة ، و من جهة أخرى 

 مستجدات مسؤولية الناقل البري   المبحث الثاني :

 ،األول املطلبسنعاجل يف هذا املبحث املسؤولية يف النقل املتعدد الوسائط و أعوان النقل يف         

 سنخصصه ملسؤولية الوكيل بالعمولة . ثاينأما املطلب ال

 النقل المتعدد الوسائط و أعوان النقل  المطلب الول :

املسؤولية يف النقل املتعدد الوسائط يف الفرع األول، أما الفرع الثاين  سنتناول يف هذا الفرع       

 سنعاجل فيها  مسؤولية  أعوان النقل.

 الفرع الول : النقل المتعدد الوسائط 

من حيث تعريفه و أمهيته لنقل البضائع عرب ،سبق و أن تطرقنا إىل النقل املتعدد الوسائط         

 ، إال أنه تندرج على متعهد النقل مسؤولية عقدية جراء إخالله باإللتزامات التعاقدية .الطرق
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ميكن تعريف متعهد النقل بأنه أي شخص يربم باألصالة عن نفسه أو عن طريق شخص          

ينوب عنه, عقد نقل بضائع متعدد الوسائط ويتصرف بصفته أصيال  ال بالوكالة أو بالنيابة عن 

 .267املرسل أو الناقلني املشرتكني

مبستند واحد حيكم عملية النقل  ،1980متعدد الوسائط للبضائع لسنة أتت اتفاقية النقل         

ويعترب مستند النقل متعدد الوسائط إيصاال  داال   ،ستند النقل الدويل متعدد الوسائطبأكملها وهو م

 .268قدعكافيا  على وجود ال  ضائع ودليال  على استالم الب

كما أن مستند النقل الدويل يعترب أداة ائتمان وفيما يتعلق مبسؤولية متعهد النقل الدويل             

متعدد الوسائط فإن مسؤولية متعهد النقل هي مسؤولية عقدية قائمة مبوجب عقد النقل متعدد 

 .269الوسائط املربم بني املتعهد واملرسل والرأي الراجح أن التزام املتعهد هو التزام ببذل عناية

 هذه يف وصوهلا يف التأخري عن أو البضاعة تلحق قد اليت راراألض عن املسؤول لتحديد و        

 مسؤولية و إليه املرسل أو املرسل جتاه األخري و األول الناقِّلني مسؤولية بني التمييز ينبغي احلالة،

 . األخري و األول الناقِّلني جتاه و إليه املرسل أو املرسل جتاه املتوسطني الناقلني

 الضرر عن بالتضامن إليه املرسل أو املرسل قبل ولنيؤ مس األخري الناقل و األول الناقل يكون        

 كان التأخري أو التلف أو الضياع أن يثبت مل ما النقل، حلرام من مرحلة أية يف يلحقهما الذي

 كما التعويض مبلغ بكافة األول الناقل على الرجوع إليه املرسل أو للمرسل حيق إذ أجنيب، بسبب

 بكافة معا   عنهما الرجوع هلما حيق كما التعويض، مبلغ بكافة األخري الناقل على الرجوع هلما حيق

 . التعويض مبلغ

                                                             

 85المرجع السابق،ص نادية محمد معوض، مسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع،  -267 
 92المرجع ،ص  نفسنادية محمد معوض،  -268

 
93نفس المرجع ،ص نادية محمد معوض،  -269
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 املتوسطني الناقِلني من تصدر اليت األخطاء مجيع عن مسؤوَلني األخري الناقل و األول فالناقل      

 آخر ناقل على العبئ بإلقاء املسؤولية من التنصل منهما أي يستطيع ال و النقل، عملية تنفيذ يف

  .270املنقولة البضاعة تسليم و تسلم عن املسؤوالن ألهنما

  وكيال   بصفته و األوىل، الرحلة يف ناقال   بصفته كلها النقل عملية يضمن األول الناقلكما أن         

 املرحلة يف ناقال   بصفته كلها النقل عملية فيضمن األخري الناقل أما النقل، عملية للنقل بالعمولة

 سالمة مبدى ارتباط امز االلت لذلك ما و إليه، للمرسل البضاعة تسليم عن مسؤوال بصفته و األخرية

 كانت إذا إليه املرسل من النقل أجرة استيفاء يف الناقلني باقي عن وكيال   بصفته كذلك و البضاعة،

 ج.ت.ق من   (1 )فقرة  49املادة مبوجب املشرع أقره ما هو و ، 271الوصول عند مستحقة

 آخرهم و الناقلني أول يكون عقد بتنفيذ التعاقب وجه على ناقلني عدة قام إذا :أنه على بنصها

 الشروط نفس ضمن و النقل جمموع عن إليه واملرسل املرسل جتاه بينهم فيما بالتضامن مسئولني

 .النقل بتمام منهما كل قام لو فيما املرتتبة

 مسبقة بصفة املخالفة التعاقدية طاتااالشرت  كل األثر عدمية جعلها و ائريز اجل املشرع أبطل كما     

 اليت حلاملرا فيها مبا النقل عملية كافة على و األخري و األول الناقِلني من لكل التضامنية للمسؤولية

 و باطلة تكون اليت ج.ت.ق من (1 ) فقرة ( 77 ) للمادة طبقا   هذا و املتوسطني، الناقلني هبا قام

 .مسبقة بصفة املخالفة طاتااالشرت  مجيع األثر عدمية

 األخري الناقل إىل األول الناقل من الناقلني، كل مبسؤولية أقر فقد املصري للمشرع بالنسبة أما       

 عملية كل  على أي حتديد، دون و تضامنية مسؤولية مسؤوليتهم و املتوسطني، الناقلني فيهم مبا

 عدة قام إذا حيث م.ت.ق من (1 ) فقرة ( 252 ) املادة بنص هذا و حلها،ار م مبختلف النقل
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 بالتضامن أنه على نصت : « مسئوال   منهم كل كان واحد نقل عقد بتنفيذ التعاقب على ناقلني

 شئ كل  باطال   ويقع وحده بتنفيذه قام قد كان لو كما إليه املرسل أو املرسل قبل اآلخرين مع

 .272ذلك خالف

 للمرسل ار ضر  تسبب اليت أخطائهم عن ولنيؤ مس املتوسطني الناقِلني من واحد كل يكون         

 يضمن ال و خالهلا، بالنقل يلتزم اليت املسافة خالل األخري الناقل أو األول الناقل أو إليه املرسل أو

 و اختصاصهم، تدخل اليت النقل عملية خالل الضرر حدث الذين أو اآلخرين، الناقلني أخطاء

 أي رجوع عند األخري الناقل أو/و األول الناقل أو إليه، املرسل أو املرسل على جيب فإنه ذلك على

 هذا حيازة يف املنقولة البضاعة وجود أثناء حدث الضرر وقوع أن يثبت أن متوسط ناقل على منهم

  273إليه املعهودة النقل بعملية قيامه أثناء املتوسط، الناقل

 إذا أن على نصت حيث ج،.ت.ق من (2 ) فقرة ( 49 ) املادة مبوجب املشرع أق ره ما هذا       

 : ذاته النقل عقد بتنفيذ التعاقب وجه على ناقلني عدة قام

 مسئوال  ناقل، أخر و أول جتاه كذلك و إليه املرسل و املرسل جتاه الوسطاء الناقلني من كل يعد و

 .قطعها اليت للمسافة بالنسبة احلاصل الضرر عن

 أي معلوما   الضرر يف املتسبب الناقل فيها يكون اليت احلالة يف يطبق احلكم هذا أن يالحظ       

 .معلومة الضرر خالهلا وقع اليت املرحلة فيها تكون اليت احلالة يف يطبق

 فيكون الضرر أثنائها حصل اليت املسافة تعيني تعذر أي املسؤول الناقل تعيني تعذر إذا أما        

 املسافة نسبة بقدر الناقلني من واحد كل على اجلزئي الرجوع حق الضرر تعويض حتمل الذي للناقل
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 أي  الشبه نفس عاةمرا اجلميع على منهم املعسرين من املطلوبة احلصص توزيع جيب و قطعها، اليت

 . قطعها اليت املسافة نسبة بقدر

 تعيني يتعذر أنه فيها جاء اليت ج.ت.ق من  50 املادة بنص املشرع عليه نص ما هوو        

 على اجلزئي الرجوع حق الضرر تعويض حتمل الذي للناقل فيكون الضرر أثناءها حصل اليت املسافة

 املعسرين من املطلوبة احلصص  توزيع جيب و قطعها اليت املسافة نسبة على الناقلني من واحد كل

 .النسبة نفس عاةار م مع اجلميع على منهم

وبالنسبة لتقادم دعوى املسؤولية فالتقادم قصري نسبيا  وال يقوم هذا التقادم على قرينة الوفاء         

وقد أوردت  ،ومدة التقادم فد تقف أو تنقطع ،هومن مث فهو غري قابل إلقامة الدليل على عكس

أخريا  املعايري اليت جيب أن يتبعها األطراف يف حتديد احملكمة املختصة  سابقة الذكر االتفاقية

 .274والتحكيم فيما يتعلق بالنزاعات اليت قد تنشأ نتيجة تنفيذ عقد نقل البضائع متعدد الوسائط

هذا بإختصار حول مستجدات املسؤولية للنقل املتعدد الوسائط ، أما الفرع الثاين سنتناول فيه 

 أعوان النقل.

 الفرع الثاني : أعوان النقل 

، أما فيما خيص مسؤولية عون النقل أعوان النقل و نشاطاهتمدور  سبق و أن تعرضنا إىل          

هي مسؤولية حمددة تبدأ من استالم البضاعة املنقولة  من املرسل إىل غاية تسليمها للمرسل إليه ففي 

 هذه املرحلة يلتزم عون النقل بسالمة البضاعة إىل غاية تسليمها للمرسل إليه، ففي حالة أي 

يف تسليم  الزمة أثناء نقلها، أو حالة تأخرالعناية ال إخالل بإلتزامات املتفق عليها، مثال : عدم بدل

 البضاعة، يكون عون النقل مسؤوال على مجيع األضرار اليت تصيب البضاعة.
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هذا فيما خيص مستجدات مسؤولية الناقل الربي ، أما املطلب الثاين سنتناول فيه دور الوكيل        

 بالعمولة و مسؤوليته إجتاه البضاعة املنقولة.

  مسؤولية الوكيل بالعمولة  لمطلب الثاني: ا

هو الشخص الذي يتعهد بأن يعقد بامسه  commissionnaire  الوكيل بالعمولة   
 بيعا  وشراء وغريمها من العمليات التجارية مقابل عمولة. موكِّله حلساب اخلاص، ولكن

 حلساب الغري حرفة له.باألعمال التجارية  القيام الختاذه تاجرا   بالعمولة الوكيل ويعد

مولة لنقل البضائع، عقد يلتزم مبوجبه الوكيل بأن يتعاقد بامسه حلساب عتعترب الوكالة بال  

املوكل أو باسم موكله مع الناقل على نقل شيء أو شخص إىل جهة معينة، وبأن يقوم عند 

املوكل )املرسل(، فيلتزم االقتضاء بالعمليات املرتبطة هبذا النقل وذلك مقابل أجرة يتقاضاها من 

مولة لنقل البضائع بأن حيافظ على مصلحة موكله وأن ينفذ تعليماته، وبوجه خاص ما عالوكيل بال

يتعلق باختيار الناقل ووسيلة النقل، والطريق الواجب إتباعه ومواعيد النقل، وأن يبدل يف ذلك عناية 

 .275األجر الفعلية املستحقة للناقل التاجر العادي، ويلتزم الوكيل بأن يقيد يف حساب موكله

كما يلتزم الوكيل بأن ينقل البضاعة إىل املكان املتفق عليه سواء باستخدام وسائلة اخلاصة             

أو بواسطة غريه، ويستعني بناقل أو أكثر، ورجوعا إىل القانون التجاري اجلزائري مل جند تعريف حمدد  

 تكون أعماله باسم نفسه.مولة عتعريفا عام بأن  الوكيل بال

مولة للنقل عمن القانون التجاري اجلزائري: "يعترب عقد ال 37وبالرجوع إىل نص املادة            

.كما أن  276اتفاق يلتزم مبقتضاه التاجر بأن يتوىل بنفسه نقل شخص أو شيء إىل مكان معني"
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أجل نقل البضاعة وهتيئتها مسبقا  مولة له احلرية املطلقة باختيار الوسائل الالزمة منعالوكيل بال

 مولة أن ه: علنقلها، ومن بني خصائص عقد الوكالة بال

مولة برتاض بني املرسل والوكيل مع تطابق إجياب ععقد رضائي: يتم عقد الوكالة بال -

 وقبول الطرفني. 

 عدم اشرتاط الكتابة لعقد الوكالة بالعمولة: جند أن  كال الطرفني هلم الر غبة يف إبرام -

 .277العقد، فال يشرتط أن يكون العقد مكتوبا، أو خيضع للر مسية

عقد ملزم جلانبني: ألن  العقد ذو طرفني حبملهما بعد التعاقد التزامات متبادلة من أجل  -

 تنفيذ العقد على أحسن وجه.

مولة عقد جتاري، ألن  املرسل ملزم بأن يدفع مبلغ عد معاوضة: يعترب عقد الوكالة بالعق -

مولة بنقل البضاعة مع ععقد، وباملقابل يلتزم الوكيل بالحمدد يتفق عليه أثناء إبرام المايل 

 .278احرتام معايري حفظ وسالمة البضاعة

، وأم ا فيما 279مولة أو أجر عن وكالتهعحيق للوكيل أن يطالب ب 56املادة وطبقا لنص           

 تجاري اجلزائريمن قانون ال 38املادة ي  يف ن خيص مكونات هذا العقد فقد أشار املشرع اجلزائر 

 مولة للنقل باتفاق الطرفني وحده".عيلي: "يتكون عقد النقل أو عقد العلى ما 
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مولة على قيمة البضاعة )البضائع( املرسلة عرع اجلزائري امتيازات للوكيل بالكما أعطى املش           

 أو التأمني. داعاإليله أو املودعة أو املؤمنة لديه بفعل اإلرسال وحده، 

على كل القروض، أو السلف أو املدفوعات املؤداة منه سواء ذلك قبل استالم  كما ميتد            

مولة بالنقل علن ص  سابق الذكر إىل الوكيل بالالبضائع أو وقت حيازته إياها، فيستخلص من هذا ا

 ا النقل موضوع التعاقد.ويف إطار النيابة عن موكله يقوم بسداد مجيع املصاريف اليت يتطلبه

مولة أن تكون لديه هذه الص فة.  عبالوجاء االمتياز الذي أعطاه املشرع اجلزائري للوكيل            

مولة من قبل املرسل، فهذا االمتياز خوله عاعة يف حالة عدم تسديد ملبالغ الكما له حق حبس البض

 .280له املشرع اجلزائري حفاظا على احلدين الذي هو يف عاتق املرسل

مولة من سالمة البضاعة، كما أن ه مسؤوال عليها عوقد تقع املسؤولية على عاتق الوكيل بال           

ذا ما سوف ء إبرام العقد، وهيف حالة الت لف أو اهلالك، فيجب أن حتدد مسؤوليته مع املرسل أثنا

مولة من عالت وأسباب اليت تعفي الوكيل بالالثاين سنخصصه حلا الفرعا ، أم  الفرع األولنتناوله يف 

 املسؤولية أثناء نقله للبضاعة.

 مسؤولية الوكيل بالعمولة لنقل البضائع تحديد الفرع الول:

بالبضاعة إىل غاية وصوله إىل الوجهة ق التبدأ مسؤولية الوكيل باحلمولة من نقطة انط 

الن هائية، فالسري عرب الط رقات بالبضاعة يكون حتت مسؤوليته حىت يقوم بتسليمها إىل املرسل إليه، 

مولة اتفاق مدرج فيه كل البنود من بداية نقله للبضاعة عفمن األحسن أن يضع املرسل والوكيل بال

 إىل غاية تسليمها للمرسل إليه.
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من القانون التجاري اجلزائري، واليت سبق وأن  52وهذا ما مت إدراجه يف نص املادة            

فيحدد يف هذه االتفاقية مجيع التعويضات اليت تقع على عاتق الوكيل بالعمولة، ويقوم  حتدثنا عنها.

 يف وتكون غالبا يف حالة اهلالك أو تلف البضاعة، أو حالة التأخري ضرر حالة حتقق البتسديدها يف

  تسليمها.

االتفاق على حالة أخرى، أال وهي حالة حريق البضاعة مع إثبات حالة  كما ميكن هلما           

تقاعس الوكيل بالعمولة أن ه هو من تسبب يف حريق البضاعة بتهاونه على احملافظة على سالمتها 

 .281أثناء النقل

بني الطرفني فهذا األمر قد يسهل مهام ومبا أن  املشرع اجلزائري مسح بوضع اتفاقية            

ضائية يف عقد أكثر مما قد يكون عقد شفهي غري مكتوب، فقد يسبب إثقال  تكون الر الطرفني و 

كاهل الوكيل بالعمولة من املسؤولية، كما يسمح للوكيل بالعمولة أن يشرتط إعفاؤه كليا أو جزئيا 

و من مستخدمه أو الناقل، إال أن ه مل جييز له أن ما عدا اخلطأ اجلسيم املرتكب منه، أ من املسؤولية،

 .282حيدد مسؤوليه كما فعل يف مسؤولية الناقل

كما حتدد مسؤولية الوكيل بالعمولة، إذ من حكم بنقل بضائع الناقل ليس الوكيل            

بالعمولة شخصيا، ففي هذه احلالة ال حياسب الوكيل بالعمولة على أفعال الناقل يف حالة 

 .283أخريالت
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وبالتايل الوكيل بالعمولة للنقل ليس هو املتسبب يف الضرر، فهو  يستطيع ضمان الناقل           

من مجيع املخاطر، ما عدا اليت هو معفى منها بسبب القوة القاهرة، العيب الذي يف البضاعة، خطأ 

الناقل إذا قام الوكيل  املرسل، فيستفيد الوكيل بالعمولة للنقل من هدف اإلعفاءات كما يستفيد منها

 .284بالعمولة  للنقل بإدراج الناقل أثناء  نقل البضائع

وما سبق ذكره ال يكون الوكيل بالعمولة للنقل مسؤوال إال إذا مت إدراج مسؤوليته كتابيا          

أم ا إذا ارتكب الوكيل  )باتفاق كتايب( عن أفعال الغري، وهذه احلالة ما إذا استعان بناقلني البضائع.

بالعمولة للنقل خطأ بنفسه وسبب ذلك هتاونه وعدم احملافظة على سالمة البضاعة أثناء النقل، 

فيحاسب على فعله شخصيا ويطالبه املرسل بالتعويض عن الضرر الذي حلق البضائع مع تأخريه يف 

 .285تسليمها له

أما الفرع الثاين سنتطرقق إىل أسباب إعفاء  هذا بإختصار بالنسبة ملسؤولية الوكيل بالعمولة،     

 الوكيل بالعمولة من املسؤولية.

 من المسؤولية الوكيل بالعمولة الفرع الثاني: أسباب اإلعفاء

من القانون التجاري اجلزائري على ما يلي: "جيوز إعفاء الوكيل بالعمولة   57تنص املادة 

التزاماته أو تنفيذها الناقص أو املتأخر بشرط أن يثبت كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن عدم تنفيذ 

أن  ذلك ناشئ عن القوة القاهرة أو عيب خاص بالشيء أو عن خطأ منسوب إم ا ملوكله أو للمرسل 

 ."إليه
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من نفس القانون تصرح على ما يلي: "أن ه جيوز للوكيل بالعمولة،  59ورجوعا إىل املادة            

يب ومطابق للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل ومبلغ للموكل، وفيما عدا حالة استنادا الشرتاط كتا

اخلطأ اجلسيم املرتكب منه بذاته أو من مستخدمه أو الناقل أو مستخدم هذا األخري، أن يشرتط 

 إعفاءه كليا أو جزئيا من املسؤولية". 

ة يف حالة عدم تنفيذ االلتزامات املتفق فاملادة األوىل السابقة الذكر أعفت الوكيل بالعمول           

عليها مسبقا، وحالة التأخري بإثبات الوكيل بالعمولة أن  ذلك التأخري يرجع إم ا لقوة قاهرة أو إىل 

 سبب خارجي )أجنيب( عن العالقة التعاقدية.

رج أثناء إبرام أم ا املادة الثانية املذكورة أعاله، فقد أعفت الوكيل  بالعمولة بشرط كتايب يد         

 العقد، إال يف حالة خطأ جسيم صادر منه أو من ينوب عنه الناقل.  

وجتب اإلشارة إىل أن ه مسح املشرع اجلزائري بإدراج شرط كتايب للوكيل بالعمولة، فهذا           

                            . 286قدالشرط يعتد تلقائيا إىل الناقل يف حالة تنفيذه يف مكان الوكيل بالعمولة أو جزء من تنفيذ الع

وعلى سبيل املقارنة مع الوكيل بالعمولة لنقل األشخاص جند أن  الوكيل بالعمولة يف                  

هذه احلالة جيوز إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته من أجل عدم تنفيذ التزاماته أو اإلخالل هبا 

 .287ة أو خطأ املسافربشرط أن يثبت أن  ذلك ناشئ عن قوة قاهر 

                                                             

  من ق.ت.ج. 59أنظر المادة  -286 

 من ق.ت.ج.  70أنظر المادة  -287 
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كما أبطل املشرع اجلزائري كل شرط بإعفاء الوكيل بالعمولة لنقل األشخاص كليا أو جزئيا           

 .288من مسؤوليته عن األضرار البدنية احلاصلة على املسافر

يف الفقرة األخرية أن  املشرع اجلزائري لن يعفي الوكيل  فاملالحظ من خالل ما سبق            

بالعمولة لناقل األشخاص من املسؤولية اليت متس املسافر بدنيا ويعاقب يف هذه احلالة وفق قانون 

العقوبات، ألن  مثل هذا اإلعفاء أمر  ميكن أن يتجاوزه األطراف املتعاقدة و يسمح به القانون ألن ه 

 وحوادث مرور قد تؤدي  يف بعض األحيان إىل موت املسافر.قد يؤدي إىل جرائم 

كما أن  املشرع اجلزائري أجاز للوكيل بالعمولة لناقل األشخاص استنادا على اشرتاط             

كتايب أي اتفاق مدرج بينهما، ويكون هذا االتفاق مطابقا للقوانني واألنظمة املعمول هبا ومبلغ 

خلطأ العمدي أو اجلسيم واملرتكب إم ا منه بنفسه أو من مستخدمه، وإم ا للمسافر، وباستثناء حالة ا

من الناقل أو مستخدم  هذا األخري، أن يشرتط إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن التأخري أو 

 . 289األضرار البدئية احلاصلة للمسافر

ى اإلعفاءات اليت ميتاز هبا وبالتايل ختتلف إعفاءات الوكيل بالعمولة لنقل البضائع عل           

الوكيل بالعمولة لنقل األشخاص، وذلك ما ميكن مالحظته بأن  هذا األخري لديه امتيازات أكثر من 

 الوكيل بالعمولة لنقل البضائع.

 فيما يلي:  هاوعليه فإن  األسباب اليت يعفى منها الوكيل بالعمولة لنقل البضائع نستخلص           

                                                             

 من ق.ت.ج. السالفة الذكر. 71أنظر المادة  -288 

 من ق.ت.ج. السالفة الذكر. 72أنظر المادة  -289 
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والقوة القاهرة وخطأ املرسل سبب قانوين يعفي منه الوكيل بالعمولة أثناء  أن  العيب الذايت -

 .  290نقله للبضاعة

أن  اشرتاط الكتايب لالتفاقية أثناء نقل البضاعة حيدد فيه أسباب إعفاءه من بعض  -

 املسؤوليات.

ه أثناء نظرا إىل نوعية البضاعة ومكان نقلها فيه وحدوث بعض الطوارئ، قد تطرأ علي            

نقلها هلذا يقدم أسباب إعفاءه منها حىت يتفادى مساءلته القانونية عن سبب تلفه للبضاعة أو 

 .291سبب تأخريه لتسليمها للمرسل إليه

بعض الفقهاء أن  الوكيل بالعمولة للنقل يلتزم بتحقيق نتيجة، وهي وصول البضاعة  ويرى           

 إىل املكان احملدد يف امليعاد املتفق عليه، وبالشروط اليت حد دها املوكل.

ويف حالة إدراج شروط إعفاءه من املسؤولية، فإن  الوكيل بالعمولة ملزم بأداء التعويض عن            

يلتزم بتعويض صاحب البضاعة يف حالة هالكها أو تلفها أو حالة التأخري أو  أناملوكل، كضرر 

 يع األضرار اليت حلقت بالبضائع.حريقها  أو سرقتها ويكون احتساب مج

 

 

 

                                                             

 .205سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص  -290 

 .230سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص  -291 
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 لفصل الول لخاتمة ك

تتنوع مسؤولية الناقل منها ما تكون جمربة التعويض من طرف شركة التأمني و خترج من إيطار       

 الناقل و ذلك من خالل إعفاءه كليا من املسؤولية. مسؤولية

كما حتدد مسؤولية الناقل مع املرسل مبوجب إتفاق مكتوب مبين على شروط تقييد الطرفان و         

 توضح مىت يكون الناقل مسؤوال و مىت يكون املرسل غري مسؤوال .

أما فيما خيص  النظام القانوين لنقل املواد اخلطرة أو البضائع اخلطرة عرب الطرقات تتميز       

بشروط إستثنائية عن النقل العادي للبضائع عرب الطرقات ، هذا من خالل القانون التطرق إليه يف 

 مجيع عناصره .

ية أثناء تنفيذ العقد من خالل أما بالنسبة للفصل الثاين سنتاول األحكام اإلجرائية للمسؤول     

 إجراءات الدعوى ومدى تقدير التعويض للمحكمة.
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تنفيذ عقد النقل البري للبضائع  الناشئة عنالفصل الثاني : الحكام اإلجرائية للمسؤولية 
 عبر الطرقات

سنحاول التطرق يف هذا الفصل حول االحكام اإلجرائية أثناء تنفيذ العقد وتكون هذه           

اإلجراءات صارمة إجتاه خمالف بنود العقد ، و سنعاجل إجراءات دعوى املسؤولية بطريقة مفصلة  

التعويض )املبحث األول (، أما )املبحث الثاين ( سنتاول فيه تقادم دعوى املسؤولية و مدى تقدير 

 للمحكمة.

 المبحث الول : إجراءات دعوى المسؤولية
دعوى املسؤولية )املطلب األول(،أما) املطلب الثاين( سنحاول عرض يف هذا املبحث          

 األحكام الصادرة عن دعوى املسؤولية .  

  المطلب الول : دعوى المسؤولية
احملكمة ( ،أما )الفرع الثاين ( سنتطرق اىل سنعاجل يف هذا املطلب أطراف الدعوى )الفرع األول  

 .املختصة يف النزاع

  : أطراف الدعوى الفرع الول
 هذه صفته أظهر عنه وكيل بوساطة العقد أبرم إذا كذلك للمرسل اإلدعاء حق يتقرر           

 عنه وكيل مع وإمنا احلقيقي املرسل مع يتعاقد ال أنه يعلم األخري هذا كان أو إبرام العقد عند للناقل

 ألن البضاعة، استلم إذا عنه، ينوب من كل وضد الناقل ضد الدعوى رفع له فيحق إليه املرسل أما

 عن أجنبيا طرفا يبقى فإنه البضاعة استالم رفض إذا أما العقد، قبوله على دليل استالمه للبضاعة

 الناقل، بعمل عالقة له بسبب مربرا رفضه كان إذا إال الناقل ضد اإلدعاء حيق له ال وبالتايل العقد،

 يستطيع وبالتايل العقد حمل البضاعة فقط يرفض وإمنا ذاته، حد يف  العقد يرفض ال احلالة هذه ففي

 إليه املرسل خانة يف امسه يظهر الذي للشخص إليه املرسل صفة تثبت الناقل و ضد اإلدعاء إذن
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 يف حقه يفقد ال فإنه الصفة ذهه النقل مستند على امسه مل يظهر إذا أنه غري النقل، مستند على

 .292الناقل ضد اإلدعاء

 دعوى تقامأما بالنسبة  للنقل اجلوي للبضائع مقارنة بنقل البضائع برا عرب الطرقات،            

 من ترفع وقد اجلوي، النقل عقد يف األصيل الطرف اعتباره املرسل من األصل حبسب املسؤولية

 القانوين األساس يف اختلف قد الفقه كان وإن النقل عقد من املستفيد هو مادام إليه املرسل طرف

 .عليها مؤمن البضاعة كانت إذا املؤمن طرف من املسؤولية دعوى ترفع كما لذلك،

 للمادة طبقا اجلوي الناقل على املسؤولية دعوى رفع إليه واملرسل املرسل من لكل حيقكما            

 باعتباره التعويض دعوى يف احلق للمرسل أنه قضت حيث ، 1929 وارسو إتفاقية من  14 

 املادة من 4 للفقرة طبقا إليه املرسل حق يبدأ حينما إال حقه ينتهي وال البضاعة على السيطرة حبأ

 الناقل باعرتاف أو النقل خطاب أو البضاعة األخري هذا تسلم عند وذلك اإلتفاقية، من  12

 من 13 للمادة طبقا فيه تصل أن جيب كان الذي اليوم على أيام سبعة بفوات أو البضاعة بفقدان

 .293اإلتفاقية

 لكل فيكون العقد تنفيذ عدم جراء من بضرر إليه واملرسل املرسل من كل يصاب وقد           

 تقدر بل مرتني التعويض بدفع األخري هذا يلتزم ال ولكن الناقل، على الدعوى رفع يف احلق منهما

 على الزائد الضرر سوى إليه املرسل أو املرسل من لكل حيسب وال واحد مرة للبضاعة الذاتية القيمة

 .القيمة هذه

                                                             

 46ص .1995، 2ع  ناشر، دون المصرية، الحكومة قضايا إدارة مجلة للركاب، الجوي الناقل مسؤولية مرقس، سليمان-292 
واالقتصادية،  القانونية للبحوث الحقوق مجلة لها، المعدل وبروتوكول الهاي فارسوفيا اتفاقية في الجوي الناقل مسؤولية كيرة، حسن-293 

 .109ص   .1989، 2و1 ع   مصر  اإلسكندرية جامعة
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 يرد أن الناقل على املسؤولية دعوى رفع إليه املرسل و املرسل من لكل جيوز لكي ويشرتط           

 / 02 / 23بتاريخ الفرنسية النقض حمكمة به قضت ما وهذا اجلوي، النقل خطاب يف امسهما

 وهي آخر شخص إىل البضاعة تسليم بضرورة الناقل املرسل اعلم قد كان إذا أنه غري  1981

 هلكت إن الناقل مقاضاة الشخص هلذا جيوز فإنه مقصدها، إىل وصوهلا لدى أو الطريق قي مازالت

 إستئناف حمكمة به قضت ما وهو البضاعة نقل خطاب يف إمسه يرد مل ولو ...تلفت أو البضاعة

 . 1985 / 05 / 29431 بتاريخ باريس

 املقررة احلدود ويف لألوضاع وفقا إال كانت صفة بأية املسؤولية دعوى رفع جيوز وال هذا           

 كل حبقوق وال التقاضي حق هلم الذين األشخاص بتحديد اإلخالل دون وذلك االتفاقية هذه يف

 .1999 مونرتيال إتفاقية من 29 املادة منهم

 

 هو النقل من النوع هذا يف املدعي يكون مسؤولية النقل اجلوي لألمتعة إىلأما بالنسبة            

 حق من يصبح الناقل على الدعوى حتريك يف احلق فإن الراكب توىف إذا أما الراكب، أو املسافر

 لذلك معاجلة دون احلالة تلك يف الدعوى رفع مسألة تركت قد 295 1929وارسو وإتفاقية ورثته،

 املسافر، وفاة حالة يف الدعوى رفع هلم حيق الذي األشخاص حتديد بشأن كبري خالف ثار

 أي الوطين القانون إىل ذلك شأن يف باإلحالة اكتفت فإهنا الصمت إلتزمت قد االتفاقية ومادامت

 مقاضاة يف احلق هلم الذين األشخاص لتحديد النزاع عليها يعرض اليت احملكمة قانون إىل االحتكام

 إال الدعوى هذه رفع جيوز ال" :أنه على اإلتفاقية من 2 فقرة 24 املادة نصت حيث اجلوي، الناقل

                                                             

 291ص   السابق،المرجع  ،كيرة حسن -294 
 . 43ص ،السابق المرجع سيف، جمعة طارق -295 
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 األشخاص بتحديد اإلخالل ودون اإلتفاقية يف للتعويض املقررة واحلدود والشروط لألوضاع وفقا

  .296"منهم كل  حبقوق وال التقاضي حق هلم الذين

 سواء ضرر أصابه من لكل يكون الدعوى رفع يف احلق أن الركاب بنقل األمر تعلق ما إذا        

 دعوى :دعويني وفاته حالة يف الغري من باعتبارهم الراكب ولورثة الغري، أم نفسه الراكب أكان

 عن ودعوى تركته، مع إليهم تنتقل عقدية دعوى وهي وفاته قبل أصابه الذي الضرر عن مورثهم

 .297تقصريية دعوى وهي عائلهم وفاة جراء من أصاهبم الذي الشخصي الضرر

 الداخلي، القانون املسألة هذه تنظيم تركت قد كانت 1999 مونرتيال إتفاقية فإنه وعليه           

 :يلي ما على املطالبات أساس عنوان حتت منها 29 املادة يف نصت حيث

 سواء سندها كان مهما للتعويض دعوى أي رفع جيوز ال والبضائع واألمتعة الركاب نقل حالة يف

 وفق إال آخر سبب ألي أو مشروع غري عمل بسبب أو عقد على بناء أو االتفاقية هذه مبقضي

 هلم الذين األشخاص حتديد مبسألة املساس دون االتفاقية هذه يف املقررة املسؤولية وحدود شروط

 جزائية تعويضات بأي كهذه دعوى أي يف املطالبة ميكن وال ،298منهم كل وحبقوق املقاضاة حق

   ."الضرر عن التعويض نطاق عن خترج تعويضات أي أو رادعة أو

تطرقنا سابقا إىل أطراف دعوى املسؤولية ، أما الفرع الثاين يتعلق ب األطراف املتدخلني يف      

  الدعوى املسؤولية .

 

                                                             

 .48نفس المرجع ، ص  ،سيف جمعة طارق -296 

دون سنة نشر شريف أحمد الطباخ المحامى، التعويض عن النقل البري والبحري والجوي في ضوء القضاء والفقه والمعاهدات الدولية، -297

 . 34ص

 .40ص  ،نفس المرجع -298 
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 دعوى لافي  المتدخلين طرافالالفرع الثاني: 

 ويضعالت من املتضررحىت يستفيد  رسلاملجند أن  بالنسبة لنزاعات املتعلقة بنقل البضائع           

 إىل ءاللجو  أو ودية بطرق إما ويضعالت على احلصول من له، تسمح قانونية طرق إىل يلجئ أن البد

النقل  ركةشلل بالنسبة وكذلك التأمني قانون حسب التنظيمية النصوص ،جاءت به ما وهذا ،ءالقضا

 أو ويضعبالت املطالبة إىل املتضرر يلجئ قد فهنا ،لبضاعةبا الضرر وقوع ومبجرد .و اخلدمات امللحقة

 .299ذلك يف مصلحة له من

 طلب يف احلق هلم الذينأما يف حالة وفاة السائق أثناء ممارسته لنشاط النقل فلمتضررين            

 مبفهوم كفالته، حتت هم الذين كذاو  القصر ءاألبنا وجة،ز ال أو جزو ال الوالدين، هم  ويضعالت

 األضرار عن ويضعالت يف البالغني ءاألبنا ويضاف الوفاة لرأمسال القتسام االجتماعي الضمان

 به حلق ما ءجرا ويضعالت واملطالبة القضائية الدعوى رفع يف احلق للمتضرر احلالة هذه يف نوية،عامل

 اجتهد حيث .مةعاال للقواعد طبقا وهذا أعاله املذكورين حقوقه، ويذ من أحد ينوبه أن وميكن

 إذا قدية،عال املسؤولية أساس على مؤسسا يكون احلقوق ذوي مطالبة أن أقر و الفرنسي ءالقضا

 .300وفاته حالة يف أو دعوته، رفع يف أهال ليس املتضرر كان

 كان حقوق على احلصول ميكنهم احلقوق ذوي أن ذلك انتقاده مت األخري االجتاه أن إال           

 الضرر حدث ملا لوالها اليت اقديةعالت القةعال تنفي أهنا كما عليها، حيصل أال نفسه للضحية ميكن

 دمعب قدعال أطراف أحد إخالل مبجرد املسؤولية دعوى ترفع ويضعبالت امز الت شكل بسببه، الذي

                                                             

 61.ص  2003الجزائر،  والتوزيع، والنشر لطباعة هومة دار ،1ط المدني، القضاء باشا، حمدي-299 

 .67نفس المرجع ، ص  ،1الطبعة المدني، القضاء باشا، حمدي-300
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 ضد ويه،ذ قبل من أو طرفه، من الدعوى ترفع فهنا املتضرر هو كان فإذا امه،ز الت بتنفيذ امز االلت

 .301النقل للوسيلة مالك

 حتديد بالضرورة املسؤولية دعوى إقامة يستوجب و على سبيل املقارنة للنقل اجلوي للبضائع        

 يف خاصة رعاية للمدعي 1929 وارسو اتفاقية منحت وقد النزاع دعوى نظر يف املختصة احملكمة

 احملكمة تقيد تضمن لكي وذلك املتعاقدة الدول إحدى يف الدعوى رفع يكون حبيث الشأن هذا

 .302بأحكامها النزاع عليها املعروض

 على املسؤولية دعوى بأن 1929 وارسو إتفاقية من 1 فقرة 28  املادة قضت ذلك ويف           

 املختصة احملكمة املادة هذه وحددت املتعاقدة، الدول إحدى إقليم يف رفعها جيب اجلوي الناقل

 من الضحايا على التوسع توخت قد اإلتفاقية هذه أن منها يظهر بطريقة املسؤولية دعوى بنظر

 أربعة من واحدة بني اخليار املضرور للمدعي أن قررت حيث البضائع وأصحاب وورثتهم املسافرين

 :وهي حماكم

 .الناقل موطن حمكمة -  1

 .الناقل لنشاط الرئيسي املركز حمكمة -  2

 .اجلوي النقل عقد إبرام عنه تولت منشأة فيها للناقل يكون اليت اجلهة حمكمة -  3

 .303الوصول جهة حمكمة -  4

 مفهوم حتديد يف بينها فيما ختتلف الدول أن الناقل موطن حملكمة بالنسبة أوال، يالحظ           
                                                             

 .78، ص  السابق  المرجع باشا، حمدي- 301

 .45ص.1975القاهرة،  العربية، النهضة دار الدولي، الجوي القانون شحاتة، إبراهيم-302 

303-M. SDIKA, "Particularité de la jurisprudence anglo-saxonne dans le transport aérien: Indemnisation de 

la lésion mentale, Mémoire DESS. Transport aérien, Institut de Formation Universitaire et de Recherche du 

Transport Aérien, Université d'AIXMarseille 1999.P 19. 
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 القـوانني وتكتفـي عـادة، الشـخص فيـه يقـيم الـذي املكـان هـو الطبيعـي الشـخص فمـوطن املـوطن،

 وثانيـا .له موطنا يعد حىت معني مكان يف لإلقامة العودة يف الطبيعي الشخص بنية االجنلوسكسونية

 الـذي املكـان يعـد الشـخص هـذا مـوطن فـإن األمـر يف الغالـب وهـو معنويـا شخصـا الناقـل كـان إذا

 وعليـه نشـاطه، بعـض فيـه ميـارس الـذي املكـان وليس النقل ملؤسسة القانونية الشخصية فيه تأسست

 .الناقل لنشاط الرئيسي للمركز بالنسبة احملكمة تتحدد

 الناقل منشأة دائرهتا يف تقع اليت احملكمة أمام دعواه املدعى يرفع أن االتفاقية جتيز وثالثا           

 ضمن يقع اليت احملكمة املكان ذلك مبحكمة واملقصود اجلوي، النقل عقد إبرام عنه تولت اليت

 اجلوي الشحن وثيقة بتسليم قامت اليت اجلوي النقل ملؤسسة الرئيسية الفروع أحد إختصاصها

 طريق عن البضائع نقل يتم عندما ذلك تصور وميكن إليه، املرسل إىل نقلها املراد بالبضائع املتعلقة

 ما ومثاله، الرئيسي املركز غري آخر مكان يف موجود اجلوي للنقل مؤسسة أو شركة يتبع رئيسي فرع

 العقد إبرام عنها  تولت أجنبية نقل لشركة تابعة مؤسسة لوجود باختصاصه املغريب القضاء صرح

 .304األشخاص بنقل تتعلق القضية هذه وكانت باملغرب

 الفيدرالية الطريان شركة ضد نيويورك يف العليا األمريكية اإلقليمية احملكمة حكم وكذلك           

 النقل شركة ضد األضرار عن بالتعويض للمطالبة قضية رفعت حيث 2001 أفريل 18 بتاريخ

 الشركة طلب وبعد دولية، رحلة أثناء املتحدة لألمم تابعني موظفني وفاة يف التسبب بتهمة اجلوي

 يف النظر إختصاصها من ليس احملكمة بأن االحتادية احملكمة ورأت وتفصيال مجلة القضية برفض

                                                             

 .48ص.السابق ، المرجع  ،  I.A.T.A الدولي الجوي القانون شحاتة، إبراهيم-304
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 لعدم االختصاص لعدم الدعوى يف النظر ورفضت 1929 وارسو إتفاقية أحكام إطار يف القضية

 .305اإلتفاقية من    28املادة شروط توفر

 مبحكمة واملقصود الطائرة، وصول جهة حمكمة أمام دعواه رفع للمدعى أخريا وميكن           

 ختتلف قد اجلهة وهذه إليه، وصوهلا حمددا كان أو إليه الطائرة وصول املقرر املكان حمكمة الوصول

 ذلك وعلى .الوصول جهة مبعيار إال يؤخذ ال وهنا البضائع تسليم جهة عن البضائع نقل حالة يف

 حمكمة هي املختصة احملكمة كانت إليه املرسل إقامة حمل إىل البضاعة بتوصيل الناقل تطوع إذا

 .306البضاعة تسليم مكان ال الطائرة وصول مكان

 إتفاقية من 28 املادة من األوىل الفقرة نص كان إذا ما حول فقهي خالف ثار ولقد           

 حتديد يف خيوض أن دون املسؤولية دعوى نظر يف دوليا املختصة احملاكم بتحديد يكتفي وارسو

 حيدد العكس على النص كان إذا أو الدعوى بنظر املختصة الدول حملاكم احمللي االختصاص

 .وحمليا دوليا املختصة احملكمة

 حماكمها ختتص اليت الدولة قانون إىل الرجوع ضرورة إىل يفضي األول بالرأي األخذ إن           

 حتديد فمؤداه الثاين بالرأي األخذ أما وحمليا، نوعيا املختصة احملكمة لتحديد دوليا لدعوى بنظر

 ذات احملكمة حتديد جمرد املختصة الدولة لقانون وترتك وحمليا دوليا املختصة للمحكمة وارسو إتفاقية

 بتحديد يسمح االتفاقية نص ألن الصائب هو الثاين بالرأي واألخذ النوعي، االختصاص

 حنو على االتفاقية نصوص تفسري ضرورة إىل باإلضافة تطبيقه، مبجرد للمحاكم احمللي االختصاص

                                                             

 .52ص. السابق ، المرجع شحاتة، إبراهيم-305 
 . 78ص.المرجع السابق  ، الجوي، القانون حداد، إلياس- 306 
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 على الداخلية القوانني ألعمال جمال يرتك أن جيب فال أحكامها توحيد من قدر أكرب إىل يؤدي

 .307ذلك أمكن كلما وتباينها اختالفها

 بعض يف اجلوي الناقل مسؤولية لدعوى النوعي االختصاص فإن األساس هذا وعلى           

 ومن التجارية، العقود قبيل من هو اجلوي النقل عقد أن إعتبار على التجارية للمحاكم يكون الدول

  .308باملغرب التجارية للمحاكم احملدث  95-  53رقم القانون من   5املادة واليمن املغرب بينها

  32  املادة يف 09 - 08 رقم واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون نص فقد اجلزائر يف أما            

 بالتجارة املتعلقة املنازعات يف احملاكم بعض يف املنعقدة املتخصصة األقطاب اختصاص على منه

 العليا احلكمة عن الصادر بالقرار الشأن هذا يف االستدالل ميكن أنه غري اجلوي، والنقل الدولية

 2007  12  18 بتاريخ املدنية الغرفة عن صادرا كان والذي اجلوي الناقل مسؤولية حول باجلزائر

 .309جزائري مسافر ضد للطريان سوريا شركة قضية يف  392346امللف رقم

 نص ما وهذا النوعي لالختصاص ةعامال للقواعد طبقا دعواه يرفع أن املدعي على وجيب           

 املدنية السيما القضايا، مجيعيف   احملكمة تفصل ": قوهلا يف  32طبقا لنص املادة  قانونال عليه

 حيب كما  ."إقليميا هبا ختتص واليت األسرة شؤون وقضايا قاريةعوال واالجتماعية والبحرية والتجارية

 قانون عليه نص ما وهذا اإلقليمي لالختصاص مةعاال للقواعد طبقا دعواه رفع املتضرر املدعي على

 .38و 37املادتني يف واإلدارية املدنيةءات اإلجرا

                                                             

 .81ص.المرجع السابق  الجوي، القانون حداد، إلياس- 307 
 .87المرجع .صنفس  الجوي، القانون حداد، إلياس- 308

يتضمن قانون  2008فبراير سنة   25الموافق ل    1429صفر عام     18المؤرخ في 09- 08قانون  رقم  32المادة  أنظر - 309

 .جراءات المدنية و اإلداريةاال
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 املطالبة فيمكن الوفاة أو كاجلروح للمسافر اجلسدية بالسالمة الضرر لقعت إذا أنه كما            

 واجلنح املخالفات إما القضية عليه، احملال القسم حسب ئينااجل القاضي أمام الضرر عن ويضعبالت

 .310اخلطأ القتل إىل اخلطأ اجلروح من للجرمية القانوين التكييف وحسب واجلنايات،

خصصنا املطلب األول ألطراف دعوى املسؤولية سواء اطراف الدعوى األصليني أو املتدخلني يف 

باملسؤولية ، أما املطلب الثاين سنتناول فيه اإلختصاص القضائي للنظر يف دعوى اخلصومة املتعلقة 

 املسؤولية .

  اإلختصاص القضائيالمطلب الثاني : 

التطرق اىل األحكام الصادرة عن القسم املدين بإعتباره خمتصا يف سنحاول التطرق يف هذا املطلب 

دية بني األطراف املتعاقدة )الفرع األول (،أما )الفرع النظر يف النزاعات املتعلقة مبجال املسؤولية العق

الثاين ( سنحاول عرض فيه أهم االحكام الصادرة عن القسم اجلزائي بإعتباره هو الثاين خمتص يف 

 هذا اجملال .

 الفرع الول: القسم المدني

 إما ترفع الطرقاتالبضائع عرب  نقل  حوادث عن التعويض دعوى أن إىل اإلشارة وجتدر             

 القانون من 176 املادة  و التجاري القانون من 62 للمادة طبقا العقدية املسؤولية أساس على

 املدين القانون من 138 للمادة طبقا الشيء حارس مسؤولية أساس على رفعها ميكن كما  املدين،

 .املدين القانون من 124 للمادة طبقا الشخصي الفعل عن املسؤولية أساس على وكذلك

 أساس على ترفعالبضائع عرب الطرقات  نقل حوادث عن التعويض دعوى أن األصل           

 نتيجة املدين القانون من 176 واملادة التجاري القانون من 62 املادة لنص طبقا العقدية املسؤولية

                                                             

 .80، ص  السابق المرجع باشا، حمدي- 310
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 يلتزم ال الناقل أن مفاده والذي السالمة، بضمان االلتزام السيما التزاماته من بالتزام الناقل إخالل

 أن شريطة ،ةسليم اإيصاهل عليه يتعني بل احملدد الوقت ويف احملدد املكان إىل البضاعة بإيصال فقط

 .311البضاعة يثبت

 التعويض لقيام األساسي الشرط يعترب الذي النقل عقد وجوديشرتط  لمضروربالنسبة ل           

 كما البيان، سبق كما مقامها يقوم ما أوبسند النقل  إال ذلك يكون وال العقدية املسؤولية على

مكان تسلم  من املمتدة الزمنية الفرتة يف أي العقد، تنفيذ أثناء وقع احلادث أن إثبات عليه يتعني

 اخلطأ إثبات جانب إىل مرسللل البضاعة وتسليماملكان املتفق عليه  من وصولال غاية إىل البضاعة

 .312للنقل العقدي

 البضاعة  نقل حادث من املتضررللبضائع  جيوز الشيء حارس مسؤولية أساس على أما            

 القانون من 138 املادة من األوىل للفقرة طبقا الشيء حارس مسؤولية أساس على دعواه يقيم أن

 عدا ما حي غري مادي شيء كل بأنه الشيء الفقه عرف وقد األشياء من شيء بضاعةفال املدين،

بضاعة املعبئة أو ال مثل خاصة عناية تتطلب واليت ذلك يف .إطالقا امليكانيكية اآلالت وتدخل البناء

 313السائبة 

 والتسيري الرقابة يف خلل حصول على قرينة ذلك كان ضررا الشيء هذا أحدث فإذا           

 جند املقارن القانون إىل وبالرجوع ،األجنيب السبب إثبات للحارس القانون يسمح وال واالستعمال،

 قد اجلزائري، املدين القانون من 138 املادة تقابل اليت الفرنسي املدين القانون من 1384 املادة

 .عنه املسؤول حراسة حتت واقع الشيء يكون أن اشرتاط على فقط اقتصرت

                                                             

 .109الجزائرية،المرجع السابق ص  التجارية العقود الفتالوي، حسين جميل سمير -311 

 .109المرجع ص نفس  الفتالوي، حسين جميل سمير -312 

 .145المرجع ص نفس  الفتالوي، حسين جميل سمير -313 
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 املنصوص بإعفاء املتعلقة القواعد نفس لتطبيق حماولة هي القضاء حماولة بأن البعض يرى        

 القضاء موقف أن إىل الرأي هذا ليلخص الفرنسي املدين 1384 املادة من 1 الفقرة يف عليها

 يف باإلعفاء اخلاصة القواعد انطباق يف حاسم غري متذبذبا ظل النفض حمكمة وخباصة الفرنسي

 لتطبيق شرطني 178 املادة تناولت فقد املصري املدين القانون أما 2 األشياء، عن املسؤولية

 :ومها الشيء حارس مسؤولية

 متوفر الشرط وهذا امليكانيكية، اآلالت حراسة أو خاصة عناية تقتضي احلراسة تكون أن :األول •

 .امليكانيكية اآلالت ضمن يدخل ، دوما

 الضرر، إحداث يف إجيايب بشكل القطار يتدخل أن أي الشيء، بفعل الضرر يقع أن :الثاني •

 .314ذلك عكس إثبات املسؤول على ويقع املباشر، املادي االتصال يستلزم أن دون

 املتضرر عن يرفع مما احلارس جانب يف مفرتضا اخلطأ جتعل اإذ املسؤولية هذه مييز وما           

 نظرية أنقاض على جاءت واليت ، املستحدثة املخاطر فكرة على تقوم مسؤولية وهي إثباته عبء

 وسائل انتشار إىل أدى مما أوربا، عرفتها اليت الصناعية النهضة بعد خصوصا فشلها أثبتت اليت اخلطأ

 حيث احلوادث، كثرة عنه نتج مما املختلفة النقل وسائل تطور يف ساعدت اليت امليكانيكية، الصناعة

شاحنات ذات الوزن الثقيل ال كحوادث احلوادث بعض اعتبار من بدء اخلطأ فكرة القضاء وسع

 افرتاضا مفرتض اخلطأ بعض باعتبار مرورا القاضي، لتقدير خاضعة الناقل أخط على قضائية قرينة

 امتد والذي اخلطرة األشياء على فقط واملقتصر العكس إثبات يقبل الذي مث العكس، إثبات يقبل

"" سالي" الفقيهني من كل اهب نادى اليت التبعة حتمل لنظرية تطورا كان ذلك وكل األشياء كل إىل

                                                             

 .134المرجع السابق ص  الفتالوي، حسين جميل سمير-314 
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 جيب خطأ عنه نشأ خطر شيئا أوجد من فكل املخاطر نظرية إىل بعد فيما حتولت واليت" وجوسران

 . 315خمطئ غري أو خمطئا كان إذا عما النظر بغض عنه يعوض ان

 توفر مع له االجيايب للتدخل نتيجة للضرر الشاحنة إحداث مبجرد فإنه سبق ما على وبناء           

 La cause genératrice du أو البضاعة احلادث من للمتضرر جاز فعل بني السببية الصلة

dommage رفع ذلك، بعد أو قبل أو العقد تنفيذ أثناء يف احلادث أكان وسواء شاحنة ال 

 إياها مؤسسا الناقل جانب يف اخلطأ إثبات إىل حاجة دون ضرر من أصابه عما تعويض دعوى

 من وإعفائه التعويض يف حقه محاية أجل من خصيصا وضعت اليت الشيء حارس مسؤولية على

 ،316الناقل جانب يف اخلطأ إثبات عبء

 عن صادر قرار يف جاء فقد الدعاوى، هذه مبثل حافل اجلزائري أو املقارن سواء القضاءأما         

 على تلف البضاعة من الشاحنة حادث عن مسؤولة البضائع النقل شركة أن الكربى باريس حمكمة

 القانون من 138 املادة تقابل اليت الفرنسي املدين القانون من 1384 للمادة طبقا احلراسة أساس

 كونالبضائع   للنقل الشركة مبسؤولية يقضي قرار صدر فقد العليا احملكمة عن أما، اجلزائري املدين

  .زجاجها احملطم النافذة من دخل حبجر القطار داخل وهي ت،أصيب الضحية

 عمل كل" :على املدين القانون من 124 املادة تنص الشخصي الفعل عن املسؤوليةأما            

 فمىت، ."بالتعويض حدوثه يف سببا كان من يلتزم للغري ضررا ويسبب خبطئه، املرء يرتكبه كان  أيا

 غري عن أو متعمدا سلبيا أو إجيابيا عمله أكان سواء ،للبضاعة ضررا سبب خبطأ قام الناقل أن ثبت

 .املضرور تعويض عليه يتعني فإنه  قصد

                                                             

 .142الجزائرية،المرجع السابق ص  التجارية العقود الفتالوي، حسين جميل سمير-315 
 .144، ص السابق الفتالوي،المرجع  حسين جميل سمير-316 
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 الشيء لقوة حائزا قرار أو كان حكما قضائي سند مبوجب يكون الناقل خطأ وثبوت           

 تكون ما عادة العام، القانون جرائم من جبرمية -العون أو السائق– الناقل إدانة يتضمن فيه املقضي

 املدنية الدعوى ملف يف أساسيا سندا القرار أو احلكم هذا ويكون اخلطأ، اجلروح أو اخلطأ القتل

  .التعويض دعوى يف للحكم املدين القاضي عليه يعتمد

 القضاء أمام اجلزائي احلكم حجية التعويض دعوى يف اإلثبات وسائل أهم من أن ذلك         

 الدعوى، عليها كانت مرحلة أي يف التمسك وجيوز العام، النظام من تنبع قاعدة هي اليت املدين

 تقضي أن تستسيغ ال العدالة أن يف األمهية هذه وتظهر نفسه، تلقاء من يثريها أن القاضي وعلى

 من ذلك يف ملا التعويض دعوى وترفض املدنية احملكمة تأت مث جبرمية، متهم بإدانة اجلزائية احملكمة

 سري حسن ملبدأ إعمال القاعدة هذه تطبيق يف أنه كما ، واملدنية اجلنائية األحكام بني اختالف

 .االجتماعية العالقات واستقرار العدالة

 :أي الزما فصال اجلزائي احلكم فيه فصل ما بكل يتقيد املدين والقاضي           

 .واملدنية اجلزائية للدعويني املشرتك األساس يكون الذي الفعل حتقيق يف •

 .الفعل هلذا القانوين الوصف يف •

 .317براءته أو املتهم إدانة يف •

 تعتمد أن املدنية احملاكم على يتعني الثالثة، األمور هذه يف اجلزائي احلكم فصل فإذا           

 احلكم يكون حبيث الذكر، السالف األساس على عنها املرتتبة املدنية احلقوق حبث يف وتسري عليه،

 .العليا احملكمة عن قرارات عدة صدرت السياق هذا ويف اجلزائي احلكم مع متناسقا املدين

                                                             

 .88.ص 2010الجزائر،  البليدة، الكتاب، قصر المدنية، اإلجراءات قانون يعقوبي، الطالب محمد-317 
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 احلكم عليه يبىن الذي األساس يشكل العمومية الدعوى يف الصادر حكمأي  أن حيث           

 مبا مقيدا املدين القاضي يكون وعليه املدين على اجلنائي فيه املقضي الشيء حجية حبكم املدين

 .والسرقة القتل جبرمييت تتعلق 318العمومية الدعوى إن حيث العمومية، الدعوى يف به قضى

 وهذه املتهم بني عالقة ال وأنه ،البضائع النقل شركة أعوان إىل مةهت أي توجه ومل            

 مع متناقضا املدنية لألطراف تعويضات بدفع املدنية الدعوى يف القاضي القرار فإن وعليه األخرية،

 إشكاال يثري املتهم على بالرباءة احلكم أن إال، نقضه يتعني مما قانونا مؤسس وغري اجلنائي، احلكم

 .به يتقيد ال أو املدين القاضي به يتقيد فهل قضائيا،

 بالرباءة القاضي اجلزائي باحلكم التقيد عليه جيب املدين القاضي إن ذلك رغم ومينح           

 كفاية عدم أو للمتهم الواقعة نسبة عدم أساس على التعويض دعوى برفض القضاء عليه ويتعني

 من القطار سائق إعفاء مادام أنه العليا احملكمة قررت فقد السياق هذا ويف انعدامها، أو إدانته أدلة

 بدفع والقضاء املدنية الدعوى يف احلكم ميكن ال فإنه جزائيا رباءتهب والقضاء اجلزائية املسؤولية

 املدنية الدعوى يف االختصاص بعدم يقضي أن على وكان ، النقل شركة مسؤولية حتت تعويضات

319. 

 العقدية املسؤولية أساس على أصليا التعويض دعوى رفع من مينع شيء ال انه كما            

 حجية أو الفصل بسبق يدفع أن للمدعى ميكن وال التقصريية، املسؤولية أساس على واحتياطيا

 الشيء حبجية الدفع يف املتطلبة اخلاصة الشروط من شرط توفر عدم بسبب فيه املقضي الشيء

                                                             

 .78ص  ،السابق  المرجع يعقوبي، الطالب محمد-318 

 .90نفس المرجع، ص  يعقوبي، الطالب محمد-319 
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 تغري فإذا باحلق، املطالبة يف دعواه املدعي عليه يؤسس الذي السبب وحدة يف املتمثل فيه املقضي

 . 320الفصل بسبق حيتج فال األساس

 عدم على الفقهاء بني خالف ال التعويض دعوى يف املسؤوليتني بني اجلمع إشكاليةأما            

 أساس على قائم احدمها بتعويضني يطالب أن للدائن جيوز فال التعويضات، بني اجلمع جواز

 حساب على للمضرور ثراء من ذلك يف ملا التقصريية أساس على قائم واآلخر العقدية املسؤولية

 .الضرر جرب عليه جيب مما أكثر سيدفع الذي املسؤول

 العقدية املسؤولية خصائص بني املدنية دعواه يف جيمع أن للمضرور جيوز ال كما           

 أن ذلك األخرى، عن متيزها خصائص من الدعويني من لكل ملا مصلحته متليه ما وفق والتقصريية

 بذلك املضرور فيكون قانوين، وجود الواقع يف هلا ليس دعوى هي وتلك هذه بني ختلط اليت الدعوى

 على أصليا التعويض دعوى رفع من مينع شيء ال أنه غري ، املشرع ينشئه مل قانونيا نظاما أنشأ قد

 .321التقصريية املسؤولية أساس على واحتياطيا العقدية املسؤولية أساس

 القضاء أمام مدنية دعوى رفع الذي البضائع نقل حادث من املتضرر فإن فقط، ولإلشارة           

 الدعوى باشرت قد العامة النيابة كانت إذا إال اجلزائي القضاء أمام دعواه يرفع أن ميكنه ال املدين

 اإلجراءات قانون من 05 املادة لنص تطبيقا ذلك ويف املدنية الدعوى يف الفصل قبل العمومية

   .322اجلزائية

 مت عرض بإختصار إختصاص القضائي فيما خيص الدعاوى اليت تتقيد يف القسم املدين        

   .أما القسم الثاين هو القسم اجلزائي الذي سنتناوله يف الفرع الثاين

                                                             

  . 97،ص السابق  المرجع يعقوبي، الطالب محمد-320 

 .189، ص 2003 الجزائر، والتوزيع، للنشر موفم ،2للعقد، ط  العامة النظرية االلتزامات، فياللي، علي -321 

 .178فياللي،.نفس المرجع، ص علي -322 
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 القسم الجزائي:الفرع الثاني   

 عنه تتولد العقابية للنصوص خمالف ضار فعل كل أن القضائي النظام قواعد يف األصل           

 على عقوبة وتسليط االجتماعي، النظام محاية إىل دفهت جزائية، دعوى قيام تستوجب جرمية

 .اجلزائي للقضاء فيهال الفص سلطة القانون ويسند الفعل، مرتكب

 حق عنه يتولد األفراد بني املربمة لالتفاقات الفةخم يشكل فعل أو تصرف كل أن كما            

 الضرر عن والتعويض احلق هذا محاية إىل دفه خاصة مدنية بدعوى وإثباته إقراره يستوجب

 .323عليه االعتداء نتيجة الالحق

 بني من ميز منها الالتينية السيما األخرى التشريعات غرار على اجلزائري واملشرع            

 للمحاكم فيها، االختصاص سلطة ومنح جرمية وقائع عن ناجتة تكون فقط واحدة املدنية الدعوى

 ما إذا وعليه ، فيها االختصاص املدنية احملاكم يسلب أن دون العامة القاعدة من استثناءا اجلزائية

 فبإمكان إدانته ومتت إقليميا املختصة احملكمة نيابة وتابعته ناقلالأ خط وثبت قطار، حادث وقع

 بالتعويض للمطالبة مدنيا طرفا يتأسس أن ،سواء املرسل أو املرسل إليه احلالة هذه يف املضرور

 مجلة هناك أن إال اجلزائية، اإلجراءات قانون من 239 تطبيقا العمومية للدعوى تابعة مدنية بدعوى

 :324يلي فيما خنتصرها اجلزائي القضاء أمام  الدعوى لقبول توافرها جيب الشروط من

 ميكنه ال بالبضائع نقل حادث من فاملتضرر :العمومية الدعوى بشأهنا مرفوعة جرمية وجود 

 أمام منظورة عمومية دعوى هناك كانت إذا إال اجلزائي، القضاء أمام املدنية دعواه رفع

 القتل أو اخلطأ أو اجلروح أجل من فيها املتابعة تكون ما عادة واليت القضائية اجلهة نفس

 أن أو األدلة، النعدام ثابتة غري للمتهم املنسوبة الوقائع أن للمحكمة تبني فإذا اخلطأ،
                                                             

 .202، صالسابق  المرجع االلتزامات، فياللي، علي -323 

 .218نفس المرجع، ص االلتزامات، فياللي، علي -324 
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 الدعوى ويف برباءته تقضي هنافإ األسباب من سبب ألي انقضت قد العمومية الدعوى

 حيث املرور حوادث جمال يف به معمول هو ملا خالفا وهذا ، اختصاصها بعد تصرح املدنية

 اجلزائي فالقضاء العمومية، الدعوى مصري كان مهما للمضرور التلقائي التعويض، يوجب

 . 325. بالرباءة احلكم رغم بالتعويض خيتص

 حادث من باملتضرر الالحق الضرر يكون أن أي :مباشرة اجلرمية عن ناجتا الضرر يكون أن 

 والضرر، الفعل بني  مباشرة عالقة هناك فتكون الناقل اهب املتابع اجلرمية عن ناشئا النقل

 . الضرر حدث ملا ولوالها اجلرمية عناصر تكوين يف داخال الضرر سبب فيكون

 اجلزائية احملكمة تنظر فال :الشخصي الضرر عن التعويض املدنية الدعوى موضوع يكون أن 

 كأن آخر، طلب أي دون بالتعويض املطالبة هو موضوعها كان إذا إال مدنية دعوى يف

 يف عليه واملدعى :الدعوى يف عليه املدعى ديدحت اتفاق بطالن أو عقد فسخ يكون

 أو طبيعي شخص كل بأنه الفقه عرفه وقد املدين، املسؤول هو بالتبعية املدنية الدعوى

 للواقعة مكون جزائي خطأ عن الناتج الضرر عن التعويض بدفع القانون يلزمه معنوي

 الضرر بتعويض قانونا ملزم شخص كل هو أو العمومية، الدعوى اهنبشأ املرفوعة اإلجرامية

 ويأمتر سلطته أو رقابته حتت املوجود الغري فعل أو املشروع غري الشخصي فعله عن الناشئ

 .326عليها فاملدعى ذلك على وبناءا ، بأوامره

 و اخلدمات امللحقة للنقل الشركة هي البضائع نقل حوادث يف التعويض دعوى يف           

 من 136 املادة نص حسب تابعه أعمال عن املتبوع ملسؤولية تطبيقا املدين املسؤول باعتبارها

 .اهنأعوا أحد ارتكبه اخلطأ أن ذلك املدين القانون
                                                             

 .213، صالسابق  فياللي، المرجع علي -325 

 .218نفس المرجع، ص فياللي، علي -326 
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 الناقل إدانة ومتت آنفا استعراضها مت اليت الشروط توفرت ما إذا تقدم ما على وتأسيسا           

 يف القاضي فإن العمومية، الدعوى يف للقانون طبقا ومعاقبته إليه املنسوبة باجلرمية العون أو السائق

 املدنية الدعوى يف يفصل الضحية حقوق ذوي أو قانونا ميثله من أو املدين الطرف حضور حالة

 وقد الالحق، للضرر املناسب التعويض مينح بأن املدين مسؤوله ضمان حتت املدان املتهم ويلزم

 .327ذلك طلبوا ما إذا حقوقهم حيفظ

 واليت املدعي يف املتطلبة الشروط توافر من بد ال فإنه آنفا املذكورة الشروط جانب وإىل           

 عن يرتتب واليت األهلية، وكذلك واملصلحة الصفة يف واملتمثلة الدعوى قبول عدم ختلها على يرتتب

 .القضائية املطالبة إجراءات بطالن ختلها

 الفصل ميكنه ال اجلزائي القاضي فإن املتهم، برباءة احلكم حالة يف أنه بالذكر جدير هو ومما         

 املضرور يعوض حبيث املرور حوادث جمال يف احلال هو كما التعويضات ومنح املدنية الدعوى يف

 وليس الضرر نظرية أساس على مبينة املسؤولية أن ذلك العمومية الدعوى مصري كان مهما تلقائيا

 الطرف أمام فاسحا ذلك يف االختصاص بعدم حيكم بل قبل، من سائدا كان كما اخلطأ نظرية

 مسؤولية أو العقدية املسؤولية أساس على بالتعويض للمطالبة املدين القضاء إىل يتوجه أن يف املدين

 . 328الشيء حارس

 دجزاء إخالل الناقل قواعد القانونية أثناء تنفيذ العق 

إن من بني العراقيل اليت تتعرض هلا البضاعة أثناء سريها عرب الطرقات هو إيقافها أمام     

احلواجر األمنية )الدرك الوطين ( من أجل تفتيش الروتيين للبضائع خاصة عند عبورها من 

 والية ألخرى ، و الغرض من هذا احملافظة على السري احلسن لنقل البضائع بطريقة قانونية .
                                                             

 .222، صالسابق  فياللي، المرجع علي -327 

 .45المدنية،المرجع السابق، ص اإلجراءات قانون يعقوبي، الطالب محمد -328 
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فأثناء إيقاف أية شاحنة سواء أن تكون حمملة ببضاعة سائبة أو حاوية يتقدم أحد أعوان           

 .الدرك الوطين

و يقوم بإضطالع على البيانات اليت تكون موجودة خارج الشاحنة ،تكون على شكل        

ملصقة حتدد بيانات الناقل و تكون الشاحنة إما ملك للناقل و يتم حتديد إسم و لقب مالك 

الشاحنة مع حتديد نوعية النقل املتمثلة يف نقل عمومي للبضائع و و ضع رقم القيد  ،كما يكون 

حتدد نوع النشاط مثل : )ن ع( املقصود هبا  نقل عمومي   أو لشركة خاصة  ملزم بوضع ملصقة

مثل )املغاربية للنقل و اخلدمات امللحقة( يكتب إسم الشركة و حتديد مقرها اإلجتماعي و رقم 

 و يطلب من صاحب الشاحنة الوثائق التالية :  قيدها  و هذا 

 329البطاقة الرمادية للشاحنة -

  330رخصة السياقة-

  331هادة التأمنيش-

  332بطاقة القيد-

                                                             

ة الرمادية األداة التي تبرر أن الشاحنة ملك للناقل أو تابعة الى شركة خاصة ، وتتميز هذه البطاقة بتحديد جميع قاطتعتبر الب- 329 

 مواصفات الشاحنة.

طن و للحصول عليها   26طن  و ال يتعدى 3  5.كلغ  3500تعتبر رخصة السياقة هي رخصة لقيادة المركبات التي يتعدى وزنها - 330 

 سنة فما فوق .   25يجب أن تكون متحصل على رخصة سياقة من الصنف ب مع أسبقية عامين و السن المحدد هو 

رقات و هي إجبارية شهادة التأمين تعتبر الوسيلة القانونية التي تحمي الناقل من المسؤولية التي قد تتعرض لها أثناء نقلها عبر الط- 331 

 تكون مرفقة مع الوثائق.
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  333فواتري البضاعة-

 334طن 5  5;رخصة السري بالنسبة للشاحنات اليت تفوق محولتها -

  335السجل التجاري-

  336يف حالة ما إذا كانت البضاعة مستوردة 846شهادة اجلمركة منوذج رقم -

احلواجز األمنية ، يف بعض هذه هي الوثائق الواجب تقدميها أثناء توقيف الشاحنة يف            

األحيان يقوم عون الدرك الوطين بتفتيش مدى تطابق البضاعة مع الفواتري اليت يسري هبا ،ففي حالة 

وجود أي خلل بني فواتري بني البضاعة احململة يف الشاحنة و الفواتري املقدمة من قبل الناقل يتم 

ال الناقل ، كما يقوم  عون الدركي ب حجز البضاعة مباشرة ،مع حترير حمض يتم مساع فيه أقو 

 تقدميه اىل السيد وكيل اجلمهورية خمتص إقليميا .

و يقوم هذا األخري بسماعه و إحالته للمحاكمة يف نفس اليوم املوايل الذي مت حجز فيه         
 . 337البضاعة  ، قد تكون العقوبة باحلجز مع عقوبة سالبة للحرية

                                                                                                                                                                       

بطاقة القيد هي البطاقة التي تسلمها مديرية النقل المختصة إقليميا الى الناقل و تمتاز باللون األخضر و تكون حاملة لرقم محدد - 332 

 للشاحنة.

 .تعتبر فواتير البضاعة وسيلة إلثباث مصدر البضاعة سواء أكانت منتوج وطني أو أجنبي - 333 

 طن من طرف مديرية النقل الواقعة في دائرة إختصاصها الشاحنة.5  5;تسلم هذه الرخصة بالنسبة للشاحنات التي تزيد وزنها عن - 334 

 يعتبر السجل التجاري إثباث لصفة القانونية لممارسة نشاط النقل  و يسلم من طرف مديرية السجل التجاري .- 335 

 يتم تحرير هذه الشهادة من قبل الجمارك و هذا النموذج يثبث أن البضاعة أتت من دولة معينة .- 336 

بتاريخ مع أعوان الدرك الوطني  دراسة ميدانية بمركز الدرك الوطني لبلدية الكرمة بالطريق الوطني المؤدي الى بلدية وادي تليالت 337 

:2017/01/04. 
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إىل االقسام املتخصصة يف النظر يف دعوى املسؤولية يف شقيها املدنية  و عليه حولنا التطرق        

و اجلزائية ، أما املبحث الثاين سنتناول فيه تقادم الدعوى و مدى تقدير التعويض أمام القاضي 

 املختص يف النظر فيها. 

 المبحث الثاني : تقادم دعوى المسؤولية 

تقادم دعوى بنوعيها املدنية و اجلزائية هذا يف املطلب سنتعرض يف هذا املبحث اىل             

االول ،أما املطلب الثاين سنخصصه اىل مدى تقدير التعويض أمام احلاكم سواء أمام احملكمة املدنية 

 أو احملكمة اجلزائية.

  مطلب الول: تقادم دعوى ال

سنحاول التطرق يف هذا املطلب  اىل مدى تقدم دعوى املسؤولية ،فسنرى تقادم دعوى           

 املسؤوليية املدنية يف الفرع االول ،أما الفرع الثاين سنتطرق فيه اىل تقادم دعوى املسؤولية اجلزائية

 الفرع الول : تقادم دعوى المسؤولية المدنية 

 لنقلكل دعوى ناشئة عن عقد :"  يلي ما على التجاري قانونال من 61 املادة تنص           

 من ابتداء الكلي الضياع حالة يف املذكورة املهلة هذه وتسري واحدة، سنة خالل تسقط األشياء

 تسليمه تاريخ من األخرى األحوال مجيع ويف املنقول الشيء تسليم فيه جيب كان الذي اليوم

 .عليه عرضه أو إليه للمرسل

 من إال املهلة هذه تسري وال أشهر، بثالثة رجوع دعوى كل فيها ترفع اليت املهلة وحتدد           

  .338املكفول على الدعوى رفع يوم

                                                             

 ,التجاري القانون من  61المادةأنظر - 338 
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 النقل عقد عن الناشئة الدعاوى مجيع أخضع املشرع أن لنا يتبني النص هذا خالل من           

  إليه املرسل أو املرسل على الناقل يرفعها اليت الدعاوى كانت سواء السنوي، للتقادم للبضائع الربي

 إليه املرسل أو املرسل يرفعها اليت الدعاوى أو امللحقة املصروفات أو النقل أجرة بدفع فيها ويطالب

 يتمثل األول، أمرين، بني ففرق سنة، مدة حساب طريقة املشرع حدد قد، و تلف سبب الناقل، على

 تسليم فيه جيب كان الذي اليوم من ابتداء السنة مدة فيحسب كليا  ضياعا البضائع ضياع حالة يف

 .للتسليم القانون حدده الذي أو عليه املتفق اليوم من ابتداء أخر مبعىن املنقولة، البضاعة

 من توصيلها يف الناقل تأخر أو املنقولة البضائع تلف حالة يف فيتمثل الثاين، األمر أما           

 أو األجرة بدفع كمطالبة العقد بتنفيذ عالقة هلا أخرى مطالبة كل حالة يف أو، عليه املتفق املوعد

 أو إليه املرسل إىل املنقولة البضائع الناقل تسليم تاريخ من سنة مدة حتسب هذه ففي املصروفات،

 .إليه املرسل على عرضها تاريخ من

 االستمرار عليه فيجب الربي، النقل عقد يف املسؤول ضد دعوى برفع املدعي قام وإذا           

 بعد حقه سقط رفعها، وقت من أشهر ثالثة خالل حيددها مل فإن للسقوط، يرتكها وال فيها،

 قودعال من بضائعلل الربي النقل عقد عن الناشئة ويضعالت دعوى تقادم تربعي الفرتة هذه انقضاء

  .التجاري القانون لقواعد ختضع فإنه وبالتايل التجارية

 عقد عن ويضعالت دعوى أن على صراحة التجاري القانون من 74 املادة تصت كما            

 سنوات 3 مبرور تتقادم التأخري، أو الوفاة أو البدنية األضرار عن ويضعالت كان ءسوا ،بضائعال نقل

 أشهر بثالثة حمددة مبهلة الرجوع يف احلق وللمدعي ام،ز االلت تنفيذ عدم أو احلادث وقوع تاريخ من

 .املكلف على الدعوى رفع من
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 اخلاص النقل عقد عن الناشئة الدعاوي تقادم بتنظيم التجاري رعشامل تدخل لقد            

 املدة هذه سريان مبدأ حتديد وكذلك جهة من التقادم مدة حتديد على وأقتصرء األشيا أو ةعباألمت

 عن الناشئة الدعوى أن ، 68ةاملاد عليها أحالتنا اليت 61 املادة نص يف ءجا كما أخرى، جهة من

 .339واحدة سنة مبضي تسقط - ةعاألمت - شي نقل عقد

 لنا ميثل املرسل فهنا املرسل إىل ءاألشيا تسليم تاريخ من الدعوى تقادم سريان ويبدأ             

 الذيلتسليم ا ءانقضا تاريخ من التقادم مدة تسري لبضاعةل الكلي اهلالك حالة ويف ،بالبضاعة ف

 يف الناقل ضد الدعوى وتسقط مالئمة ظروف يف وجد إذابضاعة لل اديعال الناقل فيه، ليسلم كان

 استالم تاريخ من أيام6  ظرف يف قضائي غري إخبار أو احتجاج بتقدمي رسلامل يقم مل إذا حالة

         .طلعال أيام احتساب دون زئياجل الضياع أو لتلف رضتعت اليت  البضاعة

 .الناقل باستالم وصل يف ثبت إذا شكله، كان مهما صحيحا االحتجاج هذا ويكون            

 املنقول ءيشال استالم على يرتتب " أنه، على التجاري القانون نم 47 ةاملاد نص يفء جا ما هذا

 شخص أي أو املرسل يبادر مل إذا ائيناجل الضياع أو التلف أجل من الناقل ضد دعوى كل سقوط

 .". طلعال أيام حساب دون االستالم تاريخ من أيام ثالثة ظرف يف أحدمها حلساب ملعي

 الرجوع وحق للتسليم، التالية أيام 6 خالل اخلربة، اءإجر  طلب األطراف ألحد حيق كما            

 أن كما  .املكلف على الدعوى رفع يوم من أشهر بثالثة مهلته، حتدد عليه، للمدعي املقرر

 عن تلف املسؤولية حول بينهما النزاع تسوية بشأن إليه واملرسل الناقل بني تدور اليت املفاوضات

 املانع قيام منها يستفاد كان مىت املسؤولية دعوى تقادم لوقف سببا تصلح كانت إن و ،البضاعة

  .التقادم لقطع سببا تصلح ال هأن إال املطالبة، عن

                                                             

 من قانون التجاري. 68المادة عليها أحالتنا التي  61المادة أنظر - 339 
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 سنة وهي األصلي التقادم مدة نفس مدته جديد تقادم سريان يبدأ التقادم انقطع فإذا           

 319 املادة من األوىل الفقرة لنص طبقا االنقطاع سبب على املرتتب األثرال  انتهاء وقت من تبدأ

 على املدين القانون من 319 املادة من الثانية الفقرة حكم يسري ال ولكن املدين، القانون من

 فتحسب التقادم مدة سقطت إذا وعليه ،التجاري القانون من 61 املادة يف عليه املنصوص التقادم

 بعد اجلديدة التقادم  كان إذا أو مدة فتجعل 319 املادة يف الثانية الفقرة أما جديدة، سنة مدة

 بسنة يتقادم الدين: يلي ما على نصت حيث سنة، عشرة مخس وهي السابقة التقادم مدة سقوط

 ."سنة عشرة مخس اجلديدة التقادم مدة كانت املدين، بإقرار تقادمه وانقطع

 القواعد يف السنوي التقادم عليه يقوم الذي القانوين األساس اختالف ذلك يف والسبب           

 عقد عن الناشئة املسؤولية بالدعوى اخلاص السنوي التقادم عليه يقوم الذي األساس عن العامة

 .الوفاء حصول قرينة على يقوم العامة القواعد يف السنوي فالتقادم للبضائع، الربي النقل

 األصلية القاعدة التقادم على وتسري، القرينة هذه زوال املدين إقرار على يرتتب لذلك            

 قرينة على يقوم ال النقل عقد عن ناشئة املسؤولية دعوى التقادم أن حني يف سنة، عشرة مخس وهي

 يقوم اليت النقل عمليات عن تنشأ اليت املنازعات تصفية سرعة يف املشرع رغبة إىل يرجع ولكنه الوفاء

 تقادم .انقطع سواء األحوال كل يف يتغري ال املشرع إليه يسعى الذي اهلدف وهذا الناقل، أن

 .ينقطع مل أو الدعوى

 اليت الدعاوى من دعوى بصدد بالتعويض املختصة احملكمة عن حكم صدر إذا أما           

 مخس مبضي إال يتقادم ال القضاء به حكم الذي املبلغ فإن للبضائع الربي  النقل عقد بصدد أثريت

 .املدين القانون من 319 املادة من الثانية الفقرة نص مبقتضى وذلك سنة، عشرة
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 احملكمة إىل الدعوى املدعي رفع إذا حبيث املسؤولية، دعوى سقوط التقادم على ويرتتب           

 عليه املدعى يدفع مل إذا أما بالتقادم، الدعوى بسقوط الدفع وكيله أو عليه للمدعى يكون املختصة

 تلقاء من بالتقادم تقضي أن للمحكمة جيوز ال ألنه الدعوى، يف تنظر فاحملكمة بذلك وكيله أو

 .نفسها

 إليه، املرسل أو املرسل على رفعت العكس على أو الناقل، على الدعوى رفعت فإذا            

 حالة أية يف بالتقادم التمسك وجيوز بالتقادم، الدعوى بسقوط يتمسك أن املدعي على فيجب

 تقضي أن للمحكمة جيوز ال وهذا االستئنافية، احملكمة أمام كانت ولو الدعوى عليها كانت

 .املدين القانون من 321 املادة عليه نصت ما تراعي أحكام  أن جيب بل بالتقادم تلقائيا

اجلزائر –و جتب اإلشارة حول اإلجتهاد القضائي يف قضية املؤسسة العمومية االقتصادية           

–عقد نقل األشياء  –خدمات احلاويات ضد شركة اخلدمات املتوسطية حول موضوع نقل الربي 

عن عقد عمولة تقادم و يستخلص منها أن الدعاوى الناشئة عن عقد نقل االشياء أو –احلاوية 

 نقل االشياء برا ،تتقادم مبرور سنة واحدة .

و ختضع خدمة رفع احلاويات ، املنفصلة عن عقد نقل األشياء أو عقد عمولة نقل           

 األشياء  برا، للقواعد العامة للتقادم مخسة عشرة سنة.

تصادية اجلزائر خدمات و رجوعا اىل وقائع القضية طعنت املؤسسة الوطنية العمومية االق        

، القاضي بإلغاء احلكم    2009/01/09احلاويات القرار الصادر عن جملس قضاء اجلزائر يف 

،القاضي بإلزام املستأنف عليها الطاعنة ،بأن تسدد   2008/02/05املستأنف الصادر بتاريخ : 

 .340دج 1,077  300;للمستأنفة مبلغ قيمته

                                                             

 .264،ص  2012 س غ التجارية، ، 1ع ،  ق م م ع - 340 
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 الذي الدفع أن إىل نشري البداية يفالنقل اجلوي للبضائع   عقدوعلى سبيل املقارنة مع          

 الدفوع أن إذ ، الناقل إليها يلجأ اليت الدفوع عن خيتلف الدعوى قبول بعدم ويتعلق الناقل به يقوم

 أما موضوعها، ملناقشة وتتصدى احملكمة هبا إتصلت مقبولة مسؤولية دعوى وجود تفرتض األخرية

 فاحملكمة ،من أول جلسة ابتداء الدعوى نظر عن احملكمة حجب منه فيقصد القبول بعدم الدفع

 شروط توافر عدم أو توافر عن النظر بغض الدعوى قبول بعدم الدفع شروط توفرت إذا تقضي

 .341الناقل مسؤولية إنعقاد

 وحسم إهناء هي الناقل به يقوم الذي املسؤولية دعوى قبول بعدم الدفع من واحلكمة           

 يظل أن يتصور ال إذ العقود، هذه تنفيذ عقب وجيزة فرتات يف النقل عقود على املرتتبة املنازعات

 أضف اجلوية، الرحلة خالل أعمال من قام مبا اخلاصة والوثائق باملسندات حمتفظا طويلة ملدد الناقل

 لعملية بالنسبة الضرر فيها وقع اليت اللحظة حتديد حول ذلك بعد تثار قدت اليت الصعوبات إىل

 :يلي ما على وارسو إتفاقية من    26املادة نصت ذلك ويف .342التسليم

 قد البضائع أن على قرينة إليه املرسل جانب من إعرتاض دون والبضائع األمتعة إستالم يعترب -  1

 .ذلك عكس على الدليل يقم مل ما النقل لسند ووفقا جيدة حالة يف تسليمها مت

 األكثر  وعلى إكتشافه، مبجرد التلف حالة يف الناقل إىل احتجاجا يوجه أن إليه املرسل على -  2

 تاريخ من حتسب بالبضائع األمر تعلق إذا أيام وسبعة باألمتعة األمر تعلق إذا أيام ثالثة مهلة يف

 من حتسب يوما عشر أربعة أقصاها مهلة يف االحتجاج توجيه فينبغي التأخري حالة يف أما إستالمها،

                                                             

 .76المرجع السابق ، ص يعقوبي، الطالب محمد -341 

 .81المرجع ، صنفس يعقوبي ،  الطالب حمدم -342 
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 يوما وعشرين واحد صارت تصرفه حتت وضعت قد البضائع أو األمتعة فيه تكون الذي اليوم

 .343لالتفاقية املعدل الهاي بروتوكول من    15املادة مبقتضى

 يف يرسل آخر حمرر صورة يف أو النقل سند على حتفظ شكل يف احتجاج كل يثبت أن جيب -3

 .االحتجاج هلذا املقررة املدة

 الناقل ضد تقام دعوى كل مصري كان عليها املنصوص املدد يف االحتجاج يوجه مل فإذا -   4

 ".جانبه من الغش حالة يف إال قبوهلا بعدم احلكم

 يف فنصت املسؤولية، دعوى قبول بعدم الدفع 1999 مونرتيال إتفاقية متضن كما             

 :اآليت على منها 31املادة

 ،344العكس يثبت مل ما احتجاج دون البضائع أو املسجلة األمتعة إليه املرسل تسلم يعترب -  1

 األخرى الوسائل يف احملددة للمعلومات أو النقل ملستند ووفقا جيدة حالة يف سلمت أهنا على رينة

 .4  املادة من  2  الفقرة ويف ، 3  املادة إىل من  2  الفقرة يف إليها املشار

 التعيب إكتشاف فور الناقل إىل إشعارا يوجه أن إليه املرسل على جيب التعيب حالة يف -   2

 من اعتبارا للبضائع بالنسبة يوم عشر وأربعة املسجلة لألمتعة بالنسبة أيام سبعة خالل األكثر وعلى

 من األكثر على يوم وعشرين واحد خالل اإلشعار تقدمي عليه جيب التأخري حالة ويف تسلمها تاريخ

 .تصرفه حتت وضعت قد البضائع أو األمتعة فيه تكون الذي التاريخ

 .اإلشعار هلذا آنفا احملددة املواعيد غضون يف يرسل أو كتابيا إشعار كل يقدم أن جيب -  3

 يف إال الناقل ضد دعوى أي تقبل فال آنفا، احملددة اآلجال خالل اإلشعار يقدم مل إذا -  4

 .".جانبه من الغش حالة
                                                             

 .43السابق، صالمرجع  الجوي، القانون حداد، إلياس - 343 

 .46المرجع ، صنفس  الجوي، القانون حداد، إلياس - 344 



184 
 

 دعوى قبول بعدم الدفع يف الناقل ينجح لكي يلتزم أنه يتضح أعاله النصني استقراء من          

 :اآلتية الشروط توافر عليه املقامة املسؤولية

 ويفرق، إليه املرسل أو املرسل جانب من إعرتاض دون متأخرة أو تالفة البضاعة تصل أن           

 ميكن ظاهرا التلف أو الضرر فيها يكون اليت وهي :األوىل التلف، من حالتني بني الصدد هذا يف

 فهنا ،345عليه جليا املرض يبدو حيوان أو ذابلة تصل كزهور العادي الفحص أو بالعني مشاهدته

 هذه لكن جيدة، حبالة إستلمت أهنا على قرينة حتفظ أو إعرتاض دون األشياء هذه تسلم يعد

 .دحضها إليه للمرسل ميكن قاطعة ليست القرينة

 أو األغلفة فض إىل كشفه وحيتاج ظاهرا التلف يكون ال عندما وهي :الثانية احلالة أما         

 الناقل يعلن أن إليه املرسل على جيب وهنا متعفنة، مغلقة كمأكوالت  دقيقا فحصا البضاعة فحص

 .إكتشافه مبجرد بالتلف

 األقمشة تصل كأن قيمتها من ينال بعيب معيبة البضاعة تصل أن بالتلف يقصد وعليه            

 .ذابلة الزهور أو ممزقة

 يف داخال البعض ويعتربه كاملة، غري البضاعة وصلت ما إذا فيكون اجلزئي اهلالك أما           

 حالة إىل تشر مل اجلوية باملالحة اخلاصة التشريعات وكذا وتعديالهتا وارسو إتفاقية ألن التلف مفهوم

 .346اجلزئي اهلالك

و جتب اإلشارة اىل أن االجتهاد القضائي يف قضية شركة سوريا للطريان ضد )ف،م(           

 حول نقل أشخاص جوا ومسؤولية يف عقد النقل اجلوي )تعويض ( مسؤولية الناقل. 

                                                             

 .53المرجع السابق ص  حداد، إلياس -345

 .55المرجع ص نفس  ، حداد إلياس -346 
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فلقد إستخلص من هذه القضية أن يكون الناقل املسافرين جوا مسؤوال عن ضياع أمتعتهم طبقا 

 . من إثفاقية فارسوفيا 18املادة  لشروط عقد النقل و

حيث أنه بالرجوع اىل إجراءات القضية جند أنه صدر قرار قضى بتأييد احلكم الصادر من           

، و الذي قضى بإلزام املدعى عليها بتسليمها   2002/06/02حمكمة سيدي أحممد بتاريخ :

ائر على منت طائرهتا حتت غرامة للمدعني أمتعتهم اليت كانت على عاتق مسؤوليتها نقلها للجز 

دج يوميا تسري من تبليغ احلكم و يف حالة ضياعها دفع مقابلها نقدا و كذا  100هتديدية قدرها 

 .347التعويض مببلغ ثالثون ألف دينار

تطرقنا إىل تقادم دعوى املسؤولية يف شقها املدين ، أما الفرع الثاين سنعاجل فيه تقادم دعوى       

 الشق اجلزائي. املسؤولية يف

 الفرع الثاني : تقادم دعوى المسؤولية الجزائية 

 

تتقادم الدعوى العمومية الرامية اىل تطبيق العقوبة ، بوفاة املتهم ،و بالتقادمو العفو            

 الشامل ،و بإلغاء قانون العقوبات و بصدور خكم حائز لقوة الشيء املقضي.

غري أنه إذا طرأت إجراءات أدت اىل اإلدانة و كشف عن احلكم الذي قضى بإنقضاء         

 الدعوى العمومية .

 كما تنقضي الدعوى العمومية يف حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا الزما للمتابعة.       

 كما جيوز أن تنقضي باملصاحلة إذا كان القانون جييزها صراحة.       
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ا فيما خيص التقادم يف مواد اجلنايات بإنقضاء عشرة سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء و  أم      

كذلك الشأن بالنسبة لألشخاص الذين مل يتناوهلم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو املتابعة.أما 

 بالنسبة لقضايا اجلنح تنقضي مبرور ثالث سنوات كاملة .

ما جندها بكثرة يف موضوعنا نظرا لتعرض الناقل أو السائق اىل أما قضايا املخالفات خاصة         

خمالفات أثناء سري الشاحنة عرب الطرقات و أثناء تنفيذ عقد نقل البضائع ، فتكون حترير هذه 

املخالفة جراء عدم إلتزام السائق أو الناقل ببعض الشروط سالمة املرورية كتجاوز السرعة املفرطة ، 

 مثال.أو احلمولة الزائدة 

 .                    348فتنقضي هذه املخالفة مبرور سنتني كاملتني من تاريخ إرتكاب املخالفة 

سنحاول التطرق إىل ما املطلب الثاين أ،  كال الفرعنيول لتقادم الدعوى يف  خصصنا املطلب األ    

 .تقدير التعويض من قبل احملكمة

 من طرف المحكمة  المطلب الثاني: التعويض  المقدر

سنحاول التطرق يف هذا املطلب اىل تقدير التعويض بنوعيه ، التعويض الذي يقدره           

ول ( ، أما الفرع الثاين القاضي املدين بإعتباره املختص و املسؤول يف الفصل يف النزاع )الفرع األ

تقدير التعويض من قبل القاضي اجلزائي بإعتباره القاضي الفاصل يف مسائل اجلنح  سنحاول معاجلة 

مثل :تعرض له من ضرر سواء حبادث املرور ،أو سرقة البضاعة ،أو احلريق و املخالفات ، و تكون 

 العمدي للبضاعة.

 

 

                                                             

 من قانون اإلجراءات الجزائية.  6 /7 /8 /9الموادأنظر  -348 



187 
 

 الفرع الول: التعويض من طرف المحكمة المختصة  مدنيا  

 األضرارء جرا ويضعالت قيمة تقدير عن تتحدث قانونية نصوص ائريز اجل رعشامل أورد لقد           

 الناقل بني املربم قدعال نتيجة وهذا بنقله، امه،ز اللت الناقل تنفيذ ءأثنا البضاعة هلا رضعيت اليت

 وقوع حالة يف ويضعالت قيمة تقدير على تنص شروط من قدعال هذا خيلو قد ولكن ،رسلوامل

 .الناقل مسؤولية بتحديد أحكام من دامه،عوان الضرر،

 ما وهذا املدين القانون يف املقررة امةعال للقواعد طبقا ويضعالت قيمة تقدير القاضي يتوىل           

 القانون، يف أو قدعال يف مقدرا ويضعالت يكن مل إذا : املدين القانون من182 املادة نص يف ءجا

 رطشب كسب، من فاته، وما خسارة من الدائن حلق ما ويضعالت ويكمل يقدره، الذي هو فالقاضي

 يةعطبي نتيجة الضرر تربعوي به،ء الوفا يف التأخر أو امز بااللت ءالوفا دمعل يةعطبي نتيجة هذا يكون أن

 . قولعم جهد ببذل يتوقاه أن الدائن استطاعة يف يكن مل إذا

 إال جسيما خطأ يرتكب الذي املدين مز يلت فال قد،عال مصدره امز االلت كان إذا أنه، غري         

 على ويضعالت تقدير يارعم يكون وهنا .قدعاالت وقت عادة ه،عتوق ميكن كان الذي الضرر ويضعبت

 صفقة إبرام عن املتنقل التاجر تأخر مثال كسب، من فاته، وما ضرر من الدائن حلق ما حسب

 الناقل على فهنا، احملدد ادعاملي يف التاجر إيصال يف الناقل امز الت عدم التأخر سبب وكان جتارية

 بصدد ألننا املدنية، الدعوى مباشرة قبل إعذار توجيه، الناقل على ويتوجب املتضرر، التاجر ويضعت

 .349عقدية مسؤولية

 مببلغ الناقل به، مز يلت الذي ويضعالت لعجت اليت املسؤولية حتدد شروط هناك كانت وإذا           

 الناحية من تستخدم ال املسؤولية، من ءاإلعفا رطشك ، روطشال هذه أن على أقصى، كحد نيعم
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 نأ على طرود يف مثينة بضاعة نقلت فلو، للتأخري بالنسبة إال بالشاحنات  الربي النقل يف مليةعال

 .عادية بضاعة

 مل ما ذلك، يتوقع يكن مل ألنه البضائع هذه نقص أو ضياعها حالة يف الناقل يسأل فال          

 يكن مل وما احلالة، هذه يف متوقعا الضرر يكون إذ البضاعة نوع إىل نظره لفت قد املرسل يكن

 هالكها أو البضائع ضياع حالة يف التعويض احملكمة وتقدر، جسيما خطأ أو غشا ارتكب قد الناقل

 القيمة هذه تكون قد ولكن الوصول، مكان يف وصوهلا وقت للبضاعة احلقيقية القيمة أساس على

 مناقشتها يف احلق له يكون الذي الناقل على حجة تكون ال احلالة هذه ففي العقد، يف مذكورة

 .350اإلثبات طرق بكافة النقل مستند يف الواردة القيمة من أقل البضاعة قيمة أن وإثبات

 برأي ذلك يف تستعني أن وهلا القيمة هذه تقدر احملكمة فإن مذكورة تكن مل إذا أما            

 على التعويض احملكمة فتقدر البضاعة تلف حالة يف أما النقل مستند يف املدونة والبيانات اخلرباء،

  ،سليمة وصلت لو فيما وقيمتها الوصول  مكان يف التالفة البضاعة قيمة بني الفرق أساس

 املعقول امليعاد أو عليه املتفق املوعد يف البضاعة توصيل عن الناقل تأخر حالة يف أما         

 هو كما املالبسة، الظروف كل االعتبار بعني آخذة التعويض تقدير يف احلرية فلها العرف، حسب

 يرغب املرسل وكان املرسل له حدده معني تاريخ عن البضاعة توصيل عن الناقل تأخر إذا مثال احلال

 مناسبة يف البضاعة بيع من إليه املرسل يتمكن حىت التاريخ، ذلك يف البضاعة إليه املرسل استالم يف

 الناشئ الضرر عن التعويض تقدير عند ذلك اعتبارها يف تضع أن احملكمة فعلى مثال، كالعيد معينة

 .351التأخري عن
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 الضياع، هذا عن التعويض بني جيمع أن الكلي الضياع حالة يف للمضرور جيوز وال           

 فاملضرور وبالتايل حسابه، على املضرور يثرى ال حىت الناقل ملصلحة مراعاة التأخري عن والتعويض

 تقضي أن للمحكمة جيوز ال و .فقط التأخري عن التعويض أو فقط الكلي التعويض بني خمري

أما فيما خيص تقدير التعويض عن البضاعة السائبة بالنسبة  الضياع حالة يف التأخري عن بالتعويض

 لناقل البضائع السائبة .

 حلق ما وهو  والتقصريية قديةعال املسؤوليتني يف األضرار عن ويضعالت تقدير يارعم إنف          

 القانون من 156،192، 161للمواد طبقا وهذا ،البضاعة تصيب اليت أضرار من رسلامل

 االعتبار نيعب أخذ مع ضرر، من الدائن حلق ما هو هنا املطبق يارعامل يكون عموماو  ،352املدين

 من 55 املادة املدين، القانون من 179 للمادة طبقا إعذار توجيه، ميةزاإل و ،للبضاعة املادية القيمة

 .القضائية املطالبة قبل 353التجاري القانون

 فقدان أو التلف عن املرتتبة األضرار عن ويضعالت سقف حتديد على الناقل ملعي وعموما           

 هذه دالاستب ميكن أنه كما استغالله، كيفية و اطشللن املنظمة واألنظمة اللوائح مبوجب البضاعة 

 .354الناقل خطأ أو تدليس ثبت كلما مسبقا احملددة املبالغ

 وتفريغ شحن عىن املرتتبة املسؤولية تنظم (( CVR الدولية االتفاقية أن النقل جمال ويف            

  .عنها ويضعالت ونظام  البضائع

                                                             

 352
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 كما ة،البضاع فقدان أو التلف عن ويضعللت سقفا بدورها حتدد ةاالتفاقي هذه أن كما              

 .الناقل خطأ أو تدليس ثبوت عند املبالغ هذه دعتستب أنه،

 عامة أن جند كما الواحد، غرام للكيلو يكون املفقودة أو املتلفة البضاعة عن ويضعوالت           

 مبالغ الرتفاع نظرا صاحبها مسؤولية حتت يرتكوها أو اجملوهرات نقل من أنفسهم فونعي الناقلني

 .355تلفها أو فقداهنا حالة يف ويضعالت

و على سبيل املقارنة فيما خيص تقدير التعويض بالنسبة لنقل البضائع جوا طبقا إلثفاقية           

 تكون البضائع نقل عند":أنه على 1999 مونرتيال اتفاقية من  3 فقرة  22  املادة نصتمونرتيال 

 حقوق وحدة 17 مببلغ حمدودة تأخريها أو تعيبها أو ضياعها أو تلفها حال يف الناقل مسؤولية

 ."356كيلوغرام كل عن خاصة سحب

 عن مببلغ يتجاوز ال البضاعة نقل جمال يف للتعويض األقصى احلد أن جند النص من          

 اتبعت فقد فقط البضاعة من جبزء الضرر حلق فإذا، غرام كيلو كل عن خاصة سحب وحدة17

 3فقرة  22  املادة يف وقررت الشأن هذا يف الهاي بروتوكول مسلك 1999 مونرتيال اتفاقية

 وفيه األخرى الطرود قيمة يف التأثري دون اجلزئي الضرر حالة وهي الضرر حالة من فرضني بني التفرقة

 فقط الضرر حلقها اليت الطرود أو الطرد وزن سوى التعويض قيمة حساب عند االعتبار يف يؤخذ ال

 أو واحد بضائع إيصال أو جوي شحن وثيقة الطرود كافة عن صدر قد كان إذا عن النظر بغض

 .357أكثر
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 وفيه سابقا أشرنا كما األخرى الطرود قيمة يف يؤثر الذي اجلزئي الضرر إىل باإلضافة           

   يشرتط احلالة هذه يف أنه وننوه كلها الطرود وزن جمموع التعويض قيمة حتديد عند االعتبار يف يؤخذ

 عن صدر قد كان فإذا ،358واحد بضائع إيصال أو شحن بوثيقة مشمولة الطرود كافة تكون أن

 حلقها اليت الطرود أو الطرد وزن سوى االعتبار يف يؤخذ فال إيصاالت أو وثائق عدة الناقل

 .359الضرر

 كانت إذا 1999 مونرتيال اتفاقية أن السابقة األحكام خالل من مالحظته ميكن وما           

 نقل على احلكم هذا قصر يف معه اختلفت فإهنا الشأن هذا يف الهاي بروتوكول إتبعت قد

 .البضائع

 .360البضائع نقل عن فضال األمتعة نقل إىل احلكم هذا ميد الهاي بروتوكول كان حني يف

 ضرر أي عن مسؤوال اجلوي الناقل يعترب 1999 مونرتيال اتفاقية من  19 للمادة وفقاو             

 يف جاء كما وذلك اجلوي، النقل عملية أثناء التأخري نتيجة للبضاعة أو لألمتعة أو للراكب حيصل

 حدوث يثبت أن بالتعويض يطالب الذي الشخص أو الراكب وعلى وارسو، اتفاقية من 19  املادة

 .361باملدعي حلق ضررا سبب قد التأخري هذا وأن التأخري
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 مقصد إىل يصل أن يريد أنه يعين نقل كوسيلة للطائرة الراكب اختيار إن القول وميكن           

 املعقول امليعاد يف مقصده إىل الراكب إيصال يف الناقل أخفق وإذا لذلك، احملدد الوقت يف النهائي

 .362ذلك عن تعويضا الراكب وإستحق مسؤوليته انعقدت

 وارسو اتفاقية يف الركاب نقل يف التأخري حالة يف للتعويض األقصى احلد أن خالف وال           

 يف أما فرنك، ألفا 250 هو 1955 لعام الهاي بروتوكول يف بينما فرنك، ألفا 125  هو

 الربوتوكول هذا وضع فقد  النفاذ حيز يدخل مل والذي  1971 لعام سييت جواتيماال بروتوكول

 ألفا وستني اثنني62500 عن يزيد ال مببلغ الركاب نقل يف التأخري حالة يف للتعويض أقصى حدا

 يف توضيحه مت فقد البضاعة نقل يف التأخري حالة يف للتعويض األقصى احلد أما ،)فرنكا ومخسمائة

 .363االتفاقيتني من كل

 الركاب تعويض إىل الدول خمتلف يف احملاكم اجتهت وارسو نظام تطبيق سنوات وخالل           

  أخرى دول يف بينما كبريا التعويض حجم كان دول ففي ،364خمتلف بشكل ولكن التأخري عن

 شركات لدى يؤمن أن اجلوي الناقل يستطيع وحىت للمساواة وإقتضاء قليال، التعويض حجم كان

 .365للتعويض أقصى حدا هناك يكون أن يفرتض املسؤولية هذه ضد التأمني

مت عرض بإختصار تقدير التعويض يف احملكمة املختصة مدنيا ، أما الفرع الثاين سنتناول           

 فيه تقدير التعويض من طرف احملكمة املختصة جزائيا.
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 الفرع الثاني : التعويض من طرف المحكمة المختصة  جزائيا 

ضرر سواء حبادث املرور ،أو  يقدر القاضي املختص تعويض املتضرر من جراء ما تعرض له من      

سرقة البضاعة ،أو احلريق العمدي للبضاعة ، على حسب مقدار البضاعة و الظروف اليت أدت اىل 

 ذلك

قد يتبني للمتعاقدين من ظروف ومالبسات العقد، ومدى التزاماهتا املتقابلة أن التعويض و      

الذي يقدر وفقا للقواعد العامة مبعرفة القاضي عن اإلخالل بأحد االلتزامات اليت يرتبها العقد ال 

 .به يكون عادال بالنسبة ألحدمها أو كليهما، فيتفقان على حتديد قيمة التعويض مقدما مبا يتفق

إذا مل يقم اآلخر قد يلجأ املتعاقدان إىل االتفاق مسبقا على مقدار التعويض الذي يستحقه أحدمها 

  .بتنفيذالتزامه

كما قد يتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقه أحدمها إذا تأخر اآلخر يف تنفيذ إلزامه        

 .366وهو التعويض عن التأخري

 خاتمة الفصل الثاني 

جرائية للمسؤولية من أهم الوسائل الوقائية من كل نزاع قد ينشب بني تعترب األحكام اإل         

أطراف العالقة املتعاقدة ، ففي بعض األحيان قد يكون هناك خلل حول عدم تنفيذ اإللتزامات اليت 

ن تبقى على عاتق أحد املتعاقدين ،فيلجأ الطرف املتضرر إىل املتابعة القضائية حىت يتمكن م

 إسرتجاع حقوقه جراء الضرر الذي تعرض له من قبل الطرف األخر .

و بالتايل قد يلجأ املتضرر اىل احملكمة املختصة من أجل الفصل يف النزاع و يكون بطريقني        

 إما يسلك الطريق املدين أو الطريق اجلزائي من أجل جرب الضرر الذي تعرض له .
                                                             

 157صالسابق ، المرجعمهندس روحي لطفي الشريف،- 366 
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 خاتمة الباب الثاني 

ن القول فيما خيص املسؤولية عن تنفيذ عقد النقل الربي للبضائع عرب الطرقات تبقى ميك       

حمددة على حسب االتفاق الذي يتفق عليه االطراف املتعاقدة ،و على حسب كل التزام يقوم كل 

و ذلك يكون من حيث املتعاقدة سواء بالنسبة للمرسل أو الناقل أو املرسل إليه طرف من االطراف 

، ففي حالة خمالفة أي إلتزام تقوم املسؤولية العقدية عن أية خمالفة  املتفق عليه بااللتزام ممهمدى قيا

 .أو خلل وجد أثناء تنفيذ العقد 

أما فيما خيص أحكام اإلجرائية للمسؤولية هي مرحلة الحقة ، بعد قيام املسؤولية املدنية         

هذه الشروط واردة يف القانون أو مت اإلتفاق عليها جراء إخالل بأحد الشروط املتفق عليها سواء 

بني األطراف املتعاقدة ، فللطرف املتضرر رفع دعوى قضائية للمطالبة باحلقوق اليت فقدها جراء 

 العالقة التعاقدية اليت متت بينهم.

 فيحق للطرف املتضرر اللجوء إىل القسم املدين من أجل املطالبة بالتعويض.

يف اللجوء على القسم اجلزائي يف حالة وجود تقصري من قبل الناقل و مت وقوع كما له احلق       

 حادث مرور أدى إىل ضرر يف البضاعة و ضرر جسماين .
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 الخاتمة:

 القانون بينها من القوانني من ديدعال يف عقد نقل البضائع عرب الطرقات رعشامل نظم قدل         

 من املقاولة عقد أن باعتبار التجاري القانون يف وكذا قاولةامل عقود من قدعال هذا بصفة املدين

 اليومية احلياة يف قدعال هذا أمهية إىل ونظرا والتنقل النقل مالعاست يف تتمثل واليت التجارية األعمال

 .ددهاعوت النقل وسائل وتطور اجملال هذا يف املستمرة التطورات وكذا

مت إستحدثها يف عقد نقل البضائع عرب القانونية و املادية اليت  أما بالنسبة للمستجداته منها        

الطرقات هلا دور هام يف النشاط اإلقتصادي ، منها تدخل أعوان النقل يف نقل البضاعة عرب 

كما أن جانب تأمني البضاعة أثناء نقلها   الطرقات ، فدورهم يشمل عدة مراحل أثناء نقل البضاعة.

ينها ومن حيث جتنب خسارة تلف البضاعة ، إذ أن التأمني هو وسيلة هلا دور هام ،من حيث تأم

 قانونية حتمي و حتافظ على البضاعة إىل غاية تسليمها للمرسل إليه .

جند دور احلاويات الذي طابع خاص لنقل البضاعة عرب الطرق، و ذلك من خالل  كذلك           

 نقل البضاعة يف أمان تتفادى مجيع أعراض التلف أو الضياع أثناء نقلها. 

فيما خيص نقل املواد اخلطرة هلا أحكام اخلاصة و نظامها القانوين اخلاص هبا نظرا  خلطورة         

 مكان اىل مكان.املواد اليت يتم نقلها من 
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أما املسؤولية اليت تنتج أثناء مرحلة تنفيذ العقد ،قد ختتلف حسب ما يتفق عليه األطراف          

قانونا ال ميكن  املسؤولية حمددةاملتعاقدة واالختالف يقع حول اإلعفاء من بعض املسؤوليات ،كما 

 .اخمالفته

 التالية:النتائج  أهم لقد مت التوصل إىلمن خالل ما سبق 

فيما خيص اإللتزامات األطراف اليت سبق و أن حاولنا حتديدها هي  متسلسلة  و مرتابطة  1-

خالل تنفيذ العقد فبإخالل أي إلتزام يف أي مرحلة كان فيها العقد أثناء التنفيذ سواء من املرسل أو 

 الناقل أو املرسل إليه  قد يؤثر سلبا على العالقة التعاقدية.

مستجدات القانونية لعقد نقل البضائع عرفت عدة مستحدتات أثناء تنفيذ العقد منها   إن – 2 

جانب تأمني البضائع أثناء نقلها من مكان إىل مكان آخر، ذلك من خالل وضع تقنيات جديدة 

لتأمني البضاعة جبميع أنواعها سواء أكانت بضاعة سائبة و اليت تكون معرضة أكثر للخطر  أو 

 حلاوية اليت يكون الضرر أقل من األوىل و هو مالحظ من خالل دراستنا امليدانية.بضاعة داخل ا

بالنسبة للمستجدات املادية أضاف الكثري لعقد النقل البضائع خاصة املستحدثة مبوجب  – 3

مراسيم تنفيذية منها أعوان النقل، أعطى طابعا إستثنائي للعقد و باألخص أثناء تنفيذ العقد،  

 عمليات القبلية و البعدية للعقد.كذلك خالل ال

تكون أسباب اإلخالل باملسؤولية ضمن األحكام املتفق عليها خارج إطار ما حيدده القانون  4 -

خاصة احلاالت اليت جاءت على سبيل احلصر ومتثلت يف: القوة القاهرة اليت خترج من يد الناقل، 

مل العيب الذايت يف البضاعة يف حالة ما إذا كانت البضاعة حتمل عيب قبل تسلمها من قبل الناقل و 

 ينتبه الناقل هلذا العيب إال بعد وصول البضاعة 
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إىل الوجهة النهائية ،خطأ املرسل أو املرسل إليه وهو اخلطأ الذي إما أن يصدر من  املرسل سواء 

 قيامه بإصدار تعليمات للناقل غري ما إتفق عليه مع املرسل إليه.

 عناية املرور حوادث عن الناشئة اجلسمانية األضرار تعويض مسالة أوىل قد اجلزائري املشرع نإ5-

 عملية عليه تبىن الذي األساس أن يالحظ كما،  اجملال هذا ينظم قانوين إطار إرساء خالل من بالغة

 أي على حسب الضرر الذي حلق بالبضاعة. خرىأ إىل مرحلة من تلفخت التعويض

 و بالتايل ميكن لنا تقدمي بعض اإلقرتاحات تتناسب و تتماشى مع موضوعنا : 

املتضمن توجيه النقل الربي يف الشق املتعلق ب نقل البضائع عرب  01-13تعديل قانون -1

  تكون مسايرة مع تطور نقل البضائع. الطرقات و إستحدات نصوص جديدة

  .خيص نفس القانون ختصيص فصل يتعلق ب تنفيذ عملية النقل عرب الطرقات فيما -2

  .إضافة مواد تتعلق بشروط تنفيذ العقد لكال األطراف املتعاقدة -3

للشركات العمومية  من كبرية جهود يتطلب بضائع عرب الطرقاتلل الربي النقل عقدإن  -4

 واحلرص بإخالص ملعبال وهذا البضاعة بنقل املكلفة اخلاصة ركاتشال من وكذا للنقل

 امز االلت على الناقل مز تل قيود وضع وكذا ،قدعال هذا إليها يهدف اليت النتيجة حتقيق على

 .قدعال ببنود

  .وضع منوذج موحد لعقد النقل البضائع تعتمد عليه شركات النقل العامة و اخلاصة -5

العمليات القبلية و إستحداث نصوص خاصة فيما خيص العمليات اللوجيستية، منها  -6

 البعدية املرافقة لعقد نقل البضائع .
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أما جمال املستجدات املادية جيب وضع نصوص قانونية، تسمح بإدراج الوثائق اإللكرتونية  -7
 .إلبرام عقد النقل

فيما خيص تأمني البضائع عرب الطرقات ، تعديل قانون التأمينات و جعله يتماشى مع  -8

 ت النقل و ذلك بتخصيص فصل لتأمني البضائع .مستجدات املستحدثة يف عمليا

ختصيص عقود التأمني البضائع تشمل مجيع املخاطر اليت قد تتعرض هلا البضاعة أثناء  -9

 نقلها.

 هذه تنافسء جرا املرور حوادث كثرة إستخلصنا كذلك من خالل دراستنا امليدانية -10

 املؤسسات اطشن يف إعادة النظرو عليه وجب  والفائدة الربح حتقيق على ركاتشال

 واألمن السالمة وتوفرية امعال املصلحة إىل هتدف كانت اليت ،البضائع لنقل موميةعال

 وفق ارهعأس وحتديد النقل هذا تنظيم إىل هتدف جديدة طرق يف التفكري مع ،بضاعةلل

 .النقل يف احملددة والوجهة املسافة

حتدد مسؤولية مجيع فيما خيص مسؤولية املدنية للناقل إستحداث نصوص خاصة  -11

 األطراف املتعاقدة من املرسل و الناقل و املرسل إليه .

فيما خيص املسؤولية اجلزائية إستحداث نصوص ردعية مع العقوبات سالبة للحرية  -12

 سائقي الشاحنات حىت تكون هناك صرامة تقرير العقوبات.
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 المالحق
بالنسبة للنقل  2Aشروط التأمني البضائع لدى شركة التامني    1الملحق رقم  

 البضائع اخلاص

بالنسبة للنقل  2Aشروط التأمني البضائع لدى شركة التامني     2الملحق رقم  
 البضائع العام

 نسخة من تقرير  خربة حول حادث مرور )اجلزائر اخلربة(    3الملحق رقم    

 قل )منوذجني(وثيقة الن   4الملحق رقم     

  إعتماد صحي للنقل   5الملحق رقم     

 رخصة املرور   6الملحق رقم     
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 1الملحق رقم                             

 بالنسبة للنقل البضائع اخلاص 2Aشروط التأمني البضائع لدى شركة التامني 
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    2الملحق رقم                            

 بالنسبة للنقل البضائع العام 2Aشروط التأمني البضائع لدى شركة التامني 
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    3الملحق رقم                           

 نسخة من تقرير  خربة حول حادث مرور )اجلزائر اخلربة(
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    4الملحق رقم                            

 منوذجني(وثيقة النقل )
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 5الملحق رقم  

 إعتماد صحي للنقل
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    6الملحق رقم  

 رخصة املرور
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 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 التشريعية:النصوص أوال : 

  : اإلتفاقيات الدولية 

 :باللغة العربية 
  

االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل )اتفاقية  -

 (.1975النقل الربي الدويل سنة 

 .1956لسنة  (cmr) اتفاقية عقد النقل الدويل للبضائع على الطرق -

  الجنبيةباللغة: 

-Convention relative au transport terrestre de voyageurs et de marchandises et au 

transit ,UMA Signée à Alger, le 23 Juillet 1990 Ratifiée le 22/12/1990  Décret 

présidentiel n° 90-421 du 22 décembre 1990, JO, N° 06 du 1991. 

-Convention internationale de transport de marchandises par chemin de fer 

(C.I.M) COTIF Signée à Berne le 7 février 1970 Ordonnance n°72- 03 du 27 

juillet 1970, JO, n°84,1972. 

-Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages 

par chemin de fer (C.I.V) Signée à Berne le 7 février 1972 Ordonnance  n°72-36 

du 27 juillet 1972, JO n°84,1972. 

-Convention relative aux transports internationaux ferroviaires « COTIF »Signée 

à Berne le   9 Mai 1980, Ratifiée le 03 Juin 1999 Décret présidentiel n°01- 433 du 

26 décembre 2001, JO n°82, 2001. 

-Accord relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et 

de marchandises entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la 

République Arabe d’Egypte, Signé à Alger le 23 Octobre 1995 Ratifié 

le13/05/1996 Décret présidentiel n° 96- 167 du 30 mai 1996, JO,  n° 30 du 1996 . 
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-Accord entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique    et 

Populaire et le Gouvernement de la République Italienne relatif aux transports 

routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et au transi t Signé à 

Alger, le 24 octobre 2000 Ratifié le 13/11/2001. Décret présidentiel n° 01-367 du 

 13 Novembre 2001, JO, n° 2001-69 du 18 novembre 2001. 

-Accord entre la  République Algérienne Démocratique et Populaire et la 

République Tunisienne relative aux transports routiers   des personnes, des   

marchandises et au transit Signé à Alger, le17 Juin 2001, Ratifié le 25/11/2002. 

Décret présidentiel n° 02-387 du  25 novembre 2002, JO, n° 2002-77 du 

26/11/2002. 

-Accord entre le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire et le gouvernement de la République d’Irak, relatif aux transports 

routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et au transit Signé à Alger, 

le 30 Octobre 2001, Ratifié 17/03/2003. Décret Présidentiel n° 03-113 du  17 mars 

2003, JO n° 19. 

 :الوامر  

اجلزائري، املعدل  املدين القانون ، يتضمن1975سبتمرب 26 يف املؤرخ 58-75رقم  األمر -

 26 ، املؤرخة يف44 ، ج ر، ع2005جوان  20املؤرخ يف  10-05واملتمم باألمر رقم 

  .30، ص2005جوان

املعدل واملتمم  التجاري، القانون ، يتضمن1975 سبتمرب 26املؤرخ 59 -75 رقم األمر -

سبتمرب   27املؤرخة يف ،45ج ر، ع ،2005فرباير  06املؤرخ يف  05-02بالقانون رقم 

 .3 ، ص2005

 :القوانين 

، 06 ، ج ر،ع1989فيفري 07يف  املستهلك، املؤرخ حبماية املتعلق 02-89رقم  القانون - 

 .09، ص1989فيفري 07املؤرخة يف
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املعدل واملتمم  املتعلق بعالقات العمل، ،1990أبريل  21املؤرخ يف 11-90القانون رقم  -

  .2659ص ،68 ج ر، ع، 1991ديسمرب 21املؤرخ يف 91-29بالقانون 

املوافق ل  76-80يعدل و يتمم األمر رقم 1998فرباير  25يف  املؤرخ 05-98رقم القانون -

 .47 ج ر، ع ، املتضمن القانون البحري اجلزائري. 1976أكتوبر  23

 ج ر، 1998جوان 27 يف املؤرخ ،القواعد العامة بالطريان املدينحيدد  06-98 قانون رقمال -

 .03، ص 1998 يونيو 28املؤرخة يف ، 48 ع،

، ج ر، وتنظيمه الربي النقل توجيه يتضمن ،2001غشت 07يف املؤرخ 13-01رقم القانون -

 . 04، ص2001غشت  08، املؤرخة يف 44ع 

نون املتضمن قا، 07-95املتمم ألمر واملعدل و   2006فيفري 20املؤرخ يف  04-06قانون ال -

 .03، 2006مارس  12ؤرخة يف ، امل15 ع، ج ر ،التأمينات

، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 2008فرباير 25 ، مؤرخ يف 08-09القانون رقم -

 21 . ، ص 2008أبريل 23، املؤرخة يف 21ج ر، ع 

املتضمن  13-01، املعدل واملتمم للقانون2011 يونيو 5، املؤرخ يف 09-11القانون رقم  -

 . 10، ص2011يونيو  08، املؤرخة يف 32توجيه النقل الربي وتنظيمه، ج ر، ع 

          يـعــدل ويـتـمـم الــقـانــــون 2017 فـبـرايـر سـنـة 16مــــؤرخ يف  04 -17رقــم  القـــانـــون -

ج ر ع .واملــــتــــضــــمن قانون اجلمارك 1979يــــولــــيــــــو ســــنـــة ســــنـــة  21املـؤرخ يف  07-79رقــم 

 .3ص  11
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 شريعية المراسيم الت: 

ألمر رقم لتمم املعدل وامل 1993بريل سنة أ 25مؤرخ يف  08-93تشريعي رقم الرسوم امل -

، 27 ع ،ج ر ،املتضمن القانون التجاري 1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف  75-59

 .03، ص1993أفريل  27املؤرخة يف 

 :المراسيم التنفيذية 

 ملمارسة العامة الشروط ، حيدد1991نوفمرب 07يف  املؤرخ 195-91 رقم التنفيذي املرسوم -

، 1991يونيو  02 ، املؤرخة يف27ع  ،ج ر والبضائع، للمسافرين الربي النقل نشاطات

 .1045ص

، حيدد الشروط اخلاصة بنقل   2003ديسمرب 1املؤرخ يف   03 / 452تنفيذي رقمالرسوم امل -

 .9ص  75املواد اخلطرة عرب الطرقات ، ج ر ع  

، حيدد شروط تسليم رخص 2004ديسمرب   20 املؤرخ يف   415/04املرسوم التنفيذي رقم  -

 . 19ص   82 ج ر ع ممارسة نشاطات النقل األشخاص و البضائع عرب الطرقات

، حيدد شروط تنظيم نشاطات  2005ديسمرب 13املؤرخ يف  05-473املرسوم التنفيذي رقم  -

 .15، ص 2005ديسمرب 14، املؤرخة يف08مساعدي نقل البضائع وكيفيات ممارستها، ج ر، ع

حيدد شروط اعتماد خرباء وحمافظي ، 2007يوليو 14يف املؤرخ  220-07املرسوم الت نفيذي  -
 املؤرخة، 05ع ،ر العويرات وخرباء التأمني لدى شركة التأمني وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، ج

 .11، ص1996جانفي 21
 



210 
 

املتعلق باألشخاص املؤهلني  2010نوفمرب  14املؤرخ يف 10-288 التنفيذي املرسوم  -

 . 32،ص  71الصادر يف ج ر، ع  ئعابالتصريح املفصل للبض

املتمم املرسوم ، املعدل و 2011يوليو سنة 30املؤرخ يف  263-11رقم  تنفيذيال رسومامل -

رخص ، الذي حيدد شروط تسليم 2004ديسمرب سنة  20املؤرخ يف  415-04التنفيذي رقم 

غشت  03، املؤرخة يف08البضائع عرب الطرقات. ج ر عاألشخاص و  ممارسة نشاطات نقل

 .24، ص2011

حيدد العناصر املكونة لألجر  ،2015فرباير سنة 18يف  املؤرخ 15-59املرسوم التنفيذي رقم  -

 .11ص  2015فرباير  15، املؤرخة يف 08ر، ع  الوطين األدىن املضمون، ج

 :الجتهادات القضائيةا  -ب  

 للديوان العليا، طبع للمحكمة الوثائق قسم عن ،والبحرية التجارية رفةغلا ،القضائي االجتهاد -

 .1999 ، ع خاصالرتبوية،  لألشغال الوطين

 . 242، ص 2001، 02 والبحرية، ع التجارية الغرفة جملة احملكمة العليا، -

 . 170، ص 2001 ،67والبحرية،ع  التجارية الغرفة ،احملكمة العليا،نشرة القضاة جملة -

   23،ص  2008  1ة العليا ، الغرفة املدنية ، عجملة احملكم-

 .171ص  ، 02،2008 ع، احملكمة العليا، الغرفة املدنيةجملة -

  2010  ع02جملة احملكمة العليا ، الغرفة املدنية ، -

 13،ص 2012  02، الغرفة املدنية ، ع جملة احملكمة العليا-

 .264ص  ،2012، 01،ع والبحرية التجارية رفةغلا، جملة احملكمة العليا-
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 .263، ص2012، 01ع  ،والبحرية التجارية الغرفةجملة احملكمة العليا،  -

:  مؤلفاتلا -ت  
 

 العامة: مؤلفاتال 
 .مصر اإلسكندرية، املعارف، منشأة التجاري، النقض قضاء حسين، أمحد -

 .1990 القاهرة، مصر، العربية، النهضة دار ،1ج التجارية، العقود حمرز، حممد أمحد -

لبنان،  بريوت، العربية، النهضة دار التجارية، العقود ،1ج اجلزائري، التجاري القانون ،رحمر  أمحد -

1980. 

 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة ،1ط التجاري، القانون ملكي، أكرم -

 1998.، 2 ط ،2و 1ج والتجارية، املدنية العقود موسوعة ناصيف، إلياس -

 عويدات، ،ومنكورات املتوسط حبر منكور ،1ج التجاري، قانون يف الكامل ناصيف، الياس -

 .1981بريوت، باريس

 اجلامعية، املطبوعات دار ،1ط ،2000 عام حىت التجاري النقض العمروسي، قضاء أنور -

 2001.مصر، اإلسكندرية،

 القاهرة، مصر، القانونية، الكتب دار تعديالته، ألخر التجاري وفقا قانون شتات، أمحد أسامة -

1997. 

 2004بوزيد كمال ، نقل البضائع اخلطرة عرب الطرقات ،دار هومة للنشر و التوزيع  ، اجلزائر ،-

لبنان،  بريوت، للنشر، اجلامعية الدار ، 2ط التجاري، للقانون العامة املبادئ حممدين، وفا جالل -

1997. 

 .2000  اجلزائر، عنابة، للنشر والتوزيع، العلوم دار ،1ط التجاري، القضاء باشا، محدي -
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 .2003  اجلزائر، والتوزيع، والنشر لطباعة هومة دار ،1ط املدين، القضاء باشا، محدي -

 .مصر اإلسكندرية، للطباعة، اجلبل دار التجاري، القانون النوري، حسني -

 للنشر، اجلديدة اجلامعية دار املصرفية، والعمليات التجارية العقود دويدار، حممد هاين -

 1990.مصر،  اإلسكندرية،

 بريوت، والتوزيع، رشوالن للدراسات اجلاملية املؤسسة للتجارة، القانوين النظام دويدار، حممد هاين -

1997. 

املطبوعات اجلزائرية الساحة املركزية ديوان  مسري مجيل حسني الفتالوي، العقود التجارية اجلزائرية، -

 .1994بن عكنون، اجلزائر، الطبعة الثانية، 

 اجلامعية، املطبوعات ديوان اجلزائرية، التجارية العقود الفتالوي، حسني مجيل مسري -

 .2007اجلزائر،

 .2003 اجلزائر، والتوزيع للنشر العلوم دار التجاري، القانون الدين، نور شاديل -

العربية للعلوم  األكادمييةفاروق ملش، النقل املتعدد الوسائط األوجه القانونية والتجارية،  -

 . 2005والتكنولوجيا والنقل البحري، 

 بريوت، ،1، ط1الرتبية، ج املكتبة ، دار1التجاري، ط القانون شرح سامي، حممد فوزي -

1992. 

والتوزيع،  شرنلل الثقافة دار ،1ج التجاري، القانون شرح املطالقة، فواز حممد سامي، حممد فوزي -

 .2009عمان، 

العقود  املتجر، التجار، التجارية، األعمال التجاري، القانون شرح يف الوسيط العكيعي، عايا -

 .2003 عمان، والتوزيع، للنشر الدولية العلمية الدار
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 عمان، والتوزيع، للنشر الدولية العلمية الدار ،1 التجاري، ط القانون يف الوجيز العكيلي، عايا -

2003. 

 املطبوعات ديوان ،6ط التجارية، واألوراق العقود التجاري القانون املنزالوي، حلمي عباس -

 .1995اجلامعية، 

 اجلامعية، املطبوعات ديوان التجارية، السندات اجلزائري، التجاري القانون البقريات، القادر عبد -

 .2002 اجلزائر،

عمان،  والتوزيع، الثقافة للنشر دار التجارية، التشريعات شرح يف الوسيط العكيلي، عزيز -

 .2007األردن،

 .2003 اجلزائر، والتوزيع، شرنلل موفم ،2للعقد، ط  العامة النظرية االلتزامات، فياليل، علي -

 ديوان ،3ط اجلزائري، املدين القانون يف املدنية املسؤولية يف دراسات سليمان، علي علي -

 1994. اجلزائر،  اجلامعية، املطبوعات

 .2006 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات لاللتزام، ديوان العامة النظرية سليمان، علي علي -

  .2011عمورة عمار، العقود واحملل التجاري يف القانون اجلزائري، دار اخللدونية،  -

  2001ع ،اجلزائر ،عمارة حممد ،نقل البضائع اخلطرة،دار النشر و التوزي-

 .2007التجارية، العقود التجاري القانون اجلوهري، فهمي حممد -

 .2010اجلزائر،  البليدة، الكتاب، قصر املدنية، اإلجراءات قانون يعقويب، الطالب حممد -

 .2001 احلقوقية، بريوت، احلليب وراتشمن ،1التجارية، ط العقود الفقي، السيد حممد -

القاهرة،  للطباعة، الذهيب النشر اجلديد، التجارة قانون شرح الدين، علم إمساعيل الدين حمي -

 2001 .مصر، 
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 اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات، دار البنوك، وعمليات التجارية العقود طه، كمال مصطفى -

2010. 

 بريوت، القانونية، الوفا مكتبة ،1ط البحري، والقانون التجاري القانون طه، كمال مصطفى -

2010. 

 جامعة مطبعة التجارة، عقود اجلزائري، التجاري القانون يف الوجيز امللوح، أبو سليمان موسى -

 .1982اجلامعية،  السنة قسنطينة، اجلزائر،

 الخاصة: مؤلفاتال 
 النهضة الدويل، دار والقانون الداخلي القانون يف األشخاص ناقل مسؤولية الليل، أبو إبراهيم -

 .1980القاهرة،  العربية

 .1975القاهرة،  العربية، النهضة دار الدويل، اجلوي القانون شحاتة، إبراهيم -  

 .1980 القاهرة، العريب، الفكر دار التجاري الطريان قانون اجلوي القانون رضوان، زيد أبو - 

 .3ط باإلسكندرية، املعارف منشأة واإلجباري، االختياري التحكيم الوفاء، أبو أمحد -  

 العربية النهضة دار ،الدويل اجلوي النقل أضرار تعويض عن املسؤولية الشيخ، إبراهيم بن أمحد -

 .2008القاهرة، 

 .1981، تونس، 2طمني الربي، أالبشري زهرة، الت -

 .تونس اهلل، عبد بن الكرمي عبد مؤسسات ،2ط الربي، التأمني زهرة، البشري -

 .2008مني الربي، دار الكتب القانونية، أالتاحلبيب خضر، تفاقم اخلطر يف  -

 .2005 سوريا، دمشق، جامعة منشورات اجلوي، القانون حداد، إلياس -
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مني السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن حوادث املرور أبن عبيدة عبد احلفيظ، إلزامية ت -

 .2000يف التشريع اجلزائري، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، 

اجلزائر، اجلامعية،  املطبوعات ديواناجلزائري،  التأمني قانون يف حماضرات معراج جديدي -

2008. 

 .2000مني )عقد التأمني (، منشورات جامعة دمشق، كلية احلقوق، أمجال الدين مكناس، الت -

 .2006أحكام مصر، دار اجلامعة اجلديدة، عقد النقل الربي، قواعد و  خالد, أمري عدىل -

املؤرخ  ،راشد راشد، التأمينات الربية على ضوء قانون التأمينات يف ضوء قانون التأمينات اجلزائري -

 .1992ديوان املطبوعات املركزية، اجلزائر،  09/08/1980يف 

للنشر  ةهاين حممد دويدار، النظام القانوين للسالمة والصحة يف جمال النقل، دار اجلامعة اجلديد -

 . 2002اإلسكندرية، 

مني اإللزامي يف املسؤولية املدنية حلوادث املركبات، منشورات زين أهيثم حامد املصاورة، عقد الت -

 .2009احلقوقية، الطبعة األوىل 

 .2003سوزان على حسن، عقد نقل البضائع باحلاويات، دار اجلامعة اجلديدة،  -

 ،اجلوي، الربي، النهريسيف، طارق مجعة، تأمني النقل الدويل نص مطبوع، البحري،  -

 .2007اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي،

محد الطباخ احملامى، التعويض عن النقل الربي والبحري واجلوي يف ضوء القضاء والفقه أشريف  -

 .2005واملعاهدات الدولية، دار الفكر اجلامعي، 
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ل، التأمينات الربية، األو  جعبد الرزاق بن خروف، التأمينات اخلاصة يف التشريع اجلزائري،  -

2000. 

 .2004لتنظيم القانوين للنقل بطريق احلاويات، مصر، منشأة املعارف، اعبد العزيز أسامة،  -

 منشأة ،تطبيقية حتليلية دراسة للبضائع البيين العريب النقل مشكالت احلجازي، أمحد علي عبيد -

 .2007 باإلسكندرية، املعارف

 دار االقتصادي، التكامل حتقيق يف ودوره العريب النقل قطاع حسني، أبو علي إبراهيم عدنان -

 .2007القاهرة، العربية، النهضة

 اجلامعية دار اجلديد، القانون ضوء يف الربي النقل عقد الربي، النقل عقد خالد، أمري عديل - 

 .2010اإلسكندرية،  اجلديدة،

 .1996 القاهرة، العريب، الفكر النقل، دار عقد يونس، حسن علي -

 اجلامعي، الفكر دار والنهري والربي البحري واجلوي الدويل النقل تأمني سيف، مجعة طارق -

 .2007 اإلسكندرية،

 ،األوىل طحممد فريد العريين، د حممد السيد الفقي، قانون النقل، منشورات حليب احلقوقية،  -

2011. 

 . 2005كارثة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مني بعد وقوع الأحممد حسن قاسم، إهناء عقد الت -

 هومه، دار احلديدية، بالسكك األشخاص نقل حوادث عن املدنية املسؤولية حممد، رمحاين خمتار -

 .2003 اجلزائر، والتوزيع، رشوالن للطباعة

مهندس روحي لطفي الشريف، مبادئ النقل الربي )طرق وسكك( واجلوي والبحري، نيسان،  -

 .1997عمان،
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مني )عقد ضمان( دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء يف أل، أصول التمصطفى حممد مجا -

 . 1999ضوء األسس الفنية للتأمني، منشورات حليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 

 القانونية، ،ءالوفا مكتبة ،1ط البحري، والقانون التجاري القانون طه،أساسيات كمال مصطفى -

 .2002 اإلسكندرية،

 ديوان، التجاري احملل التاجر، التجارية، األعمال اجلزائري، التجاري القانون فضيل، نادية -

 . 1995 اجلزائر،  اجلامعية، املطبوعات

 .2000نادية حممد معوض، مسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع،  -

 :باللغة الفرنسية 

-AUBRY et RAU, droit civil, 8éme éd, Tome 6, responsabilité délictuelle, par 

Noêl D, de la bâtie, 1989.  

-A.ZAHI .droit des transports ;tome 1 ;cadres juridiques et 

institutionnels ;contrat de transport de marchandises ;offices des publications 

universitaires ;place centrale benaknoun alger . 

- B. MERCADAL, droit des transports terrestres et aériens, 1996. 

-B . MERCADAL، droit des terrestes et aériene, dalloz delta 1996. 

-C. LARROUMET, Droit civil, T, 3, 3éme édition, éd, ECONOMICA, Paris 
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- Ch. JAMIN et M. BILIAN ; traité de droit civil, les effets du contrat 
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-F. PEYREL, Le transport routier de marchandises, éd, GAÉTA.  
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-M. POURCEELET, transport aérien international et responsabilité ; les 

presse de l’université de Montréal 1964. 

-R. RODIERE, Droit des transports, transports terrestres et aeriens, 2 edition, 

sirey 1977  

-R. RODIERE, Barthélemy Mercadal, Droit des transports, terrestres et 

aeriens, 5 Edition Dalloz 1990. 

 :المذكرات باللغة الجنبية 

- D. BARAULT, "L'évolution des causes d'exonération du transporteur aérien de 
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 مذكراتال:  
  العربية:المذكرات باللغة 

 .2004 ،جامعة تلمسان ماجسرت، مذكرة ،العرباوي نبيل، التأمني يف النقل الربي -

جامعة جياليل  ،ماجسرت مذكرة ، الشروط املنظمة للمسؤولية يف عقد النقل الربي،حممدبراسي  -

 .2004 ،سيدي بلعباس ،اليابس

جهاد عبد الفتاح الدهور، التزام املؤمن بدفع مبلغ التعويض وحاالت اإلعفاء منها، القانون املدين  -

 .2002ماجسرت،  مذكرةاألردين، 

ماجسرت، جامعة  مذكرةالقانونية اخلاصة يف عقد التأمني الربي، زرقون نور الدين، اجلزاءات  -

 .2006قاصدي مرباح، 

 وهران حوباد حياة ،املركز القانوين للمرسل إليه يف عقد النقل البحري و األنشطة املرفئية،جامعة-
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aérien, Institut de Formation Universitaire et de Recherche du Transport Aérien, 

Université d'AIXMarseille 1999. 

-Nouria hadjar, transport interurbain et maitrise de la mobilité dans la wilaya de 

Tizi Ouzou.memoire de master, université mouloud maamri de Ttizi Ouzou , 

2013. 

 رسائل دكتوراه :-ه
 غة الفرنسيةلبال 

-BOUKHATMI FATIMA.spect du contrat de transport de marchandises par mer 

et dans les conventions internationales ;thése pour le doctorat d’état en 

droit ,université senia oran . 17juin  2002 

 باللغة العربية 
اكة املينائية :إمتياز هنائي احلاويات ،رسالة دكتوراه،جامعة وهران ر ،الشاملاحي فاطيمة زهرة شريفة-
 .2017/2016حممد بن أمحد،السنة اجلامعية :2
 
 
 

 :المقاالت 

  :باللغة العربية 

، دمشق، 59جملة القانون،ع   األشخاص، نقل عقد يف التعاقدية املسؤولية عساف، هيماإبر  -

 .1999سوريا، 
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 جملة ،1971 جواتيماالسييت، بروتوكول أحكام وفق اجلوي الناقل الفصايلي، مسؤولية الرشيد -

 .2004، 45و 44 ع ،املغربية احملامي

 عرب املؤكد احلجز  عند العميل حنو السفريات مكتب مسؤولية امللحم، الرمحن عبد أمحد -

القاهرة،  جامعة احلقوق كلية واالقتصادية، القانونية العلوم جملة الطائرة، طاقة يفوق الذي احلاسوب

1995. 

 اخلاص القانون املرور، جملة حوادث عن اإلجبارية املسؤولية تأمني يف املؤمن دور حسان، أجمد -

 .2004بلقايد،  بكر أبو ، جامعة01ع قانونية، دراسات

 احلقوق جملة هلا، املعدل الهاي وبروتوكول فارسوفيا اتفاقية يف اجلوي الناقل مسؤولية كرية، حسن -

  .1959 ،مصر ،اإلسكندرية جامعة ع األول والثاين، واالقتصادية، القانونية للبحوث

 التأمني ونظم لألشخاص الدويل اجلوي الناقل مسؤولية ومدى طبيعة تطور زيد، أبو رضوان -

 .1974 األول، مصر، عمشس، عني والقانونية، جامعة االقتصادية العلوم جملة عليها،

الثاين،  عاملصرية، احلكومة قضايا إدارة جملة للركاب، اجلوي الناقل مسؤولية مرقس، سليمان -

1995. 

 االلكترونية: المواقع 
 

- www.arblaws.com/board/showthead 

- www.droit.org2011 

- www.iaia.org.statistiques des accident de transport terrestre 

- www.léxaero.com 

- www.justice.gov 

 - http،//www.arab, ency.com/index. php? module = pnencyclopedia&func 

=display_term&id=8684&m=1 , 09/05/2014 , 16 ،09.11.11. 4112/10/11 1 . 

- http،//bara،sy.com/news،view،6441.html-. 
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 الفهرس

 1........................ص..............مقدمة.......................................

 12ص ...…… .مستجداتهو  أطراف عقد نقل البضائع عبر الطرقالباب األول: التزامات 

 12...........ص لتزامات الواردة على المرسل و الناقل و المرسل إليه.اإل : الفصل األول

 13ص……..…………………………………… التزامات المرسل. : المبحث األول

 13ص…... ...…......… .المرسلة البضاعة عن صحيحة بيانات قديمت : المطلب األول

 13ص..……...…………….....……الفرع األول : التصريح أمام المؤسسة المينائية. 

 15ص..…………….....….......………… ……الفرع الثاني : تقديم البيانات للناقل

 16ص ..............................................................محتوى البياناتأوال:

  17ص ..…………………………….……………..………سند النقل طبيعةثانيا:

 18ص..……………...……………........…للنقل البضاعة إعداد : المطلب الثاني

 19ص.……..…………...................للناقل ووثائقها البضاعة الفرع األول: تسليم

 19ص ..…………......…………...…………………………تسليم البضاعةأوال:

 22ص………....……………………………………………يقة النقل البريوثثانيا:
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 26ص…........…..…..اإلرسال عند المستحقة النقل ومصروفات أجرة دفع الفرع الثاني:

 26...............ص.................…..……………………………دفع األجرةأوال:

 26ص .……….………………ناقل البضائع في ظل قانون عالقات العملأجرة 1-

ى دنالذي يحدد األجر الوطني األ 395-06أجرة الناقل حسب مرسوم الرئاسي 2-

 28ص .………… …………………………………………………المضمون

 33ص…………...…………………………….…….………مصروفات النقلثانيا:

 36ص..……………..………........………….……الناقل المبحث الثاني: التزامات

 36ص..…….............…......……………وشحنها البضاعة تسلم : المطلب األول

 36ص….……………........…….……………………البضاعة تسلمالفرع األول : 

 39ص…...........…………….استالم الحاوية من قبل المؤسسة المينائية. أوال:

 41ص..…............و تحفظات الناقل.... استالم البضاعة من قبل المرسلثانيا:

 43ص.........إلتزام يقوم به الناقل و عون من أعوان النقل، الفرع الثاني: شحن البضاعة 

  44ص .……………….………..………شحن البضاعة عن طريق الحاويةأوال :     

 45ص .………………………………………………مميزات الحاوية          1- 
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  46ص ……….. ………………………………..……الحاوياتأنواع 2-       

 49ص .....................................................ثانيا: شحن البضاعة السائبة

 49ص...............…النقل أثناء سالمتها على والمحافظة البضاعة نقل : المطلب الثاني

 50ص ..…….....……………………………………الفرع األول:نقل البضاعة

  52 ص .…………………………...………طريقة نقل البضاعة بالحاويةأوال:       

 53ص …….…….…………………………طريقة نقل البضاعة السائبة ثانيا:       

 54ص.…...……….....………بدل العناية السليمة للبضاعة المنقولةالفرع الثاني :

 55ص..….......…….…………إليه للمرسل وتسليمها البضاعة المطلب الثالث: تفريغ

 55ص…………………………...…………………الفرع األول: تفريغ البضاعة

 56ص .……………………………………طريقة تفريغ البضاعة المنقولةأوال:   

 56ص .……..……………………تفريغ البضاعة في المكان المتفق عليهثانيا:   

 57ص.…..……………………………لمرسل إليه. لالفرع الثاني: تسليم البضاعة 

 58ص…………………………………………إليه المرسل الثالث: التزامات المبحث

 58ص.……………........……من الناقل........... البضاعة المطلب األول: استالم

 60ص..........……الوصول عند المستحقة النقل ومصروفات أجرة المطلب الثاني: دفع
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 60ص..……………………...…)إلتزام نسبي(الفرع األول:دفع األجرة إلى الناقل     

مبدأ تضامن المرسل و المرسل و  الفرع الثاني: مصروفات النقل المستحقة عند الوصول     

 61ص..…………..........…………............................................إليه

 63ص…… ..............................مستجدات عقد النقل البري.... : الفصل الثاني

 64ص.….…………… المستجدات القانونية.......................... األول:  المبحث

 65..ص....................عنهو المنازعات الناشئة المطلب األول:  عقد تأمين للبضائع 

 65ص…………...….. األخطار التي تواجهها للبضائع و إبرام عقد تأمين األول:  الفرع

 65........................... ص....................بضائعالعقد التأمين إبرام  أوال:   

 76........ ص .................................البضاعة واجههااألخطار التي تثانيا:   

   80 ص..….....……… الطرقات الثاني: المنازعات المتعلقة بتأمين البضائع عبر الفرع

  81ص ..………………………………………تسوية المنازعات بطرق وديةأوال :    

  82..ص..عن طريق القضاء..................................تسوية المنازعات  ثانيا:    

 87ص .....……….……………أعوان النقل ..................تدخل المطلب الثاني: 

 87.....................ص..................شروط تنظيم نشاطات األعوان الفرع األول:

 92ص.……………..............…….…..……كيفية ممارسة النشاط الفرع الثاني : 

 93ص…..……...................................ماديةالمستجدات الالمبحث الثاني: 
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 93ص..النقل المتعدد الوسائط و الحاويتية..............................المطلب األول: 

 93ص …….........….……………………وسائط ...النقل المتعدد الالفرع األول: 

 97ص….........................................الحاويتية............... الفرع الثاني:

 98ص الوثائق اإللكترونية.............................................المطلب الثاني: 

تنفيذ عقد النقل البري للبضائع عبر  عنالمسؤولية الناشئة  : الباب الثاني

 106ص......................................................……….………الطرقات

 108ص ..........الناقل البري ................. لمسؤولية القانونيةالفصل األول: األحكام 

 108ص.  البري....................................نطاق مسؤولية الناقل  :المبحث األول

 108ص .............خصوصية مسؤولية الناقل البري ................... :األولالمطلب 

 108ص .......................الفرع األول: الطبيعة القانونية للمسؤولية..................

  109ص ........................................الفرع الثاني: نقل البضائع الخطرة.......

 127...ص...........................البري من المسؤولية الناقل إعفاءات المطلب الثاني:

 127 ص ..…… اإلعفاءات القانونية....................................... :الفرع األول

 128ص ……………………………..الناقل البريأوال : القوة القاهرة المعفية لمسؤولية 

 131ص ....……إليه المرسل أو المرسل المنقولة و خطأ البضاعة في الذاتي العيب ثانيا:

 131 ص ………………………….…………المنقولة البضاعة في الذاتي العيب- 1

 133ص..……………………………….…..…… إليه المرسل أو المرسل خطأ2-
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 137ص ...............................................اإلعفاءات اإلثفاقية  الفرع الثاني:

 137ص .………………………..……………………لإلعفاء محددة: الشروط الأوال

 142ص ………….……………………الناقلعفاء إ: إشتراط حالة التأخير كسبب ثانيا

 142ص..…............……....……مستجدات مسؤولية الناقل  البري المبحث الثاني :

 142ص……....………….…النقل المتعدد الوسائط و أعوان النقل ...  المطلب األول:

 142ص ..………………………………………الفرع األول : النقل المتعدد الوسائط

 146ص ..………………………………….……………الفرع الثاني : أعوان النقل

 147ص .….………… مسؤولية الوكيل بالعمولة......................: المطلب الثاني

 149ص .……….………… تحديد مسؤولية الوكيل بالعمولة لنقل البضائعالفرع األول: 

 151ص .…………………………………من المسؤولية الفرع الثاني: أسباب اإلعفاء

تنفيذ عقد النقل البري للبضائع عبر  الناشئة عنالفصل الثاني : األحكام اإلجرائية للمسؤولية 

 156ص..…................................................................…الطرقات

 156ص..…….............................…دعوى المسؤوليةإجراءات المبحث األول : 

 156ص.………………………..........…………المطلب األول : دعوى المسؤولية 

 156ص ..…………………………............………الفرع األول : أطراف الدعوى 

 159ص ..…………....…………...… لدعوىااألطراف المتدخلين في  الفرع الثاني :

 165ص.…....………………………………اإلختصاص القضائي المطلب الثاني : 

 165ص.….....………….………………………………الفرع األول: القسم المدني

 165ص..….....……….………………………………الفرع الثاني القسم الجزائي
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 177ص.........................................المبحث الثاني : تقادم دعوى المسؤولية 

 177ص..…………...........……………………… دعوى المطلب االول: تقادم ال

 177ص……......……………………….الفرع االول : تقادم دعوى المسؤولية المدنية

 185ص……........……………………الفرع الثاني : تقادم دعوى المسؤولية الجزائية 

 186ص….............……….…من طرف المحكمة المقدر التعويض : المطلب الثاني

   187ص.....………………من طرف المحكمة المختصة مدنيا  ول : التعويضالفرع األ

 192ص ..…….………....الفرع الثاني : التعويض من طرف المحكمة المختصة جزائيا

 195.........................................................................صالخاتمة

  206قائمة المراجع...................................................................ص

 222الفهرس........................................................................ص

 

 


