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 مقــــــــدمـــــــة

إن التجارة والصناعة البحرية فى دول العالم المتقدم أصبحت هى الركيزة األساسية للنهوض 
التطور والنهوض بالتجارة والصناعة البحرية هو ترقية العولمة من خالل باالقتصاد ذلك أن أهم عوامل 

الئم  لتنظيم هذه الصناعة والتجارة الفضاء القضائي وتوفير اإلطار التشريعي والقانوني الحديث والم
 .البحرية الدولية

لمية للتجارة إحدى آليات العولمة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك االمنظمة العتعتبر و 
الدولي، وبالتالي كيف يمكن للتجارة الجزائرية مجابهة المؤسسات األجنبية وتمركز رأس المال لدى 

لمية للتجارة قياسية، كفتح السوق، تسهيالت ااالنضمام إلى المنظمة العالدول الكبرى، وشروط 
والدخول في ... جمركية، تحويالت للعملة، تسهيالت في النظام الضريبي، حقوق الملكية الفكرية

 .(1)المنظمة العالمية للتجارة يتطلب الكفاءة، التحكم في تكنولوجيا المعلومات، الجودة والخدمات

اليوم أحد مظاهر العولمة االقتصادية التي بدأت تغزو  التجارة اإللكترونيةوقد أصبحت 
مواجهة أدوات العولمة المجتمعات خصوصا في الدول النامية التي تشهد ضعفا وقدرة أقل في 

والعولمة هي مظهر حديث يهدف إلى جعل العالم أشبه بالقرية الصغيرة التي تمكنها من  .االقتصادية
يشعر فيها اإلنسان بأنه ال يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والمال واالنتقال التواصل بصورة 

للوصول إلى المعرفة أو التجارة بمختلف صورها أو كثير من المعامالت التي يحتاج إليها األفراد أو 
 (2).الشركات عموما

إال أن . التجارة اإللكترونية هي التجارة التي يعتمدها األشخاص بواسطة تقنيات اإلنترنتف
الحقيقة أن الشبكة العالمية ما هي إال وسيلة من وسائل التجارة اإللكترونية وأن تحديد الشبكة العالمية 

في تطويع جميع  كعنصر أوحد عند تعريف التجارة اإللكترونية ال يقسم مع اتجاهات التجارة الدولية

                                                           
: على الرابط. (الجزائر)لدان النامية حول العولمة وآثارها على الببحث راس العيون،  (1)

post_321.html-http://ostadl.blogspot.com/2014/11/blog 20/20/0222: بتاريخ تم االطالع. 
صالح بن فهد الشلهوب، التجارة اإللكترونية وأدوات العولمة االقتصادية، جريدة االقتصادية، جريدة العرب  (2)

 : ، على الموقع02/20/0222: االقتصادية الدولية، بتاريخ
http://www.aleqt.com/2017/04/29/article_1178546.html 21/21/0222: تم االطالع بتاريخ 

http://ostadl.blogspot.com/2014/11/blog-post_321.html
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المسائل التقنية في خدمة التجارة ويقلل من أهمية المساعي العالمية في وضع اإلطار اإلداري 
 .(1)والتشريعي للتجارة عبر وسائل االتصال الحديثة

والتكنولوجيا الحديثة ال تقتصر على المعلومات فحسب بل تشمل أيضا األجهزة ووسائل 
الساحة الدولية والتي ساعدت على تحويل العالم بأكمله إلى قرية االتصال العديدة التي ظهرت على 

صغيرة يتالشى بها أثر الحدود الجغرافية والسياسية، ومن هذا المنطلق ظهرت التجارة اإللكترونية 
والتي أتاحت عملية تبادل السلع والخدمات واألفكار والبيانات بين العديد من الجهات عبر شبكات 

ذلك إلى ظهور ثورة جديدة في شكل التجارة العالمية، والتحول اآلخر هو التحول المعلومات مؤدية ب
من إستراتيجية اإلحالل محل الواردات إلى إستراتيجية اإلنتاج من أجل التصدير الناتج أصال عن عدة 
تحوالت منها تحرير التجارة الدولية، إنشاء التكتالت االقتصادية، التحول نحو تشجيع االستثمارات 
وخاصة منها المباشرة ومن هنا تسعى كل دولة إليجاد بيئة تصديرية وجذب أكبر قدر ممكن من 
االستثمار الدولي ليتحول إلى االستثمار من أجل التصدير فضال عن ذلك تحول االستثمار الداخلي 

 .(2)إلى األنشطة التصديرية في جزء كبير منه

عن بعض  االستغناءلعمل حيث من المزمع أن يتم ويمتد تأثير التجـارة اإللكترونيـة إلى سوق ا
فيما سبق في التعامالت التجارية بما يتيح في هذه الحالة  استعمالهاالخطوات الوسيطة التي كان يتم 

أن يقوم المستهلك مباشرًة باالتصال بالمنتجين، وهو ما سوف يقلل من فرص االعتماد على شبكـات 
التوزيع وتجار الجملـة وربما يصل تأثير ذلك في بعض السلع إلى تجار التجزئة أيضا، وهو ما يعني 

لتي سوف تتأثر سلبًا نتيجة االعتماد المتزايد على التجارة اإللكترونية أن هناك بعض القطاعـات ا
 .خاصًة القطـــــــــــــاعات التي تعتمد على الوسطاء

                                                           
جامعة . كلية الحقوق. رسالة ماجستير. تنازع القوانين في منازعات التجارة اإللكترونية. نافع بحر سلطان الباني  (1)

 .2ص . 0220. بغداد
دور التجارة االلكترونية في تفعيل مناطق التجارة الحرة ـ حالة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ـ . هبايش فوزية  (2)

. الشلف. جامعة حسيبة بن بوعلي. ة العلوم االقتصادية والتجارية تخصص مالية واقتصاد دوليكلي. رسالة ماجستير
0222/0220. 
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ران ران البيئة التي يعمل فيها صانعوا السياسات وهما تغي  اإلنترنت والتجارة اإللكترونية تغي  ف
م البعض، ومع المستهلكين، ومع دوائر األعمال الكيفية التي يتفاعل بها صانعو السياسات مع بعضه

 .سواء داخل دائرة االختصاص الواحدة أو عبر دوائر االختصاص

وحتى يتسنى تعظيم فوائد الشبكة العالمية الغنية بالمعلومات ينبغي على صانعي السياسات رسم 
ينبغي أن تكون قابلة السياسات بما يمكنهم من االستفادة من البيئة الجديدة، ولذلك فإن السياسات 

 .للتنفيذ بصورة متبادلة وتعكس مع ذلك هذا التغاير

وفي ظل التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية في القرن الماضي وما صاحبها من ظهور 
لظاهرة العولمة كان له أكبر األثر على تطور النقل بصفة عامة وصناعة النقل البحري بصفة خاصة 

فشمل التطور التكنولوجي في . حري ببنيتيها األساسيتين وهما السفينة والميناءفتطورت صناعة النقل الب
مجال صناعة النقل البحري حجم السفينة، وسرعتها، والماكينات المستخدمة، ووسائل االتصال 

 .(1)المختلفة، والبضائع المشحونة باإلضافة إلى اإلدارة

االلكتروني في جميع الحاالت وخاصة في ميدان اتسع في وقتنا تطبيق نظام التبادل وبذلك 
التجارة والنقل بمختلف وسائطه فتم ابتكار العديد من األنظمة االلكترونية للجمع بين البنوك والمتعاملين 

مكانية التصريح إلكترونيا  وكذا شركات النقل البحري والجوي ومقدموا البضائع إضافة إلى الجمارك وا 
 .(2)بالبضائع

ذا الشأن أن التعامالت التجارية البحرية عرفت تطورا واسعا في هذا المجال، ويذكر في ه
باالعتماد على مجموعة من القوانين واالتفاقيات الدولية التي ساهمت بدورها في تطوير التجارة الدولية 

 .عموما والتجارة البحرية على وجه الخصوص

نموذجي بشأن التجارة اإللكترونية والذي تم ونذكر من تلك القوانين وأهمها، قانون األونسيترال ال
والذي ( 2221مكرر بصيغتها المعتمدة في عام  1مع إضافة المادة ) 20/22/2222اعتماده في 

                                                           
جامعة عين . رسالة ماجستير. أثر العولمة على صناعة النقل البحري في الدول العربية. رباب فتحي عبد العزيز  (1)

 .0221. مصر. كلية التجارة قسم االقتصاد. شمس
وما  22ص .  0222. الجزائر. دار هومة. العولمة التجارية والقانونية للتجارة االلكترونية. شافع بلعيد عاشور  (2)

 .بعدها
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يهدف إلى التمكين من مزاولة التجارة باستخدام وسائل إلكترونية وتيسير تلك األنشطة التجارية من 
. مقبولة دوليا ترمي إلى تذليل العقبات القانونية خالل تزويد المشرعين الوطنيين بمجموعة قواعد

والتغل ب على العقبات الناجمة عن األحكام القانونية التي قد ال تكون متنو عة تعاقديا عن طريق معاملة 
 (1) .المعلومات الورقية واإللكترونية معاملة متساوية

األونسيترال النموذجي بشأن إضافة إلى ذلك اعتمدت التجارة البحرية في ظل العولمة إلى قانون 
التمك ن من استخدام ، بهدف 21/22/0222والذي تم اعتماده في ( 0222)التوقيعات اإللكترونية 

زمة التوقيعات اإللكترونية وتيسير استخدامها عن طريق وضع معايير بشأن الموثوقية التقنية الال
لتحقيق التكافؤ بين التوقيعات اإللكترونية والخطية، خاصة في إطار التعامل التجاري الدولي بالسندات 

 .اإللكترونية

( 0221نيويورك، )اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية أما 
فكان لها األثر الكبير في ، 22/22/0222: ق في، ودخلت حيز التطبي02/22/0221والتي تم اعتمادها في 

تسهيل استخدام الخطابات اإللكترونية في التجارة الدولية عن طريق التأك د من أن العقود المبرمة 
وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونيا صحيحٌة وقابلٌة للتنفيذ بقدر مثيالتها من العقود والخطابات 

 .الورقية التقليدية

وربما أهم ما يمكن اإلشارة إليه في إطار العولمة ودورها في صناعة وتطوير النقل البحري للبضائع هو 
لنقل البحري وهي اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع كليا أو جزئيا عرفها اأحدث اتفاقية 

ن هذه االتفاقية لم غير أ Rotterdam Rulesوالتي تسمى قواعد روتردام  0221بطريق البحر لسنة 
دولة على  02تدخل حيز النفاذ بعد ألن النصاب القانوني لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ هو انضمام 

 (2).األقل بعد مرور سنة كاملة من انضمام الدولة العشرين، وهو ما لم يتحقق إلى اآلن

                                                           
 http://www.uncitral.org لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، األونسيترال،  (1)
بمدينة روتردام وحضر  0222سبتمبر  02االتفاقية ليوم ولقد تم االحتفال بفتح باب االنضمام إلى عضوية هذه   (2)

 -هولندا -غينيا -اليونان –غانا  –الجابون  –فرنسا  –الدانمارك  –الكونجو  : حفل التوقيع ممثلون عن الدول التالية
(. دولة 22) الواليات المتحدة  –توجو  –سويسرا  –أسبانيا  –السنغال  -بولندا –النرويج  -نيجريا

http://www.marinews.net.  قد صادقت على  2102سنة ال ال ي األول من وتجدر اإلشارة إلى أنه إلى غاية

http://www.marinews.net/
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الحاويات والنقل متعدد ولعل أهم ما جاءت به قواعد روتردام من أحكام ما تعلق منها بالنقل ب
، وسند الشحن اإللكتروني أو ماعر فته أيضا "النقل من الباب إلى الباب"الوسائط وما أطلقت عليم اسم 

 ".سجل النقل اإللكتروني"االتفاقية بمصطلح 

وتعمل اتفاقية روتردام على توفير نظام قانوني موحد وحديث ينظم حقوق والتزامات الشاحنين 
. سل إليهم بموجب عقود نقل من الباب إلى الباب تشمل بين مراحلها مرحلة بحرية دوليةوالناقلين والمر 

 (1).وتستند االتفاقية إلى االتفاقيات السابقة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عن طريق البحر

من العناصر األساسية للنهضة الحديثة في أعمال النقل يعتبر نقل البضائع بالحاويات فبالنسبة ل
( وخاصة المتقدمة منها)ونظرا ألهميته البالغة، فقد ركزت معظم الدول . البحري على مستوى العالم

على تطوير أساطيلها البحرية وموانئها، لكي تصبح قادرة على مواكبة ومسايرة التطور المذهل الحادث 
 .(2)بتكنولوجيا التحوية  والبالغ السرعة في التقدم

الذي )أما النقل متعدد الوسائط، فهو يختلف عن نقل البضائع المجزأ أو النقل أحادي الواسطة 
، فالنقل متعدد الوسائط هو ذلك (تستقل فيه كل واسطة بإجراءاتها والقائمين بها وبالعقد الخاص بها

للبضائع  يإبرام عقد نقل دولبينطوى على قيام شخص يسمى متعهد النقل متعدد الوسائط النقل الذي 
حراسته، إلى المكان المحدد للتسليم فى بلد آخر، ويتولى  يمن مكان ما فى بلد ما يأخذ فيه البضائع ف

تنفيذ النقل مقابل أجرة شاملة، بإستخدام واسطتين مختلفتين على األقل من وسائط النقل، ويتصرف 

                                                                                                                                                                                

، والكونغو بتاريخ 02/12/2102بتاريخ  ، الطوغو01/10/2100إسبانيا بتاريخ : ا تفاقية  الث دول فقط هي
 .22/11/2111: قية بتاريخوكلها وقعت على ا تفا. 22/10/2102

بديال عن مختلف االتفاقيات السابقة في مجال النقل البحري للبضائع، خاصة اتفاقية  0221وتعتبر اتفاقية روتردام  ( 1)
لتصحيح وتجاوز ما تغافلته تلك االتفاقيات من قواعد وأحكام  2221وبوتوكوالتها، واتفاقية هامبورغ  2200بروكسل 
 .مستحدثة

نشاء الموانئ المحورية  (2) محمد عوض خليفة، نظرة مرجعية شاملة على االتجاهات الحديثة للنقل بالحاويات وا 
  .201، ص (ه2022/م0222)، 02لتداولها، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، علوم البحار، م 
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بصفته أصياًل ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد فى مواجهة أصحاب البضاعة، بموجب مستند واحد يحدد 
 .(1)ى وثيقة النقل متعدد الوسائطشروط النقل بكافة مراحل يسم

وكانت أول اتفاقية ظهرت في هذا المجال اتفاقية األمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط 
، وهي اتفاقية لم تدخل حيز التطبيق بعد، إضافة إلى اتفاقية النقل متعدد 2212للبضائع لسنة 

 .ولم تنضم إليها الجزائر 0222طبيق سنة الوسائط للبضائع بين الدول العربية والتي دخلت حيز الت

ل تطوير نظم النقل المتعدد الوسائط يستلزم نشر البيئة التكنولوجية لتشغيل البيانات على طو ف
كترونى للبيانات ونظم المعلومات المسبقة عن لويتطلب استخدام نظم التبادل اإلمداد سلسلة اإل

انتقال السلع والسائقين ووسائل النقل بسهولة ويسر البضاعة وغيرها من النظم التى تسهم فى تيسير 
وهو ما عمدت قواعد روتردام على تحقيقه في ظل التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية  .بين الدول

 .التي عرفتها التجارة البحرية المعاصرة

 وتحقيقا لذلك كان أهم عنصر عرف تعديال وتطورا في هذا المجال هو سند الشحن البحري،
 الضمان يمثل الذيي، و بحر ال النقل وثيقةباعتباره  البحري الشحن سند ففي إطار هذه االتفاقية تحرر

 في وسائل الحاصل للتطور ونظراً  ،إليه المرسل إلى البضاعة إليصال والشاحن بين الناقل القــــــــانوني
 بين اإللكترونية الشبكاتهذه  عبر الســـــند هذا تحرر فقد الحديثة التقنيات بموجب االتصاالت
 وتسليم استــــــــــــــــالم سند السند هذا ويعد إليه، المرسل إلى البضاعة إليصــال والناقل الشـــــــــــــــاحن
 الدوليــة القوانين أجـــــــــــــــازت فقد اإللكتــــــــــرونية السند بالوسائل هذا قبول ذلك خــالل ومن ة،البضاع
 . اإللكترونــي البحــري الشحن سند وفــق على التقنية بموجبه هذه النقل البحري عقد إثبات والمحــلية

                                                           
نظام متكامل للنقل الدولى  مستحدثة، تتمثل فى أنه( Concept)والنقل متعدد الوسائط فى واقع األمر، هوفكرة  (1)

، يخضع لنظام قانونى خاص ومحدد إبتداًء، ويعمل بالتآزر والتناغم مع خدمات القيمة (أساًسا الحاويات)للبضائع 
المضافة المتمثلة فى فن وعلم اللوجستيات وفى إدارة سلسلة اإلمداد للعمالء، لتحقيق هدف مباشر هو أداء خدمة النقل 

بصورة متميزة بأسعار أقل ومع إختصار زمن رحلة البضاعة وتوصيلها فى الوقت المضبوط،  من الباب إلى الباب،
وكذلك تحقيق هدف آخر إستراتيجيى دولى هو تيسيير التوسع المنتظم المستدام للتجارة العالمية، وتحقيق قدرة 

اإلنتاج : ئم بين العناصر الثالثةالمصدرين على البيع المباشر فى األسواق عبر البحار، طبًقا لمخطط بالغ الدقة يوا
النقل متعدد : ينظر (.EDI)والمبيعات والتوزيع، وتعتمد على قاعدة بيانات وافية مع فيض مستمر من المعلومات 

: الوسائط أحد مكونات سلسلة اإلمداد العالمية، دون اسم، على الموقع
https://bouhoot.blogspot.com/2016/12/blog-post_360.html  22/20/0222: االطالع بتاريختم. 
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يعتبر اعتراف قواعد روتردام بما يسمى الخطاب اإللكتروني وسجل النقل اإللكتروني كأدلة و 
بسبب  (1)ي فيهلقواعد اإلثبات في مجاالت الشحن وعمليات االستيراد والتصدير أمر خطير يجب الترو 

 : رقم صدور القانونعدم اعتراف المحاكم الجزائرية حتى اآلن بما يسمى بسند الشحن اإللكترونى ورغم 
إلثبات إلى المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري انتقل المشرع من النظام الورقي في ا  21-22

مكانا ضمن قواعد اإلثبات في القانون حيث أصبح للكتابة في الشكل اإللكتروني النظام اإللكتروني 
مكرر مدني جزائري الكتابة في الشكل اإللكتروني ذات  202المدني الجزائري طبقا لنص المادة 

التسلسل في أو األوصاف أو األرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة 
 .اإللكترونية المستعملة ومهما كانت طرق إرسالها

ذا القانون ينظم ويحكم جميع المعامالت اإللكترونية التجارية والبحرية في ظل غياب نص وه
صريح ومباشر ينظم التعامل االلكتروني البحري، إال أن المحاكم الجزائرية الزالت لم تعترف به حتى 

العديد اآلن بسبب عدم وجود ما يعرف بالتصديق على التوقيع اإللكتروني وهو األمر الذي سوف يثير 
من المشاكل والنزاعات القضائية وسيشجع أيضا على زيادة عمليات الغش والتحايل في مجال االستيراد 

 .والتصدير والتبادل التجاري البحري الدولي

في ظل التحديات والتعقيدات التي رافقت التغيرات الكبيرة على الصعيد العالمي بعد الثورة 
ي ة، أصبح سند الشحن اإللكتروني أو عقد النقل البحري اإللكتروني يثير المعلوماتي ة والتكنولوجي ة والتقن

الكثير من التساؤالت خاصة في ظل غياب قواعد تنظمها في القانون الجزائري، إضافة إلى أن اتفاقية 
إال أنها لم تدخل حيز التطبيق إلى اليوم بسبب عدم اكتمال الشروط  0221روتردام أبرمت سنة 

، فكان لزاما علينا تحديد أهمية هذه االتفاقية في تعديل قواعد القانون البحري لتتماشى المتطلبة لذلك
وهذه الثورة المعلوماتية التي أصبحت تخترق مختلف التعامالت الدولية بالنظر لما لهذا الموضوع من 

 .أهمية في الوقت الراهن

ورات كثيرة، األمر الذي إن عولمة األسواق وتحرير اإلدارة وخدمات وسائل النقل تفرض تط
يستلزم سعي الدولة الجزائرية إلى تحديث أساطيل النقل البحري الخاصة بها وتطويرها للتشجيع على 

                                                           
وصراع " قواعد روتردام"مخاطر التوقيع على اتفاقية اظلمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر . نبيل فرج (1)

review.com/magazine-http://www.inter-. انترناشيونا ريفيوموقع . المصالح بين الشاحنين والناقلين
ar.html-715-show .02/21/0222: تم االطالع بتاريخ. 

http://www.inter-review.com/magazine-show-715-ar.html
http://www.inter-review.com/magazine-show-715-ar.html
http://www.inter-review.com/magazine-show-715-ar.html
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تحقيق تنمية متوازية لتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي المأمول بالنظر إلى تزايد حجم الـتجارة 
ه خالل السنوات األخيرة في ظل ارتفاع عدد العالـمية المـنقولـة بحرًا والذي يسج ل أعلى معدالت

 .الحاويات المنقولة عالميًا مـقارنة مع انخفاض معدل التجارة الدولي

وتنظيم العالقة بين  0222عالم النقل البحري مر بمراحل مختلفة نهايتها اتفاق روتردام لسنة ف 
لمتعلقة بالقوانين المرتبطة بالنقل الشاحن والناقل، وعمليات النقل والتجارة الدولية، وتوحيد األمور ا

والتجارة الدولية، فعدم توحيدها يعوق التجارة الدولية ويؤخر تدفقها ويؤدي إلى قدر كبير من عدم 
دراج نقاط مثل أما توحي. الكفاءة ، وما يتعلق بوثائق الشحن "من الباب للباب"النقلد هذه القوانين وا 

اإللكترونية، وهي أمور عندما يتم توضيحها وتدرج في مجموعة القوانين، تساعد في عملية التنمية 
 (1)االقتصادية للدول األعضاء في شكل كبير جدا 

التي  لخدماتاإللكترونية وا التعامالتالدراسة بحث موضوع مفهوم هذه تتناول أهمية لذلك 
ل البحري للعمالء الذين يتعاملون عن طريق اإلنترنت أو ما يعرف بعملية النق تقدمها هذه التجارة

مدى أهمية مواكبة هذه التقنية الحديثة التي تتيح إتمام العمليات التجارية، وألن و لكترونية، بالوسائل اإل
يا ولهذا يجب أن نواكب هذه التكنولوجيا التجارة اإللكترونية تعتبر طريقة حديثة جدًا في عالم التكنولوج

خاصة وأن هذه الميزة اعتمدتها اتفاقية روتردام لنقل البضائع عن . ونعمل على مجاراتها من اآلن
 .0221طريق البحر والتي صدرت سنة 

يهتم هذا البحث بدراسة التجارة اإللكترونية وأثرها على المتطلبات التجارية البحرية في نقل و 
الشركات العاملة والقطاعات األخرى بالجزائر من خدمات اإلنترنت  استفادةهدف معرفة مدى البضائع ب

التعامل بالوسائط  انتشارالتجارة، وكذا التعرف على أهم العوائق التي تواجه هذا النوع من في 
شبكة  استخدامويقتضي ذلك أيضا تحديد سبل تطوير . في الشركات والقطاعات األخرى اإللكترونية

في تطوير  0221في الجزائر، وكذلك تحديد مدى أهمية اتفاقية روتردام  يمجال التجار الاإلنترنت في 
النقل البحري من خالل استخدام الوسائط اإللكترونية لمعرفة إن كان من مصلحة الجزائر االنضمام 

 .  بالجزائر لتعامالت اإللكترونيةء الذي تعرفه اإلى هذه االتفاقية في ظل التطور البطي
                                                           

مؤتمر في اإلسكندرية ناقش توحيد قوانين النقل البحري، جريدة . أوصى بدرس نصوص إتفاق روتردام  خالد حنفي،  (1)
 .22االقتصادية، ص ، الصفحة 00/22/0222، 22102الحياة، اإلسكندرية، مصر، العدد 
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إضافة إلى ما سبق، فإن التعامل اإللكتروني في مجال النقل البحري للبضائع ترتب عنه الكثير 
من النتائج واآلثار، فاعتماد التعامل من خالل سند شحن بحري إلكتروني كان له الكثير من 

القانونية المتعلقة اإليجابيات والسلبيات على حد سواء، كما أنه بذلك أثر بشكل مباشر على الوظائف 
بسند الشحن البحري، لذلك كان من الضروري بحث تلك اآلثار، وكيف كان انعكاس التعامل 

 .اإللكتروني عليها، من حيث تقليص أهمية تلك النتائج بالمقارنة مع سند الشحن التقليدي

لكتروني ورغم أن أغلب الفقه اتفق على أنه ال يختلف سند الشحن التقليدي عن سند الشحن اإل
إال من حيث الوسيلة المستعملة، إال أن اإلشكال بقي ُيطرح في ما يتعلق باالختصاص القضائي في 
حال نشوب نزاع في إطار التعاقد الذي يعتمد على هذا النوع من السندات، وبالتالي تحديد القانون 

القضائي، أو اللجوء إلى سواء تعلق األمر بالحل . الواجب التطبيق بعد انعقاد االختصاص لهيئة معينة
 .الوسائل البديلة لحل النزاعات ويتمثل األمر في هذه الحالة بالتحكيم اإللكتروني

محاولة تكملة الدراسة التي تناولناها من  ، هواختيار الموضوعالتي أدت بنا إلى سباب األ ومن
ة األمم المتحدة بشأن عقود اتفاقيخالل رسالة الماجستير باعتبار أن خاتمة الدراسة تناولت إشارة إلى 

والتي تسمى قواعد روتردام باعتبارها أحدث  0221نقل البضائع كليا أو جزئيا بطريق البحر لسنة 
 .ية في مجال النقل البحري للبضائعاتفاق

لذلك تناولت الدراسة هذه االتفاقية بالتفصيل في ما يتعلق بتجسيد مظاهر العولمة على عقد  
من خالل ما  النقل البحري للبضائع خاصة وأن هذه االتفاقية هي الوحيدة التي تناولت هذا المبدأ

ول مرة في أسمته بالنقل من الباب إلى الباب وأهم ما تناولناه من خالل هذه الدراسة هو اإلشارة وأل
 (1).تاريخ االتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري ما يعرف بسجل النقل اإللكتروني

                                                           
بدال من مصطلح سند الشحن اإللكتروني، إلى أن ( سجل النقل اإللكتروني)ويعود اختيار االتفاقية لهذا المصطلح   (1)

هذه االتفاقية ألول مرة تناولت أحكام النقل عبر الوسائط المختلفة، فلم تشترط أن تخضع االتفاقية لتنظيم أحكام النقل 
شريطة أن تكون ( برية، بحرية، جوية)تشمل مختلف عمليات النقل التي تتم عبر وسائط مختلفة البحري فقط، ولكنها 

 .أحد هذه الوسائط وهي النقل البحري قائمة وموجودة خالل عملية النقل للبضائع
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كذلك بحكم التخصص في مجال النقل البحري للبضائع والرغبة الشخصية في االهتمام 
على بالمواضيع ذات اإلسقاطات على القانون البحري الجزائري والتي لها عالقة بالتحديات االقتصادية 

 . المستوى الدولي

كما أن هذه الدراسة جاءت لتغطية النقص الموجود في معالجة مختلف قضايا النقل البحري وال 
 .سيما تأثير العولمة على عقد النقل البحري للبضائع

اعتبار : وفق موضوع هذا البحث وأهدافه تم  تحديد مجموعة من الفروض والتي تتمثل في
ية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا انضمام الجزائر إلى اتفاق

أمرا إيجابيا وضروريا تماشيا مع معطيات التجارة  0221أو جزئيا والمعروفة بقواعد روتردام 
في حين تميل الفرضية الثانية إلى كون انضمام الجزائر إلى . اإللكترونية البحرية على المستوى الدولي

انتشار نظام العولمة على اعتبار أن الجزائر إلى اآلن لم يشكل عائقا أمام  0221اتفاقية روتردام 
تواكب التطورات العلمية والتكنولوجيا المعاصرة في مجال النقل البحري مما قد يجعل من انضمامها 

 .لالتفاقية أمرا سابقا ألوانه وعديم الجدوى

ل إتمام هذا البحث قلة المراجع المتعلقة بموضوع الدراسة من بين الصعوبات التي واجهتنا خالو 
خاصة منها ما تعلق بمبدأ العولمة في مجال النقل البحري للبضائع في ظل اتفاقية روتردام، باعتبار 

إال أنها لم تدخل حيز التطبيق إلى اليوم لعدم تحقق  0221أن هذه االتفاقية ورغم أنها صدرت سنة 
إضافة إلى قلة االجتهادات القضائية والتي تعرف نقصا شديدا . دول المصدقةالنصاب المطلوب من ال

 .خاصة في مجال النقل البحري للبضائع في ظل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

بنقل البضائع عن طريق البحر في القانون الجزائري كونها ترتبط  الدراسة الحالية ومن خالل
، فيقتصر 0221على المستوى التجاري الدولي في إطار اتفاقية روتردام  ومدى تأثرها بمظاهر العولمة

بذلك مجال الدراسة على مظاهر العولمة في نقل البضائع عن طريق البحر في ظل اتفاقية روتردام 
حصرا باعتبار أن هذه االتفاقية استحدثت أمرا جديدا لم يكن يعرف من خالل االتفاقيات السابقة سواء 

وهو سجل النقل اإللكتروني، مما جعله بذلك محور  2221أو اتفاقية هامبورغ  2200كسل اتفاقية برو 
 .الدراسة
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 :نطرح من خالل هذا الموضوع إشكالية مهمة تلبية للهدف من الدراسةبناءا على ذلك، 

هل من مصلحة الجزائر االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي 
في ظل ما عرفته هذه  0221ن طريق البحر كليا أو جزئيا والمعروفة بقواعد روتردام للبضائع ع

 ؟ االتفاقية من تكريسها لمبدأ العولمة، وانتشار التعامل بالوسائط اإللكترونية

أم أن انضمامها إليها يعتبر دون جدوى باعتبار أن الجزائر ال زالت بعيدة عن مواكبة التطورات 
 رة اإللكترونية البحرية؟التي تعرفها التجا

 :ويتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية مجموعة من اإلشكاليات الفرعية

 هل تعتبر قواعد روتردام البديل الوحيد المالئم لتوحيد قوانين النقل البحري؟
هل ما استحدثته قواعد روتردام في ظل البيئة الرقمية من شأنه أن يعتبر حافزا النضمام و 

 قية وااللتزام بقواعدها؟الجزائر لالتفا
وما هي اآلثار واالنعكاسات التي ترتبت على اعتماد سند الشحن اإللكتروني باعتباره أهم ما 

 جاءت به اتفاقية روتردام في نطاق العولمة؟ 

لإلجابة على مجمل هذه اإلشكاليات، تناولنا الدراسة من خالل بابين، فكان الباب األول يتضمن 
اآلثار ، أما الباب الثاني فتناولنا من خالله لعولمة في صناعة النقل البحري للبضائعالمعالم الرئيسية ل

 . في ظل اتفاقية روتردام الناتجة عن استخدام سند الشحن اإللكتروني في عقد النقل البحري للبضائع
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 الدراسة ةيجهنم

 

 مقدمة

 للبضائعالمعالم الرئيسية للعولمة في صناعة النقل البحري : الباب األول

 العولمة ودورها في تطوير عقد النقل البحري للبضائع: الفصل األول

 النقل البحري للبضائع في ظل منظمة التجارة العالمية :المبحث األول
 العولمة ومنظمة التجارة العالمية: المطلب األول
 قطاع النقل البحري في إطار منظمة التجارة العالمية: المطلب الثاني
 النقل البحري للبضائع وتحديات العولمة: يالمبحث ال ان
 نظام نقل البضائع بالحاويات وأهميته في التجارة العالمية: المطلب األول
 (النقل من الباب إلى الباب)النقل متعدد الوسائط : المطلب الثاني

 مظاهر عولمة النقل البحري للبضائع في ظل اتفاقية روتردام: الفصل ال اني

 التنظيم القانوني لسند الشحن اإللكتروني: المبحث األول
 ماهية سند الشحن اإللكتروني: المطلب األول
  لطرق إصدار سند الشحن اإللكترونيالقواعد المنظمة : المطلب الثاني
 سند الشحن اإللكتروني ومدى مالءمته لقواعد التجارة اإللكترونية   :المبحث ال اني
 لتكوين سند الشحن اإللكترونيالطبيعة اإللكترونية : المطلب األول
 الطبيعة الدولية لسند الشحن اإللكتروني: المطلب الثاني
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في  اآل ار الناتجة عن استخدام سند الشحن اإللكتروني في عقد النقل البحري للبضائع: الباب ال اني
 ظل اتفاقية روتردام

ه في عقد النقل البحري للبضائع تقييم أ ر استخدام سند الشحن اإللكتروني وأ ر تنفيذ: الفصل األول
  في ظل اتفاقية روتردام

  تقييم أثر استخدام سند الشحن اإللكتروني في عقد النقل البحري للبضائع: المبحث األول
  دوافع استخدام سند الشحن اإللكتروني في عقد النقل البحري للبضائع: المطلب األول
استخدام سند الشحن اإللكتروني في عقد النقل البحري  التحديات والعوائق الناتجة عن: المطلب الثاني

 للبضائع
 اآلثار الناتجة عن تنفيذ عقد النقل البحري من خالل سند الشحن اإللكتروني: المبحث ال اني
أثر سند الشحن اإللكتروني على طرفي عقد النقل البحري للبضائع في ظل                 : المطلب األول
 اتفاقية روتردام

 اآلثار الناتجة عن الوظائف القانونية لسند الشحن اإللكتروني: مطلب الثانيال

آليات تسوية النزاعات الناتجة عن استخدام سند الشحن اإللكتروني في عقد النقل : الفصل ال اني
 البحري للبضائع في ظل اتفاقية روتردام

دور القضاء في تسوية النزاعات الناتجة عن السندات اإللكترونية في عقد النقل : المبحث األول
 البحري للبضائع 
 اإللكترونية الشحن سنداتتحديد اإلختصاص القضائي لتسوية النزاعات الناتجة عن : المطلب األول
 اإللكترونيةالشحن سندات لتسوية النزاعات الناتجة عن  تحديد اإلختصاص القانوني: المطلب الثاني
 البحرية التحكيم االلكتروني كوسيلة حديثة لحل النزاع في إطار التجارة اإللكترونية: المبحث ال اني
جراءاته ماهية التحكيم اإللكتروني : المطلب األول  البحرية في عقود التجارة اإللكترونيةوا 
  البحرية عقود التجارة اإللكترونية التحكيم اإللكتروني فيالناتجة عن قرار ار اآلث: المطلب الثاني

 خاتمة
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المعالم الرئيسية للعولمة في صناعة النقل البحري : الباب األول
 للبضائع

 

 العديد العولمة تمثل في صورتها العامة تحرير العالقات االقتصادية القائمة بين الدول، وهناك
 للبضائع وكذا التجارة البحري الدولي النقل معالم رسم تعمل على إعادة التي الحالية االتجاهات من

 خالل من وذلك والتجارة للنقل الدولية الشبكات في الدولية من أجل تحفيز الدول النامية على اندماجها
 .نظام تبادل البيانات اإللكترونياستخدام اللوجستية و  والهياكل للتكاليف واألسعار تغييرها

تشريع دولي حديث وموحد خاصة وأن  وال شك أن تحقيق ذلك يعتمد على ضرورة وجود
االتفاقيات الدولية الحالية والتشريعات الوطنية المتعلقة بعملية النقل البحري للبضائع يعتريها الكثير من 

  .النقص والقصور مما يجعلها بعيدة عن مسايرة متطلبات االتجاه المعاصر

ن خالله إلى دراسة العولمة لذلك سوف نتناول من خالل هذا الباب فصلين، أولهما سنتطرق م
ودورها في تطوير النقل البحري للبضائع على المستوى الدولي وكيف استطاعت أن تغير من شكل 
التجارة البحرية من خالل مواكبة ما أفرزته التطورات التكنولوجية واالقتصادية، ثم نتعرض إلى مظاهر 

 .في الفصل الثاني 0221م عولمة النقل البحري للبضائع في ظل اتفاقية روتردام لعا
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 النقل البحري للبضائعالعولمة ودورها في تطوير عقد : ولالفصل األ 

تأثيرها ذلك جليا من خالل  ظهريو  في عمليات التجارة الخارجيةمهما تلعب عملية النقل دورا 
لتنظيم كبيرة  مادية وماليةمكانيات وعلى اعتبار عدم وجود شركات مهمة ذات إ عاليةعلى تكلفتها ال

األمر الذي يجعلها توكل هذه المهمة إلى شركات أخرى أجنبية لتنفيذ عملية النقل  عمليات النقل الدولي
 .الخاصة بالبضائع

ولعل أهم وسيلة لنقل البضائع على المستوى الدولي هي النقل البحري للبضائع، والتي تمثل 
عن طريق  ينقل فما .الدول من مختلف القاراتالحجم األكبر للعمليات الدولية كونها تتم عبر كل 

للبضائع بالمقارنة   البحري مما يؤكد على أهمية النقل%  90 يعادل ما يقارب العالم تجارة البحر من
 .النقل األخرى مع وسائل

األول يتناول تحرير نطاق النقل البحري للبضائع في : لذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين
التجارة العالمية، بينما نتناول في المبحث الثاني عملية النقل البحري للبضائع وتحديات ظل منظمة 

العولمة في ما يخص عالقة األسطول البحري التجاري بالتقدم التكنولوجي وكذا دور الخدمات 
اللوجستية في دعم الموانئ على مستوى الوطن العربي بشكل عام، وعلى المستوى الوطني بشكل 

 .خاص
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 التجارة العالميةمنظمة النقل البحري للبضائع في ظل : المبحث األول

إن منظمة التجارة العالمية تعمل في حدود التجارة الدولية باختصاصات وأهداف متشعبة في 
وقد ظهرت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية ألول مرة من قبل سبيل تحقيق الغرض المنوط بها، 

مع مرور الوقت و ، (GAAT)االتفاقية العامة لتجارة الخدمات الواليات المتحدة األمريكية قبل بدء عمل 
إنشاء منظمة التجارة الدولية في جولة استدعى األمر وتشعب عمليات التجارة الدولية وتطورها 

 .غم من المعارضة األمريكية إال أنها وافقت في آخر األمراألورجواي وعلى الر 

 في التجارة العالمية ازدهارا وتطورا ملموسا عرف العالممنظمة التجارة العالمية بعد أن  تتأسس
يعمل على  متطورالعالمية على إنشاء نظام تجاري قوي و ومنظمة التجارة  اتفاقية الجات ساعدتقد و 

 . التدفق التجاري بشكل سهل ومزدهر

بالنظر إلى التغيرات السياسية واالقتصادية على مستوى العالم خاصة خالل السنوات األخيرة 
ة بفضل التطورات التكنولوجية وبظهور منظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية وسيطرة الشركات متعدد

ورغم هذا التقدم والتطور الذي . الجنسيات كان لذلك األثر الكبير على عمليات النقل البحري للبضائع
عرفته التجارة البحرية الدولية إال أن الدول العربية عموما والجزائر خصوصا لم تنهل من نتائج هذا 

كوين أسطول تجاري بحري التطور وبالتالي بقيت متمركزة في دائرة معاناتها بسبب عدم قدرتها على ت
بالقدر الذي يتماشى والتعديالت والتطورات ( باستثناء موانئ دول الخليج العربي)مهم أو تنمية موانئها 

التي عرفها هذا المجال من استخدام نظام الحاويات واعتماد النقل متعدد الوسائط أو ما عرفته اتفاقية 
 .بالنقل من الباب إلى الباب 0221روتردام لعام 

 :لذلك سوف يتم دراسة هذا المبحث من خالل المطلبين التاليين

 العولمة ومنظمة التجارة العالمية :المطلب األول
 قطاع النقل البحري في إطار منظمة التجارة العالمية: المطلب ال اني

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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 العولمة ومنظمة التجارة العالمية: المطلب األول

 ذلك إلى للوصول نظرياً  األقل على تسعى العالمية التجارة منظمة في المشتركة الدول إن
 األقطار تكتالت أو األقطار رغبة إلى مردها جم ة صعوبات من التطبيق يعتري ما رغم المثالي الوضع
 .(1) معين تبادلي تجاري لوضع قيمة أعلى تحقيق من األوروبي االتحاد مثل

على إثر ميالد منظمة التجارة  -العالمية ومما الشك فيه أن التغيرات التي تشهدها التجارة 
والمشاكل التي تعرضت لها جعلت من الضروري تعديل بعض القواعد واإلجراءات لتناسب  -العالمية

وضع التجارة العالمية والظروف االقتصادية الحالية والمستقبلية، وقد ذلك إلى مناقشة أعضاء الجات 
عد لتساير التطورات االقتصادية الراهنة، حيث شمل في جولة األروغواي موضوع تحديث بعض القوا

االتفاق موضوعات جد حساسة لها آثارها المباشرة على اقتصاديات الدول النامية وفي مقدمتها الدول 
 (2).العربية

من خالل هذا المطلب سوف نتطرق بداية إلى تحديد مفاهيم العولمة وخصائصها وأهم أهدافها 
 .في مجال التجارة الدولية

 اإلطار العام للعولمة ومنظمة التجارة العالمية: الفرع األول

 اإلطار المفاهيمي للعولمة: أو             

رغـم أن مفهـوم العولمـة أصـبح أحـد المفـاهيم الـشائعة فـي عالمنا الراهن إال أن الفقهاء لم يتفقوا 
العولمة ظاهرة متعددة األوجه إال أن إن  على تحديد تعريف لها حيث يرى روجيه جارودي بأنهـا

نظام يمكن األقويـاء مـن فـرض الـدكتاتوريات الإلنـسانية : الفقهاء لم يتفقوا على تحديد تعريف لها، بأنهـا

                                                           
 : العولمة ومنظمة التجارة العالمية، المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، على الموقع اإللكترونيسمر صالح،  (1)

https://hrdiscussion.com/hr29598.html 21/22/0221: ، تم االطالع بتاريخ00/20/0222: بتاريخ. 
عد تنظيم التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية وآثارها على المؤسسة االقتصادية محمد زيدان، قوا( 2)

المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي : الجزائرية، ورقة عمل مقدمة للملتقى الوطني األول حول
 .00/20/0222: الجديد، المنعقد بتاريخ

https://hrdiscussion.com/hr29598.html


 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

20 
 

ولعل ما جعل العولمة تبرز  (1).التـي تـسمح بـافتراس المستـضعفين بذريعـة   التبادل الحر وحرية السوق
الثورة العلمية والتكنولوجية من جانب، والتطورات الكبرى التي حدثت في عالم  هو تعمق آثار... آثارها

االتصال، والتي يمكن القول أنها أحدثت ثورة في العالم من خالل تطور الحواسب اإللكترونية واألقمار 
  (2)(.اإلنترنت)الصناعية وظهور شبكة المعلومات الدولية 

العولمة جسدت كل مظاهر الرأسمالية العالمية، وقد يعتبر أن ( Jhon Cobb)جان كوب 
. السياسات، الثقافية والتكنولوجا، والمال، واألمن القومي والبيئي: تجسدت في ستة أبعاد منفصلة هي

قد ال "القائل ( Peter Marcuse)وفي البحث عن تحديد أكثر للتعريف، يبرز تصور بيتر ماركوس 
تحت الشمس، ولكنها شكال خاصا للرأسمالية، أحاطت من خالله يتضمن مفهوم العولمة شيئا جديدا 

 (3)".العالقات الرأسمالية كافة األبعاد والمجاالت اإلنسانية

تعددت المفاهيم والتعاريف التي حاولت قدر اإلمكان وضع مفهوم شامل وجامع لمصطلح 
يخضع لمعيار العالقات  العولمة وكل من تلك التعاريف كان يتوقف على خلفية معينة، فمنها ما كان

الدولية بين السياسة والعالمية، ومنها ما كان يخضع لمعيار دور الدولة وعالقتها بسياسة االنفتاح، 
 .وهكذا اختلفت المفاهيم باختالف التوجهات والمعايير المعتمدة في وضعها

في العالم حاليا تلك الحالة أو الظاهرة التي تسود : كما عرف البعض من الفقه العولمة على أنها
بمجموعة من العالقات والعوامل والقوى التي تتحرك بسهولة على المستوى الكـوني الجغرافية للـدول 
ويـصعب الـسيطرة عليهـا تـساندها التزامـات دوليـة أو دعـم قـانوني مـستخدمة آليـات متعددة ومنتجة 

كيان متشابك  المي لتربط العـالم فـي شـكل آلثار ونتائج تتعدى نطاق الدولة الوطنية إلى المستوى الع

                                                           
 .02/22/0222: ، بتاريخ0122وآثارها االقتصادية العالمية، الحوار المتمدن، العدد أبو بكر عساف، العولمة ( 1)
محمد عبد الستار كامل نصار، دور القانون الدولي العام في النظام االقتصادي العالمي الجديد، مكتبة الوفاء  (2)

  .02، ص 0222القانونية، الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، 
رودريك إيليا أبي خليل، موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية والحاكمية العالمية،  (3)

  .02، ص 0222منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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كما يراها البعض أنها وسيلة هيمنة وشكل من أشكال الهيمنة . (1) األطراف يطلق عليه القرية الكونية
 (2).الغربية الجديدة

اإلنتاج  خط فيها يتحول تاريخية رأسمالية صيرورة بأنها العولمة سويزي بول كما يعرف
 الرأسمالي مع االنتاج عولمة دائرة الى والتجارة والتسويق والتوزيع المبادلة عولمة دائرة من الرأسمالي
إلى  كله العالم إلخضاع يؤدي مما الرأسمالية اإلنتاج وعالقات وقوى اإلنتاجي المال رأس عولمة
التبادل  نظام وسيادة والمركزية العالمية الرأسمالية القوى وتوجيه وهيمنة قيادة تحت الرأسمالي النظام
 (3).المتقدمة الرأسمالية االقتصاديات لصالح والمتميز الشامل

ولعل أهم مظهر من مظاهر العولمة على المستوى التجاري الدولي هو العولمة االقتصادية، 
باعتبار أن التجارة الدولية تمثل عمود ارتكاز بالنسبة القتصاديات الدول، فمتى ازدهرت التجارة الدولية 

ققت أهدافها كان لذلك األثر الكبير في تطوير اقتصادها للدرجة التي تجعلها تأخذ مصاف لدولة ما وح
 .الدول المتقدمة

وفتح  االقتصادية الحرية مثل االقتصاد مجال في الغربية القيم نشر االقتصادية بالعولمة ويقصد
اقتصاد  وربط االقتصادي النشاط في الحكومات تدخل وعدم والطلب، للعرض ألسعار وترك األسواق
 المجال واسعاً  وتفسح األموال رؤوس حركة زيادة الظاهرة هذه وتعكس العالمي، باالقتصاد النامية الدول
 (4).المال من المزيد لجمع األموال رؤوس أصحاب أمام

 ىاألول األفكارتعني نشر الفكر الغربي في مجال االقتصاد وذلك الفكر الذي يعني العودة إلى 
للرأسمالية من حيث إطالق المبادرة الشخصية وحق الملكية والتأكيد على الحرية االقتصادية وسيادة 

                                                           
ل إفريقيـا، العـدد األول، وري منير، مقومات مسايرة العولمة االقتصادية للدول العربيـة، مجلـة اقتـصاديات شـمان (1)

 . 11، ص0220السداسي الثاني، 
 .01، ص 0222حسن حنفي عبد الغني، المثقف العربي والعولمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  (2)

محمد نبيل الشيمي، العولمة واألزمة االقتصادية العالمية، موقع الحوار المتمدن،  (3)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160058 تم 02/22/0222: ، بتاريخ0122 العدد ،

  .21/22/0221: االطالع بتاريخ
أحمد عبد العزيز، جاسم زكريا، فراس عبد الجليل الطحان، العولمة االقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية، مجلة  (4)

 .22، ص 0222، 12اإلدارة واالقتصاد، العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160058
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قوى السوق وفتح األسواق وغل يد الحكومات في التدخل في األنشطة االقتصادية وربط اقتصادات 
 (1).الدول المتخلفة باالقتصاد العالمي وتقوية العالقات بين رجال األعمال وصناع القرار

 خصائص العولمة وانعكاساتها على دول العالم ال الث:  انيا           

 في تغيير مفهوم عقود التجارة الدولية العولمة دورـ /0

لقد كانت العالقات االقتصادية تزداد بين األمم والدول بقوة، باستثناء فترات قليلة للغاية مالت 
وتراجعت خاللها معدالت التجارة الدولية ومعدل انتقال رؤوس خاللها الدول إلى االنكفاء إلى الذات، 

لقد كان من ثمار المتغيرات السياسية واالقتصادية وما الزمها من سياسات تحررية، أن . (2)األموال
زاء سياسات التحرر والشمول  تراجعت فكرة تجارية العمل أمام فكرة رأسماليته، فأمام هذه المستجدات وا 

العالقات االقتصادية منها والتجارية تراجعت األفكار التقليدية التي سيطرت لسنوات  وتأثيرها على كل
 . (3)طويلة على فكر المشرعين الوطنيين

، (4)كما ال يصلح المعيار القانوني للقول بدولية العقد لمجرد ارتباط عناصره بأكثر من دولة
، وعلى هذا (5)ر أجنبي يربطها بأكثر من دولةفالرابطة العقدية للصفة الدولية ال ترتبط باقترانها بعنص

األساس ال يعد دوليا عقد النقل البحري الذي يتم بين الموانئ المصرية مثال حتى ولو تم النقل على 
 02في حكمها الصادر في  ROUENمحكمة استئناف رويان )سفينة أجنبية بمعرفة ناقل أجنبي 

 (6)(.2212نوفمبر 

إن التطور الواسع لوسائل االتصال وتحولها السريع من النظام التقليدي إلى النظام اإللكتروني 
الحديث بفضل التحول من استخدام الوثائق الورقية إلى استخدام الوثائق اإللكترونية وما تبعه من 

                                                           
  .محمد نبيل الشيمي، مرجع سابق (1)
  .02محمد عبد الستار كامل نصار، مرجع سابق، ص  (2)
انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، محمد إبراهيم موسى، ( 3)

  .02، ص 0222
 .12محمد إبراهيم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص  (4)

(5) Pommier J-C : Principe d’autonomie et loi du contrat en droit international privé 

conventionnel, Economica, 1992, p 143. 
 .10محمد إبراهيم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص  ( 6)
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وقيع اإللكتروني أو اهتمام أوسع بالتكنولوجيا والثورة العلمية التي أفضت إلى اعتماد إلى ما يعرف بالت
الرقمي بدال عن التوقيع التقليدي الخطي، كل ذلك اقتضى ضرورة وضع قواعد قانونية تنظم هذا النوع 
الحديث من العقود، األمر الذي كان من شأنه العمل على تشجيع وتطوير حركة التجارة اإللكترونية 

 .الدولية

توفيق لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري لقد بدأت االستخدامات الواسعة لشبكة اإلنترنت عقب 
إلى وضع قانون نموذجي خاص بالتجارة اإللكترونية استلهمته المشروعات ( األونسيترال)الدولي 

المقدمة للخدمات اإللكترونية كشروط اتفاقية في عقودها، ثم استوحت الدول أحكامها في إصدار 
فاعتماد . (1)رات اإللكترونية على وجه الخصوصقوانين خاصة بالتوقيع اإللكتروني وحجية المحر 

قواعد اإلنترنت في مبادئ التجارة الدولية يقتضي التحرر من كل القيود خاصة في ما يتعلق باستخدام 
اإلنترنت على المستوى الداخلي على أن تكون للعقود المبرمة في هذا اإلطار الحجية القانونية التي 

 .اتجة عن استعمال الوسائل اإللكترونيةتسمح بإثبات تلك التعامالت الن

وقد كان لذلك الدور البارز في االعتراف بهذه الوثائق اإللكترونية ومساواتها بتلك اليدوية بل 
ن كان . والتأكيد على عدم إمكانية الطعن في صحتها لمجرد أنها تمت عبر شبكة االتصاالت الدولية وا 

 (2).وصول إلى تلك الوثيقة اإللكترونيةهذا االعتراف أو التأكيد مشروط بسهولة ال

 العولمة على دول العالم ال الث انعكاساتـ /2

العالمي، إال  رغم محاولة مسايرة واستجابة الدول العربية إلمالءات مؤسسات الحكم االقتصادي
أن ذلك لم يكن بالشكل الذي يحمي هذه الدول من مختلف اآلثار السلبية،و نبين ذلك من خالل ما 

 :يلي

                                                           
 .2غير منشور، ص دون تاريخ، هاني دويدار، جدلية العالقة بين التجارة اإللكترونية وتحرير التجارة العالمية، ( 1)
(2)

 L’ écrit… peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors 

que son intégrité désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées.  . محمد إبراهيم موسى، ينظر
 .02التجارة الدولية، مرجع سابق، ص  انعكاسات العولمة على عقود
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نتيجة تهميش عمليات التخطيط المركزي المتعلقة بتنمية  تخلي الحكومات عن القيام بمسؤولية التنميةـ 
ـ الفراغ كونه يهدف إلى الربح فقط ذلك فشل القطاع الخاص في سد مختلف القطاعات الحساسة، قابل

 .في اجتالب االستثمار األجنبي لعجز في زيادة االدخار المحلي والفشلا

 .درة التصدير خارج مجال المحروقاتنـ 

التكنولوجيا والطاقة البديلة والتقنية، وأحيانا حتى في مجال  زيادة مظاهر التبعية خاصة في مجالـ 
 .الغذاء واللباس

 .تراجع أو شبه غياب التجارة البينية العربيةـ 

أي ما %  2.2من )  إجمالي اإلنتاج العالمي تراجع نسبة مساهمة اإلنتاج اإلجمالي العربي منـ 
 (1).(0222مليار دوالر سنة  122  أي ما يعادل% 0.2، إلى 2222مليار دوالر سنة  212يعادل 

 (2)جدول يوضح مؤشر انفتاح قطاع الخدمات في الجزائر وبعض الدول العربية 

 )%(مؤشر ا نفتاح  الدولة
 02 األردن
 02 البحرين
 22 تونس
  2 الجزائر
 02 مصر
 22 المغرب
 02 السعودية
 02 الكويت

 
                                                           

(1)
http://anthro-: الموقعانعكاسات العولمة على واقع التنمية في دول العالم الثالث، على  الشيخي،فاضل  

topic-world.ahlamontada.net/t864  ، 21/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 
 http://www.arab-: على الموقع أحمد طلفاح، المعهد العربي للتخطيط، (2)

10.pdf-api.org/images/training/programs/1/2007/23_C31 22/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 

http://anthro-world.ahlamontada.net/t864-topic
http://anthro-world.ahlamontada.net/t864-topic
http://anthro-world.ahlamontada.net/t864-topic
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/23_C31-10.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/23_C31-10.pdf
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مليار  222.2ارتفع إجمالي رصيد ديون البلدان النامية بشكل دراماتيكي في العقد الماضي من 
تريليون  0.1، ووصلت الى ما يقارب من 2222مليار دوالر عام  0220، الى 2212دوالر عام 
ومعدل خدمة الدين الذي وصل ، ومع نمو حجم هذه الديون ارتفعت أسعار الفائدة 0220دوالر عام 

ولمة األسواق المالية وما انطوت عليه من ــن ع، إذ أ%222في بعض هذه البلدان الى ما يزيد عن 
تراجعت مساهمة كما إجراءات للتحرير المالي، كانت ذات آثار هامة وخطيرة على البالد النامية، 

( تريليون دوالر 22 0220الغ كما في نهاية الب)في الناتج المحلي العالمي ( دولة 202)الدول النامية 
، أما فيما (الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي واليابان)للدول المتقدمة %  22في مقابل %  02الى 

الي الناتج المحلي ــمن إجم%  0رق األوسط قد شاركت بحوالي ــاهمة دول الشــــــيتعلق في مس
 .(1)ميـــالـــالع

 وتنخفض جودتها وتتحسن والخدمات السلع من المنتجات تتنوع العولمة هذه ظل يفترض أنه في
 القطاع مشاركة وستتوسع العربية الدول بها تتمتع التي النسبية المزايا من االستفادة وسيتم تكاليفها
 ظاهرة على التغلب في الوطني االقتصاد ومساعدة الخصخصة توجهات تنفيذ سيتم كما الخاص
 على والتشجيع العادلة غير األجنبية المنافسة ضد المناسبة الوقائية اإلجراءات واتخاذ ... االغراق
 (2).الحديثة التقنيات على والحصول والتطوير البحث

لكن رغم ذلك فالعولمة من شأنها أن تكون نقمة على دول العالم الثالث والذي يمثل أغلب الدول 
انعكاسات العولمة عليها خاصة في مجال النقل والخدمات، كإلغاء العربية، التي فعال عانت كثيرا من 

 .التعريفة الجمركية على االستيراد مما أثر سلبا على الميزانية العامة لهذه الدول

 درامص يعد الذي بالنفط المتمثلة العربية المالية الثروة موارد قوة إضعافعملت العولمة على 
 من استثناؤه تم حينما كسلعة أهميته إضعاف يتم حيث العربية الدول من لكثير تيجياراواست رئيسيا

                                                           
http://www.f-: على الموقعحركة التجارة الدولية في ظل العولمة وانعكاسها على الدول النامية، دون إسم،  (1)

law.net/law/threads/15240 21/22/0221: تم االطالع بتاريخ. 
 ،24المجلد  والقانونية، تصاديةاالق للعلوم دمشق جامعة مجلة والتحديات، الفرص االقتصاد عولمة بلوناس، اهلل عبد (2)

 .197 ص ،2008 األول، العدد

http://www.f-law.net/law/threads/15240
http://www.f-law.net/law/threads/15240
http://www.f-law.net/law/threads/15240
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 الجمركية والقيود ئبراالض تخفيض من المعلومات بتجارة أسوة الدولية التجارة لحرية تخضع التي السلع
 .(1)المستهلكة الدول من عليها المفروضة

دخولهـــا أســـواق الــــدول تعرضـــت صـــادرات العــــالم الثالـــث لمعوقـــات ال عالقــــة لهـــا بالتجـــارة عنــــد 
المتقدمة، مثل معايير العمل ومعايير الصحة والسالمة، وكذلك تعرُّض أسعار هذه الصادرات للتدهور؛ 

ســـماح إضـــافة إلـــى  .حيـــث إن أســـعارها الحاليـــة ال تعكـــس أســـعارها الحقيقيـــة طـــوال العقـــدين الماضـــيين
ســـتخدام النفـــوذ وفـــرض الهيمنـــة العولمـــة بتفضـــيل بعـــض الـــدول وتهمـــيش الضـــعفاء والتـــذرع بالعولمـــة ال

واستخدام القوة والعقوبات االقتصادية، وكذلك حجب التكنولوجيا عن الدول الساعية إلى النمـو، وهـو مـا 
 (2) .يزيد من حدة الصراع بين الشمال والجنوب، ويزيد الفجوة االقتصادية بين الطرفين

لى تحسين ظروف ممارسة التجارة لذلك ال بد للدول النامية وخاصة الدول العربية من العمل ع
الدولية والعمل على االستفادة من الثورة المعلوماتي والتطور التكنولوجي الذي أصبح يسير بوتيرة 

 .سريعة لدى الدول المتقدمة، واالستفادة من تجارب هذه الدول لالقتراب من ما وصلت إليه

 اإلطار العام لمنظمة التجارة العالمية: الفرع ال اني

 نشأة منظمة التجارة العالمية: أو 

قبل الحديث عن نشأة منظمة التجارة العالمية ال بد من تحديد مراحل نشأة االتفاقية للتعريفات 
 .والتجارة والتي تعرف باسم اتفاقية الجات والتي على إثرها انبثقت منظمة التجارة العالمية

 من منظمة الجات إلى منظمة التجارة العالمية

 وافقت حيث ،ةالعولم ظاهرة على الدالة الرموز أكبر للتجارة العالمية المنظمة أصبحت لقد
 التنافس تحرير من ذلك يعنيه ما من الرغم على ،بإنشائها الخاصة المعاهدة على العربية الدول معظم
 في الوقوف إلى تؤهلها التي ،ةالقو  عناصر إلى تفتقر التي الدول هذه قدرة في يشكك ما وهو الدولي
 العولمة من الحالية المرحلة أن ذلك. القومية الدولة ومكانة دور تراجع ظل في خاصة المنافسة وجه

                                                           
  .22أحمد عبد العزيز، جاسم زكريا، فراس عبد الجليل الطحان، مرجع سابق، ص  (1)
 .فاضل الشيخي، مرجع سابق  (2)
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 والسوق واالقتصاد الوطني النطاق اختراق إلى الوطنية السيادة ونطاق الحدود تجاوز من تحولت
 تنافسية بقدرات المتقدمة الدول تنفرد المقابل في "الوطني اإلطار فوق ما"ـ ب يسمى ما ضمن المحلي،
 .(1)العولمة إطار في اإليجابي التفاعل العربية في الدول فرص من تحد جدا كبيرة

البلد المنتصر )كانت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مناسبة للواليات المتحدة األمريكية 
والمنظمات العالمية لفرض سياستها على العالم، وتشكيل ما تريد تشكيله من المؤسسات ( في الحرب

 التي تحل بها كثيرًا من المشكالت التي نشأت من الحروب؛ بحيث تستفيد االستفادة القصوى من تلك
 (2).المنظمات

الحرب العالمية الثانية فكرت البلدان الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية في  عقب
للتجارة الحرة بين الدول، ولتحقيق هذا الهدف اقترحت التوسع في التجارة العالمية من خالل إقامة نظام 

الواليات المتحدة بدء مفاوضات دولية إلقامة نظام تجاري دولي متعدد األطراف، وبناء على هذا 
عام  واستكمل أعماله في جنيف 2202االقتراح انعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف في لندن عام 

بصدور ما يسمى  2201مارس  00نوفمبر إلى  02في الفترة الممتدة بين ثم اختتمها بـهافانا  2202
التصديق عليه خوفا من المساس بميثاق هافانا أو ميثاق التجارة الدولية والذي رفضت الواليات المتحدة 

 .بسيادتها

  من هنا نشأت االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة والتي أصبحت تعرف باتفاقية الجات
  General Agreement on Tariffs and Trade) )G.A.T.T).(  22/22/2202وذلك في 

 . 22/22/2201لتصبح سارية المفعول ابتداء من 

                                                           
،  السداسي 2مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، العدد غربي محمد، تحديات العولمة وآثارها على العالم العربي،  (1)

 .01، ص 0222األول، 
 
(2)

محمد بن سعود العصيمي، منظمة التجارة العالمية والعولمة االقتصادية، مجلة البيان، من موقع موسوعة االقتصاد  
 اإلسالمي، والتمويل 

rab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%http://iefpedia.com/a
AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8

-5%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
765-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82 22/22/0221: تم االطالع بتاريخ. 

http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
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 Generalالعامة للتعريفات والتجارة  االتفاقيةالجات هي األحرف األولى من تسمية 
Agreement on Traffs " تنظيم عملية المبادالت وهي عبارة عن معاهدة دولية الهدف منها

قد وقفت الواليات المتحدة األمريكية ضد قيام هذه المنظمة و ... التجارية بين الدول الموقعة عليها
 (1). بحجة أنها يمكن أن تنازع الكونغرس األمريكي صالحياته في توجيه التجارة الخارجية

ت هذه الجوالت مجاال قطعت مسيرة الجات بمفاوضات طويلة األمد بين الدول األعضاء فشكل
إلنضاج التجارب في االتفاقيات المختلفة، وللنظر في إدخال سلع أخرى لتكون مشمولة في االتفاقيات 

، وقد حملت الجوالت الثالثة األخيرة 2201جوالت كانت األولى في جنيف عام  1القائمة، وقد تم عقد 
ـ  2220جولة كينيدي : الجوالت هي هذه)تحوالت كبرى وترجمة عملية لتطور المنطلقات التجارية 

وكانت جولة أورغواي أهم  2222ـ  2212، وجولة أورجواي 2222ـ  2222م، وجولة طوكيو 2222
 (2).تلك الجوالت على اإلطالق

على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في  21/20/2220: في مراكش تم التوقيع بتاريخ
يناير  2دولة ودخلت المنظمة حيز النفاذ اعتبارا من  200 ختام مفاوضات جولة أورجواي بواسطة

محلة اتفاقية الجات ( OMC)وقد تم العمل على أن تحل منظمة التجارة العالمية  (3).2221
(GATT )في خالل سنتين كأقصى تقدير. 

كانت أهم أهداف منظمة التجارة العالمية تتمثل في تحرير التبادل التجاري للسلع والخدمات 
ورفع المستوى المعيشي للدول األعضاء إضافة إلى ضرورة إحداث نظام دولي تجاري دائم ومتكامل 
في سبيل العمل على تسوية مختلف النزاعات بين أطراف المنظمة والمحافظة على العالقات التجارية 

 .بين الدول األعضاء

ها أن تضيق المجال تختلف منظمة التجارة العالمية عن الجات في عدة نواح مهمة من شأنو 
أمام العمل من جانب واحد، فالمنظمة ستشرف على تنفيذ القوانين الخاصة بالقضايا التجارية بطريقة 

                                                           
لجات إلى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة ماجستير، معهد العلوم اإلقتصادية، جامعة بن موسى كمال، من ا  (1)

 .212، ص2222الجزائر، أفريل 
  .222رودريك إيليا أبي خليل، مرجع سابق، ص  (2)
  .22، ص0222الجامعة الحديثة، مصر، مصطفى رشدي شيحة، اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة، دار  (3)
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التجارة الدولية تمثل العصب المركزي القتصاديات ذلك أن . (1)أكثر شموال مما كانت تقوم به الجات
تي تعنى بدراسة التجارة الدولية بمراحل دول العالم ومع هذه األهمية فقد مرت النظرية االقتصادية ال

ووصواًل إلى .. .ممكناً تطورت من خاللها بدءًا بالنظريات التي كانت ترى االكتفاء الذاتي لكل بلد أمرًا 
النظريات الحديثة التي ترى التوسع في التجارة البينية بين دول العالم وأنها تزيد من رفاه العالم والدول 

 (2).؛ فال بد من تحريرها من القيودءسوا المشاركة فيها على حد

 الفرق بين منظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية

 منظمة التجارة العالمية منظمة الجات
تمثل اتفاقية قانونية متعددة األطراف، أما 
المنظمة العالمية للتجارة فهي منظمة عالمية 
وجهاز لإلشراف والمراقبة وحل النزاعات بين 

 .األعضاء

استخدام القواعد المتعددة األطراف عوض 
أي قيام نظام تجاري ، استخدام القواعد الفردية

متعدد األطراف تشارك في وضعه وتطبيقه 
مجموعة من الدول وال تنفرد كل دولة بوضع 
نظام تجاري خاص بها، بهدف الوصول إلى 

 .نظام تجاري عالمي حر
قواعد الغات تطبق بشكل مؤقت أما قواعد 

مة العالمية للتجارة فهي شاملة ودائمة المنظ
وبالتالي فإن قواعد الغات لم تكن ملزمة غالبا، 

فإنها ملزمة لألطراف، ألن لها  OMCأما قواعد 
 .جهاز دائم لحل النزاعات وتسويتها 

اقتصار الحماية على استخدام التعريفة الجمركية 
أقرت االتفاقية إمكانية استخدام الضريبة  فقد

كأداة لتحقيق الحماية  -دون سواها -الجمركية 
التي قد تحتاج إليها الدولة العضو في حاالت 
محددة ومسموح بها واستبعاد كل وسائل الحظر 
والتقييد عن طريق الحصص الكمية والتراخيص 
والقيود اإلدارية األخرى، كما أقر االتفاق قيام 
الدول األعضاء بخفض التعريفة الجمركية 

اتها تدريجيا مع ربط التعريفة المطبقة على وارد
التي يتم االتفاق عليها بحيث ال يمكن زيادتها 
مستقبال، والعدول عن استخدام أسلوب الدعم 
واالمتناع عن اإلغراق وغيره من الممارسات 

 .التجارية الضارة
إن قرارات الغات لم تكن تستلزم إقرارا من 
السلطات التشريعية للدول األعضاء، أما قرارات 

نظمة التجارة العالمية فيتم إقرارها من السلطات م

تلتزم الدول الموقعة على : مبدأ عدم التمييز
االتفاقية بعدم التمييز بين الشركاء التجاريين 
وتمنحهم جميعا حقوقا متساوية في إطار تطبيق 

                                                           
 .محمد زيدان، مرجع سابق  (1)
 .، مرجع سابقمحمد بن سعود العصيمي  (2)
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 .التشريعية للدول مما يعطيها أساسا قانونيا راسخا
إن اتفاقية الغات كانت تنظم التعامل في التجارة 
بالسلع، في حين أن المنظمة العالمية للتجارة 
تغطي اتفاقياتها التعامل في السلع والخدمات 

 .والملكية الفكرية

مبدأ الدولة األولى بالرعاية، ومفاده أن أي ميزة 
أو رعاية أو امتياز أو حصانة تمنحها دولة 
عضو ألي طرف آخر أو منتج تابع لهذا الطرف 
يجب أن تسري على الفور وبدون أي شرط على 
أي منتج مماثل في أي دولة من الدول األعضاء، 
وبالتالي تلتزم كل دولة بإخضاع المنتجات 
المماثلة الواردة من مختلف الدول لنفس الرسوم 

 . الجمركية
نظام النظر بحل المنازعات والمشاكل التجارية 

 .تملبين الدول األعضاء في ظل الجات غير مك
تلتزم األطراف المتعاقدة : قاعدة المعاملة الوطنية

بمعاملة المنتجات األجنبية نفس المعاملة التي 
تمنحها للسلع الوطنية وذلك فيما يتعلق بالضرائب 

 .المحلية
حيث : المعاملة الخاصة للدول النامية واألقل نموا 

تضمنت االتفاقية إقرارا بمبدأ حق الدول النامية 
نموا في معاملة خاصة و أكثر تميزا سواء واألقل 

من ناحية التعريفة الجمركية التي تطبقها أو درجة 
التزامها بالقواعد أو بتوقيت تنفيذها إلتاحة درجة 
أعلى من المرونة، ومنح فترات انتقالية تقوم 
خاللها بتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة، 
فضال عن التزام الدول المتقدمة بإتاحة 

مساعدات والمعونات الفنية الالزمة لهذه الدول ال
وتوفير األجهزة الضرورية لتنفيذ هذه القواعد 

 .وتدريب المسؤولين على تنفيذها
وفي إطار هذه المعاملة الخاصة تأتي بعض 
االستثناءات الممنوحة في إطار مبدأ الدولة 

 . األولى بالرعاية كما سنرى الحقا

 

سليمان ناصر، التكتالت ا قتصادية اإلقليمية : بناءا على ما ورد بالمرجعجدول من إعداد الباح ة 
، 0جلة الباحث، العدد كإستراتيجية لمواجهة تحديات ا نضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ـ دراسة لحالة الجزائر، م

 .22و  22، ص 2112

 إلى يرمز فإنه الجات مسمى يستخدم كان عندما: W.T.O إلى الجات مسمى من إن التحول
 أو التطبيق مساحة أن إلى باإلضافة هذا دائمة، منظمة فإنها W.T.O أما منظمة وليست اتفاقية
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 أدخلت العالمية التجارة منظمة ولكن فقط البضائع مع للتعامل الجات ترمز كانت فقد ازدادت النطاق
 بمرور تتولد التي التعامالت من وغيرها( TRIPS) الفكرية والحقوق( GATS) الخدمات جناحها تحت
 التجارة منظمة بينما مفككة الجوانب متعددة إدارة الجات كانت فقد إختلفت الطريقة فإن وكذلك الوقت
 (1).وموحدة شاملة اتفاقية عن عبارة

ا ال يمكنهو  منظمة التجارة العالميةفي مقر لها مكان  دول العالم الثالث البعض وتبقى 
 ،ناميبيا ، ماالوي،دومينيك ، بوركينافاسو،بوتسوانا ،البنين: الدول يمكن أن نذكرالتفاوض، من هذه 

 (2)...النيجر

لم يكن هناك حركة مماثلة لتحرير التجارة في الخدمات متعددة األطراف حتـى انعقـاد مفاوضـات 
القتصاد حيث يعتبر قطاع الخدمات األسرع واألضخم نموًا بالنسبة ل. 2221الجـات وسريانها عام 

من الناتج العالمي، وفي العديد من الدول يوفر أكبر حصة من %  22فهو يوفر أكثر من  ،العالمي
اسـتثنائيًا  –ولكن عـدم تـوفر اإلطار القانوني لتجارة الخدمات الدولية كان استثنائيًا وخطيرًا  ،الوظائف

وخطيرة ألنه لم يكن  ،كقطاع السلع ألن الفوائـد المحتملـة لتحريـر الخدمات تعتبر كبيرة على األقل
 .(3)هناك أسـاس قـانوني لحـل تضـارب المصالح الوطنية

كما أن جولة أورجواي هي عمل من أعمال الدول االستعمارية ال يختلف في قليل أو كثير عن 
 ، فدول العالم الثالث ال تستطيع منافسة الدول المتقدمة ذات التفوق التجاري(4)أعمال أخرى سابقة

 .والتي تتمتع بكل معطيات النجاح واستغالل كلي للتكنولوجيا والثورة المعلوماتية

                                                           
  .سمر صالح، مرجع سابق (1)
(2)

  Jean claude lefort, l’ OMC à t-elle perdu le sud , N° 2750, les document information de 

l’assemblé nationale; 2000, P 54 
، موقع منظمة (GATS FACT AND FICTION)الحقيقة والخيال  (جاتس)االتفاق العام للتجارة في الخدمات  ( 3)

  :على الموقعدون تاريخ، العالمية، التجارة 
http://www.wtoarab.org/UploadFiles/2011/gatesagreement.pdf?lang=ar االطالع ، تم 1ص

 .02/21/0222: بتاريخ
، 2222النهضة العربية، مصر، علي إبراهيم، منظمة التجارة العالمية، جولة أورجواي وتقنين نهب العالم، دار ( 4)

  .202ص

http://www.wtoarab.org/UploadFiles/2011/gatesagreement.pdf?lang=ar
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فالدول العربية غير مستفيدة من اتفاقات الجات ألن إسهامها في التجارة الدولية ال يتعدى 
حصتها من الناتج % 2,2من إجمالي الواردات، و % 2,0من إجمالي الصادرات العالمية و % 2,2

المي، والتجارة العربية الرئيسية وهي تجارة النفط والبتروكيماويات غير مشمولة باتفاقات اإلجمالي الع
 (1).الجات

 الجزائر ومنظمة التجارة العالمية:  انيا

إن العضوية في المنظمة العالمية للتجارة تستلزم التفاوض مع مجموعة من البلدان األعضاء  
وذلك بتلقي الدولة الراغبة في االنضمام طلبات من البلدان في المنظمة للحصول على تأشيرة العضوية 

الصناعية الكبرى والدول التي تربطها بها عالقات تجارية تتعلق بقائمة السلع والخدمات المطروحة 
للتخفيض الجمركي، أو تقديم الدولة الراغبة في العضوية جدوال للسلع والخدمات المعرضة للتخفيضات 

 0/2ء مرحلة العروض تتوجه الدولة إلى مجلس المنظمة وبحصولها على ثلثي الجمركية، وبعد انتها
 (2).من أصوات األعضاء تصبح عضوا في المنظمة

في نظام التجارة متعدد األطراف المتمثل في   نيتها االنخراط 2212لقد أبدت الجزائر سنة 
حيث تم . المنظمة العالمية للتجارةفي  2221االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية وابتداءا من 

جوان  22في   تكوين فوج العمل النضمام الجزائر إلى االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية
تم تحويل هذا الفوج إلى فوج عمل المنظمة العالمية للتجارة المكلف بانضمام  2221في سنة . 2212
المهام الموكلة لفوج العمل هي تقديم تقرير بخصوص  .2221عقد أول اجتماع له في أفريل . الجزائر

المؤتمر اتخاذ القرار والتي هي   أعماله، بروتوكول االنضمام وكذا مشروع قرار االنضمام إلى هيئة
 (3).الوزاري

                                                           
  .222محمد عبد الستار كامل نصار، مرجع سابق، ص  (1)
العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم، مجلة عياش قويدر، براهيمي عبد اهلل، آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة  ( 2)

 .20، ص 0221، ماي 0اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد
، سفير األرجنتين، بعدها  Sanchez ARNAUالسيد  2221 - 2220تولى رئاسة فوج العمل خالل الفترة  ( 3)

 Guillermo والسيد 0220 - 2221خالل الفترة  Carlos Perez DEL CASTILLO سفيري األروغواي، السيد
VALLES  أسندت إلى السيد 0222ومنذ نوفمبر . 0222 - 0220خالل الفترة  François ROUX  سفير مملكة

 02حيث يشارك في أعمال هذا الفوج أزيد من   Alberto  D'ALOTTO ويرأسه حاليًا سفير األرجنتين السيد  بلجيكا،
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لقد حصلت الجزائر على وعد من الواليات المتحدة األميركية بدعم مسار انضمامها للمنظمة 
، وسط مخاوف من أن يكون الظرف الحالي غير 2212عى لدخولها منذ العالمية للتجارة التي تس

جاء التزام الواليات و  .مناسب بسبب تهاوي سعر برميل النفط الذي يظل أهم مورد لالقتصاد الجزائري
المتحدة بمرافقة الجزائر في مسار االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة خالل الدورة الرابعة 

الجزائرية األمريكية حول االتفاق اإلطار للتجارة واالستثمار المنعقدة في واشنطن حيث تعهد للمباحثات 
 (1).من المفاوضات مع هذه المنظمة 22الطرف األميركي بتقديم الدعم والمساعدة خالل الجولة الـ

ولوية وقد تم التأكيد على التزام الجزائر باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، غير أن األ
 .تعطى حاليا للمباحثات مع االتحاد األوروبي من أجل إعادة النظر في بعض نقاط اتفاق الشراكة

وعند إتمام هذه المباحثات سيتم بعث مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة وفي أحسن الظروف 
ت الجزائر واالتحاد وقد بدأ. بما أن العراقيل التي يعرفها هذا المسار مصدر االتحاد األوروبي أساسا

األوروبي في اجتماع عقد ببروكسل عملية تقييم مسار اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 
من التجارة الخارجية الجزائرية، مقابل تدفق قليل %  12ويحتكر اإلتحاد األوروبي أكثر من  .0221

مليار يورو حققها المستثمرون  2.2مشروعا فقط بقيمة  222الستثمارات االتحاد نحو الجزائر بواقع 
في مراجعة هذا  0222وشرع الطرفان سنة  .0220و  0220األوروبيون خالل الفترة الممتدة بين 

                                                                                                                                                                                

( 22)لمنظمة العالمية للتجارة المكلف بانضمام الجزائر عشرة ، عقد فوج عمل ا2221منذ تأسيسه سنة . عضوا
  والجولة الحادي عشر مطلع. 0220مارس  22غير رسميين أخرها كان في ( 20)اجتماعات رسمية واجتماعين 

وقد تم إعداد أول مشروع تقرير سنة . النظام التجاري الجزائري  تم دراسة. 0220سنة  20، وكذا الجولة 0222أفريل 
اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا، فنزويال، البرازيل، كما ( 22)تم إمضاء ستة . 0221وتمت مراجعته في  0222

تتواصل دراسة نظام التجارة الجزائري بخصوص نظام رخص االستيراد، العوائق التقنية للتجارة، وضع حيز التنفيذ 
مؤسسات العمومية والخصخصة، اإلعانات وبعض من إجراءات الصحة والصحة النباتية، تطبيق الرسوم الداخلية، ال

كما أن حوالي عشرون مشاريع فقرات التزامات خاصة بالمسائل . جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
ينظر موقع . أما بخصوص المفاوضات الثنائية فهي متواصلة مع ثالثة عشر دولة .المنهجية هي بصدد المحادثات

 .www.commerce.gov.dz: ة الجزائريةالتجارة الخارجي

أميركا تدعم انضمام الجزائر  النفط أسعار وتراجع األوروبي االتحاد مع الشراكة عوائق رغم العيد، الحفيظ عبد ( 1)
 http://elaph.com/Web/Economics/2016/3/1077554.html: لمنظمة التجارة العالمية، على الموقع

 .21/22/0222 :بتاريخ االطالع تم ،22/22/0222 :بتاريخ

 

http://elaph.com/Web/Economics/2016/3/1077554.html
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االتفاق من خالل تجميد التفكيك الجمركي لعدة منتوجات تستوردها الجزائر من االتحاد األوروبي، 
وتطالب . 0222التي كانت مقررة في  0202إضافة إلى تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر إلى سنة 

الجزائر شريكها األوروبي دعم تنويع اقتصادها، ومرافقة إجراءات عصرنة النسيج الصناعي ودعم 
 (1) .مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة واالستثمار في القطاع الطاقوي

منظمة التجارة العالمية تم وفي إطار جهود الجزائر في سبيل العمل على ما يتوافق ومبادئ 
إجراء العديد من اإلصالحات على المستوى التشريعي خاصة في ما يتعلق باألنظمة الجمركية والتبادل 

 :التجاري الدولي نذكر من ذلك

  المصادقة على أحكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق األنظمة الجمركية المبرمة بتاريخ
عليها الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم  في بروكسل والتي صادقت 02/22/2222
 .02/20/0222المؤرخ في  22/002
  والمصادق  2212المصادقة على النظام المنسق لتصنيف وترميز البضائع المبرم في جوان

المتضمن الموافقة على االتفاقية  02/20/2222المؤرخ في  22/22عليها بموجب قانون رقم 
 .تعيين وترميز البضائعالدولية حول النظام المنسق ل

  02/21/0222المؤرخ في  22/20تأسيس التعريفة الجمركية الجديدة بموجب األمر رقم. 
  في  2212المصادقة على اتفاق تسهيل وترقية التبادل التجاري بين الدول العربية المبرم عام

 .22/21/0220بتاريخ  20/012تونس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بينما تحتل تجارة اإلتحاد % 2ثل التجارة الخارجية مع الدول العربية إال نسبة وفي الواقع ال تم
 (2).من واردات الجزائر% 12األوربي نسبة معتبرة من ذلك بحيث تستحوذ على نسبة 

 

 

                                                           
 .سابق مرجع العيد، الحفيظ عبد  (1)
ماجستير،  طاشت طاهر، انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على الجمارك الجزائرية، رسالة  (2)

 .222، ص 0222. والعلوم السياسية، فرع قانون األعمال، جامعة تيزي وزوكلية الحقوق 
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 (1) جدول ينظم التجارة الخارجية للجزائر حسب التجمعات اإلقليمية

المجموعات اإلقليمية 

 وا قتصادية

 %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة

 الصادرات الواردات

 U.E 4222 42,12 02222 22,22االتحاد األوربي 
غير )  OCDEبلدان 

UE) 
2121 22,22 2242 22,20 

بلدان أوربا األخرى 

 (OCDE و    UEغير)
412 4,22 010 1,12 

 2,41 0224 2,22 244 بلدان أمريكا الالتينية
 0,22 222 2,12 220 بلدان آسيا
غير )البلدان العربية 

 (المغرب العربي
044 0,22 021 1,20 

 0,22 221 1,24 22 بلدان المغرب العربي
غير العربية )بلدان إفريقيا 

 (والمغرب العربي
000 0,21 21 1,21 

 011 01424 011 1210 المجموع

 

                                                           
 .12سليمان ناصر، مرجع سابق، ص   (1)
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 2102وسنة  2102التجارة الخارجية الجزائرية خالل الخمس أشهر من سنة 
 http://www.douane.gov.dzعن الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية  

 Gustavo Miguelغوستافو ميغال فانيريو بالبيال  تعيينتم  20/22/0222: تاريخ فيو 
Vanerio Balbela لمفاوضات انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية   رئيسا جديدا لمجموعة العمل

   وتلقى المسؤول. من االرجنتين d'Alberto D'Alottoتو دالوتو عوضا على ألبير  OMCللتجارة 
الجديد وهو من جنسية أورغواتية دعوة من وزير التجارة لزيارة الجزائر لمناقشة المراحل القادمة 

وتجدر اإلشارة أن رؤساء ... 0220للمفاوضات في إطار مجموعة العمل التي لم تلتقي منذ جوان 
ن بين السفراء الممثلين الدائمين للدول األعضاء لدى المنظمة العالمية مجموعات العمل يعينون م

للتجارة ويعد بالبيال سادس رئيس عين في مجموعة العمل الخاصة بمفاوضات انضمام الجزائر إلى 
ما  Juan Carlos Sanchezالمنظمة العالمية للتجارة وكان أولهم األرجنتيني خوان كالوس سانشيز 

 (1).2221و جويلية  2220بين فيفري 

يخضع السوق الوطني في إطار تحرير تجارة الخدمات إلى منافسة شديدة و ضغوطات من 
الشركات األجنبية مما ال يسمح برفع الصادرات الخدماتية بسبب ضعف المزايا التنافسية النسبية 

                                                           
: ب، غوستافو ميغال رئيس جديد لمجموعة عمل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ، على الموقع.حكيم (1)

http://www.eco-algeria.com/content/  21/22/0222: ، تم االطالع بتاريخ20/22/0222: بتاريخ. 
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لذلك يجب مراجعة اإلجراءات التشريعية  .وضعف اإلنتاج الخدماتي كم ا ونوعا في بنية الصادرات
جراء إصالحات في قطاع الخدمات  .(1)واإلدارية وا 

فال بد أن يفتح نقاش واسع يشمل المؤسسات المنتخبة والمتعاملين االقتصاديين وكافة الشركاء 
 (2).لتحديد ما يمكن تقريره بهذا الوضع

السيما في قطاع المعلوماتية والتكوين كما يجب تعزيز الموقف التفاوضي بنقل الخبرة والكفاءة 
وتصنيف الخدمات إلى قطاعات إستراتيجية  .والتسيير واإلدارة و الطرق الحديثة في التنمية البشرية

وقطاعات ثانوية مع اقتراح أولوية القطاعات في مجال التحرير بحيث تكون المنافع أكثر من المخاطر 
لب رؤية شاملة لمستقبل االقتصاد الوطني مع إدماج قطاع ولو على المدى المتوسط والبعيد وهذا يتط

الخدمات في قطاع السلع من حيث توزيع اآلثار ونتائج كل تعاهد والتزام تقوم به الجزائر على قائمة 
 (3).التزاماتها الخاصة وكذلك رفع االستثمارات في القطاعات المهنية للمنافسة الدولية

 منواصلة بإصرار في سبيل تحقيق الحلم الذي دام طويال وتبقى محاوالت الطرف الجزائري مت
الحصول على الموافقة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية والذي كل مرة يزيد اقترابه من دائرة  أجل

المستحيل خاصة على ضوء المتغيرات التي عرفتها الجزائر خالل السنوات األخيرة بسبب أزمة النفط 
  .وارتفاع نسبة التضخم

كما أن تأخر المفاوضات والوصول إلى نتيجة إيجابية لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 
يزداد تعقيدا وصعوبة خاصة في ظل تزايد عدد أعضاء المنظمة وكذا زيادة الشروط المتطلبة لذلك في 

انضمام الجزائر  ظل انتشار الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي الذي يزداد بوتيرة سريعة، مما يجعل
إلى منظمة التجارة العالمية أمرا شبه مستحيل لصعوبة االستجابة ألغلب التساؤالت وتزايدها بعد كل 

 .جولة تفاوضية

                                                           
: بحث منشور على الموقع. منظمة التجارة العالمية ( 1)

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=80139 22/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 
(2)  Benyahia Farid, l’impact de l’adhésion de l’Algérie a l’OMC, Dar el houda, Algérie, 

2006, P 20 
 .منظمة التجارة العالمية، مرجع سابق  (3)

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=80139
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 قطاع النقل البحري في إطار منظمة التجارة العالمية: المطلب ال اني

بعد أن تم استعراض اإلطار العام لمنظمة التجارة العالمية خالل المطلب السابق من خالل 
عرض تاريخ نشأتها وأهدافها وجهود الجزائر في االنضمام إليها، وجب التعرض إلى دورها في تطوير 

األول، قطاع النقل البحري للبضائع، لذلك سوف نتطرق إلى التجارة البحرية العالمية من خالل الفرع 
 .منظمة التجارة العالميةفي ظل خدمات النقل البحري ثم في الفرع الثاني سيتم التطرق إلى 

 التجارة البحرية العالمية: الفرع األول

 التي FCB أو البضائع كميات في يتحكم ال مستأجراً  أو مالكاً  كان سواء البحري الناقل نإ
نما سفينته على تشحن  وليةؤ مس تكون األول النظام وفي كان سواء البحري النقل لعقد ذلك يخضع وا 
 على ذلك وليةؤ مس تكون الثانية في أما المستورد،CIF أو C&F على البحري النقل وسيلة تدبير
 لشحن المطلوب والتوقيت ةــالخدم مــتقدي لحسن ذلك يخضع االتـــــالح عـــجمي يـوف در،ــالمص
 .(1)ائعــالبض

على المستوى القومي يتمثل أثره على التنمية االقتصادية لما له من قدرة إن دور النقل البحري 
كبيرة على زيادة تيار الدخل القومي، كما أنه يتميز بارتفاع القيمة المضافة مما يؤدي إلى التوسع في 

كما أن الثورة ... ويرى البعض أنه يمكن أن يكون قطاعا قائدا للتنمية االقتصادية... االستثمار
 (2).نولوجية في النقل واالتصاالت كانت سببا مكن من تحقيق االنتاج الكبير وعولمة اإلنتاجالتك

 ةوحد   العولمة ظاهرة ظهور ظل وفي اآلن العالم يشهدها التي االقتصادية اتر التغي هذه ومع
 دور اللوجستيات إلدارة أصبح الحجم اقتصاديات مبدأ تكثيف إلى وااللتجاء السوق واتساع المنافسة
 اإلنتاج تكاليف خفض في أساسي دور من تلعبه ما خالل من العولمة لمواجهة وفعال رئيسي

 النقل سلسلة طول على النقل ألنظمة الجيدة اإلدارة وهي اإلمداد بسلسلة يعرف ما ظهور إلى باإلضافة
                                                           

: دون تاريخ، على الموقع في إطار منظمة التجارة العالمية،تحرير قطاع النقل البحري  طارق الزهد، (1)
https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/InformationsCenter/WTO/Documents / تم االطالع

 .02/22/0222: بتاريخ
محمد محمد علي إبراهيم، اآلثار االقتصادية التفاقية الجات على قطاع النقل البحري في الدول المتخلفة مع اإلشارة  (2)

  .22، غير منشورة، ص 2222إلى مصر، أطروحة دكتوراه،جامعة قناة السويس، مصر، 
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 المال سأر  كثافة حيث من بالعملقة يعرف ما ظهور إلى باإلضافة التكاليف لتخفيض يؤدي مما
ــوالمالي التجارية امالتـــــوالتع الكبير والحجم واإلنتاج  الكيانات هذه بين المنافسة ظهرت كما ة،ـ

 .(1)برىـــالك

 فُقدِّرت الدولية، البحرية التجارة في أكبر بحصص االستئثار على النامية البلدان ودأبت
 مقيساً  الواردات، على طلبها بلغ بينما المائة، في 60 بنسبة المحملة العالمية البضائع في مساهمتها
  (2). المفرَّغة البضائع بأحجام

 2102إلى  0121خالل الفترة من  الناميةالبلدان  فيالتجارة البحرية العالمية 
 (نسبة مئوية من الحمولة الطنية العالمية)

 

                                                           
لعربية، رسالة ماجستير، جامعة رباب فتحي عبد العزيز نجم، أثر العولمة على صناعة النقل البحري في الدول ا (1)

  .22، غير منشورة، ص 0221عين شمس، القاهرة، مصر، 
 : ، على الموقع0221األمم المتحدة للتجارة والتنمية، األونكتاد، استعراض النقل البحري  مؤتمر (2)

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_ar.pdf 
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 نمو وفي العالمي اإلجمالي الناتج في أكبر بحصص متزايد نحو على تساهم النامية البلدان وألن
 2011 عام ففي أيضًا، تزداد ظلت العالمية البحرية التجارة في مساهمتها فإن العالمية، السلع تجارة
 من المائة في 57 تسليم وتم النامية البلدان من الدولية البحرية التجارة حجم من المائة في 60 أتى
 معاً  والواردات الصادرات في رئيسية فاعلة جهات اآلن النامية البلدان وتمثل أراضيها على التجارة هذه
 تحميل فيها يتم مناطق بدور أساساً  فيها تقوم كانت التي السابقة األنماط عن لألنظار الفت تحول وهو

 (1).)الحجم الكبيرة الخام والموارد المواد األول المقام في( الحجم الكبيرة البضائع

 البحري النقل مجال الدول العربية إلى تحقيقه فيالذي تسعى مختلف  التقدم لكن رغم هذا
لم تصل إلى الهدف المنشود وبقيت تقريبا تعاني نفس  العربية الدول معظم أن للبضائع إال أننا نجد

المشاكل ولم يتغير موقعها بالنظر إلى الدول البارزة في هذا المجال في ما عدا ما يمكن استثناؤه من 
حققت تقدم واضح ومبهر خالل فترة قياسية كونها استفادت من التطور بعض دول الخليج التي فعال 

وبالتالي استطاعت أن تكون جهة فاعلة  .التكنولوجي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة البحرية
 .ومؤثرة على المستوى الدولي في مجال النقل البحري للبضائع

 (2)( بماليين األطنان المحملة)التجارة الدولية البحرية في سنوات مختارة 

 
                                                           

 .0222للتجارة والتنمية، األونكتاد، مؤتمر األمم المتحدة   (1)
، 0221، نيويورك، جنيف، (األونكتاد)، تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 0221استعراض النقل البحري  (2)

 .2ص 
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 (ESCWAـ  اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيابتلتزم الدول األعضاء كما 
الخدمات ذلك أن أحد  تجارة بشأن العام باالتفاق العضوية، هذه بموجب العالمية، التجارة بمنظمة
عضوية المنظمة قبول مجموع االتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها كحزمة واحدة، ومن شروط 

ومن بين شروط العضوية أيضا تقديم التزامات محددة بفتح . ضمنها االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات
الدول  وبناءا على ذلك فإن. بعض القطاعات أو القطاعات الفرعية للخدمات أمام الموردين األجانب

العربية األعضاء تمارس حقوقها في االتفاق مقابل ما تقدمه من التزامات في إطارها، كما أنه من حقها 
 (1).المشاركة في المفاوضات التي ستجري مستقبال في مجال تجارة الخدمات

                                                           

ال فهي غير ملزمة بذلك االتفاق كما أنها ( كالجزائر)أما الدول العربية غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية  (1)
 .تتمتع بالفرص المتاحة للدول األعضاء لتنمية صادراتها الخدمية وفقا للشروط التجارية األفضل التي يتيحها االتفاق
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 2102إلى سنة  0124إحصائيات تم ل تجارة السلع العالمية والشحنات البحرية من سنة 

 

 الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة الرئيسية ا قتصادية المؤشرات إلى استنادا   األونكتاد، أمانة :المصدر
 المتحدة؛ باألمم وا جتماعية ا قتصادية الشؤون إدارة ؛ 2015 ويوني/حزيران ا قتصادي،

2015 LINK Global Economic Outlook, June 2015 إصدارات البحري، النقل استعراض األونكتاد، ؛ 
 appendix table A1a, World merchandise العالمية، التجارة منظمة مختلفة؛

.exports, production and gross domestic product, 1950–2012; WTO press 
release 739, 14 April 2015 

 http://unctad.org: عن الموقع الرسمي لألونكتاد

لت على حصد مساهمة بأكبر قدر ممكن من التجارة يتبين مما سبق بأن الدول النامية عم
دون االهتمام بنوع البضاعة، ورغم أن الدول النامية استمرت على %  22البحرية الدولية لدرجة بلغت 

نفس صفتها بكونها دول مستوردة بالدرجة األولى إال أنها كانت تمثل مصدر فعال ورئيسي في عولمة 
 .التصنيع

                                                                                                                                                                                

، آثار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات على النقل، األمم (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  :ينظر
 .12 ، ص0222المتحدة، نيويورك 
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االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب مجموعة من اإلجراءات وكما ذكرنا سابقا فإن 
والخضوع لعدة شروط واإلجابة على كم هائل من األسئلة حول طبيعة التجارة داخل الدولة ومن ذلك 
أيضا العديد من األسئلة المتعلقة بعمليات النقل البحري للبضائع  قد تتعلق مثال بنوع السفينة وحمولتها 

تجارة البحرية والخطوط المنظمة والخطوط المنظمة الداخلية والخدمات المتوفرة بالموانئ ومدى وقيمة ال
تطورها ومطابقتها لما هو معمول به على المستوى العالمي وكل ما يتعلق بالخدمات في مجال النقل 

 .البحري للبضائع على المستوى الوطني والدولي

من بينها الجزائر إلى اعتماد سياسات اقتصادية وفي هذا اإلطار عمدت العديد من الدول و 
 .وتجارية وتنظيمية في سبيل نيل الرضا واللحاق بركب الدول األعضاء بمنظمة التجارة العالمية

 (بمليارات الدو رات)واردات التجارة الخارجية الجزائرية 

 )%(التطور  (أشهر 1) 2102 (أشهر 1) 2104 مجموعات المنتجات

  22,22ـــــ  2,220 2,210 التغذية
 00,12ـــــ  2,220 2,121 الطاقة والزيوت
 2,22ـــــ  2,222 2,212 المنتجات الخام
المنتجات نصف 

 المصنعة
 0,21ـــــ  1,210 2,220

 22,11ـــــ  2,212 2,102 سلع التجهيز الفالحي
 20,22ـــــ  22,101 22,022 سلع التجهيز الصناعي
 2,20ـــــ  2,221 2,121 السلع ا ستهالكية

 22,22ــــــ  21,210 22,020 المجموع

 

يبدو من خالل الجدول الموضح أعاله أن الجزائر لم تحقق أي تطور في تجارتها الخارجية بين 
 .بل عانت من عجز واضح وفي مختلف المنتجات 0222و  0221سنتي 
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 (الدو راتبمليارات )ات التجارة الخارجية الجزائرية صادر 

 )%(التطور  (أشهر 1) 2102 (أشهر 1) 2104 مجموعات المنتجات

  2,22+  021 222 التغذية
 02,02ـــــ  21,212 01,012 الطاقة والزيوت
 22,20ـــــ  22 22 المنتجات الخام
المنتجات نصف 

 المصنعة
 21,21ـــــ  222 2,212

 . . 2 سلع التجهيز الفالحي
 221,12+  22 20 الصناعيسلع التجهيز 

 12+  20 1 السلع ا ستهالكية
 01,12ــــــ  02,201 02,220 المجموع

 

 إحصائيات موقع وزارة التجارة الجزائرية

ومن أجل ذلك حاولت الجزائر تطوير تجارتها الخارجية لكنها لم تنجح في ذلك بسبب العجز 
 0222خالل التسعة أشهر األولى من سنة مليار دوالر  21,20التجاري الذي عرفته والمقدر ب 

 (1).0221مليار دوالر خالل نفس الفترة من سنة  20,12مقارنة ب 

                                                           
في حين أن ( % 22,22ب انخفاض )مليار دوالر  22,22  يمةبق % 22,10تمول القروض الواردات بحدود  (1)

(. % 12,22انخفاض ب )مليون دوالر   21مليون دوالر مقابل  2حسابات العملة االجنبية الخاصة ممولة في حدود 
ومن ضمن  (.% 22,21بارتفاع )ليار دوالر م 2,22وتم تمويل باقي الواردات بالعودة إلى سبل أخرى للدفع في حوالي 

% 22,22)مليار دوالر  2,1يطاليا ب إ  0222ولى من يين للجزائر خالل التسعة اشهر األالرئيس( 1)الزبائن الخمسة 
 0,00وفرنسا ب ( % 22,1)مليار دوالر  0,22سبانيا ب إمتبوعة ب( ائرية خالل هذه الفترةمن الصادرات العامة الجز 

مليار دوالر  2,22وكندا ب   (% 1,00)مليار دوالر  2,2والواليات المتحدة االمريكية ب ( % 22,02)ر مليار دوال
 www.commerce.gov.dz. ينظر إحصائيات موقع وزارة التجارة الجزائرية (.% 1,22)
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إال أنها لم % 22ورغم أن الجزائر مرتبطة بالخط البحري في إطار مبادالتها الخارجية بنسبة 
 .ميةتتمكن من تحقيق التوافق مع التحوالت والتطورات التي عرفتها منظمة التجارة العال

فميناء وهران باعتباره من أهم الموانئ بالجزائر بعد ميناء العاصمة يعاني من ضغط كبير 
تكدس البضائع والحاويات وتعطيل إجراءات نتيجة بالنظر إلى نشاط التجارة الخارجية لنقل البضائع 

اإلجراءات  تسليمها لمدة طويلة خاصة بالنسبة للواردات التي تبقى حبيسة الميناء لعدة أيام بسبب
المعقدة المتطلبة لتفريغ البضاعة وتسليمها، األمر الذي يكلف الجزائر خسائر كبيرة ومصاريف إضافية 

 .بسبب التسيير غير الفعال

في األخير يمكن القول أنه وفي إطار العمل على تطوير التجارة البحرية للدول العربية 
ن بهذا المجال، تعقد الكثير من المؤتمرات وبالتنسيق مع المؤسسات البحرية والباحثين المختصي

والندوات لالستفادة من التجارب الدولية وكذا من خالل تقديم مختلف األبحاث والدراسات في هذا 
المجال والتي من شأنها العمل على تطوير التجارة البحرية العربية من خالل مناقشة تطورات النقل 

والبحث في أهمية النقل البحري في تطوير التجارة  البحري والتعرف على تكنولوجيا المعلومات
 (1).العربية

                                                           
حول التحالف واالندماجات  20/20/0222: دارية بتاريخالمنظمة العربية للتنمية اإلفي هذا اإلطار تم عقد ندوة ب (1)

وهدفت الندوة إلى مناقشة . في صناعة النقل البحري وأثرها على النقل البحري والمعدات البحرية في المنطقة العربي
في تنمية  تطورات النقل البحري وعالقتها بالموانئ البحرية وتحليل النظم واألساليب الحديثة للتعاون بين القطاع الخاص

كما هدفت ايضا الى التعرف على تطور تكنولوجيا المعلومات ومساهماتها في إدارة الموانئ ودراسة وتحليل . الموانئ
أهمية النقل البحري في التجارة العربية والتعرف على أوضاع التكتالت البحرية العالمية وتأثيرها على النقل البحري 

منها النقل البحري والتجارة الخارجية للدول العربية ودور النقل البحري في التجارة فتناولت الندوة عدة محاور . العربي
والنقل البحري العربي في مواجهة . والعالمية وشبكات الخطوط المالحية العاملة في المنطقة العربيةالخارجية العربية 

المؤتمرات المالحية والتحالفات االستراتيجية التكتالت واالندماجات العالمية وأنواع التكتالت البحرية وخصائصها ودور 
والموانئ البحرية العربية وأسس التعاون مع . واآلثار المترتبة على االندماجات والتحالفات في صناعة النقل البحري

دارة الموانئ على أسس تجارية واإلدارة االلكترونية للموانئ دارة مشروعات الموانئ وا  : نظري. القطاع الخاص في تنفيذ وا 
كذلك تم عقد الملتقى  .21/22/0221: تم االطالع بتاريخ http://www.alyaum.com/article/1077975: الموقع

فبراير بفندق مريديان ( 24-22)، والذي نظمته إنترناشيونال ريفيو في الفترة  2104عمان  –البحري العربي 
وضم الملتقى إلى جانب المؤتمر المعرض البحري الملتقى بمشاركة عربية ودولية واسعة،  باألردن، وحظي عمان

والذي ضم أكبر تجمع للشركات العربية والعالمية العاملة في مجال النقل البحري وخدمات الموانئ وهيئات التصنيف 
دارة محطات الحاويات إلى جان ب شركات اإلدارة اللوجستية، وخرج الملتقى بعدد من البحرية وشركات تشغيل الموانئ وا 

http://www.alyaum.com/article/1077975
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 خدمات النقل البحري ومنظمة التجارة العالمية: الفرع ال اني

 النقل البحري المستدام: أو 

لقد عرف قطاع النقل البحري للبضائع خالل السنوات األخيرة اهتماما كبيرا على المستوى 
من ازدهار وانتعاش نتيجة للنمو والتطور الذي عرفته باقي الدولي بفضل ما عرفه هذا القطاع 

 .القطاعات ال سيما القطاع التجاري واالقتصادي على المستوى الدولي

 ذات صلة أعم سياسية مجاالت في التجارة تيسير إصالحات يزداد تضمينوفي هذا السياق 
 تنافسية على الطابع المحددة التجارة معظم إصالحات فائدة تقتصر المستدامة وال التنمية أهداف بتنفيذ
شدد تقرير وعلى إثر ذلك  .المستدامة التنمية أهداف من عدد في أيضاً  مباشراً  وتؤثر تأثيراً  بل التجارة

توقعات النقل المستدام العالمي على أن النقل المستدام هو أحد األركان المتينة ألجندة التنمية 
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه أمر حيوي  المستدامة وجزء ال يتجزأ من أي خطوة

أسعار معقولة وبتوزيع فالنقل المستدام هو إتاحة النقل اآلمن والفعال ب .للغاية في مكافحة تغير المناخ
  (1).ععادل للجمي

 من "ألف بالفئة"المنظمة  هذه إبالغ العالمية في التجارة منظمة أعضاء شرع 2014 عام منذ
 هذا نفاذ تنفيذها عند بغية نام   عضو بلد يحددها أحكاماً  ألف الفئة وتتضمن .التجارة لتيسير تدابيرهم
جويلية  30 وبحلول. النفاذ من سنة غضون نموًا في البلدان أقل من عضو بلد حالة في أو االتفاق،

                                                                                                                                                                                

التوصيات الهامة تأتي في مقدمتها وضع استراتيجية بحرية عربية تعتمد التكامل كبديل للتنافس خاصة بين المناطق 
لة، االقتصادية الخاصة والحرة العربية، وأن تتناغم هذه االستراتيجية مع خطط التنمية االقتصادية المستدامة والشام

وتهدف االستراتيجية البحرية إلى زيادة حجم التجارة العربية ورفع مساهمتها في نقل التجارة العالمية وتطوير األساطيل 
كما  .البحرية العربية، والتوسع بإنشاء شركات مالحية اقليمية، وتشجيع االندماجات والتحالفات للكيانات المالحية القائمة

لتطوير األساطيل البحرية، تتناغم مع خطط التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة، استراتيجية عربية اوصى بوضع 
http://www.inter-: الموقع: ينظر .لتتمكن من نقل تجارتها الخارجية والمساهمة في نقل التجارة العالمية

ar.html-date-review.com/ar/magazine/1649/magazine 21/22/0221: تم االطالع بتاريخ. 
  .222، األونكتاد، مرجع سابق، ص 0221ري ستعراض النقل البحا (1)

http://www.inter-review.com/ar/magazine/1649/magazine-date-ar.html
http://www.inter-review.com/ar/magazine/1649/magazine-date-ar.html
http://www.inter-review.com/ar/magazine/1649/magazine-date-ar.html
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 ألف الفئة كامــأح عن ةــالعالميارة ــالتج منظمة أمانة أبلغت التي النامية البلدان وعــمجم بلغ  2015
 (1).بلداً   67

 في ينعكس ما وهو في المستقبل، المستدام للنمو أساسًيا أمرا مستدام نقل إلى االنتقال يصبح
 وتتطلب . االستدامة التقيد بمتطلبات أجل من الدولي تمعلمجوا الصناعي والقطاع البلدان جهود

 استهالك حيث من اقتصادية خدمات نقل تقديم على القدرة توافر البضائع نقل مجال في االستدامة
 .المناخ تغير مع التأقلم على وقادرة ومنخفضة الكربون للبيئة ومراعية التكلفة حيث من وفعالة الوقود
 رعاية تحت اعتمدت التي والتشغيلية التدابير التقنية الحديثة األساسية التنظيمية التطورات وتشمل
 وخفض الطاقة استخدام في الكفاءة من لتحقيق مزيد 0222جويلية  في الدولية البحرية المنظمة
 (2).البحري الدولي النقل عن الناجمة الدفيئة غاز انبعاثات

وفي هذا اإلطار نجد أن بعض الدول العربية وصلت مرحلة متقدمة في مجال أنشطتها  
االستراتيجيات أهمها العمل على  التجارية البحرية كدول الخليج، وذلك بفضل اعتماد مجموعة من

تطوير البنى التحتية على المدى البعيد في مجال النقل البحري للبضائع، وأفضل مثال على ذلك دولة 
 .قطر وما حققته في هذا المجال

، يسهم ميناء حمد في تحقيق التنوع 0222 لعام فتماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية
افسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري االقتصادي وتحسين القدرة التن

فضاًل عن كونه إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر حيث تصل طاقته االستيعابية إلى ستة  . إقليمي
ومع الخطط المستقبلية لتطوير أنظمة  .ماليين حاوية في العام الواحد، بعد انجاز واكتمال كافة مراحله

ى المستوى اإلقليمي، سيرتبط ميناء حمد بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من النقل وتعددها عل
الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى 

                                                           
، مرجع 0222النامية، األونكتاد  البلدان تجارة في تؤثر التي الدولي البحري النقل في األخيرة واالتجاهات التطورات  (1)

 .21سابق، ص 
العالمية حسب بيانات  الكربون ثاني أكسيد انبعاثات من % 2,0 منشأ هو الدولي البحري النقل بأن التقديرات وتفيد( 2)

 التجارة في المتوقع النمو إلى وبالنظر للمراقبة سياسة عالمية غياب في بأنه الدولية البحرية المنظمة وتقدر ،0222
 عامي بين % 222 و 022 بين تتراوح بنسبة السفن من الكربون .انبعاثات  تزيد أن المتوقع من العالمية البحرية
 ،النامية البلدان تجارة في تؤثر التي الدولي البحري النقل في األخيرة واالتجاهات التطورات: ينظر. 0212و  0222

 .22المرجع نفسه، ص 
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خاصة وأن الميناء مجه ز بجميع تدابير األمن والسالمة الحديثة، ويضم منطقة . المستويات العالمية
الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي األحدث عالميًا، كما أن المنطقة االقتصادية المقرر للتفتيش 

بناؤها والتي ستكون متداخلة مع ميناء حمد ستقدم التسهيالت الالزمة إلنشاء صناعات تحويلية مما 
 .(1)سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية

 

 أسعار الشحن وتكاليف النقل:  انيا

وبنسب  0222بالمائة خالل بداية سنة  12تراجعت أسعار تكاليف الشحن البحري بأكثر من 
متفاوتة في أغلب الشحنات البحرية عبر البواخر التجارية مع اختالف عمليات النقل من بلد مستورد 

لى األمر الذي يؤثر سلبا ع .ويرجع األمر لألزمة االقتصادية التي مست مختلف دول العالم إلى آخر
 .نسبة التبادل التجاري على المستوى العالمي

في  22دوالر للحاوية أي بنسبة  022دوالر إلى  2222فقد تراجعت أجور الشحن البحري من 
قدما  02رقام المتداولة، تراجع سعر الحاوية سعة ووفق األ. المائة، متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية

دوالر للحاوية، أما الحاويات  2222بعد أن كانت في حدود دوالر،  122و 022بقيمة تتراوح بين 

                                                           

استكمااًل لخطط تطوير الموانئ القطرية، دشنت وزارة المواصالت واالتصاالت المرحلة األولى لميناء الرويس في  (1)
، وتم في مطلع شهر ديسمبر من العام ذاته تحويل جميع السفن الخشبية والسفن القادمة إلى مرفأ 0221يناير من العام 

ليكون واجهة جديدة تساهم في توسيع قدرات قطاع الشحن البحري  السفن الخشبية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس
وفي ميناء الدوحة ، وصلت قائمة انتظار السفن إلى صفر، فيما فاقت طاقته االستيعابية  .لدعم االقتصاد الوطني
 0221العام كما تم خالل . حاوية يومياً  122إلى ذلك إنجاز معامالت التخليص لما ال يقل عن مليون حاوية، يضاف 

صدار شهادات أمنية لموانئ رأس لفان، ومسيعيد، والدوحة،  أيضًا اعتماد الخطط األمنية للمرافئ وموانئ الدولة وا 
من بضائع منطقة الشرق %  02وبوجه عام، استطاعت موانئ قطر أن تستحوذ على  .ومصب حالول، والرويس

تطوير البنية التحتية لموانئ قطر، موقع وزارة المواصالت : ينظر .األوسط وشمال أفريقيا وفقًا ألحدث التقارير العالمية
تم  ports-transport/qatar-http://www.motc.gov.qa/ar/sectors/maritimeواالتصاالت القطرية، 

 .22/22/0222: االطالع بتاريخ

 
 

http://www.motc.gov.qa/ar/sectors/maritime-transport/qatar-ports
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دوالر للحاوية، بعد أن كانت ال تقل عن  122و 222قدما فتراجعت بقيمة تتراوح بين  02سعة 
 (1) .دوالر للحاوية 2222أو  2222

 2104نقال عن استعراض النقل البحري بموقع األونكتاد لسنة  محددات تكاليف النقل البحري

 
إن عمليات الشحن البحري يتم تنظيمها على حسب اإلقتصادات العالمية وبالتالي فإن انخفاض 
أجور الشحن ال يعني بالضرورة أن هذا االنخفاض تم في فترة بسيطة، وبالتالي ال يعني بالضرورة 

                                                           
: وأسعار السلع صامدة، جريدة الجمهورية، لبنان، بتاريخ... إيفا أبي حيدر، أجور الشحن البحري تتهاوى (1)

: بتاريخ تم االطالع  http://www.aljoumhouria.com/news/index/256467: الموقع، على 22/21/0221
00/22/0222. 

 :الموانئ

 البنية التحتية والبنية الفوقية

 إنتاجية الميناء

 نموذج مشغل الميناء

 التعريفات المينائية

 :تدفقات التجارة

 اختالالت التجارة

 أحجام التجارة

 تكامل التجارة

 :هياكل القطاع البحري

 المنافسة

عرض الخدمات خطوط النقل 
 المنتظمة

 القواعد التنظيمية

الموضع في شبكة النقل البحري 
 :العالمية

 الربط

 الموقع المركزي

 المسافة

 :تكاليف تشغيل السفينة

 التطقيم

 زيت الوقود

 التسجيل

 :التيسير

 تيسير التجارة

 تيسير النقل

 :المنتجات المنقولة بحرا

 حجم الشحنة

 القيمة

محددات تكاليف  نوع المنتجات
النقل البحري 

 الدولي

http://www.aljoumhouria.com/news/index/256467
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نما األمر يتعلق بفترة ممتدة لعمليات أيضا أن هذا االنخفاض يتعلق بالفترة محل اإلحصاء فق ط وا 
 .شحن الحقة

وأرجع الخبراء هذا التراجع الى هبوط أسعار النفط وتاليًا تراجع حركة الصادرات والواردات من 
لى الصين، ودول الغرب، كما أن حركة التصدير الصيني ة ـــــــــــشرق وغرب العالم خصوصًا من وا 

المائة، وفي فترة سابقة كانت الصين المعمل الصناعي للحركة في  22شهدت تراجعًا وصل الى 
ائة أثرت على الكميات ــفي الم 22العالمية التجارية، فنسبة هذا التراجع والتي وصلت الى 

 .(1)المشحونة

 بين العالقة تتناول كثيرة أبحاثاً  فإن بقيمته، المنتج شحن سعر يربط واضح سبب انعدام ورغم
 قيمة أن يفترضون السفن مشغلي أن ذلك ومرد .عليه المفروض الشحن وسعر المنتج من الوحدة قيمة

لى. عكسياً  ارتباطاً  النقل على الطلب بمرونة ترتبط الوحدة  للربط يكون قد التأمين، تكاليف جانب وا 
 منتج كل ويتعرض. أيضاً  تأثير النقل وسائط وتغيير المحوري التوزيع شبكات في الفرعية بالوصالت

 احتمال أو المحدد، الوقت في بتسليمه الحالة هذه في تتعلق قد المحتملة المخاطر من لقدر نقله أثناء
 (2)(.ذلك شابه وما الحرارة، درجة( البيئية للتغييرات المحتمل تعرضه شدة أو/و سرقته

إن االنخفاض الحاصل في حركة نقل البضائع بين الدول يعتبر طبيعيا نظرا لقيام كثير من 
الشركات بتخفيض نسبة انتاجها وتسريح عدد من موظفيها، وهذه كلها عوامل النخفاض الحركة 
االقتصادية في العالم، وبالتالي من الطبيعي أن تستجيب شركات النقل والشحن إلى ما يحدث في 

 (3): حدين ومؤشرا ذويعتبر التراجع  .العالم من متغيرات

األول إيجابي ألن تراجع أجور الشحن سينعكس على التضخم العام للسلع والخدمات ويجعل  
أسعارها تتراجع في العالم خصوصا التي تعتمد على حركات الشحن والنقل مثل السلع االستهالكية 
والسيارات والمواد الكهربائية واألخشاب، وهنا سنشهد حقبة زمنية جديدة من تصحيح األسعار إذا 

                                                           
  .إيفا أبي حيدر، المرجع نفسه (1)
 .22، مرجع سابق، ص 0221استعراض النقل البحري  (2)
  .إيفا أبي حيدر، مرجع سابق (3)
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ستمر تراجع سعر الشحن، ذلك دليل واضح على أن أسعار النفط كانت مرتفعة جدا وأثرت بشكل ا
 كبير على أحد مفاصل االقتصاد العالمي وهو حركة النقل والشحن،

أما بخصوص الحد السلبي فنحن دائما نتفاءل بزيادة حركة الشحن ألنها عامل مساعد في  
االستثمار األجنبي وارتفاع أسعار النفط، وهذه كلها  خلق الفرص الوظيفية، ومعزز لزيادة فرص
 .(1)اتتالشى في حال انخفاض أسعار الشحن عالمي

ن تكاليف النقل البحري أيضا ارتفعت بشكل فتجدر اإلشارة إلى أ أما على المستوى الوطني
خدمات نقل مليون دوالر سنويا مقابل  212ملفت لالنتباه فالخزينة العمومية تصرف ما ال يقل عن 

من التجارة الخارجية تمر  عبر شركات أجنبية وارتفاع تكاليف الشحن عبر السفن %  22البضائع ألن 
األجنبية أصبح ينعكس مباشرة على المستهلك فهو الذي يدفع ثمن غالء الس لع المستوردة حسب 

و كل اإلجراءات التي تصريحات المتعاملين االقتصاديين أنفسهم فدخول السلع إلى الميناء و تفريغها 
 (2).تتبع يتطلب أياما مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك

 

 

 

 

 
                                                           

 ، جريدة اليوم، الدمام، السعودية،22%تراجع أسعار الشحن في الموانئ العالمية  سلطان الطوالني،  (1)
: تم االطالع بتاريخ http://www.aljoumhouria.com/news/index/256467: ، على الموقع22/22/0222
00/22/0222 

 
  من النقل البحري للبضائع بيد الشركات األجنبية 90  %حياة،  (2)

 .02/22/0222جزائرية، تكاليف إضافية تدفع من جيب المواطن، جريدة الجمهورية، يومية 

http://www.aljoumhouria.com/news/index/256467
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 النقل البحري للبضائع وتحديات العولمة: المبحث ال اني

 من% 12 أكثر من بنسبة ويستأثر الدولية اللوجستيات من يتجزأ ال اجزء البحري النقل يشكل
 متعدد نقل نظم استخدام البضائع نقل لحركة المادي التواصل يتطلب حين وفي الدولية التجارة حجم

 .(1) المعولمة الدولية للتجارة الفقري العمود البحري النقل يظل الوسائط

يمثل النقل البحري محورًا رئيسيًا لإلنتاج والتوزيع لدوره في نقل الحركة واألنشطة االقتصادية كما 
رئيسي في قرارات التخطيط االقتصادي والتنموي والعمراني، وفي إيجاد بين األقاليم، لذلك فهو مؤثر 

. العالقات االقتصادية واالجتماعية بين المناطق المختلفة، عالوة على دوره في انتشار وتوزيع السكان
 ...وتاريخيًا كان للمالحة البحرية والنهرية دورها في صياغة أول دولة مترابطة ومتكاملة عرفها التاريخ

يما شكلت منطقة البحر األبيض المتوسط وسواحل الصين وجنوب شرق آسيا، النطاقات البحرية ف
  .(2) ألولى التجارب والرحالت الرائدة في مجال المالحة البحرية

يقتضي موضوع العولمة في مجال النقل البحري التعرف على المستجدات التى طرأت على و 
وتحديث متزايد فى خدمات النقل البحرى لتنمية حركة  صناعة النقل البحرى ذلك أن هناك تطوير

ذلك أن يرة لتجسيد عالقات مستدامة التجارة الدولية فاالهتمام بقطاع النقل البحرى يحظى بأهمية كب
 .قطاع النقل البحرى يستطيع أن يكون أحد القاطرات الرئيسية للتنمية

ويعتبر له الدور الكبير في تحقيق مكانة وأهم ما مي ز النقل البحري للبضائع في العصر الحالي 
مهمة في مجال التجارة العالمية هو نظام التحوية والنقل المتعدد الوسائط وهو ما سيتم دراسته من 

 :خالل المطلبين التاليين

 نظام نقل البضائع بالحاويات وأهميته في التجارة العالمية: المطلب األول

 (النقل من الباب إلى الباب) النقل متعدد الوسائط: المطلب ال اني
                                                           

مذكرة من أمانة  ،التطورات واالتجاهات األخيرة في النقل البحري الدولي التي تؤثر في تجارة البلدان النامية (1)
جنيف  ،الدورة الخامسة ،لجنة التجارة والتنمية ،مجلس التجارة والتنمية. مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،األونكتاد

 .1ص  ،من جدول األعمال المؤقت 1البند  ،0222جوان /حزيران 22/02من 
 .02/22/0222 ،اإلمارات العربية المتحدة ،جريدة االتحاد ،النقل البحري وموانئ العولمة ،محمد ولد المنى  (2)
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 نظام نقل البضائع بالحاويات وأهميته في التجارة العالمية :المطلب األول

نتيجة التطورات المستمرة على مدى عقود من الزمن والتي مست بشكل كبير ومباشر 
المعامالت التجارية البحرية ظهر ما يعرف بأسلوب نقل البضائع بالحاويات حتى أصبحت هذه 

يلة هي الطريقة المثلى في نقل البضائع من خالل ما يعرف بسفن الحاويات توفيرا للوقت والجهد الوس
 .ونقل البضاعة على الشكل األمثل لتصل إلى المرسل إليه

لذلك استوجبت الدراسة تحديد ماهية الحاويات ودورها في نقل البضائع مع دراسة النظام 
والوطني، وكذا بيان الطريقة المثلى الستخدام الحاويات بشكل القانوني للحاويات على المستوى الدولي 

يمنع استغاللها في ما من شأنه التأثير على سالمتها وبالتالي سالمة البضائع المشحونة وحمايتها من 
 .أي تلف أو خسائر محتملة

 النظام القانوني للحاويات: الفرع األول

اإللمام باإلطار المفاهيمي لنظام نقل البضائع قبل التعرض للنظام القانوني للتحوية ال بد من 
 .بالحاويات وتحديد المفهوم الدقيق لهذا النظام

 مفهوم نظام نقل البضائع بالحاويات: أو 

العمالقة أنه أول من  Sealand -Maerskميرسك سيالند مؤسس شركة مالكوم ماكلين يقول
بالواليات المتحدة  نيو جرسي فكر في نظام النقل بالحاويات في الثالثينات من هذا القرن في

في الخمسينيات، وأتته الفكرة من أنه كان في يوم  Sealand -Maerskاألمريكية، ولكنه أسس شركة
ينتظر شحنة بينما يتم إعادة تحميلها من الشاحنة إلى الباخرة وفكر أنه يمكن تحميل الشاحنة نفسها 

بداًل من إفراغ البضائع توفيرًا للجهد والوقت والمال المهدر في التحميل ( تغييرات عليهامع بعض ال)
 .(1)ا والتفريغ وتكون هي بذلك الشحنة التي يجب تحميلها وليس الشحنة ذاته

                                                           
حين حملت  2212 وفي هذا الشأن تم سرد كتاب يروي تفاصيل ظهور حاويات نقل البضائع انطالقا من أفريل ( 1)

كانت هذه هي البداية التي تطورت حاويات الشحن بعدها إلى . حاوية من نيوآرك إلى هيوستن 11معدلة  ناقلة بترول
يأتي هذا الكتاب في الذكرى الخمسين من أول رحلة  .صناعة ضخمة لعبت دورا أساسيا في ازدهار التجارة العالمية

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%83_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%83_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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إن اإلحاطة بمفهوم الحاويات يستدعي طرح مختلف التعريفات التي نسبت إليها وكذا الميزات 
 .بالمكانة المهمة على المستوى الدولي في إطار تنمية التجارة البحرية الدوليةالتي جعلها تحظى 

ويتلخص نظام النقل بالحاويات في تغليف البضائع ورصها في حاويات ذات مقاييس موحدة لها 
فتحات جانبية ترص فيها البضائع في المخازن أو في مصانع المصدر الشاحن وال تفتح إال عند 

وعادة ما تصنع الحاوية من مواد ال تتأثر بالعوامل (. حسب واسطة النقل)ها بحرا المستورد بعد نقل
الجوية أو الصدمات واالهتزازات التي قد تتعرض لها الشحنات المنقولة، وقد تزود بجوانب عازلة 
للحرارة والرطوبة أو بماصات للصدمات وهو ما يسمح بنقل األدوات واألجهزة الدقيقة مثل التلفزيونات 

 (1).طالقاً إوالمنتجات الزجاجية بتغليف بسيط نسبيًا وفي حالة بعض السلع دون تغليف 

على  تنقل ثم داخل الحاويات البضائع شحن يتم بموجبه الحديث تعتبر الحاويات نموذج لالتجاه
 .حاوية 2222لما يتجاوز ال  األحيان بعض في تسع كبيرة حموالت ذات متخصصة سفن

ما جاء في اتفاقية سالمة الحاويات  اد ة تعريفات بشأن الحاويات أهم هوردت عوبهذا الخصوص 
ودخلت حيز التنفيذ  1972/12/02 والتي أبرمت في "CSE "  1972 سنةل

وهي اتفاقية تطبق على كل الحاويات الموجهة للنقل الدولي من أهم  أهدافها  1977/09/06 في
                                                                                                                                                                                

بداع رجل األعمال مالكولم ماكالن . الكامل لحاويات الشحنويعد أول كتاب يسرد التاريخ . للحاوية يشيد الكتاب بذكاء وا 
لم يكن األمر سهال، فتطبيق  .الذي حول فكرة الحاوية إلى صناعة كبيرة خفضت من تكاليف شحن البضائع حول العالم
انئ التي كان عليها أن تتكيف هذه الفكرة على المستوى التجاري كان يتطلب الكثير من المال من المستثمرين ومن المو 

مع هذا االبتكار بكل ما يحتاجه من تحديث وتطبيق لتكنولوجيات حديثة خاصة فيما يتعلق بنقل الحاويات إلى سطح 
كما استلزم نجاح الفكرة قيام ماكالن بتوصيل إمدادات إلى القوات األمريكية في فيتنام ليقنع العالم  .السفن وتفريغها منها

وتطلب األمر سنوات من التفاوض مع اثنين من كبار رجال األعمال وهما هاري بريدج وتيدي . حاويةبإمكانات ال
جليسون وكذلك الكثير من المفاوضات حول المعايير القياسية لمواصفات الحاويات والتي جعلت من الممكن أن يتم 

تاب دور الحاوية في تغيير الجغرافيا يستعرض الك .نقلها في أي شاحنة أو قطار أو سفينة في أي مكان في العالم
االقتصادية عندما أسهمت في ازدهار موانئ نيويورك ولندن وأسهمت في تطور موانئ أخرى كانت قليلة النشاط سابقا 

بفضل اختراع الحاوية أصبح الشحن رخيصا للغاية وتمكنت المصانع من إرسال إنتاجها إلى  .مثل ميناء أوكالند
خرى بسهولة وبأسعار منافسة مما أنعش حركة التجارة الدولية ومهد الطريق إلى االزدهار مستهلكين في قارات أ

 https://ar.wikipedia.org: ينظر في آسيا التي أصبحت المصدر األول للسلع االستهالكية الرخيصةاالقتصادي 
بان علي حسين، النقل في الحاويات وأهميته في رفع أداء الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي مع إشارة   (1)

: ، على الموقع22/22/0221: ، بتاريخ0111خاصة للعراق، الحوار المتمدن، العدد 
g/debat/show.art.asp?aid=474769http://www.ahewar.or 20/22/0222: ، تم االطالع بتاريخ. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=474769
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الحاوية وحدة من معدات نقل البضائع » : الحاوياتتحقيق أقصى درجات السالمة عند نقل أو مناولة 
صالحة لالستخدام المتكرر ذات متانة تكفي للمناولة في الموانئ وعلى السفن مصم مة خصيصا لنقل 
البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل ودون عملية إعادة تحميل وسيطة ولكي تجري رصرصتها 

بتجهيزات ركينة لهذه األغراض وذات حجم تكون فيه أو مناولتها بسرعة، بحيث تكون مزودة /و
فعرفت  2222أما اتفاقية اسطنبول لعام . المساحة المحصورة باألركان السفلية الخارجية األربعة

سيارة رفع ، صهريج متحرك، أو "يقصد بعبارة حاوية أحد أنواع معد ات النقل » الحاويات على أنها 
، مقفال كليا أو جزئيا ليشكل مقصورة معد ة الحتواء البضائع يكونبحيث يجب أن " هيكل مماثل آخر 

ع معد ا خصيصا لتسهيل نقل البضائو  .ذا صفة ومتينا بشكل كاف ليكون صالحا لالستعمال المتكررو 
معد ة للمناولة السريعة، وعلى  و .، دون الحاجة لعملية تحميل وسيطةبواحدة أو أكثر من وسائط النقل

أن يكون حجمه من و  .عد ا لتعبئته وتفريغه بسهولةوم .من وسيلة نقل إلى أخرى الخصوص عند نقله
دون أن يشمل مفهوم الحاوية العربة التي تقوم برفعها ونقلها إلى متن . (1)  الداخل مترا مكعبا أو أكثر

 .السفينة

 أنواع الحاويات:  انيا

 :(2)كاآلتيتختلف الحاويات باختالف أحجامها ومقدار حمولتها وهي تتوزع 

أمتار طول  2وأبعادها النظامية  متر مكعب  22وتكون حمولتها الكلية حوالي : 21حاوية قدم 
متر  1.12متر ارتفاع، والطول األعظمي المستخدم منها هو فقط  0.01× متر عرض  0.01× 

غالق الباب، ويكون الوزن األعظمي الممكن للتحميل ضمن هذه  02حيث يبقى  الحاوية سم لفتح وا 
 .طن 21

أمتار  20متر مكعب وأبعادها النظامية  22وتكون حمولتها الكلية حوالي : قدم 21حاوية 
 22.12متر ارتفاع، والطول األعظمي المستخدم منها هو فقط  0.01× متر عرض  0.01× طول 

                                                           
http://www.raseef-: وأثرها على سالمة وأمن النقل البحري، دون اسم، مقال منشور على الموقعالحاويات   (1)

cont.com 20/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 
تم االطالع  page_2.html-http://firstfright.blogspot.com/p/blogموقع فرست فريت انترناشيونال،  (2)

 .22/22/0222: بتاريخ

http://www.raseef-cont.com/
http://www.raseef-cont.com/
http://www.raseef-cont.com/
http://firstfright.blogspot.com/p/blog-page_2.html
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غالق الباب ويكون الوزن األعظمي الممكن للتحميل ضمن هذه  02متر حيث يبقى  سم لفتح وا 
 .طن 00لحاوية ا

 21قدم تصل هذه الحوايا حتى  02وهو نوع مرتفع من الحاويات  :HQ 40قدم  21حاوية 
 .طن 00متر مكعب وحمولتها القصوى 

وهي حوايا تكون بدون سقف وتستخدم لشحن البضائع التي ال يمكن تحميلها عن : OTحاوية 
الحاوية أو البضائع المرتفعة التي ال يمكن طريق باب الحاوية إنما فقط بواسطة الرافعة نزواًل من سطح 
 .قدم 02قدم أو  02احتوائها ضمن الحوايا من األنواع السابقة ويمكن أن تكون 

وهو نظام فعال للشحنات الصغيرة التي تشكل قسم صغير : LCL نظام الشحن البحري الجزئي 
حجم بالمتر المكعب الذي قدم وطريقة التسعير ضمن هذه الطريقة هي على أساس ال 02من الحاوية 

 .تحتله البضائع

 جدول يوضح أنواع الحاويات حسب حجمها 

 
 

الحجم أو السعة  ا رتفاع العرض الطول
 بالقدم المكعب

الحجم أو السعة 
 بالمتر المكعب

 1.122=قدم 20 قدم 20
 متر

 0.21=قدم 8
 متر

= قدم 8.6
 متر 0.212

قدم  1170
 مكعب

 متر مكعب 28

 20.20= قدم  40 قدم عادي 40
 متر

 0.21=قدم 8
 متر

= قدم 8.6
 متر 0.212

قدم  2088
 مكعب

 متر مكعب 58

قدم عالي  40
 HQ ا رتفاع

 20.20= قدم  40
 متر

 0.21=قدم 8
 متر

= قدم 9.91
 متر 0.212

قدم  2412
 مكعب

 متر مكعب 67

قدم عالي  45
 HQ ا رتفاع

 22.10= قدم  45
 متر

 0.21=قدم 8
 متر

= قدم 9.91
 متر 0.212

قدم  2797.73
 مكعب

 متر مكعب 77.7
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 األساس القانوني لنظام التحوية في ا تفاقيات الدولية والقانون الجزائري:  ال ا

يعرف نظام الحاويات لنقل البضائع أهمية كبيرة األمر الذي يجعله محل اهتمام على المستوى 
اتفاقيات دولية تم تجسيدها على المستوى الدولي والوطني، فقد عرف هذا النظام أساسه من خالل عدة 

 .الداخلي من خالل انضمام الجزائر وتصديقها على جزء من هذه االتفاقيات

 :ـ نظام الحاويات في ا تفاقيات الدولية/0

 وهي اتفاقية متعلقة   2220عام تفاقية جنيف لعرف نظام الحاويات بموجب أول اتفاقية وهي ا
على  1977/09/06 ودخلت حيز التنفيذ في 1972/12/02 بتاريخبسالمة الحاويات أبرمت 

 . ولم تصادق عليها الجزائر إلى اآلن مستوى مجلس التعاون الجمركي

تهدف هذه االتفاقية إلى تسهيل النقل الدولة بواسطة الحاويات ولهذا الغرض فإن ها تضع معايير 
وعليه فإن  . ل المؤقت وتصليح الحاوياتصنع الحاويات وتحد د نظام االعتماد وكذا تسهيالت القبو 

الحاويات ال تي تتوفر فيها الشروط المحد دة في االتفاقية تستفيد من اعتماد لنقل البضائع تحت الختم 
 .(1)الجمركي

 وال تي  1990-06-26 المتعلقة باإلدخال المؤقت المبرمة بتاريخ 1990 اتفاقية اسطنبول لـ
وهي  . 1998/01/12 المؤرخ في 03/98رقم  المرسوم الرئاسيصادقت عليها الجزائر بمقتضى 

اتفاقية المنبثقة من منظمة الجمارك العالمية، وتشرف على إدارتها، والتي دمجت مختلف االتفاقيات 
المتعلقة باإلدخال المؤقت في وثيقة واحدة، فيما تسعى المنظمة لترويج دفتر اإلدخال المؤقت في 

 .المحيط الهادي وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية والشرق األوسطافريقيا وآسيا ودول 

ومن . وتعنى اتفاقية اسطنبول باالدخال المؤقت للبضائع، كتلك البضائع للمشاركة في المعارض
متطلبات تنفيذ أحكام االتفاقية ضرورة وجود مؤسسات ضامنة للضرائب والرسوم الجمركية بموجب 

 . مؤقت في ظل االتفاقيةدفتر االدخال الجمركي ال

                                                           

 
 .، مرجع سابقالحاويات وأثرها على سالمة وأمن النقل البحري  (1)



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

58 
 

لمدة تصل إلى )وثيقة جمركية دولية تسمح لحاملها مؤقًتا  اإلدخال المؤقت للبضائع ريعد دفت
باستيراد البضائع دون دفع الرسوم والضرائب التي عادة ما يتم تطبيقها، بما في ذلك ( سنة واحدة

وطالما يتم . ت االستيراد المؤقتةويلغي هذا الدفتر الحاجة إلى شراء سندا. ضرائب القيمة المضافة
ولكن . إعادة تصدير البضائع داخل اإلطار الزمني المخصص لها، ال توجد رسوم أو ضرائب مستحقة

إن . الفشل في إعادة تصدير جميع السلع المدرجة في الدفتر يؤدي إلى ضرورة دفع الرسوم المطبقة
 .ك األجنبية بمطالبة البلد األصلي للمستوردالفشل في دفع تلك الرسوم يتسبب في قيام مصلحة الجمار 

 Admission" هو مزيج من العبارات الفرنسية واإلنجليزية ATA واالختصار
Temporaire/Temporary Admission". وفًقا لغرفة التجارة الدولية (ICC) تم 0220، في عام ،

مليار دوالر  02وهي تغطي بضائع تقدر قيمتها بأكثر من . دفتر دولي 222222إصدار نحو 
 .(1)أمريكي

 ـ نظام الحاويات في التشريع الجزائري/2

سعت الجزائر إلى مواكبة التحوالت االقتصادية من خالل تطوير المنظومة القانونية والجمركية 
وخاصة في مجال ما يسمى باألنظمة الجمركية االقتصادية وتجسد ذلك من خالل النصوص القانونية 

 :الحاويات التي انعكست على نظام

المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية  1978-01-21 المؤرخ في 01-78 المرسوم رقم
تيسير علميات  والتي كان لها أثر في 1972-12-02 جنيف المتعلقة بسالمة الحاويات المبرمة في

 .البري والبحريالنقل الدولي 

المصادقة على االتفاقية المتضمن  1998-01-12 المؤرخ في 03-98 المرسوم الرئاسي رقم
 .1990/06/26خ المتعلقة بالقبول المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاري

المؤرخ في  22/22يعدل ويتمم القانون رقم  22/20/0222المؤرخ في  22/20القانون رقم 
 .والمتضمن قانون الجمارك الجزائري 02/22/2222

                                                           
(1)  https://ar.wikipedia.org 
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المتعلقة بنقل البضائع  1978/02/22 المؤرخة في/ ت ت /3م ف/ م و ج /177المذكرة رقم
 .بالحاويات

المتعلقة بالقبول المؤقت  1995/07/17 المؤرخة في120/ الديوان/ م ع ج  /21التعليمة رقم
وعليه فإن  االتفاقيات الدولية والنصوص الداخلية قد .للحاويات واالستفادة من إجراء الحساب المفتوح

ال تي تستفيد من نظام القبول المؤقت وال تي تقبل من " لنقلمعدات ا"أدرجت الحاويات ضمن البضائع 
أجل إعادة تصديرها على حالتها، أي دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقل العادي نتيجة 
االستعمال، وذلك لمد ة معي نة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع 

 .(1)االقتصادي

 الموانئ والسفن في ظل المتغيرات العالمية الجديدةنظام التحوية في تنمية دور : الفرع ال اني

بعد أن أشرنا إلى أهم التغيرات التي طرأت على االقتصاد العالمي وما كان لها من دور في 
 التأثير على المبادالت التجارية وخصوصا مجال النقل البحري للبضائع، اسُتحدث ما يعرف بسفن

األمر الذي أثر من ( Conteneurisation)الحاويات أو ما يقصد به االتجاه نحو نظام التحوية 
ناحية أخرى على تطور الموانئ وتنميتها لتعمل بشكل يتماشى ومتطلبات التجارة العالمية وتطورت 

تخدام بذلك شبكات النقل خاصة في ظل استخدام اللوجستيات ونظام التبادل اإللكتروني في إطار اس
 . وسائل االتصاالت الحديثة

والحديث عن تطور الموانئ يدفعنا بشكل مباشر إلى الحديث عن تطور السفن وتحديثها خاصة 
في ظل استحداث نظام التحوية، إذ تطلب األمر اعتماد ما يعرف بسفن الحاويات التي كان لها دور 

 .كبير في تطوير التجارة البحرية

من خالل هذا المطلب إلى دور الموانئ في تطوير التجارة بناءا على ذلك سوف نتعرض 
البحرية باإلضافة إلى األسطول التجاري البحري ودوره في رفع عجلة التنمية والتقدم التكنولوجي مع 

 .اإلشارة إلى حالة الجزائر

                                                           
 .، مرجع سابقالحاويات وأثرها على سالمة وأمن النقل البحري  (1)
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 التجارة البحرية العالميةعلى  والموانئ تأ ير التطورات في سفن الحاويات: أو 

 الحمولة حيث من العالمي األسطول المائة من في 12.9 الحاويات سفن حصة تتجاوز ال
 من الحصة هذه توحي به قد مما أهم العالمية التجارة في الحاويات سفن دور غير أن الساكنة الطنية
ذا . حاويات في ُتعبأ بالدوالر محسوبة البحرية من التجارة المائة في 52 إن إذ الطنية، الحمولة وا 
 قيمة من الحصة وبين الساكنة الحمولة الطنية من السفن أنواع مختلف حصة بين مقارنة ُعِقدت

 البحرية من التجارة ينُقل الحاويات لسفن الساكنة الحمولة من طن كل تبي ن أن المنقولة، البضائع
هذا  (1).مرة 27 بمقدار السوائب لناقالت الساكنة من الحمولة طن ينقله مما أكثر )النقدية بالقيمة(

 .وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية متصدرة الترتيب في مجال صناعة سفن الحاويات

فشركات ... إن زيادة سعة الشحن في الموانئ العالمية يعني احتدام التنافس بين الشركات
كما أن الموانئ في موقف تنافسي بالغ الصعوبة ألن شركات  .التشغيل ال تستطيع تضييع الفرصة

طلب وتؤكد انه في حالة عدم التوسع وعدم بناء أرصفة جديدة مع زيادة غاطس السفن في الشحن ت
ماكن اخرى عدا عن رغبة الشركات أستزاول عملها في  الموانئ وتوفير رافعات سريعة للغاية فإنها

ساعة، فضال عن الحاجة لتوفير المزيد  00أصحاب السفن في إنهاء عمليات التفريغ والتحميل خالل 
نشاء طرق وسكك حديدية تتكيف مع زيادة الحركة  من المساحات لتخزين الحاويات في الميناء، وا 

 .(2)المرورية

 2222ديسمبر  يف البحري العربي سطولاأل ةجمالى حمولإ وتشير اإلحصائيات إلى أنه بلغ
جمالى إمن % 00.0ى ما يشكل أ ةمليون طن سفن بضائع عام 2.2مليون طن منها  20.2 إلى
سطول وتعتبر جمالى األإمن % 2مليون طن بما يشكل  010سطول بينما تشكل سفن الحاويات األ

                                                           
  .00، مرجع سابق، ص 0220استعراض النقل البحري  (1)
عربي اإلخباري،  BBCسفن شحن الحاويات العمالقة على مستقبل المالحة؟، دون اسم، موقع كيف تؤثر   (2)

http://www.bbc.com/arabic/business/2013/02/130219_ship_navigation 22/20/0222: بتاريخ 
 .22/21/0221: تم االطالع بتاريخ

 

 

http://www.bbc.com/arabic/business/2013/02/130219_ship_navigation
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 ةمليون طن بنسب% 2.2لى إذ يصل إسطول العربى جمالى األإبر جزء من كأسفن نقل البترول 
 22الى  21ن تتراوح بي"سطول العربى عمار األأن متوسط أال إ. سطول العربيجمالى األإمن % 02

 ةالتكنولوجي ةال تتناسب مع الثور  ةتقليدي ةسطول العربى يستخدم سفنا قديمن األأعام وهو ما يدل على 
 . (1)ةللمالح ةفى السوق العالمي ةالتنافسي ةحراز الميز إمكان إعدم مما يسبب 

 2008 عام   حتى 2002 من الفترة خالل المتداولة الحاويات جدول يوضح عدد

 
 %معدل التغير  عدد الحاويات السنوات

 ــــــــــــــــــ 17400000 0220
0222 24000000 22 
0220 29600000 22 
 ـــ 02 26000000 0221
0222 31000000 01 
0222 31000000 22 
 ـــ 02 42500000 0221

Source: Containerisation International, yearbook,. 2009, p.12 

 وحتى2002 من  الفترة خالل المتداولة الحاويات عدد نمو معدل يتبين زيادةمن خالل الجدول 
 2003 زادت عن 2004 عام وفى ،%  38بنسبة 2003 إلى 2002 من زادت حيث ، 2004 عام

 سبتمبر من أحداث العالمية التجارة لها تعرضت التي األزمة من خروجها بعد وذلك %  23 بمعدل
 % 20 بنسبة المتداولة الحاويات  انخفضت 2005 عام وفى األمريكية، المتحدة الواليات في  2001
 (2)%. 19 إلى  النسبة وزادت الفترة هذه في العالمية التجارة النخفاض نتيجة

                                                           
 .02ر، دون تاريخ، ص محمد نبيل ابراهيم، اقتصاديات النقل البحري، بحث غير منشو  ( 1)
ويومينج،  ايفرجرين شركتي حالة دراسة البحري مع النقل في أفضل تمويلي مستقبل وحيد عبد اللطيف شاهين، نحو ( 2)

، 0222فبراير  22ـ  22، "التكامل من أجل مستقبل أفضل"للموانئ والنقل البحري  02ورقة مقدمة بالمؤتمر الدولي 
 .2ص 
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 في السائدة االتجاهات فيها وتفاوتت متقلبة بالحاويات الشحن أسعار ظلت 2014 عام وطوال
 الطلب ازدياد رغم األساسية السوق اتر مؤش في ُيذكر تغيير يطرأ ولم .التجارية اتر المسا ادىر ف

 أسعار على الضغوط تواصل صدارتها في ألسباب ذلك ويعزى .بالحاويات البحري النقل على العالمي
 الخطوط تجارة في الكبر شديدة سفن استخدام في تمثل الذي السفن عرض استمرار بفعل السوق
 الناقالت سوق في وسادت .الرئيسية غير الخطوط تجارة في تأثير من ذلك أحدثه وما الرئيسية

 تعرضت بيئة الكيميائية، والمواد المكررة البترولية والمنتجات الخام النفط نقل تشمل التي الصهريجية
 (1).0221ام ع ومطلع 2014 عام في مماثلة لتقلبات الشحن معدالت فيها

النسبة المئوية من ) 2102الطرق سنة توزيع التجارة العالمية المنقولة في حاويات حسب 
 (التجارة العالمية بالوحدات المعادلة لعشرين قدما

 

 Clarksons Research 2015  من مختلفة إصدارات إلى استنادا   األونكتاد، أمانة :المصدر
 Lloyd’s List Data Hub Statistics.و

                                                           
 : ، على الموقع0221مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، األونكتاد، استعراض النقل البحري  (1)

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_ar.pdf 
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 الفترة خالل المائة في 5.2 بنسبة سفن الحاويات أسطول زاد المتواصلة االقتصادية األزمة ورغم
 من مزيد يؤدي حدوث العالمي، وقد االقتصادي النمو تراجع مع نقيض على طرفي فكان نفسها،
 بيد .ما حد   إلى الحملية الحاويات طاقة على ينمو الطلب أن إلى بالحاويات النقل معدل في االرتفاع

 الزائد العرض فتواصل القليلة الماضية السنوات خالل العرض من أقل بدرجة عام بوجه الطلب زاد أن
 (1).الهبوط اتجاه في بالحاويات الشحن أسعار على الضغط بالحاويات وازداد البحري النقل سوق في

  2104إلى  0121األسطول العالمي حسب أنواع السفن الرئيسية خالل الفترة من 

 

 الجزائريةأ ر النقل بالحاويات على التجارة البحرية :  انيا

حاوية  011.222 بـ 0222سنة  بلغ عدد الحاويات التي تم إنزالها بميناء الجزائر العاصمة
حاوية أي  021.100التي سجلت نزول  0221حاوية مقارنة بسنة  2.222بتسجيل زيادة تقدر بـ
ة سنة ن الحاويات التي تم تحويلها من ميناء الجزائر العاصمإ .بالمائة 0.1تسجيل زيادة بحوالي 

                                                           
  .20، مرجع سابق، ص 0221استعراض النقل البحري ( 1)
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بالمائة من مجموع الحاويات  12.20نحو الموانئ الجافة والمستودعات التابعة للجمارك تمثل  0222
 (1).مكان عبور وليس مكان تخزين"التي تم إنزالها مما يجعل الميناء 

ارتفاعا في حجم حركة الحاويات في إطار عمليات االستيراد والتصدير،  وهران كما سج ل ميناء
ألف حاوية احتوت على بضائع مختلفة وتصدير  02بالمائة، كما تم إحصاء دخول  20,02بنسبة 

أخرى ويرجع هذا النمو لعدد  21220وحدة وتصدير  22201وحدة أخرى مقابل استيراد  02022
من خالل هذه العمليات التجارية المتنوعة إلى انتقال العديد  وهران الحاويات التي ترد دت على ميناء

إلى استعمال الحاويات في نقل بضاعاتهم سواء  وهران من المستوردين والمصدرين الناشطين بميناء
وذلك استجابة أصحاب للمعايير المطلوبة في هذا  .في إطار االستيراد، أو التصدير أكثر من السابق

ظروف قد تلحق بها أضرارا سواء كانت طبيعية  النشاط من أجل ضمان الحفاظ على البضاعة من أي
 (2)أو غير ذلك

 2102إلى  2114الجزائري حسب نوعية السفينة خالل الفترة من سنة كفاءة النقل البحري 

 

 
                                                           

 /http://ar.aps.dzإحصائيات عن وكالة األنباء الجزائرية، ( 1)
 األمة العربية ر في، نشميناء وهران ارتفاع نشاط نقل البضائع عن طريق الحاوياتبوعالم شاللي،  (2)

 : ، على الموقع01/20/0222
http://www.eloumma.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=2413  

http://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/eloumma
http://www.djazairess.com/eloumma
http://www.eloumma.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=2413
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  هيمنة لحامالت الحاويات 0222أظهرت حركة المالحة خالل الثالثي األول من في حين 
والغاز التي بلغت   بالمائة من الرقم اإلجمالي للسفن متبوعة بناقالت النفط 11سفينة أي  022بمعدل 
  المكونة أساسا من)جانب آخر، تمثل كمية السلع النازلة في ميناء الجزائر من و  .بالمائة 21نسبة 

مقارنة بالثالثي   بالمائة 2,2بالمائة من مجموع حركة النقل اي بنسبة انخفاض  12نسبة ( الواردات
ومواد البناء والمواد البترولية   حيث يفسر ذلك اساسا بسبب تراجع كمية المعادن 0222األول من 

ة بمجموع ــــبالمائ 22,2ادة ب ــــــــــــــــزي  ا فسجلتــــــع التي تم شحنهـــــأما بخصوص السل  ةـــــــالمنزل
 (1).نــط 120,1

وبالرغم من الكلفة المالية اإلضافية الناجمة عن استعمال الحاويات في نقل البضائع في إطار 
تكاليف العمليات بدون هذه الوسيلة إال أن العمليات المذكورة والتي تحسب على أصحابها أكثر من 

اإلحصائيات تؤكد على تنامي وعي أصحاب هذه الشركات بأهمية بعدها االستثماري واالحتياطي 
 .لتفادي خسائر ما قد تنجم عن أي متغيرات مفاجئة

 (2) 2102إلى سنة  2112النقل البحري الجزائري المنتظم منذ سنة بمؤشر الربط الخاص 

 
                                                           

، وكالة األنباء الجزائرية، 0222تناقص عدد السفن المستقبلة خالل الثالثي األول لسنة : ميناء الجزائر ( 1)
00/21/0222 ،http://ar.aps.dz/ 

: ، على الموقع0222مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، األنكتاد، الواجهة البحرية للجزائر، معلومات عامة لسنة  (2)
FR/012/index.html-http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/fr  تم االطالع

 .21/20/0222: بتاريخ
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http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/fr-FR/012/index.html
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شرعت الشركة الوطنية للنقل البحري في تدارك النقص الفادح في السفن عن طريق اقتناء وقد 
أشرف وزير النقل و األشغال العمومية بميناء العاصمة  0222عدد منها فخالل شهر أوت من سنة 

ألف طن ومجهزة بأحدث  20طاقتها " تينزيران"على استالم الشركة لباخرة جديدة لنقل البضائع وسميت 
  مليون دوالر 01لتكنولوجيات ومحركات من آخر جيل بتكلفة إجمالية قد رت ب ا

وحسب بيان الشركة تعتبر هذه الباخرة الثامنة التي تم شراؤها لتدعيم األسطول البحري الجزائري وهذا 
 "كنان"باخرة مختلفة األحجام واألنواع ستقتنيها  01ضمن برنامج إجمالي يضم 

لنقل البحري للبضائع باالعتماد على األسطول الوطني على األقل برفع وهدف القطاع هو ضمان ا
ة الشركة بالس وق إلى حوالي   (1). 0202بالمائة إلى غاية سنة  22حص 

 يات تداول الحاويات على عمل األزمات الدوليةتأ ير : ا ال 

الدول وأثرت  كثيرا ما تسبب العالقات السياسية بين الدول في أزمات انعكست على اقتصاد هذه
بشكل ملحوظ على تجارتها الخارجية خاصة إذا ما كانت تجارتها الدولية مرتبطة ارتباطا وثيقا 

 .ببعضها، وكانت تمثل الجزء األعظم من بواعث انعاش اقتصادها

في التأثير إما إيجابا أو سلبا على فعاال سببا تعتبر األزمات االقتصادية وكذا السياسية ف
ية البحرية بين الدول مما يتسبب في خسائر تصيب البضاعة كما هو الشأن بالنسبة العالقات التجار 

 تحمل قطرية حاويات باحتجاز اإلماراتلألزمة الخليجية بين دولة اإلمارات ودولة قطر بسبب قيام 
 حلها ويجعل األمور يعقد أن شأنه منو  الدولية واألعراف للقوانين خرقا يمثل الذي األمر غذائية مواد
 (2).قضائية متابعات إطار في إال يتم ال صعبا

                                                           
  من النقل البحري للبضائع بيد الشركات األجنبية 90  %حياة،   (1)

 .تكاليف إضافية تدفع من جيب المواطن، مرجع سابق
(2)

لسفن الحاويات التي ترفع العلم   أنها لن تسمح 0222النصف األول من سنة أكدت موانئ دبي العالمية خالل   
المتوجهة إلى قطر أو القادمة منها بالرسو في أي من المحطات التابعة للشركة في اإلمارات حتى إشعار  القطري أو

غ الق كافة المنافذ البحرية آخر وذلك تماشيا مع قرار حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بقطع العالقات مع قطر وا 
وبالمقابل كان قد صرح وزير . إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة  والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة

والتي ( اإلمارات العربية المتحدة)عض األسواق والمناطق االقتصادية في دول الحصار االقتصاد القطري عن قيام ب
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 (النقل من الباب إلى الباب)النقل متعدد الوسائط : المطلب ال اني

عزز من نمو عمليات من شأنه أن يصناعة النقل بالحاويات  إن التطور والتحديث الذي تعرفه
بالطرق وسكك الحديد والخدمات اللوجستية بالنقل البري أي ما تعلق منها  النقل المشترك التي تتعلق

لى وخدمات التوزيع من  مما برية للحاويات إضافية ر خدمات يتوفاألمر الذي يقتضي . الميناءوا 
تحسين إنتاجية أرصفة العمل على في الميناء و تنعكس إيجابياته على التخفيف من الضغط الموجود 

 .الحاويات

أسلوبا جديدا ومستحدثا في النقل البحري للبضائع وهو  نتيجة لذلك عرف النقل البحري للبضائع
ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط أو ما اصطلح على تسميته بالنقل من الباب إلى الباب وهو نظام وليد 
لى  التكنولوجيا الحديثة يعتمد على نقل البضاعة بأكثر من وسيلة نقل منذ تكلف الشاحن بالبضاعة وا 

ل إليه، األمر الذي قد يقتضي نقل البضاعة بحرا وبرا وجوا من خالل السفينة غاية تسليمها إلى المرس
 .وباالستعانة بالطائرة أو بالقطار عن طريق السكك الحديدية

تقوم فكرة النقل من الباب إلى الباب على أساس دمج وسائل نقل البضائع من باب المنتج حتى 
تناسقة الحلقات، كل حلقة منها تمثل وسيلة من باب المستورد النهائي للسلعة، في سلسلة واحدة م

وسائل النقل المستخدمة في رحلة هذه السلعة، وذلك على خالف نظام النقل التقليدي الذي تستقل فيه 
كل وسيلة نقل بإجراءاتها وبالقائمين بها وبأنظمتها وتكاليفها، مما نشأ عنه انفصال يكاد يكون كامال 

 (1).ري بمختلف أنواعه والنقل الجويبين النقل البحري والنقل الب

 

 

                                                                                                                                                                                

أنها مناطق تجارة حرة، قامت باحتجاز اآلالف من حاويات البضائع القطرية مع بدء قرار الحصار، تسو ق نفسها على 
 .على الرغم من أنها مدفوعة الثمن مسبقا

وقد تعددت في اآلونة األخيرة التسميات التي تطلق على هذا الفكر الحديث في النقل فسمي النقل المخترق، وسمي  (1)
، آثار االتفاق (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ا النقل متعدد الوسائط، كذلك النقل المشترك وأخير 

 .21، ص 0222العام بشأن تجارة الخدمات على النقل، األمم المتحدة، نيويورك 
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 ماهية النقل متعدد الوسائط :الفرع األول

 خاصة بالنقل متعدد الوسائطفي ظل ا تفاقيات ال النقل متعدد الوسائط: أو 

تم استحداث قواعد النقل متعدد الوسائط من خالل اتفاقيات مختلفة منها ما هي خاصة بهذا 
عامة تتعلق بعمليات النقل البحري مثل ما هو الشأن بالنسبة التفاقية النوع من النقل ومنها ما هي 

 .0221روتردام لعام 

 إلرساء عدة محاوالت النقل بقضايا المختصة الدولية الهيئات بذلت: على المستوى الدوليـ /0
 (1). الوسائط متعدد تتعلق بالنقل قانونية موحدة قواعد

كانون  02المؤرخ في  222/22: قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقمونتيجة لذلك 
عقد مؤتمر للمفوضين لدراسة واعتماد اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط  2221ديسمبر /ولاأل

 . ورجت من مجلس التجارة والتنمية التابع لألونكتاد النظر في التاريخ المناسب لعقد المؤتمر

د مم المتحـدة لوضع اتفاقيـة للنقل الـدولي المتعـدد الوسائط تحت رعايـة األونكتامؤتمر األعقـد 
تشـرين  22الى  20مم المتحـدة في جنيف وانعقـد الجزء األول من المؤتمر من بمكتب األ

 .2212مايو /أيار  00الى  1وانعقدت الدورة المستأنفة من  2222نوفمبر /الثاني

أبرمت اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في على إثر ذلك 
     (2).غير أنها لم تدخل حيز النفاذ 2212ماي  00

وقد نصت المادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في ما 
ي النقل الـدولي المتعدد الوسائط نقل بضائع بواسـطتين يعن: يتعلق بتعريف هذا النوع من النقل بما يلي

قل من وسائط النقل على أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما يأخذ مختلفتين على األ
أما . متعهد النقل المتعدد الوسائط فيه البضائع في عهدته الى المكان المحدد للتسليم في بلد آخر

                                                           
(1)

  LACASSE, Le transport multimodal international de marchandises, étude comparative 

des droits  Canadien et Français, thèse Université Paris 1, 1988 .p 90 
لى غاية نهاية سنة  22تتطلب اتفاقية األمم المتحدة للنقل متعدد الوسائط للبضائع مصادقة  (2) انضمت  0222طرفا، وا 

 .ماالويلمغرب، المكسيك و ابوروندي، جورجيا، رواندا، زامبيا، السينغال، شيلي، لبنان، ليبيريا، : إليها الدول التالية
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ع المضطلع بها في تنفيذ عقد نقل وحيد الواسطة وفقا للتعريف الوارد في عمليات تسلم وتسليم البضائ
 .العقد المذكور فال تعتبر نقال دوليا متعدد الوسائط

 على النقل وسائط من األقل على مختلفتين بواسطتين البضائع نقلفالنقل متعدد الوسائط هو 
 التسليم مكان إلى عهدته فى البضائع النقل متعهد فيه يأخذ ما دولة فى مكان من نقل عقد أساس
 .األخرى الدولة فى النهائى

عقد يتعهد أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فعرفت عقل النقل متعدد الوسائط للبضائع على أنه 
بتنفيذ نقل دولي متعدد الوسائط بنفسه ,في مقابل دفع اجرة النقل ,بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط 

 .الغير او عن طريق

 :(1)هي الوسائط متعدد النقل شروط أهم فإن   السابق التعريف خالل من

 الباب إلى الباب من( النقل احلر م جميع تشمل واحدة وثيقة بموجب يتم أن.) 
 احلمر  خالل البضاعة عن مسؤوال ويكون الوسائط متعدد للنقل متعهد النقل تنظيم يتولى أن 

 .حال أفضل على وتسليمها واحد شحن سند وبموجب جميعها لنقلا
 البضاعة نقل احلر م جميع تشمل شاملة نقل أجرة مقابل النقل يكون أن. 

 سبيل على األقل على نقل واسطتي ويستخدم األقل على دولتين النقل يخترق أن 
 المتعدد النقل أن إلى ونشير. وجوية برية طرًقا أو وجوية بحرية أو حديدية وسكًكا بحريةل المثا

 أحادية األنظمة إلى مضاًفا للنقل جديد قانوني نظام بل جديد نقل نظام ليس جوهره في الوسائط
 بين ويربط يحكم الذي القانوني النظام إنما ذاته النقل ليس فالجديد قبل، من المعروفة الواسطة

 النقل أنماط فجميع الوسائط، المتعدد النقل عقد في بعضها أو كلها الواسطة أحادية األنظمة تلك
 القانونية وأحكامه قواعده منها نوع ولكل قبل من موجودة( يسكك طرقي( والبري والجوي المائي
 والجديد خاصة نقل وسائل منها لكل أن كما المحلية، القوانين أو الدولية االتفاقيات تنظمه التي
 يتعهد متكاملة نقل خدمة لتقديم هذه النقل وسائط من أكثر أو واسطتين بين الربط هو األمر في

                                                           
نور الدين هرمز، عماد الدين عبد الحي، سامر أحمد، النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه في مرفأ الالذقية،  (1)

، سنة 2، العدد 22مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
  .202، ص 0220
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 وفي واحد إجمالي وأجر واحدة مسؤولية وبموجب واحد نقل عقد أساس على واحد شخص بها
 التعاقدية العالقات تنقسم الوسائط المتعدد للنقل القانوني اإلطار وفي .صخا قانوني نظام ظل
 المتعدد النقل ومتعهد البضائع مرسلي بين تقوم األولى طائفتين، إلى المعنية افر األط بين

 .الباطن من النقل ومقاولي النقل متعهد بين تربط والثانية الوسائط،

 (1)الفرق بين النقل متعدد الوسائط والنقل أحادي الواسطة 

 النقل أحادي الواسطة النقل متعدد الوسائط

 تعدد مرات الشحن وتعقدها خدمة مباشرة وميسرة للشاحن

 صعوبة ضبط الوقت خدمات التزامن المحكم

 جمود في اختيار وسيلة النقل الترشيد في اختيار وسيلة نقل وخط سير الرحلة

 تعدد عمليات النقل مع زيادة التكاليف تكامل عمليات النقل بأقل تكاليف

 التعامل مع ناقلين متعددين التعامل مع متعهد واحد للنقل

 النقلتعدد المسؤولية بتعدد وسائل  مسؤولية واحدة في مواجهة الشاحن

 تعدد وثائق النقل وثيقة نقل واحدة

 تعدد النواليين بتعدد وسائل النقل نولون إجمالي واحد

كثرة ما تتعرض له البضاعة من تلف وخسارة  تقليل تلف وضياع البضائع
 وضياع

طول زمن رحلة البضائع حتى تصل إلى يد  تحقيق مبدأ سرعة تسليم البضائع
 المستهلك النهائي

 من األقل على وسيلتين ستخداماب الدولة داخل النقل يتم عندماأما النقل الداخلي متعدد الوسائط 
 المنقولة البضائع تسيير يتم أن بشرط الوسائط متعدد نقل ذلك على نطلق أن يمكن النقل وسائل

                                                           
رصاع حياة، أثر التطورات العالمية الراهنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى التكييف معها، رسالة  (1)

 .12، ص 0220/0222ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة وهران، 
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 أو عقد منها ولكل حده على آل نقل وسيلة من أآثر ستخداما حالة فى أما .ةواحد نقل وثيقة بموجب
 . الوسائط متعدد النقل قبيل من يعد ال فهذا منفردة نقل وثيقة

إن استخدام أكثر من وسيلة لنقل البضائع يوفر دون شك ميزة أكبر وأفضل في ما يتعلق بتوفير 
األمان وضمان وصول البضاعة إلى المرسل إليه بسرعة أكبر وتكلفة أقل مما يجعل من هذه الوسيلة 

األمثل لنقل البضاعة بجودة أكبر في النقل وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على اقتصاد الدولة الطريقة 
 .وتجارتها سواء الداخلية أو الخارجية

 (1) سلسلة العمليات المكونة للنقل متعدد الوسائط للبضائع

 Bالدولة                                             Aالدولة             

 

 

 

 

 

 : الوسائط هيوالشركات التي تقـوم بأعمال متعهد النقـل متعدد 

 على وجه الخصوص شركات المالحة التي تقوم بتشغيل السفن والحاويات. 
 طرق  )مجموعة شركات ال تمتلك سفنًا وتعتمد على خدمات وأصول شركات أخرى بحريـة وبريــة

 .وسكك حديدية

                                                           
(1 )

 .222مرجع سابق، ص  نور الدين هرمز، عماد الدين عبد الحي، سامر أحمد، 

الوصول إلى المرسل  سلسلة النقل متعدد الوسائط
 إليه

النقل 
 الداخلي

خدمات  الجمارك
 المحطات

 النقل األساسي
سفينة، شاحنة، )

 (قطار، طائرة

 النقل الداخلي الجمارك

 البضاعة عند الشحن
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  دارتها وتطويـر مـراكـز  امقدمو البضائع عن طريق تجميع األنشطة بوسائط النقل المختلفة وا 
التوزيع، واالعتماد على شبكة من الوكالء داخليًا وخارجيًا وقد يتطلـب ذلـك انـدماج بعـض 

 .الشركات إلمكانية السيطرة على حركة النقل وتحقيق حد أدنى من التشغيل

 د الوسائط وأهميته بالنظر إلى الوسيلة المستخدمةجدول يوضح خصائص النقل متعد

 وسيلة النقل              
 الخصائص   

النقل باللوريات 
 على الطرق

النقل بالسكك 
 الحديدية

 النقل المائي الداخلي

 :النقل تكلفة
 القصيرة المسافات •

 مك  250-1
 المتوسطة المسافات •

 والطويلة
 كم 250 من  ركأ

 الطويلة المسافات •
 كم 400 من  رأك

 
 األفضل
 

 األسوأ
 

 األسوأ

 
 متوسط
 

 األفضل
 

 متوسط

 
 األسوأ
 

 متوسط
 

 األفضل

 وقت)النقل  فى السرعة 
 (الرحلة

 للباب - الباب من

 
 األفضل

 
 متوسط

 
 األسوأ

 األسوأ األسوأ األفضل للباب الباب من النقل على القدرة
 التى المواقع عدد

 الوسيلة تخدمها
 األسوأ األسوأ األفضل

 الوفاء على القدرة
 المنتظمة بالنقليات

 األسوأ متوسط األفضل

 للبضائع والفقد التلف
 النقل أ ناء

 متوسط األفضل األفضل

 األسوأ األفضل متوسط الجوية باألحوال التأ ر
 األفضل األفضل األسوأ النقل أ ناء األمان

 األفضل متوسط األسوأ الطاقة إستخدام
 ا عتمادية مستوى
 الوسيلة على

 متوسط األفضل األفضل
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التي عقدت عام  02قام مجلس وزراء النقل العرب في دورته : أما على المستوى العربيـ /2
كلف االمانة العامة في مدينة بورسعيد اصدر قرارا وافق بموجبه على مشروع االتفاقية و  0221

ومجلس  0222االقتصادي واالجتماعي عام جهزة المختصة ووافق عليها المجلس بعرضه على األ
 . 0222جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام 

ردن ن صادق األأالنفاذ بعد ودخلت اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية حيز 
يداععليها  ى تنظيم وتيسير تهدف ال وثائق التصديق عليها في االمانة العامة لجامعة الدول العربية وا 

ن هذا النمط من النقل هو أي الدول العربية وعبرها باعتبار راضأنتقال السلع بمختلف الوسائط بين ا
ضافة الى الحاجة الى تنمية قطاع خدمات نقل إبادل التجاري بين الدول العربية حد عناصر تنمية التأ

اجات التجارة العربية والحاجة لتطوير متعدد الوسائط الذي يتسم بالسهولة والكفاءة ويتناسب مع احتي
 .(1) خدماته بين الدول العربية وبأنماط النقل المختلفة البرية والبحرية والجوية

تمت الموافقة على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية من طرف المجلس 
ومن طرف مجلس جامعة  20/20/0222: بتاريخ 2222: االقتصادي واالجتماعي بموجب قرار رقم

، ودخلت 22/22/0222: بتاريخ 2202: الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قرار رقم
يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثالث من  22بعد  22/21/0222: االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ
 .منها 02الدول العربية وفقا للمادة 

تنظيم وتطوير النقل متعدد الوسائط للبضائع بين مختلف الدول العربية  تهدف هذه االتفاقية إلى
من خالل تنظيم اإلطار القانوني بما يتناسب والنظام التشريعي الخاص بكل دولة لتجسيد تنمية الروابط 

 .االقتصادية بين الدول العربية

مات نقل متعدد كما أن هذه االتفاقية ركزت في ديباجتها على ضرورة تقوية فرص إيجاد خد
الوسائط تتميز بالسهولة والكفاءة وتتناسب واحتياجات التجارة العربية في ظل إطار تنظيمي وقانوني 

 .يكفل ذلك

                                                           
تدخل حيز التنفيذ، موقع جريدة الدستور، عمان، األردن، اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية  (1)

: ، تم االطالع بتاريخhttps://www.addustour.com/articles/659402: ، على الموقع22/20/0222
22/22/0221. 

https://www.addustour.com/articles/659402
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 :الدول الموقعة والمصدقة أو المنظمة

تاريخ إيداع و يقة التصديق أو  تاريخ التوقيع الدولة
 ا نضمام

 22/22/0222 22/22/0222 المملكة األردنية الهاشمية
 02/20/0220 22/21/0222 اإلمارات العربية المتحدة

   مملكة البحرين
  00/20/0222 الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية 
 الديمقراطية الشعبية

  

   جمهورية جيبوتي
 20/22/0222 01/20/0222 المملكة العربية السعودية

   جمهورية السودان
 01/21/0222 01/21/0222 السوريةالجمهورية العربية 

   جمهورية الصومال
 22/22/0220 22/22/0222 جمهورية العراق
   سلطنة عمان
  00/20/0222 فلسطين
   قطر

   جمهورية القمر المتحدة
   الكويت

   الجمهورية اللبنانية
   ليبيا

   جمهورية مصر العربية
   المملكة المغربية

   اإلسالمية الموريتانيةالجمهورية 
  00/20/0222 الجمهورية اليمنية
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وبالرجوع إلى نص المادة األولى من االتفاقية فإنها عرفت النقل متعدد الوسائط على أنه يمثل 
 نقل واحد بعقد أكثر أو مختلفتين نقل واسطتي باستخدام أكثر أو عربيتين دولتين بين بضاعة نقل

 المرسل من استالمه للبضاعة نقطة النقل من متعهد) واحد شخص مسؤولية وتحت واحدة نقل ووثيقة
 .إليه للمرسل تسليمها حتى

 ومتعهد المرسل بين المبرم الوسائط على أنه العقد متعدد النقل كما عرفت نفس االتفاقية عقد
 البضاعة بنقل النقل متعهد يقوم التي بموجبها الشروط يحدد والذي منهما أي عن ينوب من أو النقل
 .محدد أجر مقابل آخر عربي في بلد إليه المرسل إلى عربي بلد من للمرسل التابعة

 الوسائط متعدد النقل عقد بموجب الذي يصدر الوسائط فهي ذلك المستند متعدد النقل أما وثيقة
 المرسل إلى لتسليمها فيها المبينة بالحالة النقل موضوع النقل للبضاعة متعهد استالم على إثباتًا ويعتبر
 :نوعان وهي إلكترونية، أو ورقية تكون أن يمكن وهذه الوثيقة. الحالة بذات إليه

 ."لحامله" أو "شخص ألمر" للتداول تكون القابلة الوسائط متعدد النقل وثيقة  1-
 .واحد إليه مرسل باسم للتداول تحرر القابلة غير الوسائط متعدد النقل وثيقة  2-

فقد نصت االتفاقية صراحة على إمكانية استخدام وثيقة نقل محررة بالطريقة اإللكترونية وبالتالي 
التي اعتمدت ألول مرة سند الشحن اإللكتروني أو ما  0221ردام لعام عمال بما جاءت به اتفاقية روت

 .أسمته االتفاقية بسجل النقل اإللكتروني

إن جوهر النقل متعدد الوسائط ينطوي في الواقع على فلسفتين هامتين، األولى اقتصادية والثانية 
قانونية، أما النظرية االقتصادية تتمثل في السعي لالستفادة والمميزات النوعية لوسائط النقل المختلفة 

يا المطلوبة طبقا من خالل المزج بين استخدام واسطتي نقل أو أكثر لنقل البضاعة لتحقيق المزا
لطلبات العمالء، فالميزة النوعية للنقل بالشاحنات هي المرونة، والنقل بالسكك الحديدية هي القدرة على 
نقل الشحنات الكبيرة، وبالنسبة للنقل المائي الرخص النسبي في أسعار النقل، وبالنسبة للنقل الجوي 
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تتمثل في وحدة النقل ووحدة وثيقة النقل ووحدة  أما النظرية القانونية. تحقيق عنصر السرعة في النقل
 (1).المسؤولية عن البضاعة ووحدة أجرة النقل ووحدة وثيقة التأمين على البضاعة إلجمالي الرحلة

 2112النقل متعدد الوسائط في ظل اتفاقية روتردام لعام :  انيا

ية ويشمل أيضا النقل نتيجة عدم وجود نص قانوني عالمي ملزم يدعم ويحكم عقود النقل البحر 
في وسائط أخرى مثل السكك الحديدية أو الطرق البرية أو النقل الجوي، تم إصدار اتفاقية تحكم عقود 
النقل الدولي للبضائع سميت باتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع بالبحر كليا أو 

 .كتسمية شائعة لها 0221تردام والتي عرفت بقواعد رو  22/20/0221جزئيا بتاريخ 

على أنه عقد يتعهد فيه الناقل بنقل  2فقرة  2وقد عرفت االتفاقية عقد النقل بموجب المادة 
بضائع من مكان إلى آخر مقابل أجرة النقل، ويجب أن ينص العقد على النقل بحرا ويجوز أن ينص 

 .على النقل بوسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري

من نص هذه المادة أن االتفاقية تشترط أن يكون عقد النقل يتضمن نقل البضاعة عن  ويتبين
طريق وسيلة بحرية وجوبا إضافة إلى أي وسيلة أخرى برية كانت أو جوية على خالف االتفاقيات 

ربية السابقة كاتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع واتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول الع
نما يكفي أن يتم نقل البضائع عن طريق وسيلتي نقل مختلفتين أي  التي لم تكن تفرض هذا الشرط وا 

 .كانت طبيعتهما سواء تضمنت نقال بحريا أم ال

 أسس ومتطلبات النقل متعدد الوسائط: الفرع ال اني

من نتائج ثورة  نال النقل متعدد الوسائط قسطا من معطيات النهضة التكنولوجية المعاصرة، فأفاد
الحاويات وثورة االتصاالت وتبادل البيانات إلكترونيا وفنون بناء وسائل النقل، كما أفاد من علوم 
دارة الجودة الكلية، وكانت ثمرة ذلك ترشيد تكاليف النقل  اللوجستيات والتوزيع الشمل وأصول التسويق وا 

امل خدماته مع تقليل زمن وصول البضائع متعدد الوسائط وتحسين كفاءة عملياته وزيادة تدفقاته وتك

                                                           
فاروق ملش، هل تنضم مصر إلى اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، ورقة مقدمة إلى المؤتمر  (1)

 22إلى  22، من "رؤية مستقبلية"، آفاق التنمية لمنطقة قناة السويس (0مارلوج)الدولي للنقل البحري واللوجستيات 
  .0222مارس 
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إلى يد المرسل إليه نهائيا، فأصبحت عمليات اإلنتاج العالمي منتظمة في شبكة جغرافية تربطها 
منظومة نقل متكامل تشمل العالم بأسره، وأخذ نمط التجارة العالمية في التغير تغييرا جذريا من حيث 

 (1).قل عبرها هذه التجارةالحجم والمكونات والطرق الرئيسية التي تن

 الكبيرة االقتصادية والفوائد المضافة القيمة من ولالستفادة الكونية اللوجستية السلسلة إلى وللولوج
 حكومات وقيام الوسائط المتعدد النقل تطوير من البد الوطنية االقتصاديات على تعود نأ يمكن التي
 وسائط متعدد لنقل وتنظيمية أساسية بنية لتحقيق الالزمة والمشاريع ءاترااإلج من بالعديد الدول

 المتعدد للنقل األساسية اتز المرتك تشكل والمشاريع اءاتر اإلج وهذه عالية فعالية ذو متكامل
 (2).الوسائط

البنية التحتية للنقل، التشريعات القانونية المنظمة لهذا : ويتجسد ذلك من خالل ثالث أسس هي
 .المعلومات من خالل الوسائط اإللكترونيةالنوع من النقل، وتبادل 

 البنية التحتية للنقل: أو 

 المختلفة النقل وسائط واستعداد النقل منظومة تكامل يقتضي الوسائط المتعدد النقل نظام إن
 إلى وصوالً  الدولة ضيار أ ضمن وأمان بسهولة ونقلها البضائع كافة الستقبال والجوية والبحرية البرية
 بالمدن الرئيسية الموانئ تربط جيدة طرق شبكة وجود يقتضي فإن ه الطرقي للنقل النسبةب المجاورة الدول

 عبور لتسهيل المجاورة الدول إلى تؤدي طرقية وصالت وتوافر اآلمن، رالسي وتوفر المختلفة
 لنقل خصوصاً  عالمية مواصفات وذات عالية كفاءة ذات برية نقل أساطيل وجود إلى إضافة انزيت،ر الت

 أساسية ركيزة تعتبر فإن ها الحديدية للسكك بالنسبة أم ا .والتفريغ الشحن سرعة توفير وكذلك الحاويات
 لباقي المنافسة األسعار وأهمها بها، يتمتع التي الكثيرة اتز المي بسبب الوسائط متعدد النقل ركائز من

، أما النقل للزمن واختصار كبيرة حجوم نقل إمكانية مع البعيدة المسافات في خصوصاً  النقل أنواع

                                                           
 .22فاروق ملش، مرجع سابق، ص  ( 1)
(2)

 .222مرجع سابق، ص  نور الدين هرمز، عماد الدين عبد الحي، سامر أحمد،  
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 من قريبة اتر المطا تكون ويجب التلف سريعة أو الثمن اليةغ البضائع نقل حالة في فيستخدم الجوي
 (1).ومراكز الصناعة الرئيسية الموانئ

شبكات السكك الحديدية في الوطن العربي ومحاور الربط السككي بين األقطار العربية الحالية 
 (2) 2112والمقترحة أكتوبر 

 عرض الخط طول الشبكة الحديدية بالكيلومترات القطر

 الحجازي األردني : األردن 

 سكة حديد العقبة

215 

293 

 ضيق

 ضيق
 221 تونس

0221 

 قياسي

 ضيق
 2222 الجزائر

222 

 قياسي

 ضيق
 قياسي 0211 السعودية
 ضيق 2422 السودان
الخطوط الحديدية السورية : سورية 

 الحجازي السوري
0220 

222 

 قياسي

 ضيق
 قياسي 0221 العراق
 202 لبنان

21 

 قياسي

 ضيق
 قياسي 4041 مصر

 قياسي 0112 المغرب 
 قياسي 212 موريتانيا

 إلى ميناء نواديبو مخصص لنقل فلزات الحديد من المناجم 

                                                           
وشؤون  والبحوث الدراسات مديرية والطموح، الواقع بين السورية العربية الجمهورية في السككي النقل عماد سكر، ( 1)

 .22، ص 0222السورية،  النقل وزارة البيئة،
متعدد الوسائط في تنمية التجارة البينية العربية، مجلة جامعة دمشق للعلوم محمود زنبوعة، أثر تفعيل النقل ( 2)

 .020ص  ،0222، العدد الثاني، 00االقتصادية والقانونية، المجلد 
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 :في الجزائر

عرفت الجزائر نظام النقل متعدد الوسائط أو النقل من الباب إلى الباب من خالل شركات وطنية 
من المرسوم  2وأجنبية، ويجد هذا النوع من النقل أساسه في ظل النصوص الجزائرية بموجب المادة 

المتعلقة بممارسة أعمال النقل البري المتضمن التدابير  22/20/2210المؤرخ في  10/201رقم 
تحت تسمية النقل المختلط المتعدد الكيفيات، والتي نصت على أن النقل المختلط المتعدد الكيفيات هو 
النقل المنفذ بمقتضى عقد واحد، على طريقتين مختلفتين على األقل، يتحمل متعامل وحيد مسؤولية 

من القانون  22وكذلك يجد أساسه بموجب المادة . تعاقدضمان النقل من بدايته إلى نهايته تجاه الم
المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه تحت تسمية النقل  22/21/2211المؤرخ في  11/22: رقم

المشترك متعدد الوسائط والتي اعتبرت نقال مشتركا متعدد األنماط كل نقل ينجزه بموجب سند وحيد 
غطي المسافة من بدايتها إلى نهايتها تحت مسؤولية متعامل نمطان مختلفان من النقل على األقل وي

 .وحيد تجاه المتعاقد

 (1): وأهم هذه الشركات نجد

 ,AGEFAL, LOGITRANS: من خالل الشركات التابعة لها SNTRـ شركة /2
MAINTENANCE PLUS 

  MEDORIENT ـ المؤسسة الوطنية الخاصة/0
 CNAN MEDـ الشركة الوطنية للمالحة البحرية /2
 CMA- CGM ALGERIEـ الشركة الدولية /0

في سبيل تطوير  0222وفي هذا الشأن يمكن الحديث عن جهود الجزائر الحديثة خالل سنة 
 .المنشآت والبنية التحتية لتطوير عقد النقل متعدد الوسائط للنقل البحري

الحديدية للطرق والسكك   قامت الحكومة على مواصلة إنجاز المنشآت األساسية الكبرى
وستسعى الحكومة إلى تجسيد إطار . لهذا الغرض والموانئ والمطارات وفقا للوسائل المالية الموفرة
االستثمارات المنجزة بشكل أفضل وتسيير عصري  قانوني وتنظيمي جديد يرمي إلى المحافظة على

                                                           
قماز ليلى الدياز، أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،  (1)

  .02، ص 0222/0220
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ع إلى ضمان عمومية مكيفة مع طلب متعدد األشكال والتطل للمنشآت األساسية بهدف توفير خدمة
وفي ما يخص النقل البري تتطلع الحكومة إلى الحد من الفوارق الجهوية من . المزيد من شروط الراحة

النائية وضمان   تهيئة شبكة كفيلة بفك العزلة عن سكان األرياف وتحسين الولوج إلى المناطق  خالل
 (1).النقل على مستوى المناطق الحدودية بالجنوب الكبير

تحسين نجاعة نظام   النقل بالسكك الحديدية ستتخذ الحكومة كل التدابير الرامية إلىوفي مجال 
والبضائع ذات جودة عالية من   النقل بالسكك الحديدية قصد عرض خدمات في مجال نقل المسافرين

مع ضمان سعر ( الراحة والموثوقية والسالمة واألمن)  حيث الوتيرة والمدة الزمنية للنقل والنوعية
 (2).أكبر قدر من المسافرين والبضائع  نافسي للتمكين من نقلت

وفي نفس اإلطار دائما قامت الحكومة بدراسة جدوى حول نقل البضائع متعدد الوسائط بين 
فرع للشركة الوطنية للنقل البري  -لوجيترانس)طاسيلي للطيران والمؤسسة العامة للوجيستيك النقل 

  تضمن تغطية خطوط داخلية وخمس خطوط دولية طاسيلي للطيران وتجدر االشارة أن  (.للبضائع
، كما أنها ستفتح خط يربط بين الجزائر العاصمة (باريس، ستراسبورغ، مرسيليا، نانت و ليون )

يذكر أن طاسيلي للطيران تأسست  .0222ونواكشوط عبر تندوف، وهذا في ظرف الثالثي االول ل 
وبعد أن كانت شركة مختلطة بين  2222الجوية في أفريل  وبدأت أولى رحالتها 2221في مارس 

ملكية لمجمع سوناطراك بنسبة كاملة وتمتلك الشركة  0221الجوية الجزائرية وسوناطراك أضحت منذ 
 (3).وجهة محلية ودولية 00طائرة وتضمن  22حاليا أسطوال جويا يتمثل في 

                                                           
هذا اإلطار سيتم االنطالق في إنجاز برنامج خاص على مستوى الهضاب العليا يرمي إلى ترقية القدرات  وفي (1)

الرعوية والفالحية وكذا تحسين ظروف النقل بالجنوب والجنوب الكبير من خالل إنجاز منافذ إلى الطريق العابر 
خالل تحسين   هيل النقل البري منفضال عن ذلك ستعكف الحكومة على تطوير أعمال ترمي إلى تأ .للصحراء

وتعميم الترتيبات المتعلقة بمكافحة انعدام األمن   احترافية المتعاملين وعصرنة المحطات وترقية النقل متعدد الوسائط
وكالة األنباء الجزائرية،  :ينظر .الضبط االقتصادي والتقني  وكذا اعتمادعبر الطرق 

25-04-15-19-06-2017-http://ar.aps.dz/economie/44546 22/22/0222: بتاريخ. 
  .وكالة األنباء الجزائرية، المرجع نفسه (2)

http://www.eco-اتفاق شراكة بين طاسيلي للطيران ومؤسسة النقل البحري للمسافرين،  حكيم، ب،  (3)
algeria.com 21/22/0222: بتاريخ. 

http://ar.aps.dz/economie/44546-2017-06-19-15-04-25
http://www.eco-algeria.com/
http://www.eco-algeria.com/
http://www.eco-algeria.com/
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 التشريعات القانونية:  انيا

تتطلب عبور أكثر من دولة ولكل منها نظم جمركية مختلفة كان البد من نظرًا ألن عملية النقل 
إبـرام اتفاقية دولية لكي تشبع حاجة المتعاملين في النقل متعدد الوسائط من قواعد موحدة تسري على 
سائر الدول لكي تحكم العالقات القانونية، وتقيم التوازن بين حقوق والتزامات أطراف النقل متعدد 

وتبين طبيعة المسؤوليات التي تقع على عاتقهم ومداها وحدودها، باإلضافة إلى ما يلزم لهذا  الوسائط،
الـنمط الجديد من النقل من وثائق، وشكلها وحجتها في اإلثبات، ثم وضع األحكام لما يمكن أن ينشأ 

عـدد الوسـائط من المطالبات والدعاوى القضائية، وفي ظل غياب اتفاقية دولية تحكم النقل مت حيالهـا
فإنـه يفترض للدول الراغبة في استخدام اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط أن تكون عضوًا في 

 (1): االتفاقيات والمعاهدات الدولية األخرى ذات الصلة أهمها

  2212-2212اتفاقية األمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع 
 الصادرة عن مؤتمر األمم المتحـدة  2221( قواعد هامبورغ)ع بحرًا االتفاقية الخاصة بنقل البضائ

 2221ألمانيا  –لنقل البضائع بحرًا، هامبورغ 
  لمعدلة، جنيفا 2220االتفاقية الدولية لسالمة الحاويات، لعام. 
  والبروتوكول المعـدل  2200االتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بوثائق الشحن لعام

 ،بروكسل 2221لعام لها 
  1/0/2222االتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن، لندن  
  االتفاقية الخاصة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية 
 االتفاقية الدولية لتسهيل عبور البـضائع عبـر الحـدود بواسـطة الـسكك الحديديـة جنيـف 

  1953/4/1ودخلت حيز التنفيذ في  2201/20/22
 للنقل الجوي ادالدولي االتح 
  2/20/2200 –شيكاغو  –االتفاقية الدولية للطيران المدني وتعديالتها. 
 01/2/2222مونتلاير  –االتفاقية الدولية لتوحيد القواعد الدولية الخاصة بالنقل عن طريق الجو 
  2202االتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع والمعروفة باسـم اتفاقيــة التيــر- 

.1987 
                                                           

 .012محمود زنبوعة، مرجع سابق، ص   (1)
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  2222االتفاقية الدولية لتسهيل وتنسيق اإلجراءات الجمركية اتفاقية كيوتو. 
  2212االتفاقية الدولية الخاصة بنقل البضائع برًا 
  2222-2222االتفاقية الجمركية للعبور الدولي للبضائع. 

رؤية  ستعتمد الحكومة في إطار الجزائري ونظرا إلى أهمية النقل البحري في االقتصاد الوطني
على مجال السكك الحديدية  متكاملة جملة من التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والتقني

أما في مجال النقل الجوي وفضال عن تعزيز قدرات  .إلضفاء مزيد من النجاعة على النقل البحري
تمام ديدين وترقيتهما إلى محاور دولية فإن إنجاز مطاري الجزائر ووهران الج  الشركات الوطنية وا 

الطيران المدني من أجل تأهيله  تعتزم مراجعة اإلطار التنظيمي الذي يخضع له  الحكومة
 (1).المعايير الدولية فقو 

من خالل إعداد  وفي هذا الشأن سيتم القيام بعدة أعمال أهمها تعزيز الوظائف السيادية للدولة
جعة اإلطار التشريعي والقانوني والتنظيمي الذي يؤطر الجوانب مخطط لتطوير النقل الجوي ومرا
كما يتعلق األمر بعصرنة التجهيزات وصيانتها ومنح شهادات  .التقنية واالقتصادية المتعلقة بذلك

  .المطارات وخدمات المالحة الجوية وتحسين مردودية المطارات  الكفاءة لتشغيل

 ئط اإللكترونيةتبادل المعلومات من خالل الوسا:  ال ا

 Electronic Data تعرف  البيانات والتي تبادل ونظام المتطورة التكنولوجيا ساهمت لقد
Interchange تدفق تسهيل خالل من الوسائط المتعدد النقل فعالية وزيادة التوريد سلسلة إدارة بتطوير 

 الورقي العمل إجراءات تستلزمه الذي الوقت وتوفير المرافئ عبر بسرعة  EDIب اختصاراً  البضائع
 بين المنافسة زيادة في التكنولوجيا هذه ساهمت كما .التخزين وسعة الوثوقية وزيادة المرفأ، ضمن
 (2).الناقلين والشاحنين متطلبات تغير بسبب اللوجستية الخدمات مقدمي

                                                           
(1)

 :بتاريخ http://ar.aps.dz/economie/44546-2017-06-19-15-04-25الجزائرية، وكالة األنباء  
22/22/0222. 

 
(2 )

 .222مرجع سابق، ص  نور الدين هرمز، عماد الدين عبد الحي، سامر أحمد، 

http://ar.aps.dz/economie/44546-2017-06-19-15-04-25
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واتصاالت يعتمد تحقيق أهداف ومزايا النقل متعدد الوسائط إلى ضرورة اعتماد نظام معلومات 
التجارة )تنقل خالله المستندات وأية معلومات أخرى، ويتم من خاللـه إحـالل تبادل المعلومات الكترونيًا 

محل المستندات الورقية التقليدية ومـن بينهـا وثيقة النقل متعدد الوسائط التي تعد أهم ( االلكترونية
نقل ويعرف عادة التبادل االلكتروني للبيانات بأنه المقومات الرئيسية التي يقوم عليهـا هـذا الـنمط مـن ال

انتقال المعـامالت التجاريـة واإلداريـة مـن حاسوب إلى حاسوب باستخدام معيار متفق عليه لتنظيم 
 (1).العمليات المتعلقة بالعمليـة

الوحيد   إلى أعمال ذات أولوية تتعلق بإقامة الشباكالجزائرية وفي هذا اإلطار تتطلع الحكومة 
طالق المالحة  وتطوير المناطق اللوجيستية وتعزيز األسطول الوطني لنقل المسافرين وشحن البضائع وا 

 .الساحلية الوطنية انطالقا من ميناء جن جن

 متعهد النقل متعدد الوسائط: رابعا

 طريق عن أو نفسه عن باألصالة يبرم الذي الشخص بأنه الوسائط متعدد النقل متعهد يعر ف
 عن بالنيابة أو بالوكالة ال أصيالا  بصفته ويتصر ف الوسائط متعدد نقل عقد عنه ينوب آخر شخص
 ويعتبر .العقد تنفيذ مسؤولية ويتحم ل الوسائط المتعدد النقل عمليات في المشتركين الناقلين أو المرسل
 العقد تنفيذ مسؤولية ويتحم ل الوسائط المتعدد النقل عمليات عن مسؤول الوسائط المتعدد النقل متعهد

 ووسائل طرق أفضل باختيار تبدأ عديدة مهام عليه تسليمها لحظة إلى استالمها لحظة من البضاعة
 تحمله إلى إضافة وكالئه خالل من النقل عملية سير ومتابعة الالزمة الوثائق على والحصول النقل

ويمكن التميز بين نوعين من متعهدي النقل متعدد  (2) النقل عملية سير أثناء المالية المخاطر
الوسائط، فنجد متعهدي النقل متعدد الوسائط مالكي السفن، ونجد متعهدي النقل متعدد الوسائط غير 

 .مالكي السفن

                                                           
(1)

 .010محمود زنبوعة، مرجع سابق، ص   
 
(2)

 .222مرجع سابق، ص  نور الدين هرمز، عماد الدين عبد الحي، سامر أحمد،  
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كما توجد مجموعة أخرى من متعهدي النقل ال يملكون أي وسيلة من وسائل النقل كوكالء 
 (1). مناولة حيث يقومون بالتعاقد من الباطن مع وسطاء النقلالشحن ومالك المخازن وشركات ال

إن ظاهرة العولمة وتبادل السلع والخدمات عبر الحدود في مختلف مجاالت األنشطة االنسيابية 
أدى إلى نمو التجارة العالمية وانسيابها من خالل الحدود وبين القارات سواء عبر مراكز اإلنتاج أو 

وبالتالي أصبح عبور الحدود يتطلب نقل مخترق للحدود أيضا وهو ما يحققه النقل أسواق االستهالك 
متعدد الوسائط في ظل قوانين أو معاهدات واتفاقيات على األصعدة الوطنية أو اإلقليمية أو 

 (2).العالمية

 
 

 

 

                          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
القتصادي العالمي الجديد، مجلة العلوم  هشام بوريش، دور قطاع النقل البحري الجزائري في إطار متطلبات النظام ا( 1)

 .12، ص 0222، 1االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد 
، 2222األمم المتحدة، ،  استعراض النقل في بلدان االسكوا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا (2)

 .02، ص 22عدد 
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البحري للبضائع في ظل مظاهر عولمة النقل :  انيالفصل ال       
 اتفاقية روتردام

 

من خالل الفصل األول من هذا الباب تعرضنا إلى مظاهر وصور عولمة النقل البحري 
للبضائع بشكل عام، وما كان لها من أثر على تطور السفن والموانئ في ظل تحرير التجارة 

 .البحرية في إطار منظمة التجارة العالمية

أننا لن نخرج عن نفس اإلطار والمتمثل في تحديد مظاهر أما خالل هذا الفصل رغم 
عولمة النقل البحري للبضائع، إال أننا سوف نتعمق في إطار حدود الدراسة المتمثلة في عرض 

 .باعتبارها االتفاقية محل الدراسة 0221صورة هذه العولمة في ظل اتفاقية روتردام لسنة 

مظاهر العولمة في ظل اتفاقية روتردام وهو  األمر الذي يدفعنا إلى دراسة أهم مظهر من
سجل : اعتماد سند الشحن اإللكتروني في نقل البضائع أو كما ورد باالتفاقية باستخدام مصطلح

النقل اإللكتروني، فما هو مدلول هذا السند؟ وما الذي يميزه عن سند الشحن التقليدي الذي 
وما هي الطبيعة القانونية لهذا السند باعتباره  عرفته االتفاقيات السابقة للنقل البحري للبضائع؟

 يعتمد في إصداره على وسائط االتصال اإللكترونية؟

لإلجابة على هذه األسئلة سيتم دراسة التنظيم القانوني لسند الشحن اإللكتروني في 
المبحث األول، ثم من خالل المبحث الثاني سوف نتعرض إلى دراسة الطبيعة الدولية 

 .ة لسند الشحن اإللكترونيواإللكتروني
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 التنظيم القانوني لسند الشحن اإللكتروني: المبحث األول

يعتبر سند الشحن البحري أهم وثيقة تقوم عليها العالقة بين طرفي عقد النقل البحري وهما الناقل 
على والشاحن، ونظرا لمختلف التطورات التي عرفتها التجارة الدولية عموما، وسند الشحن خصوصا 

مدى سنوات كان من الضروري اإللمام بكل ما يتعلق بهذه التطورات، خاصة وأنها أصبحت تقترب من 
كونها إلزامية بالنظر إلى انتشار التعامل بها من طرف مختلف الدول الناقلة مع الدول النامية التي 

 .تمثل الدول العربية النسبة األكبر منها باعتبارها دول شاحنة بالدرجة األولى

وتحقيقا لهذا الغرض اقتضى األمر تحديد ماهية سند الشحن اإللكتروني باعتباره سند حديث 
 0221النشأة في مجال النقل البحري للبضائع، وكذا باعتباره أهم ما جاءت به اتفاقية روتردام لعام 
إللكتروني تجسيدا لمبدأ العولمة في قطاع النقل البحري، كما سيتم التعرض إلى أطراف سند الشحن ا

كون أن هذا السند يرتب إلتزامات وحقوق ومسؤولية على أطرافه متى تم إصداره والتوقيع عليه ونفاذه 
 .في مواجهة كل األطراف

 :لذلك سوف يتم دراسة هذا المبحث من خالل المطلبين التاليين

 ماهية سند الشحن اإللكتروني :المطلب األول
 لطرق إصدار سند الشحن اإللكترونيالقواعد المنظمة : المطلب ال اني
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 ماهية سند الشحن اإللكتروني: المطلب األول

إن استعمال سندات الشحن التقليدية تعتبر ظاهرة حديثة العهد في عمر الزمن، رغم أن النقل 
البحري للبضائع يعتبر أقدم أنواع النقل، ذلك ألن صاحب البضاعة في الزمن السابق كان يصاحب 

عندما يتم نقلها من مكان آلخر، إال أنه وبمرور الزمن اختفت هذه الظاهرة لعدم وجود الوقت بضاعته 
الكافي لدى التجار لمصاحبة بضائعهم، واستعيض عن ذلك بقيام الناقل بتسليم الشاحن إيصاال يعترف 

ذا السند أثره وكان لظهور ه... فيه بتسليم البضاعة ليقوم بدوره بإرسال هذا اإليصال إلى المرسل إليه
الكبير على عقد النقل البحري حيث أصبح هذا العقد يضم شروطا جوهرية يتم االتفاق عليها بين 
 مالناقل والشاحن وكانت هذه الشروط مستخلصة مما هو متعارف عليه في مجال النقل البحري، ث

 2212ي الصادر عام ظهرت التشريعات التي تنظم هذه العقود، وكان أولها هو التقنين البحري الفرنس
(1).في زمن لويس الرابع عشر

 

 تعريف سند الشحن اإللكتروني: الفرع األول

إن تعريف سند الشحن اإللكتروني يحيلنا إلى تحديد مفهوم سند الشحن التقليدي أوال في ظل 
 .االتفاقيات الدولية السابقة وكذا القانون الجزائري

 تعريف سند الشحن التقليدي: أو 

وسائل وأساليب النقل البحري ة في اآلونة األخيرة تطورًا كبيرًا في كافة األنشطة تطو رت 
والمجاالت والقطاعات االقتصادي ة، وتزامن مع هذا التطور حدوث تطور مواز  له في عقود النقل 
البحري للبضائع، نظرًا ألن النقل البحري يعد شريان التجارة الخارجية وعصب حركة تداول الثروات 

أهمي ة كبيرة في تلك النوعية من العقود،  وتبعًا لذلك فقد القى سند الشحن. ن العديد من دول العالمبي

                                                           
(1)

موضوع مداخلة بمؤتمر  ،اآلثار المترتبة على استعمال سند الشحن اإللكتروني في النقل البحري ،هاشم الجزائري 
منشور،  .0220( جويلية)تموز  20إلى  20من  ،األردن ،إربد ،كلية القانون ،جامعة اليرموك ،القانون والحاسوب

 .2ص



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

88 
 

لكونه أداة في تمثيل البضاعة وفي نقل ملكيتها، وفي تمكين المرسل إليه من التصرف فيها بمجرد 
 .(1)حيازتها

(2) 2200ولم تتضمن معاهدة بروكسل لعام 
أي تعريف لسند الشحن وال بروتوكوالت تعديلها  

كما أنه حتى القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي واإلنجليزي واألمريكي خلت من تعريف لسند الشحن 
لسند الشحن البحري و . لكنها فرضت على الناقل إصدار سند شحن بناءا على طلب من الشاحن

الشحن ثالث وظائف رئيسية، وظائف حيوية ومهمة ألنه يمثل األشياء الثابتة فيه، ولهذا يؤدي سند 
والوظيفة الثالثة . والثانية أنه يعد أداة إلثبات عقد النقل. أولها أنه أداة إلثبات استالم الناقل للبضاعة

 . لسند الشحن أنه يمثل ملكية البضائع المشحونة

 2221وُيعر ف سند الشحن في المادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري لسنة 
و يقة ت بت انعقاد عقد النقل وتلّقي الناقل للبضائع وشحنه لها، وبموجبها : "بأنه( قواعد هامبورج)

يتعهد الناقل بتسليم البضائع مقابل استرداد الو يقة المطابقة من المرسل إليه أو الحامل الشرعي، 
 .(3)"والتي تقضي بتسليم البضائع ألمر شخص مسمى، أو بموجب اإلذن، أو لحاملها

                                                           
جريدة يومية تصدر عن  ،مقال منشور على الموقع اإللكتروني لجريدة اليوم ،سند الشحن البحري ،العماريسعود  (1)

: تم االطالع بتاريخ .21220العدد . 20/21/0222: بتاريخ /http://www.alyaum.com ،دار اليوم لإلعالم
02/22/0222.   

وقد  01/21/2200ي المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والموقعة بتاريخ ه  (2)
مرسوم ) 2220مارس  20: المؤرخ في 22/20: بموجب المرسوم رقم 2200انضمت الجزائر إلى معاهدة بروكسل 

الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة  يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المعاهدة
وقد تضمن القانون البحري الجزائري (. 01/2220: جريدة رسمية رقم – 2200أوت  01بسندات الشحن ببروكسل في 

بحري جزائري للمعاهدة قوة القانون الداخلي بالنسبة للنقل البحري المتمم  202بعض أحكام المعاهدة كما أعطت المادة 
وقد تم تعديل المعاهدة بموجب بروتوكولين، األول بروتوكول تعديل معاهدة . موانئ الجزائرية والموانئ األجنبيةبين ال

 (Règles de Visby)قواعد فسبي :  وقد أطلق على هذا البروتوكول اسم. 2221فبراير  02سندات الشحن في 
 21والذي دخل حيز التنفيذ في  2222ديسمبر  02، وبروتوكول ثاني بتاريخ 2222جوان  02: ودخل حيز التنفيذ في

 .2212ماي 
(3)

إذ . ومن ثم دعت الجمعية العمومية لألمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لمناقشة المشروع 2222في ماي  
 22وفي . دولة 22وحضر المؤتمر  2221مارس سنة  22إلى  2انعقد المؤتمر في مدينة هامبورغ في الفترة من 

اتفاقية األمم المتحدة : أقر المؤتمر الوثيقة الختامية لالتفاقية، وقرر المؤتمر أن يطلق على االتفاقية اسم 2221مارس 

http://www.alyaum.com/
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وسند الشحن باعتباره الوثيقة أو المستند الذي يفرغ فيه عقد النقل البحري، يلعب هذا الدور الهام 
فهذه األخيرة ال . في تسيير حركة التجارة البحرية، ويبرز هذا الدور باعتباره تمثيال للبضاعة المبيعة

الشحن بدور هام ورئيسي  تسلم ماديا للمشتري، كما هو الحال في البيوع عند الوصول، لذا يقوم سند
. لهذا لم يقف التقدم عند سند الشحن الورقي، بل ظهر ما يسمى بسند الشحن اإللكتروني. في تمثيلها

فسعى أطراف التجارة الدولية الدائم لالستفادة من التقدم المذهل في عالم االتصاالت واستغالله في 
تمام الصفقات التي تتم بينهم، أسفر عن استحد  .(1)اث آلية جديدة تتالءم مع هذا التطورتسيير وا 

بناءا على طلب الشاحن، يكون الناقل ملزما بإصدار سند شحن بالنسبة للبضائع التجارية   
فسند . (2) 21في مادته  2222جوان  21التقليدية وهو ما أشار إليه القانون الفرنسي الصادر ب 

ويحرر سند الشحن . البضاعة على متن السفينةالشحن هو اإليصال الذي يوقع عليه الربان بتسلمه 
أما إذا تعلق األمر بعقد نقل بحري فال يحرر إال سند شحن مثبت ... حتى في حالة إيجار السفينة 

 .(3)للعقد والشحن معا

المبدأ أنه . (4)الناقل يتحمل نقل البضاعة من ميناء إلى آخر، يتعلق األمر هنا بالميناء البحري
 (5)حن سند شحن فإن الناقل يكون ملزما بإصدار سند شحن لنقل البضائع التجاريةعندما يطلب الشا

من القانون الفرنسي  21والمادة  2200من اتفاقية بروكسل  2فقرة  2وهو ما أشارت إليه المادة 
 .2221من اتفاقية هامبورغ  2فقرة  20وكذا المادة  21/22/2222الصادر في 

 
                                                                                                                                                                                

  (Règles de Hambourg)قواعد هامبورغ : وأوصي أن تعرف أحكامها باسم 0122لنقل البضائع بحرا لعام 
 .2220نوفمبر  22دخلت حيز التنفيذ في و 
(1)

سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، محمد إبراهيم موسى،  
 .20و  22، ص 0221مصر، 

 
 .2فقرة  2أيضا في المادة  2200وهو ما أشارت إليه اتفاقية بروكسل لعام   (2)
الطبعة  ،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،(دراسة مقارنة)أساسيات القانون البحري  ،مصطفى كمال طه (3)

 .220ص ، 0222 ،األولى
(4) René Rodière, Droit maritime, Dalloz, 5ème édition,France, 1971, P 274 

(5) Pierre Bonassies, Christian Scapel, Droit maritime,Edition DELTA,  Paris, France, 
2007, P 601 
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 (طبق األصلنسخة )نموذج سند شحن تقليدي 

 
Extrait d'un connaissement conteneurs de l'ancienne Société Navale Chargeurs 

Delmas-Vieljeux 

 على الرابط:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissement#/media/File:Connaissement_conteneur
.JPG 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissement#/media/File:Connaissement_conteneur.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissement#/media/File:Connaissement_conteneur.JPG
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نما  أما بالرجوع إلى القانون البحري الجزائري فالمشرع لم يحدد تعريف واضح لسند الشحن وا 
 من 201اكتفى ببيان طبيعة ووظيفة السند باستخدامه عبارة وثيقة الشحن، فقد نص من خالل المادة 

المؤرخ في  21/21المعدل والمتمم بالقانون رقم  02/22/2222المؤرخ في  22/12: األمر رقم
بعد استالم البضائع يلتزم الناقل أو » : المتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 01/22/2221

اجب مم له بناء على طلب الشاحن، بتزويده بو يقة شحن تتضمن قيودا بهوية األطراف والبضائع الو 
 .«نقلها وعناصر الرحلة الواجب إتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها

سند الشحن البحري باعتباره وثيقة تثبت العالقة التعاقدية بين طرفي عقد النقل البحري الشاحن كما أن 
اإلثبات متى تم والناقل ال بد أن تتوفر على مجموعة من البيانات التي يفقد السند قيمته القانونية وحجيته في 

 .إغفال هذه البيانات أو أسيء إدراجها في سند الشحن

فسند الشحن البحري يظهر في ثالث صور، فقد يكون إسميا وفي هذه الحالة يشترط ذكر إسم المرسل 
إليه في السند، وقد يكون سند شحن ألمر وهنا يتضمن وجوبا أسماء طرفي العقد الشاحن والناقل ونادرا ما 

 .شحن لحاملهيكون سند 

كما يشترط أن يدرج في سند الشحن كل البيانات المتعلقة بالبضاعة المشحونة من خالل تعيينها تعيينا 
دقيقا فيتم تحديد كميتها وحجمها ونوعها ووزنها وطبيعتها حسب ما إذا كانت من بين البضائع الخطرة أم ال 

 .وكذا العالمات التي تميزها وتحدد طبيعتها

اج بعض التحفظات ضمن سند الشحن والتي تهدف في مجملها إلى إعفاء الناقل من كما يمكن إدر 
المسؤولية، لذلك ال بد على الناقل أن يوضح بموجب السند األسباب التي جعلته يدرج هذه التحفظات بمعنى 
األسباب التي حملته على الشك في صحة البيانات التي صرح بها الشاحن بخصوص نوع البضاعة وحجمها 
ووزنها وقيمتها، ويقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم توافر وسائل التحقق من صحة تلك 
البيانات على عاتق الناقل، فإن عجز عن هذا اإلثبات تعين عدم التعويل على التحفظ المدون في سند 

 (1). الشحن

 

                                                           
  .221مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، مرجع سابق، ص  (1)
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 نموذج يوضح البيانات األساسية الواجب إدراجها في سند شحن تقليدي
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 في ظل اتفاقية روتردامسند الشحن اإللكتروني : ثانيا

للتطورات التكنولوجية وما صاحبها من تطور في الكمبيوتر واالتصاالت ظهرت التجارة نتيجة 
فبدأت تطبيقات التجارة اإللكترونية باالزدهار في فرنسا . (1)االلكترونية كإحدى روافد ثورة المعلومات

نما في السبعينات من القرن  الماضي، إال أن الفرنسيين لم يعملوا على تطويرها لالستعمال الدولي وا 
 .(2)خصصوها فقط لالستعمال الداخلي

ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى بسند الشحن اإللكتروني في مجال النقل البحري للبضائع وهو ما 
لنقل الدولي للبضائع عن طريق اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود ا) 0221أشارت إليه اتفاقية روتردام 

 .رغم أنها أشارت إليه من خالل مصطلح مبتكر وهو سجل النقل اإللكتروني ( البحر كليًا أو جزئياً 

وثيقة الشحن اإللكترونية والتي عوضت وثيقة الشحن  تابتكر  (3) 0221اتفاقية روتردام ف
سجل النقل اإللكتروني بأن عرفته المادة : التقليدية بأن أشارت إليها االتفاقية بمصطلح جديد وهو

                                                           
(1)

 . 21ص. 0222. الطبعة األولى. منشورات الحلبي الحقوقية. عقد التجارة اإللكترونية. فادي محمد عماد الدين توكل 

(2 )
تم  /http://www.commerce.net: مقال منشور على الموقع اإللكتروني. التجارة اإللكترونية. أبو غزالة طالل 

 .21/22/0222: االطالع بتاريخ
(3)

، نظاما قانونيا موحدا وحديثا 0221ديسمبر /كانون األول 22رسي االتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في ت 
من الباب إلى الباب تشمل بين مراحلها ينظم حقوق والتزامات الشاحنين والناقلين والمرسل إليهم بموجب عقود نقل 

وتستند االتفاقية إلى االتفاقيات السابقة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عن طريق البحر، وبوجه . مرحلة بحرية دولية
( 2200أغسطس /آب 01بروكسل، )خاص، إلى االتفاقية الدولية لتوحيد قواعد قانونية معينة متعلقة بسندات الشحن 

، واتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع "(فيسبي-قواعد الهاي) "، والبروتوكوالت الملحقة بها "(الهايقواعد )"
وتوفر قواعد روتردام إطارا قانونيا  .، وتقدم بديال لهذه االتفاقيات"(قواعد هامبورغ( )"2221مارس /آذار 22هامبورغ، )

لوجية والتجارية التي حصلت في مجال النقل البحري منذ اعتماد تلك يأخذ في االعتبار العديد من التطورات التكنو 
االتفاقيات السابقة، بما في ذلك الزيادة التي شهدها النقل بالحاويات، والرغبة في خدمات النقل من الباب إلى الباب 

عالميا ملزما ومتوازنا لدعم  وتوفر االتفاقية للشاحنين والناقلين نظاما. بموجب عقد واحد، ووضع وثائق للنقل اإللكتروني
وهي اتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد ولم تصادق عليها  .تنفيذ عقود النقل البحري التي قد تشمل وسائل نقل أخرى

  .الجزائر وال أي دولة عربية إلى تاريخنا هذا

، 02/12/2102بتاريخ ، الطوغو 01/10/2100إسبانيا بتاريخ : وقد صادقت على ا تفاقية  الث دول فقط هي
 .22/11/2111: وكلها وقعت على ا تفاقية بتاريخ. 22/10/2102والكونغو بتاريخ 

http://www.commerce.net/
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 في الواردة المعلومات يعني ”اإللكتروني النقل سجل“: "من االتفاقية بما يلي 21األولى في فقرتها 
 فيها بما النقل، عقد بمقتضى إلكترونية اتصال بوسيلة ا الناقليصدره أك ر أو واحدة رسالة

 أخرى بطريقة الموصولة أو مرفقات بواسطة النقل اإللكتروني بسجل منطقيا المرتبطة المعلومات
 النقل سجل من جزءا تصبح بحيث الناقل جانب من عقب إصداره أو إبان اإللكتروني النقل بسجل

  :والتي اإللكتروني،

 النقل؛ عقد بمقتضى البضائع المنفذ الطرف أو الناقل تسلم ت بت  )أ(
 ."عليه تحتوي أو للنقل عقد وجود وت بت  )ب(

ويقدم الشحن اإللكتروني خدمة كبيرة للمصدرين؛ فبدال من اللجوء إلى المنافذ الجمركية، أو 
من خالل نظام  التعامل مع شركة من شركات التخليص الجمركي أصبح باإلمكان القيام بذلك كله

للشحن اإللكتروني الذي يمكن المصدر من إنهاء كافة الخطوات السابق ذكرها من خالل اإلنترنت 
 .(1)بسهولة ويسر

  (2212)ورد ذكر سند الشحن في مجموعة المصطلحات التجارية الدولية الصادرة في سنة 
  INTERPRETAION OF TRADE)وهي اختصار  (INCOTERMS)المعروفة باالنكوترمز

) TERMS منصوص ( جرة النقلأ)وقد يكون النولون . وهو سند الشحن المحرر بواسطة الناقل البحري
 )FRIGHT و تدفع في ميناء الوصولأ )FRIGHT PRIPAIED (نها مدفوعة مقدماأعلى 

). ATDISTINATION لى إدى بدوره أن التطور الذي لحق بطريق النقل الدولي للبضائع قد ونظرا أل

                                                                                                                                                                                

أرمينيا، الكامرون، الكونغو، جمهورية الكونغو : دولة هي 01ما يبلغ  0222وقد وقعت على االتفاقية إلى غاية سنة 
غينيا بيساو، لكسمبرغ، مدغشقر، مالي، هولندا، النيجر،  الديمقراطية، الدانمارك، فرنسا، غابون، غانا، اليونان، غينيا،

وال يوجد ضمن الدول . نيجيريا، النرويج، بولندا، السينغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، التوغو، الواليات المتحدة األمريكية
 .الموقعة أي دولة عربية

 :  لى الموقعاألكاديمية البريطانية العربية للتعليم العالي، إشحن بضاعتك، ع( 1)
-goods-shipping-enc/63865-planning-strategic-and-http://www.abahe.co.uk/marketing

procurement.html-e-after  22/22/0222: ختم االطالع بتاري. 

http://www.abahe.co.uk/marketing-and-strategic-planning-enc/63865-shipping-goods-after-e-procurement.html
http://www.abahe.co.uk/marketing-and-strategic-planning-enc/63865-shipping-goods-after-e-procurement.html
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تطور في الوثائق والمستندات والعقود الخاصة بعملية النقل نفسها كعملية تعاقدية من الناحية 
 (1).القانونية

 سند البحري االلكتروني على أنه يتحرر الشحن لسند محدداً  تعريفاً  المصري أعطى الفقه أن إال
 البضاعة إليصال والناقل الشاحن بين االتصال االلكترونية شبكات عبر االلكتروني البحري الشحن
   CMIااللكترونية  الشحن سندات الدولية بشأن البحرية اللجنة قواعد أيدت وقد. إليه المرسل إلى

 تبينلإلجراءات  وتبسيطاً  التكنولوجي التطور ألسباب مسايرة 2222 باريس مؤتمر في يهاعل الموقع
 البيانات نظام تبادل طريق عن المعنية األطراف بين المرسلة بالرسائل الشحن سند إبدال األجدى من

 روح إلعمال السندات تلك محتوى التدخل في دون الشحن لسندات االلكتروني اإلرسال لتنظيم إلكترونياً 
 .(2)االلكتروني البحري الشحن سند قواعد

كذلك أصدرت والية نيويورك األمريكية تشريعًا للتوقيع والسجالت االلكترونية في و 
وقد وضعت المادة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون على عاتق مكتب تقنيات  01/22/2222

الوالية تنظيم تقريـر يتضمن وضع دليل منظم لعمل أفضل الوسائل والسبل إلنشاء واستخدام وتخزين 
افظة على السجالت االلكترونية، وقد أصدرت والية بنسلفانيا األمريكية قانونًا مماثاًل في والمح
وهو أول  22/21/0222أما في تونس فقد صدر قانون المعامالت االلكترونية في . 22/20/2222

                                                           
فقد ظهر الى جانب سند الشحن البحري مجموعة أخرى من المستندات الخاصة باألنواع األخرى من طرق النقل  (1)

وغير ذلك من المستندات التي أصبحت مألوفة في   (LOGISTCS)كسند الشحن البري وسند الشحن المتعدد الوسائط
 المألوف اآلن في المعامالت التجارية الدولية التي تعقد على أساس عمليات النقل الدولي للبضائع لذلك فقد أصبح من

(F.O.B) أو على اساس(C & F)  أو على أساس(C.I.F)   أن ينص على التزام البائع بتقديم سند الشحن بأن ينص
بضاعة الى الناقل يلتزم البائع بتزويد المشتري بسند الشحن المألوف أو أي مستند آخر يؤكد قيام البائع بتسليم ال: مثال
(THE SELLER SHOULD PROVIDE THE BUYER WITH THE USUAL DOCUMENT OR 

OTHER EVIDENCE OF THE DELIVERY OF THE GOOD’S TO CARRIER.) محمد : ينظر
: مقال منشور على الموقع اإللكتروني. ماذا تعرف عن سندات الشحن. التويجري

http://kenanaonline.com/users/mohajo/posts/254081   .تم االطالع بتاريخ. 22/20/0220: بتاريخ :
22/22/0222. 
 
 
ـ دراسة مقارنة ـ، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد  عالية يونس الدباغ، األحكام القانونية لسند الشحن البحري اإللكتروني (2)

 .222، ص 22، السنة 11العدد ، 21

http://kenanaonline.com/users/mohajo/posts/254081
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نة لس 11قانون عربي في هذا المجال ومن ثم صدر بعده قانون المعامالت االلكترونية األردني المرقم 
، وهذه القـوانين ال 21/20/0222سن مشروع التجارة االلكترونية في  ، أما المشرع الكويتي فقد0222

 (1).تختلـف إجمـاال عـن القـانون التونسي

 المعدل والمتمم 02/22/0221المؤرخ في  21/22القانون أما المشرع الجزائري فبصدور 
انتقل من النظام  المتضمن القانون المدني الجزائري 02/22/2221المؤرخ في  21/11لألمر رقم 

حيث أصبح للكتابة في الشكل اإللكتروني مكانا ضمن  يالورقي في اإلثبات إلى النظام اإللكترون
 الجزائري مكرر من القانون المدني 202قواعد اإلثبات في القانون المدني الجزائري طبقا لنص المادة 

والتي حددت الكتابة في الشكل اإللكتروني بكونها تلك الكتابة ذات التسلسل أو األوصاف أو األرقام أو 
أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة اإللكترونية المستعملة ومهما كانت طرق 

 .إرسالها

لمقصود منه سواء الكتابة على الورق أو أي أن المشرع الجزائري اعتمد المفهوم الواسع للكتابة ا 
 .الكتابة اإللكترونية المثبتة على دعائم غير مادية غير ورقية

 البحري الشحن سند يشمل ويمكن أن االلكترونية للسندات عام بتعريف يأتي أن إلى سعى الفقهف
 من المستخرجة االلكترونية السندات كل على يطلق مصطلح حديث أنه إلى أشار إذ كذلك االلكتروني
 .التقليدي والتوقيع الكتابة عن االستغناء يكون أن إلى به العمل الحديثة ويتزايد العلمية التقنيات

 البحري سند الشحن يؤدي أن يمكن فانه التعاقدية التصرفات يثبت العادي السند أن وبما
 البحري الشحن سند وھ االلكتروني البحري  الشحن سند أساس أن القول يمكن لذا دوره االلكتروني
 (2). التقليدي

 ستنقلها التي بالبضاعة اعترافا الشاحن إلى الشحن شركة تقدمه الذي العنوان هي الشحن وثيقة
 هذا ينته ولم الممارسة، احتياجات مع وتطورت الممارسة من القديمة الوثيقة هذه ولدت .السفينة

                                                           
عمار كريم كاظم، ناريمان جميل نعمة، القوة القانونية للمستند اإللكتروني، مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة  (1)

 .222، ص 0222 ، 2الكوفة، العراق، العدد 
  .22، ص 2220بغداد، العراق، فؤاد العلواني، صيغ التحكيم في سندات الشحن، الثقافة القانونية، مطبعة الحرية، ( 2)
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في  للتداول القابلة الشحن بوثيقة االعتراف منذ. أخرى مرة الممارسة تحسين إلى الحاجة بسبب التطور
 تغيير، أي الشحن لم يعرف حين في ثورات عدة البحري النقل صناعة شهدت ،22وال 21ال القرون
 (1).البحرية التجارة شروط يتالءم مع يعد لم اليوم فهو لذلك

التي تعالج  فالسند اإللكتروني عموما هو اصطالح حديث يطلق على كل الوثائق اإللكترونية
وتستخرج بوسيلة من وسائل االتصال العلمية الحديثة كالتلكس والفاكس والحاسب اآللي واالنترنت، 

... التي أثبت العلم كفاءتها فهي وسائل حديثة في اإلثبات تترك أثرا ماديا مكتوبا على ورق خاص
استعاضت  0221فاتفاقية روتردام  (2).وهذا األثر المادي يصلح إلثبات مختلف التصرفات القانونية

" سجل النقل اإللكتروني"عن سند الشحن الورقي بسند الشحن اإللكتروني من خالل استعمال مصطلح 
والذي يعني المعلومات الواردة في وثيقة واحدة أو أكثر تتضمن جميع البيانات المطلوبة المتعلقة 

تم إصدارها من قبل الناقل عن طريق وسيلة بأطراف عقد النقل البحري وكل ما يتعلق بالبضاعة، ي
إلكترونية بشكل تمثل من خالله هذه الوثيقة وسيلة إثبات على تسلم الناقل للبضاعة وعلى إثبات 

 .للعالقة العقدية بين األطراف

على شكل سند الشحن  21في فقرتها  2وبالتالي فإن قواعد روتردام فسرت من خالل المادة  
 .اإللكتروني ووظيفته

 سند الشحن اإللكتروني وشروطه في ظل اتفاقية روتردام صور: الفرع ال اني

نظرا لما يتصف به النظام من بطء وتكلفة عالية فضال عن التعرض للخطأ عند التعامل 
بالمستندات الورقية فإن المتخصصون في عالم النقل والتجارة بدأوا يخطون خطى واسعة نحو إلغاء 

 (3)رقية التقليدية التعامل بالمستندات الو 

                                                           
(1)  Les grands bateaux, voiles tendus, venteuxELECTRONIQUE.  CONNAISSEMENT  

CHAPITRE I GENERALITES DU 20/10/2007, sur le site : 

https://kikiko.wordpress.com/2007/11/20/chapitre-i-generalites-du-connaissement-

electronique/ visité le : 12/03/2014. 
عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجيتها في اإلثبات المدني، ودار الثقافة والنشر ( 2)

 .21، ص 2222والتوزيع، عمان، األردن، 
  .22، ص 0222، سند الشحن اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، علي حسنسوزان  (3)

https://kikiko.wordpress.com/
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 الذي البحري، القانون لتوحيد تروج حكومية غير منظمة هي ،(CMI) البحرية الدوليةإن اللجنة 
سند  الستبدال آلية إنشاء إلى يهدف والذي اإللكترونية، الشحن لسندات قواعد 2222 عام في اعتمد

 تملك ال الدولية البحرية اللجنة قواعد. اإللكترونية ه من سنداتيعادل بماالشحن التقليدي القابل للتداول 
 مختلفة أنظمة اختبار تم وقد. التجاريين الشركاء بين" اتصال اتفاق" إبرام يتطلب وتطبيقها القانون قوة
 أو « Data Freight Receipt»  مثل الجديدة الحوسبة عناوين ظهرت وهكذا،. األخيرة السنوات في
 «Express Cargo Bills »(1).  إن العائق األساسي الذي تعرفه سندات الشحن اإللكترونية يتعلق

 .بخاصية هذه السندات باعتبارها سندات قابلة للتداول

 صور سند الشحن اإللكتروني: أوال

تنص على وجود  02و 22في المادة األولى في فقرتيها  0221بالرجوع إلى اتفاقية روتردام 
ل النقل اإللكتروني القابل للتداول، وسجل النقل صورتين من صور سندات الشحن فمنها سج

 .اإللكتروني غير قابل للتداول

 اإللكتروني القابل للتداول سند الشحنـ /0

 :من اتفاقية روتردام على أن 22تشير المادة فقرة 

  :الذي يكترونلإل سجل النقل ا يعني“ القابل للتداول اإللكترونيسجل النقل "  

، أو بعبارة مالئمة أخرى يعترف القانون “قابل للتداول”أو “ ألمر”ـ  يدل، بعبارة م ل /أ
المنطبق على ذلك السجل بأن لها المفعول ذاته، على أن البضائع قد أرسلت ألمر الشاحن أو ألمر 

 ؛ “ليس قابال للتداول”أو “ غير قابل للتداول”المرسل إليه، و  يذكر فيه صراحة أنه 

 .1من المادة  0ويفي استخدامه بمقتضيات الفقرة ـ  /ب

ينطبق مع  0221وبالتالي فإن سند الشحن اإللكتروني القابل للتداول والوارد في اتفاقية روتردام 
مبادئ سند الشحن ألمر في صورته التقليدية، فنص المادة يشير صراحة إلى أن سند الشحن 

                                                           
(1)

  Le connaissement électronique : pour quand? Article publié sur le site internet : l’Antenne: les 

transports au quotidien. Visité le: 10/08/2016. http://www.lantenne.com/Le-connaissement-

electronique-pour-quand_a14439.html 
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أو أي عبارة تفيد المعنى " قابل للتداول"أو عبارة " رألم"اإللكتروني هو الذي يتضمن وجوبا عبارة 
 .نفسه

وبهذا المعنى يكون سند الشحن اإللكتروني القابل للتداول هو ذلك السند الذي يحرر ألمر 
الشاحن أو المرسل إليه وهو سند الشحن اإلذني أو ألمر بمضمون سند الشحن التقليدي، وبالتالي هو 

ريق التظهير، لكن كما هو معلوم أن التظهير يتم من خالل التوقيع السند الذي يمكن تداوله عن ط
لكن في حال كان السند إلكترونيا ( الورقي)على ظهر السند في ما يخص سند الشحن التقليدي 

فإمكانية التوقيع على ظهر السند غير باعتبار أن إصدار سند الشحن اإللكتروني يتم من خالل وسائل 
 .ي بطريقة غير ماديةاالتصال اإللكترونية أ

إصدار سجل نقل إلكتروني من اتفاقية روتردام على أن  02وفي نفس السياق نصت المادة 
قابل للتداول يعني إصدار ذلك السجل وفقا إلجراءات تكفل خضوع السجل لسيطرة حصرية منذ إنشائه 

إلكتروني قابل  فنصت على أن إحالة سجل نقل 00إلى أن يفقد أي مفعول أو صالحية أما المادة 
 .للتداول تعني إحالة السيطرة الحصرية على ذلك السجل

من قواعد روتردام فقد أشارت إلى إجراءات استخدام سجل النقل اإللكتروني  2أما نص المادة 
حالته إلى حائز مقصود؛ وتأكيد أن سالمة سجل القابل للتداول، فال بد أن يتم  إصدار ذلك السجل وا 

القابل للتداول لم تمس؛ والكيفية التي يمكن بها للحائز أن يثبت أنه هو الحائز؛ النقل اإللكتروني 
إضافة إلى الطريقة التي يؤكد بها إتمام التسليم إلى الحائز، أو فقدان سجل النقل اإللكتروني ألي 

ة من الماد( ج)و’ 0‘(أ)2أو الفقرتين الفرعيتين  22من المادة  0مفعول أو صالحية بمقتضى الفقرة 
مــن هذه المادة،  2كما يجب أن يشار في تفـاصيل العقد إلى اإلجراءات المذكورة في الفقرة  2 .02

 .ويجب أن يكون التحقق من اتباع تلك اإلجراءات ميسورا

إلى الحالة التي تم االتفاق بين الناقل والحائز على إبدال مستند نقل قابل  22كما أشارت المادة 
 (1).روني قابل للتداولللتداول بسجل نقل إلكت

                                                           
إذا أصدر مستند نقل قابل للتداول واتفق الناقل والحائز على  من قواعد روتردام على أنه  22نصت المادة  (1)

لناقل مستند النقل القابل للتداول، يسلم الحائز إلى ا( أ: )االستعاضة عن ذلك المستند بسجل نقل إلكتروني قابل للتداول
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إن قابلية سند الشحن اإللكتروني للتداول وتمثيله للبضائع هي التي أعطت لسند الشحن سطوته 
في عالم النقل البحري وفي التجارة الدولية عموما، واستنادا إلى قدرته على تمثيل البضائع أصبح سند 

اد المستندي، وبسبب قابليته للتداول الشحن هو األساس لعمليات التجارة الدولية ولعمليات االعتم
أصبح باإلمكان بيع البضائع أو رهنها حتى وهي في البحر أثناء النقل، لدرجة أنه يمكننا القول اليوم 
بأن عمليات البيع والشراء أصبحت تتم ليس على البضائع ذاتها بل على سند الشحن الذي يمثل 

 .(1)البضائع

 قابل للتداول غير اإللكتروني سند الشحنـ /2

سجل النقل اإللكتروني غير القابل ": من اتفاقية روتردام بقولها 02وهو ما أشارت إليه المادة 
 ."للتداول يعني سجل نقل إلكترونيا   يندرج ضمن سجالت النقل اإللكترونية القابلة للتداول

ال يجوز تسليم البضاعة لغير المرسل إليه المدون إسمه في مستند النقل ويجب في هذه الحالة 
من  01ة وذلك ما نصت عليه الماد .ستالم البضاعةاإعادة مستند النقل للناقل حتى يمكنه من  عليه

قواعد روتردام على الناقل تسليم البضاعة للمرسل إليه في الزمان و المكان المتفق عليهما أو المتوقع 
 .لتسليم فيهما بشرط أن يثبت المرسل إليه هويته و يسلم الناقل مستند النقلا

 ها في سند الشحن اإللكتروني إدراجالواجب  البيانات: ثانيا

من اتفاقية روتردام على مجموعة من البيانات التي يشترط إدراجها في سند الشحن  22أشارت المادة 
 :اإللكتروني

ة في مستند النقل أو سجل النقل اإللكتروني المشار إليه في المادة تدرج في تفاصيل العقد الوارد
 :المعلومات التالية، حسبما يوفرها الشاحن 21

 وصف للبضائع يكون مناسبا للنقل؛ ( أ) 
                                                                                                                                                                                

ويصدر الناقل إلى الحائز سجل نقل ( ب(أو جميع المستندات من هذا القبيل إذا كان قد أصدر أكثر من مستند واحد؛ 
ويفقد مستند النقل ( ج(إلكترونيا قابال للتداول يتضمن بيانا مؤداه أن السجل يحل محل مستند النقل القابل للتداول؛ 

 .تداول بعد ذلك أي مفعول أو صالحيةالقابل لل
. 2222عزيز العكيلي، دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع كاف أو سيف، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   (1)

 .221ص 
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 والعالمات الدالة الالزمة للتعرف على البضائع؛ ( ب(
 وعدد الرزم أو القطع، أو كمية البضائع؛( ج(
 ما أورده الشاحن ووزن البضائع، إذا( د(

يدرج أيضا في تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل اإللكتروني المشار - 2 .
 : 21إليه في المادة 

 بيان بترتيب البضائع وحالها الظاهرين عندما يتسلمها الناقل أو الطرف المنفذ بغية نقلها؛( أ( 
 واسم الناقل وعنوانه؛ ( ب( 
تسلم فيه الناقل أو الطرف المنفذ البضائع، أو الذي حملت فيه البضائع على  والتاريخ الذي( ج(

 متن السفينة، أو الذي أصدر فيه مستند النقل أو سجل النقل اإللكتروني؛
ذا كان مستند النقل قابال للتداول، عدد النسخ األصلية لمستند النقل القابل للتداول، في ( د(  وا 

 ة واحدةحال إصدار أكثر من نسخة أصلي
يدرج كذلك في تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل اإللكتروني المشار - 3 .
 :21إليه في المادة 

 اسم المرسل إليه وعنوانه، إذا حددهما الشاحن؛( أ( 
 واسم السفينة، إذا كان محددا في عقد النقل؛ ( ب( 
 وما لدى الناقل؛ومكان التسلم وكذلك مكان التسليم إذا كان معل( ج(
 وميناء التحميل وميناء التفريغ إذا كانا محددين في عقد النقل( د( 
، الواردة في الفقرة “ترتيب البضائع وحالها الظاهرين”ألغراض هذه المادة، تشير عبارة - 4 
 0الفرعية 
  :من هذه المادة، إلى ترتيب البضائع وحالها بناء على( أ) 

ائع وهي مرزومة، وقتما يسلمها الشاحن إلى الناقل أو إلى الطرف تفقد خارجي معقول للبض( أ(
 المنفذ؛

وأي تفقد إضافي يقوم به الناقل أو الطرف المنفذ فعليا قبل إصدار مستند النقل أو سجل ( ب( 
 .النقل اإللكتروني
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 نموذج سند شحن إلكتروني 

Simplifiez vos opérations de 
commerce international 

Émettez des connaissements de qualité professionnelle pour simplifier vos envois 
internationaux et transferts de propriété. Des documents clairs et précis 
permettent de satisfaire à la fois les agents des douanes et vos clients en facilitant 
et en accélérant les processus de dédouanement des marchandises. 

Ce modèle gratuit de connaissement permet de générer des formulaires de 
connaissement conformes aux normes, imprimables et électroniques, que vous 
pouvez utiliser pour gérer vos envois n’importe où dans le monde. 

Expédier à partir de 

ÉTAPE 1 DE 4     

Nom de l’entreprise Email 

Adresse Ville  

Code postal Pays 
                                                                                                                          

United States
 

État/Province 
                                                           

 

Expédier à 

ÉTAPE 2 DE 4     

Nom de l’entreprise Email 

Adresse Ville  

Code postal Pays 
                                                                           

United States
 

État/Province 
                                                           

 

Facturer au destinataire 
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Informations relatives à la commande du client 

ÉTAPE 3 DE 4     

Nº de Commande Description des marchandises Poids Quantité

Prix  
Frais 

- 

MD 
Ajouter un élément 

Conditions des frais de transport 

À percevoir 
  

Payés d’avance 
  

Tiers 

Montant de contre-remboursement  
SOUS-TOTAL 

- 
TAXE (13%) Modifier 

- 
TOTAL 

- 

Instructions particulières d’expédition 

ÉTAPE 4 DE 4     

Notes / Mémo  
Soumettre 

de-https://fr.shopify.com/outils/modele-: على الموقع اإللكتروني المصدر

connaissement#ToolContent 

 

 

https://fr.shopify.com/outils/modele-de-connaissement#ToolContent
https://fr.shopify.com/outils/modele-de-connaissement#ToolContent
https://fr.shopify.com/outils/modele-de-connaissement#ToolContent
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 العقد تفاصيل توضح التي البيانات تشمل اإللكتروني الشحن بسند المدرجة البيانات فإن وبالتالي
 من 21 المادة أكدته ما وهو السند على والتوقيع الناقل هوية إلى إضافة ،22 المادة إليه أشارت كما

 يتصرف الذي الشخص أو للناقل إلكترونيا توقيعا اإللكتروني الشحن سند تضمين بضرورة االتفاقية
 .عنه نيابة

 اإللكتروني الشحن بسند تحفظات راجإد من للناقل روتردام اتفاقية من 02 المادة وتجيز هذا
 .بالسند الواردة البيانات أحد صحة في الشك تثير جدية أيباب وجود له تبين متى

 اإللكتروني الشحن سند عمليات حقيقة مع يتطابق ال التقليدي الشحن سند في يصح ما أن غير
 المخصصة الفراغات يمأل الذي هو السندات مشغل عمليا الواقع ففي البضائع، شحن أثناء تجري التي
 في تؤخذ أنها المؤكد من الناقل وتحفظات الناقل، يصدرها التي اإللكترونية الشحن وثيقة في لذلك

 عبارة هو اإللكترونية الشحن وثيقة في المدرج المالئم البيان أو التحفظات وهذه سريع وبشكل عجالة
 غير أنه أو أخطأ قد الناقل أن فهمها كنيم بيانات الشاحن، يقدمها التي للبيانات مضاد بيان عن

 (1).منها متأكد

 خالل من روتردام اتفاقية من 10 المادة إليه أشارت فقد الضمان خطاب بيان يخص ما في أما
كان يحق للشخص الذي أصدر  إذا وذلك بها وااللتزام تنفيذها الناقل على يجب التي للتعليمات إدراجها

السيطرة؛ وكان تنفيذ التعليمات وفقا ألحكامها ممكنا في حدود المعقول تلك التعليمات أن يمارس حق 
وقت وصولها إلى الناقل؛ وكانت التعليمات ال تتضارب مع عمليات الناقل المعتادة، بما فيها ممارساته 

 .الخاصة بالتسليم

 توفرها الواجب البيانات على منه 210 المادة تضمنت فقد الجزائري البحري للقانون وبالرجوع
 العالمات ذكرو  بها، المستفيدين األطراف أسماء ذكر ضرورة في والمتمثلة العادية الشحن بوثيقة

 تحميلها في الشروع قبل كتابيا الشاحن عليها قدمها التي الحالة حسب بالبضاعة للتعريف الرئيسية
 والكمية رودـــــالط عدد ذكر مع حاواض الماتالع هذه ختمو  طبع ونـــــيك أن على السفينة، ظهر على

 مــــــــإس الشحن ةـــــــــــــوثيق في يذكر كما تكييفها،و  اعةــــــــالبض عليها التي الةـــــــــــــالح في الوزنو  والنوعية
                                                           

، كلية الحقوق، 0بوزبوجة حسين، اإلثبات اإللكتروني لعقد النقل البحري للبضائع، رسالة ماجستير، جامعة وهران (1)
  .20، ص 0220/0222
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 هو اعةـــــــــــلبضل الحاملة السفينة مجهز يعد دقيق غير بشكل يذكر أو ذكره عدم الةـــــــــــــــح وفي الناقل
 (1).اقلـــــــــــــالن

كما أنه في حال ما لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن أو ذكر بشكل غير واضح عد مجهز 
السفينة التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل، وفي هذا الشأن أقرت الغرفة التجارية والبحرية 

بأنه طالما ثبتت  222222: تحت رقم 01/22/0220بالمحكمة العليا بموجب القرار المؤرخ في 
صفة الناقل ببطاقة المعلومات ومصادق على صحتها من طرف قبطان السفينة فإن القرار الذي قضى 
بانعدام الصفة لدى المطعون ضدها دون األخذ بعين االعتبار هذه الوثائق قد خرق القانون ويستوجب 

 .النقض

بالطابع القانوني لسجل النقل اإللكتروني أو صحة أي  المذكورةو ال يمس إغفال أحد البيانات 
و في حالة ما إذا كانت تفاصيل العقد تتضمن التاريخ ولكنها ال تبين مدلولـه، أعتبر ذلك  .منهما

التاريخ الذي حملت فيه كل البضائع المبينة سجل النقل اإللكتروني على متن السفينة، إذا  التاريخ هو
عقد تبين أن البضائع قد حملت على متن سفينة؛ أو التاريخ الذي تسلم فيه الناقل أو كانت تفاصيل ال

أما  .الطرف المنفذ البضائع، إذا كانت تفاصيل العقد ال تبين أن البضائع قد حملت على متن سفينة
ف أو الطر  إذا لم تبين تفاصيل العقد ترتيب البضائع وحالها الظاهرين وقت تسلمها من جانب الناقل
ما يرام عندما  المنفذ، اعتبر أن تفاصيل العقد قد بينت أن ترتيب البضائع وحالها الظاهرين كانا على

 (2). تسلمها الناقل أو الطرف المنفذ

 

 

                                                           
إن سند الشحن باعتباره المستند األساسي في كل عمليات التجارة البحرية يحتوي وجوبا على بيانات خاصة بأطراف  (1)

يد الرحلة البحرية، فهو أداة إلثبات نقل وتسليم البضائع للمرسل إليه ولما اعتمد قضاة العقد وبالبضائع المنقولة وتحد
الموضوع على سند الشحن الذي ال يتضمن اسم الناقل البحري فإنهم أخطأوا فيما قضوا به مما يتعين نقض القرار 

 .202220: قمتحت ر  02/22/0222: المطعون فيه، ينظر قرار الغرفة التجارية والبحرية، بتاريخ
 شيهاب عينونة، تجسيد وثيقة النقل اإللكترونية في قطاع التجارة البحرية، مجلة منازعات األعمال،  (2)

post_9.html-http://frssiwa.blogspot.com/2017/04/blog 22/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 

http://frssiwa.blogspot.com/2017/04/blog-post_9.html
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 لطرق إصدار سند الشحن اإللكترونيالقواعد المنظمة : المطلب ال اني

تعددت النصوص القانونية التي تناولت موضوع العقد اإللكتروني بشكل عام وسند الشحن 
اإللكتروني بشكل خاص باعتبار هذا األخير صورة من صور التجارة اإللكترونية، وقد اعتمد تنظيم 

عد كيفية تكوين سند الشحن اإللكتروني وشروطه وبياناته وتنفيذه وحجيته وآثاره العديد على من القوا
: والمشاريع القانونية سوف نتناول منها ما كان مؤثرا في دراسة هذا السند ونذكر في هذا اإلطار

قواعد اللجنة البحرية الدولية مشروع بوليرو مشروع ، (األونسيترال)القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية 
تفاقية ، اGlobal Trade Secure Payment and Trade Managementسيدوكس، نظام 

 .وهي االتفاقية محل الدراسة 0221روتردام 

 (UNCITRALاألونسيترال ـ  )القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية : الفرع األول

 القانوني اإلطارن يسحت بأهميةيسل مون  الكثيرون، أصبح االقتصاديعامل يتزايد ترابطه  يف
 يتال، )ونسيترالألا) الدوليللقانون التجاري  المتحدة األمم ولجنة. الدوليين واالستثمارلتسهيل التجارة 

 2222 ديسمبر/ األولكانون  22 المؤرخ( 02-د) 0021العامة  الجمعيةقرار  بمقتضىأنشئت 
تعزيز مناسقة قانون التجارة  يفإليها  المسندةية بالوال عمال اإلطارتطوير ذلك  يفتضطلع بدور هام 

القانون التجاري  جاالتمعدد من  يفتشريعية  ريكوك تشريعية وغبإعداد ص تدريجيا وتحديثهالدولية 
، المنازعاتتسوية  مجاالتلاوتشمل تلك . وترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها األساسية

 معامالتلواالدولية،  والمدفوعات، اإللكترونية، والتجارة واإلعسارالتعاقدية الدولية، والنقل،  والممارسات
 .(1) البضائع وبيعها شراءو ، المضمونة

يعتبر هذا القانون النموذجي أول نص تشريعي يعتمد المبادئ األساسية لعدم التمييز والحياد 
ويكفل مبدأ . التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي التي يراها الكثيرون أسس قانون التجارة اإللكترونية الحديث

نفى صحتها أو قابليتها لإلنفاذ لمجر د كونها في عدم التمييز أال  ُينكر األثر القانوني ألي وثيقة أو تُ 
. أما مبدأ الحياد التكنولوجي فيلزم باعتماد أحكام محايدة بشأن التكنولوجيا المستخدمة. شكل إلكتروني

وفي ضوء التقدم التكنولوجي السريع، فإن القواعد المحايدة تهدف إلى استيعاب ما يطرأ من تطو رات 
                                                           

، 0222ألمم المتحدة، فيينا، دليل األونسيترال، حقائق أساسية عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ا (1)
 .2ص
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ويحد د مبدأ التكافؤ الوظيفي معايير يمكن . ع بمزيد من األعمال التشريعيةفي المستقبل دون االضطال
ويبين المبدأ بوجه خاص المتطل بات . بموجبها اعتبار الخطابات اإللكترونية مكافئة للخطابات الورقية

ى المحد دة التي ينبغي أن تستوفيها الخطابات اإللكترونية لكي تحق ق ذات المقاصد والوظائف التي تسع
" المكتوبة"من قبيل المستندات  -إلى بلوغها بعض المفاهيم المعمول بها في النظام الورقي التقليدي 

لة"و" الموقَّعة"و" األصلية"و  .(1)" المسجَّ

ليه بمنهج إقانون األونسيترال النموذجي، ولتحقيق الغرض المنشود قام بانتهاج نهجا جديدا يشار 
المستند االلكتروني في وضع قانوني مناظر " الداتا"أي جعل ". المتكافئالنظير "أو " النظير الوظيفي"

" النظير المتكافئ"أو " النظير الوظيفي"ولتطبيق نظرية . وظيفيا أو متكافئ للمستند الورقي التقليدي
فيجب اعداد السجالت االلكترونية لتحقيق نفس وظائف المستند الورقي التقليدي مع ضرورة توفير 

ولمنح المستند االلكتروني القوة الوظيفية  .وي من األمان الذي توفره المستندات الورقيةنفس المست
النظيرة أو القوة المتكافأة للمستند الورقي فال بد من استيفاء بعض االشتراطات التقنية والقانونية كتحديد 

 (2).مصدر البيانات ومحتواها مثال

لنموذجي بشأن التجارة اإللكترونية على تعريف رسالة  نصت المادة األولى من قانون األونسيترال ا
البيانات بأنها المعلومات التي يتم إنشائها أو إرسالها أو استالمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو 
ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تبادل البيانات اإللكترونية، البريد 

 ".البرق أو التلكس أو النسخ البرقياإللكتروني، أو 

 .(3)وهكذا فإن قانون األونسيترال عرف المحرر اإللكتروني من خالل تعريف رسالة البيانات

وقد جاء اهتمام قانون األونسيترال النموذجي في الجزء الثاني منه والمتعلق بالتجارة اإللكترونية 
في مجاالت محددة، أين أشار من خالل الفصل بعنوان نقل البضائع إلى األفعال المتصلة بنقل 

نصت وبهذا إلى تنظيم استخدام مستندات النقل  61، بينما خصص المادة 61البضائع في المادة 

                                                           
 http://www.uncitral.org لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  (1)
 .عبد القادر غالب، قانون األونسيترال النموذجي والتجارة اإللكترونية، بدون تاريخ ( 2)
 .11، ص5002لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر اإللكتروني، دار الثقافة، عمان، األردن،  (3)
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على أي فعل يكون مرتبطا بعقد على أن هذا القانون ينطبق  2222من قانون األونسيترال  22المادة 
 :و يضطلع به تنفيذا لهذا العقد، بما في ذلك على سبيل البيان ال الحصرأع لنقل البضائ

 
 .و كميتها او وزنهاأعددها  أو التزويد بعالمات البضائع"  2"   ( أ ) 

 .و االقرار بهاأبيان طبيعة البضائع او قيمتها، "  0"        
 .اصدار ايصال بالبضائع"  2"        
 .تأكيد ان البضائع قد جرى تحميلها"  0"        

 وأحكامهابالغ أي شخص بشروط العقد "  2( " ب) 
 اعطاء التعليمات الى الناقل"  0"        

 البضائعالمطالبة بتسليم "  2( " ج ) 
 عن البضائع باإلفراجاالذن "  0"        
 .خطار بوقوع هالك او تلف للبضائعاال"  2"        

 خر يتعلق بتنفيذ العقدآو اقرار أخطار إتوجيه أي ( د ) 
 .شخص مرخص له بالمطالبة بالتسليم لىإو ألى شخص معين باالسم إالتعهد بتسليم البضائع ( هـ ) 
 .و تداولهاأو نقلها ألتنازل عنها و اأو التخلي عنها أو اكتسابها أبضائع منح حقوق في ال( و ) 
 .والواجبات التي ينص عليها العقد و نقل الحقوقأاكتساب ( ز ) 

بتناولها الشامل لعقود نقل البضائع،  22لدى إعداد القانون النموذجي وجدت اللجنة أن المادة 
النقل، سواء أكانت قابلة للتداول أم غير قابلة للتداول، إنما تتسق مع ضرورة استيعاب جميع مستندات 

دون استبعاد أي مستند بعينه، مثل عقود النقل باالستئجار المؤقت، وتمت اإلشارة إلى أن أي دولة 
مشرعة إن لم تشأ تطبيق الفصل األول الخاص بنقل البضائع إذا كان يعتبر إدراج مستندات من قبيل 

لمؤقت في نطاق ذلك الفصل غير مناسب بمقتضى قوانين الدولة المشرعة، عقود النقل باالستئجار ا
 .(1) 22من المادة  2فباستطاعة تلك الدولة أن تستخدم شرط االستبعاد الوارد في الفقرة 

                                                           
الوفاء القانونية، اإلسكندرية، ، مكتبة (قواعد األونسيترال ودليلها التشريعي)وائل أنور بندق، قانون التجارة اإللكترونية ( 1)

  .20، ص 0222مصر، الطبعة األولى، 
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حاولت توضيح مجاالت النقل عموما والنقل البحري التي يتماشى تطبيقها مع  22نجد أن المادة 
النموذجي، فقامت بتوضيح مجموعة من األعمال التي يشملها التعامل عموما في بنود هذا القانون 

نما مجرد إشارة إلى أغلب  مجال التجارة البحرية إال أنها ال تعتبر حاالت واردة على سبيل الحصر وا 
ما يمكن أن يقتصر عليه هذا النوع من التجارة، فقد تشمل أيضا التجارة الجوية أو التجارة البرية عن 

 .طريق السكك الحديدية وقد تشمل الكل معا ونكون أمام نظام النقل المتعدد الوسائط للبضائع

من نفس القانون فتضمنت استخدام رسالة البيانات فمتى استوفت الشروط  22أما المادة 
الخاصة بالمستند الورقي اعتبرت صحيحة، وبالتالي فقد جعلت للمستند اإللكتروني والمستند الورقي 

 .األهمية ونفس القيمة القانونية ويبقى الفرق يكمن فقط في الوسيلة المستعملة نفس

 :أنه 22فقد جاء في نص المادة 

ليها في المادة إتنفيذ أي فعل من األفعال المشار ، عندما يشترط القانون ( 2)رهنا باحكام الفقرة ( 2) 
خدام رسالة ذا نفذ بالفعل باستإم مستند الورق يستوفى ذلك الشرط و باستخداأستخدام الكتابة با 22

 .و اكثرأبيانات واحدة 

و اكتفي في القانون بمجرد أط المنصوص عليه فيها شكل التزام سواء اتخذ الشر ( 2)تسري الفقرة ( 0)
 .د ورقيو عن استخدام مستنأالفعل كتابة النص على العواقب التي تترتب على التخلف أما عن تنفيذ 

ذالى شخص معين دون سواه إسناد التزام إو أذا وجب منح حق إ( 2) جل تنفيذ أاشترط القانون من  وا 
ام مستند ورقي يستوفى ذلك و استخدألى ذلك الشخص بتحويل إو االلتزام أن ينقل ذلك الحق أذلك 

شريطة استخدام وسيلة و اكثر أخدام رسالة بيانات واحدة و االلتزام باستأذا نقل ذلك الحق إالشرط 
 .و رسائل البيانات المذكورة فريدة من نوعهاأعويل عليها لجعل رسالة البيانات يمكن الت

نقل الحق  هجلأالمطلوب على ضوء الغرض الذي من  ، تقدر درجة التعويل(2)غراض الفقرة أل( 0)
 .مرباألو االلتزام وعلى ضوء جميع الظروف، بما في ذلك أي اتفاق يكون متصال أ

كثر لتنفيذ أي فعل من األفعال الواردة في الفقرتين أو أمتى استخدمت رسالة بيانات واحدة ( 1)
ال يكون أي مستند ورقي يستخدم لتنفيذ أي فعل من تلك األفعال  22من المادة ( ز)و ( و)الفرعيتين 

ام مستندات صحيحا ما لم يتم العدول عن استخدام رسائل البيانات واالستعاضة عن ذلك باستخد
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وال يؤثر . شعارا بذلك العدولإن يتضمن أوال حفي كل مستند ورقي يصدر في هذه األويجب . ورقية
 .و التزامات الطرفين المعنيينأوق االستعاضة عن رسائل البيانات بمستندات ورقية على حق

و يثبته مستند أيتضمنه مستند ورقي لزاميا على عقد لنقل البضائع إذا انطبقت قاعدة قانونية إ( 2)
الذي تثبته رسالة  ورقي، فال يجوز اعتبار تلك القاعدة متعذرة التطبيق على هذا العقد لنقل البضائع

ن يثبته مستند أو رسائل البيانات هذه بدال من أن العقد تثبته رسالة أو اكثر لمجرد أبيانات واحدة 
 .ورقي

 [.. ……: ] حكام هذه المادة على ما يلي أال تسري ( 2)

بموجب هذا النص إذا تم السماح من نقل حق معين بطريقة إلكترونية بدال من الطريقة التقليدية 
فال بد أن تكون هناك ضمانات تفيد حماية المستند اإللكتروني في ظل نظام االتصال ( سند كتابي)

يجب ( يورق)القائم على التعامل التجاري اإللكتروني، وبالتالي فإن استخدام سند شحن تقليدي 
والتي تبيح صراحة استخدام  22من المادة  2االعتماد على نص مباشر كما هو الحال في الفقرة 
 .وسائل االتصال اإللكترونية بدال من الوسائل التقليدية

من قانون األونسيترال فإنها تضيف تأكيدا مضاعفا على  22من المادة  1وبالرجوع إلى الفقرة 
وني للمستند اإللكتروني، ففي حال العدول عن الطريقة اإللكترونية إلى توفير الحماية واألمن القان

الطريقة التقليدية الورقية ال يكون للمستند الورقي أي فعالية طالما لم يتم العدول عن استخدام رسائل 
البيانات والرجوع الى استخدام المستند الورقي، ففي أي مرحلة يمكن ألحد األطراف العدول عن 

الوسائل اإللكترونية وتبديلها بالتعامل عن طريق الوسيلة التقليدية الورقية لعدم قدرته على استخدام 
وذلك تفاديا الستخدام واسطتين في التعامل في نفس .  االستمرار بالتواصل بنفس الطريقة اإللكترونية

 . الوقت ولنفس الغرض اجتنابا الزدواجية مستند النقل

دام سندات شحن إلكترونية تجنب اعتماد أي مستندات ورقية في وهو الحال نفسه في حال استخ
نفس الفترة وبالنسبة لنفس البضاعة المراد نقلها والتي تتعلق بنفس سند الشحن، فطالما عملية النقل 
البحري للبضائع تتعلق بنفس سند الشحن فيجب اعتماد نفس الطريقة في التواصل إلى غاية تسليم 

د إلى المرسل إليه، سواء كانت الطريق المتبعة اعتمدت على رسائل إلكترونية البضاعة المحددة بالسن
 .أو رسائل ورقية
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نما تشمل أيضا  22نظرا إلى اتساع نطاق تطبيق المادة  التي ال تشمل سندات الشحن فحسب وا 
طائفة من مستندات النقل األخرى، فقد يترتب على هذا الحكم المبسط أثر غير مستحب يتمثل في 

سيع نطاق تطبيق قواعد من قبيل قواعد هامبورغ وقواعد الهاي ـ فيسبي على عقود لم يقصد بتاتا تو 
وارتأت اللجنة أن العبارة المعتمدة أكثر مالءمة لتجاوز العقبات الناشئة عن . تطبيق هذه القواعد عليها

سندات الشحن ال  كون قواعد الهاي ـ فيسبي وغيرها من القواعد التي تنطبق انطباقا إلزاميا على
تنطبق تلقائيا على عقود النقل المثبتة برسائل البيانات، دون أن تؤدي عن غير قصد إلى توسيع نطاق 

 (1). انطباق هذه القواعد إلى أنواع أخرى من العقود

تشريعاتها  بإصداروباستحداث هذا الوضع القانوني بموجب القانون النموذجي قامت كل الدول 
الوطنية التي بموجبها تم منح القوة القانونية للمستندات االلكترونية التي تتم التجارة والصيرفة 

التي فتحت العمل المصرفي  اإللكترونيةوهذا الوضع منح القوة الدافعة للصيرفة . االلكترونية عبرها
نوني الهام تم توفير البيئة القانونية ومن هذا الفتح القا. آلفاق بعيدة استفاد منها االقتصاد والتجارة

السليمة التي توفر الجو المالئم لنمو وحياة التجارة االلكترونية بكافة أشكالها بين كل أطراف العالم 
 (2).وأركانه المختلفة

 قواعد اللجنة البحرية الدولية: الفرع ال اني

ضع تنظيم قانوني إلكتروني قواعد اللجنة البحرية الدولية هي أولى الجهود التي ساهمت في و 
ينظم إصدار وتداول سندات الشحن اإللكترونية، وهي ما يعرف بالقواعد اإللكترونية الخاصة بسندات 

مادة، تعتبر هذه  22، تتضمن 2222الشحن اإللكترونية صدرت عن اللجنة البحرية الدولية عام 
 .لى تطبيقهاالقواعد نافذة وواجبة التطبيق متى تم االتفاق بين األطراف ع

 آلية تداول سند الشحن اإللكتروني طبقا لقواعد اللجنة البحرية الدولية: أو 

تعمل هذه القواعد من خالل أن يقوم الناقل بإصدار سند الشحن إلى الشاحن باستخدام رسالة 
 Global Trade Secureكما هو األمر بالنسبة لنظام )إلكترونية وذلك عن طريق رمز سري أو مفتاح 

                                                           
(1 )

 .222مرجع سابق، ص  وائل أنور بندق، 
  .عبد القادر غالب، مرجع سابق (2)
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Payment and Trade Management ) حيث يكون هذا الرمز السري أو المفتاح خاص أي ال يملكه
بناءا على ذلك ينتقل حق السيطرة على البضاعة موضوع العقد  إلى طرفي السند وهما الشاحن والناقل،

 .من هذه القواعد 1فقرة ب  0من الشاحن إلى الحامل حسب ما تنص عليه المادة 

الناقل بإرسال المعلومات إلى الشاحن وقبولها يتعين على الشاحن في هذه الحالة بعد أن يقوم 
إبالغ الناقل باستالم السند الذي يجب أن يتضمن جميع البيانات الخاصة بالبضاعة وتاريخ ومكان 
 الشحن، وبالتالي يكون لهذا السند اإللكتروني نفس الحجية والقوة الثبوتية كما لو كان مستندا ورقيا،

 .ويتم في هذه الحالة إلغاء المفتاح أو الرقم السري مع إصدار مفتاح جديد لحامل السند الجديد

في حال رفض الحامل الجديد قبول النقل قام الناقل بإخطار الحامل الحالي في حين يبقى 
ليم المفتاح أو الرقم السري قائما وبالتالي يبقى الحامل الجديد وحده صاحب الحق في المطالبة بتس

 .2البضاعة أو نقل السيطرة إلى حامل آخر حسب المادة 

 العيوب والمآخذ على قواعد اللجنة البحرية الدولية بخصوص تداول سند الشحن اإللكتروني:  انيا

 (1): ُأخذ على هذا النظام العديد من السلبيات التي يتجنبها سند الشحن التقليدي

حساسة يأتمنه عليها الشاحنين وعمالئهم حتى يتمكن ـ أنه يجعل من الناقل أمينا لمعلومات /2
 من لعب هذا الدور المحوري الفعال؛

ـ ال يبين هذا النظام حقوق والتزامات األطراف التي تنتقل مع السند، ومن ثم إذا رفض الناقل /0
 تسليم البضاعة للحامل النهائي فال يملك مقاضاته سوى الشاحن األصلي؛

الحامل السابق أي حق على البضائع في حالة عدم قيام الحامل الجديد  ـ ال يعطي هذا النظام/2
للسند بدفع قيمة البضائع، فال يتضمن هذا النظام أي نص يلزم المشتري بإعادة نقل حق السيطرة 

 للبائع في حالة عدم الدفع، على نحو يحمي هذا األخير عند إفالس األول؛

                                                           
  .221محمد إبراهيم موسى، سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص  (1)
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يتضمنها السند إذ يمكن بسهولة الحصول على الرقم ـ سهولة السطو على المعلومات التي /0
وبالتالي التصرف في البضائع وكأنه المالك الحقيقي لها، وعليه إذا آلت هذه ( المفتاح الخاص)السري 

الملكية إلى شخص آخر حسن النية وتم اكتشاف الغش عند تفريغ السفينة، فإن المحتال يكون قد 
 .تصرف في الثمن وغادر المكان

 Bolero System  بوليرو نظام: ع ال الثالفر 

يهدف نظام . الذي وضع الحقا لتنظيم التجارة االلكترونية  Bolero Systemنظام البوليرو
المتعلقة بالعقود )لى استبدال المستندات الورقية التجارية المختلفة إ  Bolero Systemالبوليرو
صداروبعمليات فتح االعتمادات المستندية وتسوية الدفع وبعقود نقل البضائع  ،التجارية وثائق  وا 

وبتحويل الحقوق المرتبطة بتلك العقود بسلسلة من الرسائل  ،وبعقود تأمين البضائع ،الشحن الالزمة
مع وضع الضوابط الالزمة التي جاءت في شكل مجموعة من   Electronic Messagesااللكترونية

وتوفر هذه القواعد (. القواعد كتاب)في ما يسمى ( نظام البوليرو)واعد الملزمة لكل مستخدمي الق
من الحصول على نفس النتائج ( نظام البوليرو)طار القانوني الضروري ليتمكن جميع مستخدمي اإل

 . (1)التي يحصلون عليها حاليا من استخدام المستندات الورقية لحماية حقوقهم

من أكثر  2222اإلنجليزية سنة ( BOLERO)ام الذي ابتدعته جمعية بوليرو يعد هذا النظ
النظم اإللكترونية استخداما، بصدد إصدار وتداول سندات الشحن اإللكترونية في العالم، حيث يقوم 
هذا النظام على أنه شبكة إلكترونية يقتصر التعامل فيها على المشتركين بها فقط ومن ثم استخدامها 

 (2). في إصدار وتداول سندات الشحن اإللكترونية

                                                           
بيئة وفرص التجارة اإللكترونية في اإلمارات، الجوانب القانونية وتحديات عمليات التجارة اإللكترونية، صحيفة  (1)

 http://www.albayan.ae/economy/2001-02-13-، على الموقع 22/20/0222البيان، صحيفة البيان، 
 .22/22/0221: تم االطالع بتاريخ 1.1135137

    ونادي النقل العابر .S.W.I.Fهو مشروع مشترك بين نظام تبادل البيانات المالية على نطاق العالم سويفت ) (2)
The through transport club خدمات البحث المأمون للرسائل عن طريق اإلنترنت ( وهو شركة تأمين متبادل

نشاء سجل مركزي لحقوق ملكية سندات الشحن األمر الذي يؤدي إلى انتفاء الحاجة إلى مستندات ورقية ويتعين على  وا 
وهي آلية  Bolero Rule Book" كتاب قواعد بوليرو"المشتركين في النظام الموافقة على مراعاة الشروط الواردة في 

http://www.albayan.ae/economy/2001-02-13-1.1135137
http://www.albayan.ae/economy/2001-02-13-1.1135137
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 مزايا وعيوب نظام بوليرو

 مخاطرهناك  تكون ال وقد. واألمن السرعة حيث من السندات تداول على مزايا يقدم بوليرونظام 
 يكون وقد. بقواعدها االلتزامفي ظل و  بوليرو أعضاء بين تجري المعامالت أن طالماالثقة  عدمتتعلق ب
 خارج طرف إلى البضاعة بيع عند أو مطلوبا ثالث طرف مع التفاعل يكون عندما مختلفا الوضع
  .«يالورقالنظام  إلى التحول» إجراء اتباع ويتم بوليرو

 نظام وبموجب. اإللكتروني النقل وثائق باستخدام المرتبطة المخاطر تقييم حاليا الصعب ومن
 المجموعة أعضاء وأيد. أمريكي دوالر 222.222 على لبوليرو القصوى المسؤولية تقتصر بوليرو،
 مبالغ رد لوائحهم، في بوليرو، أهداف فيه دعموا الذي الوقت في والتعويضات، الحماية ألندية الدولية
 المعامالت عن الناشئة والتعويضات للمطالبات العادية التغطية في المدرجة المبالغ من مستردة غير

 أمكن إذا الحاالت، جميع في ستتكبد كانت المسؤولية أن إثبات باإلمكان يكن لم ما اإللكترونية،
 (1).ورقية وثيقة استخدام

لضمان تبادل مأمون لمستندات التجارة الكترونية عن  إلى توفير برنامج يهدف نظام بوليرو
 .طريق تطبيق مركزي للبيانات

 

                                                                                                                                                                                

وتوحيدها، ( لكل دولة)تعاقدية تستهدف معالجة االختالفات المذكورة أعاله بين اللوائح التنظيمية التجارية الوطنية 
  .22و  20وائل حمدي أحمد، عقد النقل البحري اإللكتروني الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص : ينظر

 
(1 )

 Bolero cleary offers advantages over paper trading in terms of speed and security. The 

risks ans uncertainties may not be so significant as long as transactions are taking place 

between those who are members of Bolero and bound by its Rules. The situation may be 

different when interaction with third parties is required or when the cargo is sold to a party 

outside Bolero and the « switch to paper » procedure is followed. 

The risks associated with the use of electronic transport documents are at present difficult 

to assess. Under the Bolero system, the maximum liability of Bolero is limited to 100,000$ 

US perincident. The members of the International Group of Protection and Indemnity 

(P&I) Clubs, while supportive of the aims of Bolero, have introduced into their Rules a 

Paperless Trading Endorsemement which escludes from the normal P&I Cover liabilities 

arising as a result of electronic trading unless and to the extent that it can be shown that 

liability would have been incurred in any event had a paper document been used.  . ينظر وائل

 .46، 46مد، مرجع سابق، ص حمدي أح

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
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 مشروع سيدوكس: الفرع الرابع

Launcing of the SeaDocs Registry by Chase Manhattan Bank and 

the International Association of Independent Tanker Owners 

(Intertanko) 

وأخيرًا رغم التحديات بالغة : مبادرات عملية في الجانب القانوني لتنظيم بيئة التجارة االلكترونية
بذلت مبادرات وجهود جادة ومهمة من قبل الدول  تواجه تنظيم التجارة االلكترونيةالصعوبة التي 

فيما يتعلق  نظمة تعتمد على الرسائل االلكترونية وخاصةأالمؤسسات في الثمانينيات لتطوير و 
 مشروع( (Chase Manhattan( مصرف تشيز مانهاتن)تبنى  منها ،بمستندات الشحن
(SEADOCS)  رونيا ويسجل الذي يكون فيه المصرف وسيطا مركزيا يستقبل مستندات الشحن الكت

يير سبوا آنذاك بتسليم صالحياتهم في تن النظام فشل ألن التجار لم يرغأإال  ،ية تحويالت عليهاأ
فعدم استمرار  (1). لى جهة مصرفية قد تكون غير حياديةإ  Endorsing Documentsمستنداتال

العمل بهذا النظام لمدة ال تتجاوز السنة كان بسبب تكلفته ومبالغ تأمينه العالية وعدم تحقيق ما يكفي 
 .من سرية في المعلومات الخاصة بطرفي العقد

يعمل على تسجيل سند الشحن  2212إلكترونيا سنة ظهر هذا المشروع لتبادل سند الشحن 
وتداوله من خالل الوسائط اإللكترونية ثم تظهيره، مع أن هذا النظام يتيح إمكانية االستعانة بوكيل عن 

 .أحد األطراف

مكتب سيدوكس فضال عن كونه مستودع لحماية سندات الشحن فإنه يعمل وكيال لألطراف 
لطة تظهير سندات الشحن البحرية، وتسليمها إلى الطرف صاحب المعنية بصفقات الشحن تعطيه س

الحق في البضاعة، حالما يصدر الناقل سند شحن ورقي لمصلحة الشاحن فإن هذا السند يودع لدى 
 Codeمكتب سيدوكس الذي يقوم بضمان هذا السند وحمايته ويسلم إلى الشاحن مفتاح أو شفرة 

يشعر إلكترونيا مكتب سيدوكس ثم يقوم الشاحن بتزويد  وعندما يريد الشاحن تحويل سند الشحن
ثم يقوم المكتب بالتأكد من صحة رسالة ... المشتري بجزء من المفتاح والجزء اآلخر لدى المكتب

وعند وصول البضائع إلى ميناء التفريغ يرسل مكتب سيدوكس ... المشتري من خالل جزء من المفتاح 

                                                           
(1)

 .، مرجع سابقبيئة وفرص التجارة اإللكترونية في اإلمارات، الجوانب القانونية وتحديات عمليات التجارة اإللكترونية  
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مليا ترسل إلى الربان فضال عن إرسالها إلى المظهر إليه األخير رمز شفرة التعريف إلى الناقل، وع
 (1).لسند الشحن األصلي

 Global Trade Secure Payment and Trade Managementنظام : الفرع الخامس

بهدف تبادل خطابات الضمان وسندات الشحن  0222بدأ العمل بهذا النظام في أفريل 
يتضمن سند الشحن اإللكتروني بيانا بأوصاف البضائع وبياناتها تلك التي إلكترونيا، وطبقا لهذا النظام 

يتم تقريرها بواسطة الناقل، والمقبولة من جانب المشتري كشاحن وهذا البيان اإللكتروني يتم إرساله 
ولكن دون أن يكون سندا للملكية، ومع ذلك فإنه يسهل من تداول البضائع والوفاء بقيمتها بين البائع 

 (2).مشتريوال

وهذا ما أدى إلى ظهور تقنية التشفير كتقنية مالئمة لتداول سندات الشحن اإللكترونية، ذلك أن 
تقنية التشفير توفر أمن وسرية للمعلومات التي يحتويها سند الشحن اإللكتروني، إضافة إلى أنه يسمح 

 .كترونيامن التحقق من هوية مظهر السند والتأكد من صحتها خالل التعامل بها إل

وتعتمد ( Private key Cryptography)التشفير المتماثل : وتعرف تقنية التشفير نوعين
هذه التقنية على الرمز السري نفسه في تشفير السندات اإللكترونية وفي فك تشفيرها فهي تعمل من 

ففي . ليهخالل مفتاح واحد يسمى المفتاح الخاص، يمتلكه مصدر سند الشحن اإللكتروني أو المرسل إ
هذه الحالة يقوم الحائز بإرسال سند الشحن موقعا إلى الناقل لنقله إلى الحائز الجديد أو يقوم الناقل 

 .باستالم السند وتوقيعه توقيعا إلكترونيا لحائز السند الجديد

غير أنه يعاب على هذا النوع أن استعمال نفس الرمز أو المفتاح من قبل أكثر من شخص من 
 .ض السند اإللكتروني إلى احتمال انتقاله إلى شخص غير موثوقشأنه أن يعر 

                                                           
 .01بوزبوجة حسين، مرجع سابق، ص   (1)
  .22وائل حمدي أحمد، عقد النقل البحري اإللكتروني الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص  (2)
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وتعتمد هذه ( المفتاح العمومي( )Public key Cryptography)أما التشفير غير المتماثل 
الخاصة على استخدام مفتاحين مختلفين من أجل فك تشفير سند الشحن اإللكتروني يكون أحدهما 

  (1).لغ لباقي المستخدمينخاص يعرف أحد األطراف والثاني عام يب

 2112اتفاقية روتردام : الفرع السادس

، حيث أشرنا إلى أنه 0221سبق اإلشارة إلى سند الشحن اإللكتروني في ظل اتفاقية روتردام 
سجل النقل اإللكتروني، والذي أشارت إليه : تم اعتماد مصطلح حديث من خالل االتفاقية يعرف بـ 

بأنه يتضمن مجموعة من المعلومات يصدرها الناقل باستخدام وسيلة إلكترونية من االتفاقية  21المادة 
بمقتضى عقد النقل البحري، كما منحت لسند الشحن اإللكتروني نفس الحجية التي يتمتع بها سند 
الشحن التقليدي الورقي من حيث كونه يمثل وسيلة إثبات لعقد النقل البحري القائم بين الشاحن والناقل، 

 .أنه يعتبر وسيلة إثبات الستالم الناقل للبضاعة محل العقدكما 

كما ميزت االتفاقية بين نوعين من سندات الشحن اإللكترونية، فمنها القابلة للتداول ومنها غير 
القابلة للتداول، لكن ما يعاب على هذه االتفاقية أنها تناولت أنواع سندات الشحن اإللكتروني دون أن 

طريقة تداول هذه السندات، معتمدة في ذلك على األنظمة القانونية السابقة على  تحدد أو تشير إلى
االتفاقية، في حين أن هذه األنظمة تشكل تهديدا على أمن وسالمة سند الشحن اإللكتروني لعدم قدرتها 

 .على توفير الحماية الالزمة للسند من مخاطر االختراق وتجاوز السرية في حفظ المعلومات

من االتفاقية إلى البيانات الواجب إدراجها في سند الشحن اإللكتروني  22ارت المادة هذا وأش
والتي لم تختلف كثيرا عن تلك التي وردت باالتفاقيات السابقة بخصوص بيانات سند الشحن التقليدي 

وعدد من إدراج هوية األطراف وقيمة البضاعة ووصفها ونوعها وكميتها وحجمها وتاريخ تسليمها للناقل 
نسخ السند األصلية وغيرها من البيانات الواردة بالنص، في حين أن إغفال إدراج بيان من هذه 

 .البيانات ال يفقد السند قيمته القانونية وال ينكر العالقة التعاقدية بين أطراف السند اإللكتروني
                                                           

بالرغم من أن هناك مزايا عملية وقانونية يمنحها نظام تقنية التشفير غير المتماثل بالمفتاح العمومي، إذ أن كل   (1)
مستخدم لشبكة اإلنترنت ال يستخدم سوى مفتاح أو رمز سري واحد في تشفير السندات التي يرغب بإرسالها أو في فك 

تواجه هذا النوع من التشفير تكمن في مدى ضمان المفتاح العمومي تشفير السند الذي تلقاه فإن هناك صعوبات 
عباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية : ينظر. الستخدامه من قبل الحائز على المفتاح الخاص

 .022، ص 0222ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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كتروني من االتفاقية ألول مرة على وجوب توقيع سند الشحن اإلل 21كما تضمنت المادة 
 .بموجب توقيع إلكتروني للناقل أو توقيع من يتصرف نيابة عنه

وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي التفرقة بين االعتراف القانوني بسند الشحن اإللكتروني وتلك، 
مسألة أصبحت تكاد تكون مقننة في ظل تشريعات التجارة اإللكترونية في التشريعات المقارنة وقانون 

( 1بإضافة المادة ) 2221والمعدل عام  2222وني النموذجي الصادر عن األونسيترال التجارة اإللكتر 
كالتشريع األسترالي، وبين نظم التداول اإللكترونية تلك التي لن تثبت على نظام واحد أو ثابت لتطورها 

 (1). بتطور التقنية اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .20وائل حمدي أحمد، عقد النقل البحري اإللكتروني الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص ( 1)
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مالءمته لقواعد التجارة سند الشحن اإللكتروني ومدى : المبحث ال اني
 اإللكترونية

لقد أضحى إبرام العقود التجارية إلكترونيا أسلوبا مميزا لعقد الصفقات التجارية وتوفير فرص 
االستثمار وتجنب العديد من معوقات التجارة التقليدية ومن بينها مشاكل النقل ورسوم الجمارك وغيرها 

البحري باعتباره عقدا من العقود التجارية يخضع لنفس وعقد النقل  (1).من المشكالت البيروقراطية
 .الميزات والمعوقات والشروط إذا ما تم إبرامه عن طريق استخدام الوسائل اإللكترونية

وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين عقد النقل البحري اإللكتروني وسند الشحن 
نجد أنها جعلت من عقد النقل البحري هو نفسه  2200اإللكتروني، فبالرجوع إلى اتفاقية بروكسل لعام 

الوثيقة التي يبرمها كل من الشاحن والناقل والمتمثلة في سند الشحن أو أي وثيقة أخرى تؤدي نفس 
في  0الدور، أي أن سند الشحن يتضمن عقد النقل البحري، وهو ما يتعارض مع ما جاءت به المادة 

 .0222بشأن الخطابات اإللكترونية لعام من اتفاقية األمم المتحدة  0فقرتها 

والتي قررت في تعريفها لعقد النقل  2221في حين أن هذه المادة تتفق مع اتفاقية هامبورغ لعام 
البحري عدم وجود ارتباط بين عقد النقل البحري وبين سند الشحن البحري، وهو نفس المبدأ الذي أقرته 

عقد النقل يعني عقدا يتعهد فيه الناقل بنقل "بأن  2األولى فقرة في مادتها  0221اتفاقية روتردام لعام 
بضائع من مكان إلى آخر مقابل أجرة نقل، ويجب أن ينص العقد على النقل بحرا ويجوز أن ينص 

فكال االتفاقيتين اعتمدتا نفس المبدأ لكن ". على النقل بوسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري
التسليم، فاتفاقية هامبورغ تشترط أن يكون النقل بحريا بشكل كلي، في حين اختلفتا من حيث مكان 

 .تجيز اتفاقية روتردام أن تتعدد وسائط النقل شريطة أن يكون أحد هذه الوسائط بحريا

وبذلك يكون لسند الشحن اإللكتروني طبيعة إلكترونية طالما يتم إبرامه باستخدام الوسائل 
وهو ما . بيعة دولية باعتبار أنه يمثل مظهر من مظاهر التجارة الدوليةاإللكترونية كما يكون له ط

 .سيتم دراسته من خالل المطلبين التاليين

                                                           
سلطان عبد اهلل محمود الجواري، عقود التجارة اإللكترونية والقانون الواجب التطبيق، دراسة قانونية مقارنة، منشورات  (1)

  .00، ص 0222الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

120 
 

 الطبيعة اإللكترونية لتكوين سند الشحن اإللكتروني: المطلب األول

وذلك بتعديل قانون اإلثبات بما يتواءم مع تقنيات  022/0222في فرنسا اعترف القانون رقم 
من  2/2222االتصال الحديثة ومقتضيات التجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني، وطبقا لنص المادة 

نفس القانون يكون للكتابة على دعامة إلكترونية نفس القوة في اإلثبات الممنوحة للكتابة على دعامة 
إللكترونية ومنحها ورقية، ويتضح من هذا النص أن المشرع الفرنسي قد اعترف صراحة بالمستندات ا

 (1).قوة السندات التقليدية نفسها في اإلثبات

فعقد التجارة اإللكترونية هو العقد الذي يتم إبرامه بين طرفين بوسيلة اتصال عن بعد ويتم تنفيذه 
ماديا أو بوسيلة اتصال عن بعد، وعليه، فإن عقد التجارة اإللكترونية مثل عقد التجارة التقليدية باستثناء 

فهي تنعقد أيضا بتطابق إيجاب وقبول الطرفين إذ يقوم الطرفين المتعاقدين  (2).لة اإلبرام والتنفيذوسي
 .بالتعبير عن إرادتهما عند إبرام العقد

كما تشترط الشكلية والتي تعتبر شكلية محددة وخاصة باعتبار أن التعاقد يتم من خالل وسيلة 
 .أن بالنسبة للعقود الورقيةإلكترونية وليس بطريقة تقليدية كما هو الش

وقياسا بذلك على سند الشحن اإللكتروني، ولتحديد مدى مالءمته لعقود التجارة اإللكترونية 
سوف نتعرض من خالل هذا المطلب إلى مختلف الشروط المتطلبة لصحة االنعقاد سواء الموضوعية 

 .نيأو الشكلية والتي تعتبر دعامة أساسية لتكوين سند الشحن اإللكترو 

  

 

 

                                                           
لقانونية، مصر ـ إخالص مخلص إبراهيم األلوسي، تنازع القوانين في سندات الشحن اإللكترونية، دار الكتب ا (1)

  .02، ص 0221اإلمارات، 
، 0222ر النهضة العربية، مصر، طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع اإللكتروني، بحث في التجارة اإللكترونية، دا( 2)

  .02ص
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 الشروط الموضوعية لسند الشحن اإللكتروني: الفرع األول

من القانون المدني الجزائري فيما يخص كيفية تعبير  22األصل الذي جاءت به المادة 
المتعاقدين عن إرادتيهما أن يتم باللفظ أو الكتابة أو باإلشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف ال يدع 

مقصود صاحبه، فحسب هذا النص يصح أن يكون التعبير عن اإلرادة أي شك في داللته على 
صريحا، كما يمكن أن يكون ضمنيا، سواء كان ذلك إيجابا من أحد المتعاقدين أو قبوال من المتعاقد 

تنص على القبول الضمني باعتبار أن يكون السكوت في الرد  0فقرة  21وبالنظر إلى المادة . اآلخر
 .قبولوسيلة للتعبير عن ال

غير أن استخدام الوسائل الحديثة في التعبير عن اإلرادة من وسائل إلكترونية مختلفة فرضت 
 .واجب دراسة هذه الوسائل ومدى مشروعيتها في التعاقد

وبما أن سند الشحن اإللكتروني يخضع في تكوينه كغيره من السندات والعقود إلى مجموعة من 
ط أن يتوافق اإليجاب والقبول لطرفي السند مع ضمان أهلية الشروط الضرورية لصحة السند، فيشتر 

 .المتعاقدين وهو ما لم تتناوله اتفاقية روتردام

وكما سبق اإلشارة إليه فإن النقل البحري للبضائع تأثر بشكل كبير بالنظام اإللكتروني لتبادل 
 لى آخر البيانات والذي يقصد به إرسال البيانات محل التبادل من جهاز حاسب آلي إ

 اإليجاب باستخدام الوسائل اإللكترونية: أو 

يعرف اإليجاب بأنه تعبير عن اإلرادة بقصد االرتباط بالتعاقد يتضمن تعيين العناصر الجوهرية 
 (1). للعقد المراد إبرامه ويتم به العقد إذا تالقى معه القبول

وقد عرفت اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لإليجاب بأنه أي عرض إلبرام عقد إذا كان موجبا 
إلى شخص أو عدة أشخاص معينين وكان محددا بشكل كافي تبين منه اتجاه قصد الموجب االلتزام به 

 .(1)في حالة القبول 

                                                           
  .221هبة ثامر محمود عبد اهلل، مرجع سابق، ص  (1)
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ازم عن إرادة أحد الطرفين وال يخرج تعريف اإليجاب في العقود اإللكترونية عن كونه تعبير ج
وال يختلف  (2). موجه إلى شخص آخر بقصد إبرام عقد بينهما وفقا للشروط التي يحددها هذا اإليجاب
 .عن هذا المفهوم إال من حيث خصوصيته المتمثلة في كونه ينعقد إلكترونيا عن بعد

 يونيو 02 في الصادر الرقمية المعامالت في الثقة قانون في الفرنسي المشرع أكد جانبه ومن
 على يجب خاللها، من التعامل وسرعة اإلنترنت، شبكة عبر التعاقد لخصوصية نظرا أنه 0220
إن  .(3) اإللكترونية الوسائل عبر أو الشبكة عبر متاحا زال ما أنه طالما به، يلتزم أن اإليجاب موجه

لذلك فهو ال ... ي هو تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعدــــــاإليجاب في التعاقد اإللكترون
وهر نفسه فهو يتميز ــــــــيلة المستخدمة فقط مع بقاء الجـــــــــــــيختلف عن اإليجاب التقليدي إال في الوس

الل شبكة عالمية للمعلومات ـــــوكونه يتم من خق بطبيعته ـــــــــــــــض الخصائص التي تتعلـــببع
 .(4)االت ــــــــصـــواالت

 :ويشترط في اإليجاب توافر عناصر ثالثة أساسية ليكون إيجابا قانونيا فعاال

فيشترط أن يكون اإليجاب موجها إلى شخص محدد سواء كان شخصا واحد أو مجموعة من  
وقاطعا ال يبعث إلى أي شك أو تأويل أو غموض،  األشخاص، كما يجب أن يكون اإليجاب محددا
 .وأن تكون هناك نية جدية للموجب بالتزامه بالتعاقد

ويختلف اإليجاب اإللكتروني عن التقليدي في أنه يتم باستخدام وسيط إلكتروني ومن خالل 
شبكة اإلنترنت وهذا االختالف جعله يتمتع بخصوصية يثير جملة من المشكالت النوعية بسبب 

 (5). خطورة اآلثار المترتبة عليه، ذلك أنه بمجرد النقر بقبول مطابق يعني موافقة القابل على العقد

                                                                                                                                                                                
. دار الثقافة للنشر والتوزيع. دراسة مقارنة. التراضي في تكوين العقد عبر االنترنيت. محمود عبد الرحيم الشريفات  (1)

 .202ص. 0222
  .22، ص 2222غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، بغداد، العراق، ( 2)
. مصر. جامعة عين شمس. أطروحة دكتوراه. دراسة تحليلية. عقد البيع عبر اإلنترنت. عمر خالد محمد الزريقات  (3)

 .222ص . 0221
 .10ص . مرجع سابق. فادي محمد عماد الدين توكل  (4)
 .202ص  أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني، دار النهضة العربية، مصر، دون تاريخ،  (5)
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واإليجاب الذي يتم عبر شبكات اإلنترنت قد يكون إيجابا خاصا موجها إلى أشخاص محددين 
بشأن  عن طريق البريد اإللكتروني، وهو ما يمثل اإليجاب الذي نصت عليه اتفاقية األمم المتحدة

الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية، باعتبارها تتم عن طريق البريد اإللكتروني فقط، وباعتبار أن 
بأن الخطاب اإللكتروني هو  22شملتها بالتعريف من خالل المادة األولى فقرة  0221اتفاقية روتردام 

ترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلك
مشابهة، بما يؤدي إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها 

 .الحقا

نما  (1)من اتفاقية الخطابات اإللكترونية 22وبالرجوع إلى المادة  فإنها لم تشر إلى اإليجاب وا 
أشارت إلى الدعوة إلى تقديم عروض، وهي مرحلة سابقة على اإليجاب، وبذلك تكون قد ميزت بين 

وقد أقرت مختلف القوانين على التفرقة بين  (2). اإليجاب والدعوة إلى تقديم عروض بمفهوم المخالفة
  (3). اإليجاب والدعوة

من اتفاقية األمم المتحدة المتعلقـة  2فقرة  22المادة فقد أقرت  أما عن مكان وزمان اإليجاب
في الفصل الثالث منها في مجال  0221باسـتخدام الخطابـات اإللكترونيـة في العقود الدولية لعام 

استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية والمتعلق بوقت ومكان إرسال الخطابات اإللكترونية 
وقت إرسال الخطاب اإللكتروني هو الوقـت الـذي يغـادر فيـه ذلـك الخطـاب نظام معلومات : "هوتلقيها أن

                                                           
، 02/22/0221تم اعتمادها بتاريخ ( نيويورك)اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية   (1)

تسهيل استخدام الخطابات اإللكترونية في التجارة الدولية عن طريق ، تهدف إلى 22/22/0222دخلت حيز التطبيق في 
المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونيا صحيحٌة وقابلٌة للتنفيذ بقدر مثيالتها من العقود التأك د من أن العقود 

 http://www.uncitral.org .والخطابات الورقية التقليدية
  .02وائل حمدي أحمد، عقد النقل البحري اإللكتروني الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص  (2)
(3)

األولية مسألة من  الفرنسي التفرقة بين اإليجاب والدعوة للتعاقد، وتعتبر عملية تفسير العروضالقانون المدني  أقر 
وكلما كان العرض مفصال وواضحا كلما كان احتمال اعتباره إيجابا أكبر، ويعتبر ... اختصاص محكمة الموضوع

العرض والعبارات المستخدمة، أما  العرض مجرد دعوة للتعاقد، أما القانون االنجليزي فيعتمد معيار أسلوب صياغة
القانون األمريكي فيعتمد معيار القطعية فمتى استوفى العرض المقدم شرط القطعية فإنه يعد إيجابا ويكون مجرد دعوة 
للتعاقد إذا لم يتمتع بهذه الصفة، وقد أقر أيضا القانون األلماني التفرقة بين اإليجاب والدعوة للتعاقد استنادا إلى مدى 

 10فادي محمد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص : ينظر. اول العرض للعناصر األساسية المتعلقة بالمعاملةتن
 .12و
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يقع تحت سـيطرة المنشـئ أو الطـرف الـذي أرسـل الخطـاب نيابـة عـن المنشـئ، أو وقـت تلقـي الخطـاب 
الطرف الذي أرسل  اإللكتـروني إذا لم يكـن قـد غـادر نظـام معلومـات يقـع تحـت سـيطرة المنشئ أو

وبالتالي فإنه يتحدد زمان اإليجاب بالنسبة لمالك البضاعة بالوقت الذي  ."الخطاب نيابة عن المنشئ 
ُيرسل فيه خطابه اإللكتروني من الوسيلة اإللكترونية المستعملة الخاصة به، أو وقت استالم الخطاب 

راج اإللكتروني، وبالتالي يعتبر اإليجاب اإللكتروني فعاال ومنتجا آلثاره القانونية متى كان قابال لالستخ
في  21من قـــــبل المرسل إليه وهو نفس المبدأ الذي أقرتــــــه قواعد األونســــيترال من خالل المادة 

 .فقرتهــــــا الثانيــــة

إذا كان اإليجاب تم عبر البريد اإللكتروني وكانت حالة االتصال بالكتابة مباشرة، فإن اإليجاب 
أما إذا كانت . ى الراغب في التعاقد القبول أو الرفضهو ما صدر أوال والذي هو من العارض، وعل

حالة االتصال ليست مباشرة بحيث توجد فترة زمنية تفصل ما بين اإليجاب والقبول، كما إذا كان 
العرض موجها إلى شخص محدد أو لعدة أشخاص في آن واحد فإن اإليجاب هو ما صدر أوال، وعلى 

ذا كانت المدة . ذا كانت المدة محددة وليس له الرجوع عنهأن يبقى على إيجابه إ( العارض)الموجب  وا 
غير محددة فإنه يمكن استخالص المدة بحسب طبيعة اإليجاب وموضوعه واألعراف المتداولة لهذا 

 .(1)اإليجاب 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المسألة تثير عدة إشكاليات في ما يخص ضمان تلقي المرسل إليه 
فقد تصل الرسالة إلى المرسل إليه لكن بسبب مشكلة في نظام جهازه اإللكتروني للخطاب اإللكتروني، 

يصعب عليه استخراج أو استخدام السند المرسل وهو األمر الذي لم يعالجه قانون األونسيترال 
النموذجي، وبالتالي تبقى العبرة بزمان وصول الرسالة إلى المرسل إليه سواء كان بإمكانه استخراجها 

 .امها أم الواستخد

وباعتبار أن المشرع الجزائري لم يتعرض من خالل نصوص القانون أما في القانون الجزائري 
البحري إلى سند الشحن اإللكتروني فإنه بذلك يحيلنا إلى الرجوع إلى القواعد العامة في التعاقد، 

ورغم ذلك . اإللكتروني وبالتالي إلى القانون المدني وما استحدثه من تعديالت في ما يتعلق بالتعاقد

                                                           
. مصر. القاهرة. المركز القومي لإلصدارات القانونية. العقود التجارية اإللكترونية الدولية. يوسف حسن يوسف  (1)

 .02 ص. 0220. الطبعة األولى
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نما اكتفى بعرض شرط الشكلية المتمثل  فالمشرع الجزائري لم يتعرض لإليجاب أو القبول اإللكتروني وا 
 .2مكرر  202مكرر و 202في الكتابة اإللكترونية بموجب المادتين 

بأحكامه الحالية ال ينص صراحة على استعمال الوسائل اإللكترونية الجزائري القانون المدني ف
المتعلقة بالتعاقد عبر الهاتف  20تفسير نصوصه خاصة المادة  يمكنكأدوات للتعبير عن اإلرادة وال 

ذلك أنه كان تفسيرا واسعا يشمل الصور اإللكترونية الحديثة للتعبير عن اإلرادة،  أي طريق مماثلأو 
كما هذه الوسائل صراحة من خالل النص القانوني دون فتح المجال ألي لبس  رع اعتمادالمشبإمكان 

 .فعلت التشريعات المقارنة

وبالتالي يمكن القول أن اإليجاب اإللكتروني ال يختلف في مضمونه ومعناه وجوهره عن 
بل األطراف اإليجاب التقليدي إال من حيث الوسيلة المستخدمة في التعبير عن هذا اإليجاب من ق

 .المتعاقدة والمتمثلة في وسائل االتصال اإللكترونية

 القبول باستخدام الوسائل اإللكترونية:  انيا

ال يكفي صدور اإليجاب للتعاقد بل ال بد أن يصدر قبول مطابق لإليجاب من الطرف الثاني، 
العقد يتم، ولو  لمدني بأنمن القانون ا 0فقرة  20وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري من خالل المادة 

يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين اإليجاب 
 ."والقبول، وكان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس العقد

والقبول مثله مثل اإليجاب ال يشترط فيه شكل معين لصدوره فيمكن أن يتم بأي وسيلة كأن يتم 
التعبير عنه بوسائل االتصال الحديثة نظرا لعدم وجود نص تشريعي يحدد صياغة القبول، وحتى 

 .التشريع الجزائري جاء ناقصا في هذا المجال باعتبار أنه لم يقدم إشارة للقبول اإللكتروني

غير أنه يشترط في القبول أن يصدر في مواجهة من وجه له اإليجاب، على أن تتجه نية القابل 
 . ى إبرام العقد، كما يجب أن يطابق القبول اإليجاب وأن يصدر القبول قبل سقوط اإليجابإل

وقد يتخذ الموجب بعض اإلجراءات الالحقة لصدور القبول، كاإلجابة على بعض األسئلة التي 
توجه إلى القابل مثل تحديد محل إقامته الذي يتعين إرسال المنتج إليه، أو كتابة بعض البيانات 
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الخاصة التي تظهر على شاشة جهاز الحاسب اآللي كرقم ونوع بطاقته االئتمانية، وواضح أن القصد 
برام العقد، حتى إذا تم منه بالشكل المطلوب كان معبرا  من هذه اإلجراءات الالحقة هو تأكيد القبول وا 

سند الشحن  وهو األمر الذي قد يجد صورته في ظل (1). بالفعل عن إرادته الجازمة في القبول
اإللكتروني، على اعتبار أن هذا السند يتم تعبئته إلكترونيا من خالل ملء مجموعة من البيانات التي 

 .تتعلق بهوية األطراف ووصف البضاعة وقيمتها والتواريخ المتعلقة بالتكليف والتسليم

وقت تلقي ": من اتفاقية الخطابات اإللكترونية بقولها 0فقرة  22وهو ما أشارت إليه المادة 
الخطـاب اإللكتـروني هـو الوقـت الـذي يصـبح فيـه ذلـك الخطـاب قابال لالستخراج من جانب المرسل 

ووقـت تلقـي الخطـاب اإللكتـروني علـى عنـوان إلكتـروني . إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسـل إليـه
الخطـاب اإللكتـروني قـابال لالسـتخراج مـن جانـب آخـر للمرسـل إليـه هـو الوقـت الـذي يصـبح فيـه 

المرسـل إليـه علـى ذلـك العنـوان ويصـبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب اإللكتروني قد أرسل إلى 
ويفتـرض أن يكـون الخطاب اإللكتروني قابال لالستخراج مـن جانـب المرسـل إليـه عنـدما . ذلك العنـوان

 ."إلى العنوان اإللكتروني للمرسل إليهيصـل ذلـك الخطـاب 

إن سكوت أحد المتعاقدين في التعامل السابق بينهما عبر االنترنت يمكن أن يستنتج من القبول 
شأنه في ذلك شأن القبول التقليدي، ويرى جانب آخر من الفقه أن السكوت ال يصلح للتعبير عن 

ونية عبر اإلنترنت تتضمن إيجابا وينص فيها على القبول اإللكتروني ولذلك فإن من يتسلم رسالة إلكتر 
فمن الصعوبة اعتبار السكوت  (2). أنه إذا لم يرد على هذا العرض خالل مدة معينة اعتبر ذلك قبوال

والذي يحدث كثيرا عبر شبكة المعلومات اإللكترونية، فإن ... المالبس تعبيرا عن القبول اإللكتروني
ية العتبار السكوت قبوال، إال إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بين ذلك ال يكفي من الناحية العمل

 (3). أطراف التعاقد على ذلك

                                                           
  .22، ص 0222خالد حمدي عبد الرحمن، التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني، دار النهضة العربية، مصر،  (1)
سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة األولى،  (2)

 .222، ص 0222
والعادات التجارية من مسائل الواقع، التثبت من قيامها وتفسيرها متروك لقاضي قضت محكمة النقض بأن العرف ( 3)

المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية  02/20/0222ق ـ جلسة  22لسنة  2121الموضوع، طعن رقم 
  .22، ص 0222حتى آخر سبتمبر  0222بمحكمة النقض خالل الفترة من أول أكتوبر 
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فتكوين عقد النقل غالبا ما يتم بين غائبين وتكون هناك فترة زمنية قد تستغرق ثوان تفصل بين 
انعقاد  صدور القبول وعلم الموجب به، وبصدد ذلك بوجه عام تعدد النظريات التي تكشف عن وقت

. (1)العقد وهم نظرية إعالن القبول ونظرية تصدير القبول ونظرية تسلم القبول ونظرية العلم بالقبول 
فإعالن القبول هو اللحظة التي يعلن فيها المخاطب باإليجاب قبوله للتعاقد فمتى ضغط القابل على 

فيقصد منها القبول النهائي الذي زر الموافقة اعتبر ذلك قبوال صريحا منه، أما نظرية تصدير القبول 
يتم بمجرد إرسال الموافقة إلى الموجب، أما تسلم القبول فهي ال تكتفي بإعالن القبول أو تصديره بل 
تفرض وجوب وصول القبول إلى الموجب مما يفيد التأكيد بأن القبول تم فعليا، وأخيرا فنظرية العلم 

 .القابلبالقبول فتعتمد على علم الموجب على موافقة 

فقد أخذت بنظرية  22/20/2212وبالرجوع إلى اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع الصادرة في 
، إذ يعد العقد منعقدا في عقود البيع ذات الصفة الدولية لألموال المنقولة (تسلم القبول)وصول القبول 

تفاقية إلى هذه القاعدة من بمجرد وصول القبول إلى الموجب سواء علم بالقبول أم ال، وقد توصلت اال
من االتفاقية بأنه يحدث قبول اإليجاب أثره من اللحظة  00، 21، 02خالل ثالثة نصوص، بالمادة 

وقد وصل إلى المخاطب عند إبالغه ... التي يصل فيها إلى الموجب إعالن يفيد الموافقة على إيجابه
 (2)... شفويا أو تسليمه شخصيا بأية وسيلة أخرى

جب أن يكون مطابقا لإليجاب فال يزيد فيه وال ينقص منه ألن اقتران اإليجاب بما يزيد القبول ي
عليه أو يعدل منه يعد إيجابا جديدا ال ينعقد به العقد إال إذا اتصل به قبول الطرف اآلخر، الذي وجه 

تعاقد وتكتسب مسألة عدم التطابق بين اإليجاب والقبول أهمية خاصة في مجال ال. اإليجاب األول
 Battle of the)صراع الصيغ واألشكال أو باإلنجليزية : عبر اإلنترنت إذ يطلق عليها مصطلح

forms)  ومرد األهمية ناشئ من احتمال محاولة المتعاقد سيئ النية التخلص من التزامه بموجب
ا مثال، وذلك من العقد، والذي قد يمتد إلى ما بعد مرحلة تنفيذ اإللتزام بسرية المعلومات والحفاظ عليه

 . (3) خالل االدعاء بانعدام التطابق الحقيقي بين اإليجاب والقبول

                                                           
(1)

  .00حمدي أحمد، عقد النقل البحري اإللكتروني الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص وائل   
عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر اإلنترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  (2)

 .221، ص 0222
 .222و  221ص . مرجع سابق. إبرام العقد عبر االنترنت. عبد الباسط جاسم محمد  (3)
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متى استكمل اإليجاب شروطه ووافقه قبول مكتمل انعقد العقد، ومعنى التوافق أن يقترن اإليجاب 
بقبول مطابق له، فال بد أن يصدر من أحد أطراف العقد إيجاب ويصدر قبول من الطرف اآلخر حتى 

واقتران اإليجاب والقبول له أهمية بالغة في . يتحقق التوافق بين اإلرادتين المؤدي إلى انعقاد العقد
 (1).تحديد زمان ومكان انعقاد العقد

 الشروط الشكلية لسند الشحن اإللكتروني: الفرع ال اني

ن بعد أن تعرضنا إلى الشروط الموضوعية التي يقتضيها تحرير سند الشحن اإللكتروني م
إيجاب وقبول في ظل البيئة اإللكترونية، ال بد من تحديد الشروط الشكلية التي ال يصح السند من 

 .دونها وتتمثل تلك الشروط في الكتابة والتوقيع اإللكتروني

 الكتابة: أو 

األولى هي الكتابة التقليدية وهي المعتمدة كوسيلة لإلثبات : تتمثل الكتابة في صورتين أساسيتين
بها األوراق المكتوبة التي تستخدم بوصفها أداة لإلثبات على اعتبار أن الورق هو المحرر  ويقصد

وقد استقر الفقه إلى عدم وجود شروط معينة في الكتابة أو اتخاذ شكل خاص أو ... الشائع للكتابة
عتاد أن السند غير أن الم. استخدام لغة معينة أو تحديد الوسيلة المادية التي يتم عليها تدوين الكتابة

 (2).على الورق أو على اآللة الطابعة... يكون محررا بأداة كتابة ثابتة

المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري انتقل المشرع من النظام  60-02وبصدور القانون رقم 
حيث أصبح للكتابة في الشكل اإللكتروني مكانا ضمن . الورقي في اإلثبات إلى النظام اإللكتروني

مكرر مدني جزائري الكتابة في  353قواعد اإلثبات في القانون المدني الجزائري طبقا لنص المادة 
الشكل اإللكتروني وأصبح لها نفس الحجية كالكتابة الورقية بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص 

 353ة الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها وهو ما أشارت إليه الماد
 .من القانون المدني الجزائري 6مكرر 

                                                           
 .20يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص   (1)
 11عباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، مرجع سابق، ص  (2)
  .12و
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غير أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى تعريف الوثيقة أو السند اإللكتروني وبالتالي يحيلنا 
بشأن التجارة اإللكترونية والتي تعرف رسالة  بذلك إلى المادة األولى من قانون األونسيترال النموذجي 

إنشائها أو إرسالها أو استالمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو  البيانات بأنها المعلومات التي يتم
ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تبادل البيانات اإللكترونية، البريد 

 .اإللكتروني، أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

بالكتابة في من القانون المدني  2مكرر 202المشرع الجزائري من خالل المادة  رافعتإن ا
و اعتراف الشكل اإللكتروني في اإلثبات ال يعني أنه يقر بها كوسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقدين، فه

فقط باإلثبات، فكتابة بنود عقد على دعامة إلكترونية وحفظ نسخة منه ال يعني بالضرورة أن يتعلق 
 .سائل للتعبير عن اإلرادةالشرعية لهذه الو  ىالمشرع قد أعط

من القانون المدني الفرنسي تعريفا للكتابة اإللكترونية بأنها اإلثبات  2222وقد تناولت المادة 
الخطي أو اإلثبات بالكتابة ينتج من كل تدوين للحروف أو العالمات أو األرقام أو أي رموز أو 

 .تها أو وسيلة نقلهاإشارات ذات داللة تعبيرية مفهومة وواضحة أيا ما كان دعام

فالكتابة اإللكترونية يمكن أن تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الكتابة التقليدية طالما أنه يمكن 
قراءتها وتدل بوضوح على مضمون التصرف القانوني، وطالما كانت مدونة على دعامة إلكترونية 

اإلضافة إلى كونها تضمن عدم تضمن لها االستمرارية وتخول لألطراف الرجوع إليها عند الضرورة ب
 (1).التعديل في بياناتها على نحو يوفر للمتعاملين األمان والثقة

وبالرجوع إلى اتفاقية روتردام نجدها تخلو من أي تعريف للكتابة الواجبة إلثبات سند الشحن 
غير أنه يمكن . اإللكتروني األمر الذي يحيلنا إلى قواعد األونسيترال واتفاقية الخطابات اإللكترونية

القياس على سند الشحن اإللكتروني أو كما ورد تسميته في اتفاقية روتردام بسجل النقل اإللكتروني 
 .بالسجل اإللكتروني في مجال المعامالت التجارية

                                                           
  .12يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص  (1)
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يعتبر السجل اإللكتروني في مجال التعامالت التجارية وسيلة لحفظ المعلومات المتبادلة بين 
 (1).البيانات المدونة فيهأطراف التعامل وتوثيق 

 بأنه ال 2222 لعام االلكترونية التجارة بشأن المتحدة األمم قانون من 1 المادة نصتفي حين 
 بيانات، رسالة شكل في أنها لمجرد للتنفيذ قابليتها أو صحتها، أو القانوني، مفعولها المعلومات تفقد

 القيمة في المساواة إلى 2222 ديسمبر 22 بتاريخ الصادر 2222/22 رقم األوربي وذهب التوجيه
 اتفاقية من 2فقرة  1أما المادة  .العرفي والمحرر االلكتروني المحرر بين اإلثبات في والحجية القانونية
 يجوز أنه ال إلى 0221لعام  الدولية العقود في االلكترونية الخطابات باستخدام المتعلقة المتحدة األمم
 .خطاب إلكتروني شكل في كونه لمجرد إنفاذه إمكانية أو العقد أو الخطاب صحة إنكار

 في الوارد بالمعنى للبيانات االلكتروني التبادل يه ةااللكتروني االتصالوسائل  أن واقعـــــوال
 الممارسةظل  في 2222 لعام االلكترونية التجارة بشأن النموذجي األونسيترال قانون من 0 المادة
 اإللكتروني النقل وثيقة لتحديد الخاصة شروطها وضع أخرى مرة روتردام قواعد فضلتقد و ، العملية

 (2).المعتمدة في الوثائق التقليدية الطريقة بنفس اإللكترونية االتصاالتوسائل و 

 التوقيع اإللكتروني:  انيا

يعرف التوقيع بأنه كل عالمة توضع على سند تميز هوية وشخصية الموقع وتكشف عن إرادته 
قراره لهبقبول  لكن نظرا للتطور التكنولوجي والمعلوماتي ظهر نوع   (3).التزامه بمضمون هذا المستند وا 

جديد من أنواع التوقيع يتناسب مع ما تم استحداثه في ظل مبادئ التجارة اإللكترونية وهو ما يعرف 
 .بالتوقيع اإللكتروني

ن غائبين من خالل وسائل ونظرا لكون سند الشحن اإللكتروني يتم من خالل التواصل بي
االتصال اإللكترونية المختلفة، فإن التوقيع بذلك يتم بطريقة تختلف عن وسائل االتصال التقليدية 

                                                           
(1)

 Alain Bensoussan, le commerce électronique – aspects juridiques, Edition Hermes, Paris, 

France, 1998, P 53.  

(2)
 Hakan Karan, Transport documents in the light of the Rotterdam Rules. The United 

Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly 

by Sea. An Appraisal of the « Rotterdam Rules ». Meltem Deniz Guner-Ozbek Editor, 

Istanbul, Turkey, 2011, P 232.  
(3)

 Mercadal, Bathelmy, Droit des affaires 1996, 4
ème

 Edition, Paris, France, P117.  
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األمر الذي يجعل من استخدام التوقيع يتم بالطريقة اإللكترونية والتي تعتبر أفضل وسيلة للتعاقد 
 .والتواصل لتحرير هذا النوع من السندات

من القانون المدني والتي تنص  2فقرة  202ئري أورد مفهوم التوقيع بموجب المادة فالمشرع الجزا
على أن يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر 

رة في التوقيع اإللكتروني ألول ممصطلح المشرع الجزائري  اعتمدوقد ... صراحة ما هو منسوب إليه
يعتد  أنه والتي تنص على 22-21المعدلة بالقانون  مدنيمن القانون ال 0فقرة  202 نص المادة

وذلك من أجل إضفاء الحجية  2 مكرر 202بالتوقيع اإللكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 
 .على المحررات اإللكترونية

من المرسوم  2المادة التوقيع اإللكتروني المؤمن وذلك بموجب بالجزائري  هذا ويميز المشرع
التوقيع اإللكتروني هو أسلوب عمل يستجيب للشروط والتي تشير إلى أن  (1)220-22 رقم التنفيذي

بالتوقيع اإللكتروني  من القانون المدني، ويقصد 2مكرر  202مكرر و 202المحددة في المادتين 
 :المؤمن ذلك التوقيع الذي  يفي بالمتطلبات اآلتية

  قعيكون خاصا بالمو. 
 يتم بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحضرية. 

 يضمن مع الفعـــل المرتـــبط به صلة ببحث يكـــون كل تــعديل الحق للفعل قابــــال للكشـــف عنه. 

وعلى مستوى القوانين المقارنة اختلفت التعريفات بالنسبة للتوقيع اإللكتروني، فــــــقد عرفه قانون 
بأنه توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رمـــــــــــــــوز أو صوت أو نظام معالــــــــــــجة ذي شكل  (2)دبيإمارة 

إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية وممـــــــــــــــــــهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الــــــــــــــرسالة، 

                                                           
بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع المتعلق  653-06يعدل ويتمم المرسوم  615-01المرسوم  (1)

كما نظم المشرع الجزائري . الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية والالسلكية
القانون رقم  0222وأصدر سنة  22/22/0220في  المؤرخ 21/20الجريمة المعلوماتية في قانون العقوبات رقم 

المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم ومكافحتها، غير أنه المشرع الجزائري لم ينظم التجارة  22/20
 .اإللكترونية كما أنه لم ينظم التعاقد اإللكتروني بصفة خاصة أو ما يعرف بالتعاقد عن بعد

 22السنة  022بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية بإمارة دبي، جريدة رسمية عدد  0220لسنة  0قانون رقم  ( 2)
 .02/20/0220بتاريخ 
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بأنه ما يوضع على محرر إلكـــــــــــــــتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام  (1)ريكما عرفه القــــــانون المصـــ
أو رمـــــــــــــوز أو إشــــــارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن 

 .غيـــــــــــــــره

المتعلقة بالتوقيع  0فقرة  2222المتضمن المادة  0222مارس  22أما القانون الفرنسي فقانون 
 0فقرة  2222يوضح تطبيق المادة  0222مارس  22المعدل والمتمم بموجب أول مرسوم صادر في 

من القانون المدني والمتعلق بالتوقيع اإللكتروني، هذا المرسوم تم تعديله مرة أخرى بموجب مرسوم 
، 00/20/0222و ومرسوم  22/22/0222والذي تم تعديله الحقا بمرسوم  21/20/0220مؤرخ في 
 (2).20/20/0222ومرسوم 

وتجدر اإلشارة إلى أن تونس كانت أول دولة عربية سارعت بإصدار قانون المبادالت والتجارة 
نما عرف العناصر التي تؤدي 0222اإللكترونية في أوت  ، غير أن هذا القانون لم يعرف التوقيع اإللكتروني وا 

فأطلقت على التوقيع اإللكتروني بأنه منظومة إحداث التوقيع، ... الفصل الثاني إليه في المادة الثانية منه في
منظومة التدقيق في اإلمضاء بأنها مجموعة وحيدة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة  0وعرفت المادة 

 (3).من المعدات التي تمكن من التدقيق في اإلمضاء اإللكتروني

اإللكتروني من خالل مشروع اتفاقية األمم المتحدة بشأن العقود الدولية المبرمة أو وقد تم تعريف التوقيع 
المثبتة برسائل بيانات أن البيانات الواردة في شكل إلكتروني في رسالة بيانات أو الملحقة أو المرتبطة منطقيا 

ء التوقيع في ما يتعلق برسالة برسالة البيانات والتي يمكن أن تستخدم لتحديد هوية الشخص الحائز لبيانات إنشا
 .البيانات ولبيان موافقة ذلك الشخص على البيانات التي تحويها رسالة البيانات

 0222( نيويورك)التوقيعات اإللكترونية اتفاقية األمم المتحدة بشأن من " أ"فقرة  0كما عرفت المادة 
ة بيانات مضافة إليها مرتبطة بها منطقيا التوقيع اإللكتروني أنه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسال

                                                           
نشاء هيئة تنمية  00/20/0220الصادر في  0220لسنة  21قانون رقم  (1) المتعلق بتنظيم التوقيع اإللكتروني وا 

 .22جريدة رسمية عدد . صناعة تكنولوجيا المعلومات
(2)

  Philippe Garo, L’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce 

électronique, Presse Universitaire d’Aix marseille, 2012, P 332 et 333. 
ر شتات للنشر هبة حسين محمد زايد، الحماية الجنائية للصفقات اإللكترونية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، دا (3)

  . 222و 221، ص 0221والبرمجيات، مصر ـ اإلمارات، 
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يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة 
 .في رسالة البيانات

ولعل الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه قانون األونسيترال هو تيسير استخدام التوقيعات اإللكترونية 
من  0من المادة " أ"املة الوسائط اإللكترونية على قدم المساواة مع الوسائط الورقية، وهكذا نالحظ أن الفقرة ومع

مشروع القانون النموذجي قدمت تعريفا للتوقيع اإللكتروني مستمدا من الدور الذي ينهض به التوقيع التقليدي 
ثبات موافقته على فحوى المح  (1).رركأداة لتحديد هوية الموقع وا 

نصت على أنه يضم ن  21نجد أنها بموجب المادة  0221وبالرجوع إلى ما جاءت به اتفاقية روتردام 
ــــــــحدد ذلك التوقيع . سجل النقل اإللكتروني التوقيع اإللكتروني للناقل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنه ــ ــ ــ ــ ويــ

إللكتروني ويبين أن الناقل قد أذن بسجل النقل اإللكتروني هوية الموقع من حيث صلته بسجل النقل ا
ــــــي ــ ــ  .اإللكترونـــ

فقد اشترطت االتفاقية صراحة ضرورة أن يمهر السند اإللكتروني بالتوقيع اإللكتروني للناقل أو من 
ف ينوب عنه، دون تقديم تعريف للتوقيع اإللكتروني لكن اشترطت أن يكون التوقيع بالصورة التي تسمح باكتشا

 .هوية الموقع وعالقته بالسند موضوع التوقيع

وأيا كانت التعريفات المختلفة الواردة بشأن التوقيع اإللكتروني، فإنه يأخذ صورا مختلفة، فقد يأخذ شكل 
التوقيع البيومتري المعتمد على الخواص الفيزيائية أو السلوكية للشخص الموقع، وقد يأتي في صورة رقم سري 

وقد يكون باستخدام القلم اإللكتروني وغيرها من الصور األخرى، وتتباين هذه الصور في  أو مجموعة أحرف،
ما بينها من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان بحسب اإلجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها 

 (2).والتقنيات التي تتيحها

                                                           
عبد اهلل أحمد عبد اهلل غرايبة، حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع المعاصر، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة  (1)

 .00، ص 0221األولى، 
 
حيث يقوم الشخص المراد توثيق توقيعه بكتابة ( Pen-Op) قد يتم التوقيع عن طريق القلم اإللكتروني باستخدام طريقة ( 2)

توقيعه الذي يحدده على شاشة الحاسب اآللي وبعد أن يتأكد الشخص من توقيعه المعهود أو المحفوظ لديه تماما وذلك 
مكن عن طريق استخدام برنامج معين يقوم هذا البرنامج بخدمة التقاط التوقيع وخدمة التحقق من صحة التوقيع، كما ي
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 في الزاوية أهميته إذ أصبح يعتبر حجرالوظائف التي تميز التوقيع اإللكتروني مدى  من يتبين
 البحري الشحن سند السندات ذهه بين إلكتروني في ظل تطبيقات التجارة اإللكترونية ومن أي سند بناء

 .االلكتروني

ومن ثم ال بد من تقنيات تكنولوجية تكفل ضمان استخدام التوقيع اإللكتروني حتى يقره القانون، وقد 
مر في مجال نظم المعلومات إلى تعدد صور التوقيع اإللكتروني بحسب الطريقة أو أسفر التطور التقني المست

  (1).األسلوب الذي تتم به

 ما وهذا به  القضاء لالعتراف ذريعة يسد لكي إلكتروني قانوني تنظيمفالواقع العملي بحاجة إلى 
أحكامه  ونظمت أصبح واقعًا مفروضا وحتميا  االلكتروني يفتقده التشريع الجزائري خاصة وأن التوقيع

 . الحديثة التشريعات من الكثير

 

 

 

 الطبيعة الدولية لسند الشحن اإللكتروني :المطلب ال اني

كان من الصعب تحديد العالقة الدولية في ظل المعامالت التجارية الدولية في إطار صنفيها 
التقليدي واإللكتروني، فمجرد وجود عنصر أجنبي في العالقة التعاقدية ال يعتبر كافيا ليجعل من العقد 

                                                                                                                                                                                

أن يتم التوقيع اإللكتروني من خالل التوقيع البيومتري وتشمل هذه الطريقة البصمة الشخصية، مسح العين البشرية، 
التحقق من نبرة الصوت، خواص اليد البشرية، التعرف على الوجه البشري، التوقيع الشخصي، كما يمكن أن يتم التوقيع 

وتعرف ببطاقة اإلئتمان ومن أنواعها ( التوقيع الكودي)بالرقم السري  من خالل استخدام البطاقات الممغنطة المقترن
وما  01عبد اهلل أحمد عبد اهلل غرايبة، المرجع نفسه، ص : ينظر. البطاقة الممغنطة، البطاقة الرقائقية والبطاقة الذكية

 .بعدها
المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، علي عبد العالي خشان األسدي، حجية الرسائل اإللكترونية في اإلثبات  (1)

 .12، ص 0222لبنان، الطبعة األولى، 
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القتصادي ومنها ذو صفة دولية، فمنها ما يعتمد على المعيار القانوني ومنها ما يتعمد على المعيار ا
 .ما يجمع بين المعيارين القانوني واالقتصادي

 المعيار القانوني: الفرع األول

تتميز الروابط القانونية التي ينظمها القانون البحري بأنها تتضمن في غالب األحيان عنصرا 
دول متعددة  أجنبيا كثيرا ما يثير التنازع بين القوانين نظرا ألن المالحة البحرية تتم بطبيعتها بين

 (1). وأشخاص مختلفي الجنسية

تعد العالقة القانونية دولية استنادا إلى هذا المعيار متى كان من شأنها تحريك بعض القواعد 
القانونية التي أعدت خصيصا لحكم العالقات الدولية، فتتعدى نطاق القانون الداخلي، لترتبط بأنظمة 

من كونه يقوم على أساس مفاده أن فكرة العقد الدولي يجب أن قانونية أخرى، فتأتي أهمية هذا المعيار 
ال تتغير في جميع القوانين والنظم الوطنية، وأن ذلك ال يتحقق ما لم تمنح السيادة للمعيار القانوني، 
ليكون هو الضابط في تحديد دولية العقد، ال سيما وأنه يكفل وحدة الحلول من جانب، ويحقق األمان 

  (2).نب ثانالقانوني من جا

فانطالقا من هذا المعيار يعد سند الشحن سندا دوليا متى تضمن عنصرا أجنبيا، فإذا تم إصدار 
سند شحن إلكتروني بين جزائري وتونسي ويتضمن سند الشحن نقل بضاعة من الجزائر إلى إسبانيا 

تعدد األنظمة القانونية على أن يتم تسليم الثمن عند استالم البضاعة في إسبانيا فهنا نكون أمام حالة 
 .بين النظام الجزائري والتونسي واإلسباني، مما يضفي على السند صفة الدولية

تسرى  أنه فقد نصت على  2221وبروتوكولها لعام  2200بالنظر إلى اتفاقية بروكسل لعام 
ا كانت دولتين مختلفتين مهم موانئأحكام هذه االتفاقية على كل سند شحن خاص بنقل البضاعة بين 

األحوال  فيشخص آخر يهمه األمر  أيليه أو إالمرسل  أوالشاحن  أوالناقل  أوجنسية السفينة 
 :اآلتية

                                                           
مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التوحيد الدولي للقانون البحري، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر،  (1)

 .1، ص 0220الطبعة األولى، 
عبد الباسط جاسم محمد، تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية اإللكترونية، دراسة مقارنة،  (2)

  .12مرجع سابق، ص 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

136 
 

  .متعاقدةدولة  فيأن يكون سند الشحن صادرا ( أ)

 . دولة متعاقدة فيأو يكون النقل من ميناء ( ب)

سفن الشحن أن قواعد هذه االتفاقية أو أن قانون  فيالعقد المبين أو الثابت  فيأو يشترط ( ج)
وتطبق كل دولة متعاقدة أحكام هذه االتفاقية على سندات الشحن . أية دولة مطبقة أو تحكم العقد

وال تمنع هذه المادة دولة متعاقدة من تطبيق قواعد هذه االتفاقية على سندات شحن لم . المذكورة أعاله
  .السابقةتشملها الفقرات 

عقد ينطبق فقط على عقود النقل المثبتة عرفت عقد النقل البحري أنه  2200تفاقية بروكسل فا
ة تكون سندا لنقل البضائع بحرا كذلك ينطبق على سند شحن أو وثيقة ــــــــبسند شحن أو بأية وثيقة مماثل

العالقات بين الناقل هذا السند ينظم فيه  الذيمماثلة صادرة بسبب مشارطة السفينة ابتداء من الوقت 
وبالتالي طبقا لهذا النص فمعيار الدولية بالنسبة لسند الشحن اإللكتروني يتحقق  .حامل سند الشحنو 

متى تم إصدار سند الشحن في أي دولة متعاقدة، أما إذا صــــــــــدر سند الشحن اإللكتروني بدولة غير 
المعيار خاضعا لقانون الدولة التي تم إصدار سند الشحن متعاقدة فإنه يفقد بذلك صفته الدوليــــــة ويبقى 

 .منهــــــا

هذا األمر من شأنـــــه عدم التمييز بين عقد النقل البحري للبضائع الداخل، وعقد النقل البحري 
الدولــــــــــــي الذي يخضع ألحكــــام االتفاقيـــة وبالتالي سوف يؤدي إلى خلق التزامات دولية في عقود 

 (1).وطنيـــــة

 2200وبالتالي فإن دولية سند الشحن اإللكتروني من خالل بروتوكول تعديل معاهدة بروكسل 
 (2): يأخذ ثالث صور

 دولية العــقــــد الحا ت المقترحة

                                                           
(1 )

  .02وائل حمدي أحمد، عقد النقل البحري اإللكتروني الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص  
 
  .02و 01أحمد، عقد النقل البحري اإللكتروني الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص  وائل حمدي ( 2)
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 الصورة األولى

يعد العقد دوليا متى تعلق األمر بنقل بضائع بين موانئ تابعة لدولتين 
الشحن في دولة متعاقدة أو بدأ النقل من ميناء يقع  مختلفتين، وذلك إذا صدر

في دولة متعاقدة، فالتعديل إذا صريح في األخذ بالمعيار الموضوعي لتحديد 
المقصود بالنقل الدولي، فالعبرة باختالف دولتي الشحن والتفريغ بصرف 
النظر عما إذا كانت هاتان الدولتان متعاقدتان أو غير متعاقدتان، إال أنه 

 :ين توافر أحد الشرطينيتع

 ـ أن يصدر سند الشحن في دولة متعاقدة/2

ـ أن يبدأ النقل من ميناء دولة متعاقدة بصرف النظر عن جنسية السفينة /0
 .أو الناقل أو الشاحن أو أي شخص آخر له مصلحة في البضاعة

  
 

 

 الصورة ال انية

يعد العقد دوليا متى كان سند الشحن منتعلق ببضائع تنقل بين موانئ في 
دولتين مختلفتين وكان سند الشحن يقتضي تطبيق نصوص المعاهدة أو 
تشريع آخر يقضي بتطبيقها أو يأمر بنفاذها، ويرمي هذا التعديل إلى ما 
جرى عليه العمل من النص في سند الشحن على تطبيق أحكام معاهدة 

ل، حيث ال تكون واجبة التطبيق بحسب األصل وهو ما يعرف باسم بروكس
ولم يشترط البروتوكول أن تكون  Paramount Cluseشرط بارامونت 

نما يكفي أن يكون الشرط باإلحالة  اإلحالة صريحة إلى نصوص المعاهدة وا 
إلى قانون وطني في دولة معينة تتبنى نصوص المعاهدة كالقانون اإلنجليزي 
أو أن ترد اإلحالة إلى القانون الذي صدر بنفاذ المعاهدة في دولة معينة 

 .بنفاذ المعاهدة 2202ي كالقانون المصري الصادر ف

ومن ثم تنطبق أحكام االتفاقية على سند الشحن الذي يصدر في دولة غير 
متعاقدة أو يبدأ النقل أو ينتهي في دولة غير متعاقدة إذ يكفي أن يكون النقل 

حالة اختالف ) 2200دوليا طبقا للمادة الخامسة من بروتوكول بروكسل 
 (دولتي الشحن والتفريغ

  



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

138 
 

 

 

 الصورة ال ال ة

 

عندما ينص تشريع أي دولة متعاقدة على تطبيق المعاهدة على سندات 
الشحن التي لم تشر إليها الحالتين السابقتين، ولعل المقصود من ذلك أن 
المعاهدة تتعلق بالنظام العام الدولي وبالتالي فإن االتفاقية تكون قد تبنت 

لم تعتد بجنسية الناقل أو  المعيار الموضوعي دون المعيار الشخصي، حيث
المرسل إليه أو جنسية السفينة أو جنسية الشاحن أو جنسية أي شخص آخر 
معتم باألمر، ومن ثم يمكن القول أن االتفاقية تكون قد حسمت ذلك الخالف 

 .2200الذي كان قد ثار بسبب معاهدة بروكسل 

 

 :منها على أن 0ادة فقد نصت بموجب الم 2221أما بالرجوع إلى اتفاقية هامبورغ 

 : تسري أحكام هذه االتفاقية على جميع عقود النقل البحري بين دولتين مختلفين، إذا

 كان ميناء الشحن المنصوص عليه في عقد النقل البحري واقعًا في دولة متعاقدة، ( أ)

  كان ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل البحري واقعًا في دولة متعاقدة،( ب)أو 

كان أحد موانئ التفريغ االختياريـة المنصـوص عليهـا فـي عقـد النقـل البحـري هـو المينـاء الفعلـي ( ج)أو 
 للتفريغ وكان هذا الميناء واقعًا في دولة متعاقدة، 

 كان صدور سند الشحن، أو أية وثيقة أخرى مثبته لعقد النقل البحري، قد تم في دولة متعاقدة، ( د)أو 

في سند الشحن، أو الوثيقة األخرى المثبتة لعقد النقل البحـري، علـى أن يخضـع  كان منصوصاً ( هـ)أو 
 . العقد ألحكام هذه االتفاقية أو لقانون أصدرته أي دولة إلنفاذ هذه األحكام

تسري أحكام هـذه االتفاقيـة دون اعتبـار لجنسـية السـفينة، أو الناقـل، أو الناقـل الفعلـي، أو الشـاحن،  -0
 . أو المرسل إليه، أو أي شخص آخر من أصحاب الشأن
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علـــى أنـــه فـــي حالـــة صـــدور ســـند شـــحن . ال تســـري أحكـــام هـــذه االتفاقيـــة علـــى مشـــارطات اإليجـــار -2
حكام االتفاقية على سند الشحن المذكور إذا كان ينظم العالقـة بـين استنادًا إلى مشارطة إيجار، تسري أ

 . الناقل وحامل سند الشحن، إن لم يكن هو المستأجر

إذا نــص العقــد علــى نقــل بضــائع فــي المســتقبل فــي سلســلة متتابعــة مــن الشــحنات خــالل فتــرة متفــق  -0
نــه إذا تمــت إحــدى الشـــحنات إال أ. عليهــا، تســري أحكــام هــذه االتفاقيـــة علــى كــل شــحنة مــن الشـــحنات

 . من هذه المادة 2بموجب مشارطة إيجار، تسري عليها أحكام الفقرة 

في ما يتعلق بدولية سند الشحن أنها اشترطت أن يكون  2221وما جاءت به اتفاقية هامبورغ 
غ دولة التعاقد في مجال النقل البحري بين دولتين مختلفتين على أن يكون ميناء الشحن أو ميناء التفري

متعاقدة، أو يكون سند الشحن قد صدر في دولة متعاقدة حتى يكون العقد دوليا دون األخذ باالعتبار 
جنسية السفينة أو جنسية الناقل أو الناقل الفعلي أو جنسية المرسل إليه أو أي شخص آخر له صلة 

 .بعقد النقل البحري

العقود التجارية وعقود المبادالت المالية  فال تعتبر الجنسية األجنبية للمتعاقد عنصرا مؤثرا في
 (1).باعتبار أن هذا االختالف في الجنسية غير كافي إلسناد الصفة الدولية لهذه العقود

من االتفاقية على أن االتفاقية تنطبق على عقود  1نصا المادة  0221وفي ظل اتفاقية روتردام 
واقعين في دولتين مختلفتين، ويكون فيها ميناء النقل التي يكون فيها مكان التسلم ومكان التسليم 

التحميل في عملية نقل بحري وميناء التفريغ في عملية النقل البحري ذاتها واقعين في دولتين مختلفتين  
مكان التسليم، أو ميناء التحميل، : إذا كان أي من األماكن التالية يقع وفقا لعقد النقل في دولة متعاقدة

أو ميناء التفريغ، دون األخذ باالعتبار جنسية السفينة أو جنسية الناقل أو الشاحن أو أو مكان التسليم، 
 .األطراف المنفذة أو المرسل إليه أو أي صاحب مصلحة في هذا التعاقد

 2200وهنا تجدر اإلشارة أن معيار الدولية في اتفاقية روتردام يختلف عنه في معاهدة بروكسل 
، ذلك أن هذا األخير يجعل من سند الشحن البحري نفسه عقدا 2221ام والبروتوكول المعدل  له لع

بحريا، أي أنه صورة للتعاقد بين الناقل والشاحن وفي نفس الوقت إثباتا له، في حين أن اتفاقية روتردام 
                                                           

(1)
 Knoepfler.F. Le contrat dans le nouveau droit international privé suisse, le nouveau droit 

international privé suisse, Travaux des journées d’étude organisées par le centre de droit de 

l’entreprise entre le 9 et 10 Octobre 1987, Université de Lausanne, 1988, P 81.  
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جعلت من عقد النقل البحري مستقل عن سند الشحن البحري، وال  2221وكذا اتفاقية هامبورغ  0221
األخير إلى وسيلة إلثبات العقد فقط، غير أن عنصر االختالف بين اتفاقية هامبورغ وقواعد يعتبر هذا 

روتردام أن هذه األخيرة اعتمدت على مكان التسلم والتسليم كسبب لتحديد دولية السند وليس مكان 
 . صدور سند الشحن كما جاء في اتفاقية هامبورغ

يار قانوني موسع يميل إلى التسوية بين عناصر إذن فالمعيار القانوني ينقسم بدوره إلى مع
الرابطة العقدية، إذ يترتب على انصراف الصفة األجنبية ألي عنصر منها اكتساب العقد الطابع 

  (1)الدولي ويهضع بالتالي إلى أحكام القانون الدولي الخاص، 

ألنه يهدف إلى والمعيار الثاني هو المعيار القانوني الضيق الذي يتصف بالمرونة، من جهة 
تحليل ظروف التعاقد، فإذا اتصل العقد بعنصر أجنبي وكان هذا العنصر فعال اعتُبر العقد دوليا، أما 
إذا تركز العقد بكل عناصره المادية والمعنوية في إطار عالقة قانونية داخلية بجميع عناصرها، لم يكن 

... و كان مكان إبرام العقد في الخارجبذلك العقد دوليا، ولو كان أحد األطراف أجنبي الجنسية، أ
فالتفرقة بين العناصر الفعالة وغير الفعالة في العقد والتي تتطرق إليها الصفة األجنبية هي الفيصل 
هنا، فإن انصرفت الصفة األجنبية إلى عنصر غير مؤثر من عناصر العقد أي أنه ليس له أهمية في 

 (2).اء الصفة الدولية على العقدالرابطة العقدية، لم يكون ذلك جديرا بإضف

وهذا ما يؤكد على أن الصفة الدولية للعقد يجب أن تستخلص فقط من العنصر األجنبي المؤثر 
الذي يدخل في تكوينه، وعلى القاضي في طور بناء قناعته الشخصية في إضفاء الصفة الدولية على 

يد الصفة الدوليــــــــــــــة للعقد تخضع العقد أن يستمدها من تحليله للعقد وأن سلطة القاضي في تحد
لـــــــرقابة محكمة النقض، ألن تطبيق القاضي لقانونه الوطني بالرغم من دولية العـــــــــــالقة المطروحة يعد 

ــــــــــــوء ذلك خـــــــــــرقا لقاعدة اإلسناد الوطنية ومن ثم خطأ في تطبيق القانون الوطني ذاتـــــــــــــــــه، وفي ضـــــ

                                                           
نبيل زيد مقابلة، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات في القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة، دار الثقافة  (1)

  .12، ص 0222للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
هشيمة محمد حوتة، عقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة عادل أبو ( 2)

  .22العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، ص 
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عرفــــــــــوا العقد الدولي بأنه العقد الذي ينتمي بعناصره الذاتية الفعالة إلى أكثر من نظام قانوني 
 (1).واحــــــــد

العقد الدولي طبقا لهذا االتجاه هو العقد الذي يحتوي على عنصر أجنبي، وهو ما يجعل من 
هذا المعيار يتسم بالجمود ذلك أن التسوية بين العناصر القانونية للرابطة العقدية يكسب العقد الصفة 

دى الدولية بمجرد تطرق الصفة األجنبية إلى أي من هذه العناصر وبصرف النظر عن أهمية وم
ورغم سهولة هذا المعيار من  (2). فاعلية هذا العنصر وأثره في إضفاء الصفة الدولية على العقد

الناحية العملية إلى أنه ال يكفي وحده لتقرير الصفة الدولية للسند فقد يكون وجود العنصر األجنبي في 
 (3).العقد أمرا عارضا

لوقوف على مدى ارتباط موضوع التعاقد إن االعتماد على المعيار القانوني ال يكفي بذاته ل
بالتجارة الدولية، إذ قد تتحقق الدولية للرابطة وفقا لهذا المعيار دون أن تنبئ عن اتصالها بمصالح تلك 

فمن الممكن أن يتصل أحدها بأكثر من نظام قانوني، كما لو تمت تلك المبادالت بين ... التجارة
، أو يقيمون في دول مختلفة، ففي هذه الحالة يمكن القول أطراف ينتمون بجنسيتهم إلى دول مختلفة

بتوافر الدولية للعالقة العقدية وفقا للمعيار القانوني فقط، نظرا لكونها ال تمس مصالح التجارة الدولية 
 (4).وعدم إفضائها إلى انتقال لألموال عبر الحدود

 المعيار ا قتصادي: الفرع ال اني

                                                           
وقد أيدت محكمة االستئناف اللبنانية هذا االتجاه عندما عدت أنه ال يكفي الكتساب العقد الصفة الدولية ذكر عملة ( 1)

إخالص : ، ينظر(22/20/2202بتاريخ  201قرار محكمة استئناف مختلط رقم )كعملة إيفاء أو حساب أجنبية فيه 
  .20مخلص إبراهيم األلوسي، مرجع سابق، ص 

محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق، دراسة تحليلية ومقارنة  (2)
  .00، ص 0222حديثة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، في ضوء االتجاهات ال

لهذا السبب لم تأخذ محكمة النقض الفرنسية بهذا المعيار لالعتراف بالصفة الدولية لعقد ُأبرم في فرنسا بين فرنسيين ( 3)
 .22و 22إخالص مخلص إبراهيم األلوسي، مرجع سابق، ص : ينظر. اتفقا على أن يمثل أحدهما اآلخر في كولومبيا

محمد إبراهيم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  (4)
  .12، ص 0222
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الدولية فرعا متميزا من العالقات الدولية التي يحكمها القانون الدولي تعد العالقات االقتصادية 
العام، حيث أن الجانب االقتصادي في العالقات بين الدول كان وال يزال أهم جوانب هذه العالقات 

 (1).تأثيرا واهتماما

ة كان من ثمار سياسة التحرر االقتصادي التي صاحبت ظاهرة العولمة ان تبنت تشريعات غربي
حديثة، عند تحديدها لدولية العقود التجارية، فكرة اقتصادية تدور حول اتصال تلك العقود بمصالح 

فعلى الرغم من تعدد المعايير التي طرحهـــــــــــــا الفقــــــــه إلسباغ العقد بالصفة الدولية وما . التجارة الدولية
لتشريعات الحــــــــــــديثة وكذلك االتفاقيات الدوليـــــــــة أثير حولها من جدل كبير واختالف في اآلراء إال أن ا

آثرت االعتداد بالمعيار االقتصــــــــــــــادي لكونه يعبر عن مدى اتصـــــــــــــال الرابطة بمصالح التجارة 
 (2).الدوليـــــــة

بمصالح التجارة مضمون هذا المعيار يكمن في أن العقد يكتسب الصفة الدولية إذا ما تعلق 
الدولية وخلق نوعا من االنتقال للسلع والخدمات ورؤوس األموال عبر الحدود، وهذا المعيار بدأ بقراري 

وكان موضوع الدعوى  02/20/2222و 22/20/2222محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية في 
من أمريكا إلى مرفأ  في القرار األخير يتعلق ببيع تم في فرنسا بين فرنسيين على بضاعة تصدر

إضافة إلى ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس في حكم لها صادر بتاريخ  (3).فرنسي
مشيرة إلى أن النزاع الذي ينصب أساسا ــــ من حيث موضوعه ــــ على نشر أو توزيع  01/22/2211

أو استغالل فيلم في أقاليم العالم بأسرها إنما يثير مصالح التجارة الدولية نظرا لتعلقه بحركة األموال 
منه وكذلك القانون البرتغالي  2020الحدود، وقد أخذ قانون المرافعات المدنية الفرنسي في المادة  عبر

المؤرخ في  2212لسنة  22الخاص بالمحاكمات المدنية في التعديل الجديد له بموجب القانون رقم 
  (4).بالمعيار االقتصادي في تحديد الطابع الدولي للتعاقد 02/21/2212

                                                           
 .1محمد عبد الستار كامل نصار، مرجع سابق، ص  (1)
  .10محمد إبراهيم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص ( 2)
  .20إخالص مخلص إبراهيم األلوسي، مرجع سابق، ص  (3)
عبد الباسط جاسم محمد، تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية اإللكترونية، دراسة مقارنة، ( 4)

  .12مرجع سابق، ص 
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لمجال االقتصادي نجد أن المعيارية العالمية قطعت شوطا كبيرا في تكريسها في ما يخص ا
المرجع األول للعمل االقتصادي العالمي، فأحكام منظمة التجارة العالمية هي أحكام عالمية تعبر عن 
توحيد معايير التجارة العالمية، وتحول االقتصاد الدولي إلى اقتصاد عالمي باألخص في ظل توحيد 

ير  في ما يتعلق بتحديد قيمة العمالت التي باتت تتحدد في السوق العالمية، وقد ورد على سبيل المعاي
إعالن الدوحة  0222نوفمبر  20إلى  2المثال ال الحصر في المؤتمر الوزاري الجلسة الرابعة الدوحة 

خاصة التي تواجهها إننا ندرك الضعف المعين للبلدان األقل نموا والصعوبات الهيكلية ال: "... الوزاري
هذه البلدان في االقتصاد العالمي، ونحن ملتزمون بمعالجة تهميش البلدان األقل تطورا في التجارة 

 (1)...".العالمية

وفقا لهذا المعيار يعد العقد دوليا عندما يتصل بمصالح التجارة الدولية، فالعبرة عند إلحاق تلك 
ى موضوعها، فإن اتصل بمصالح تلك التجارة كان العقد الصفة بالعالقة الدولية، تتحدد بالنظر إل

دوليا، بصرف النظر عن مدى توافر العناصر القانونية األخرى، أيا كانت طبيعته من عدمه، فللوقوف 
على حقيقة الرابطة العقدية يتعين النظر إلى مدى انطوائها على تبادل األموال عبر الحدود كما هو 

 (2).من الخارج أو تصديرها إلى دولة أجنبية شأن عمليات استيراد البضائع

ذا طبقنا هذا المعيار االقتصادي على سندات الشحن البحرية، نرى أن هذا المعيار يتحقق في  وا 
إضفاء الصفة الدولية عليها، ذلك أن عقود النقل البحري بموجب سندات الشحن تتضمن دائما حركة 

تمييز مد وجزر للبضائع واألموال عبر الحدود، ويتضح ذلك جليا من خالل استقراء قرارات محكمة ال
الصادرة في القضايا التي تنظرها مما يتعلق بحركة البضائع من دولة إلى أخرى، على سبيل المثال 

موضوع القرار شحنة من األسمدة الكيماوية  21/22/2221في  2220أولى /مدنية 220القرار رقم 
موضوعه  2221/ ةثالث/مدنية/موحدة 002/002من روتردام ـ هولندا إلى البصرة ـ العراق، والقرار رقم 

                                                           
السياسية والحاكمية العالمية، رودريك إيليا أبي خليل، موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية ( 1)

 .22، ص 0222منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
  .10، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم موسى (2)
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 22/22/2222في  2222/مدنية/221/022شحنة من السيارات من إيطاليا إلى العراق، والقرار رقم 
 (1).موضوعه شحنة من األدوات االحتياطية مستوردة من فرنسا

فالعالقة القانونية طبقا لهذا المعيار تعتبر دولية وبالتالي يكون النزاع الناشئ عنها دوليا متى 
قة القانونية تستند إلى حركة انتقال القيم االقتصادية عبر الحدود الدولية، سواء كانت هذه كانت العال

الحركة مزدوجة أو مفردة، دون األخذ باالعتبار أي ضابط آخر، كالجنسية أو مكان إبرام العقد أو 
اقية روتردام في فهذا المعيار شأنه شأن المعيار القانوني في ظل اتفاقية هامبورغ واتف (2).محل تنفيذه

وهو . الجزء الخاص بكونه ال يأخذ بعين االعتبار جنسية السفينة أو جنسية أطراف العالقة العقدية
المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع فاعتمدت المعيار  2212أيضا ما أخذت به اتفاقية فيينا لعام 

ل اعتماد االختالف المرتبط االقتصادي كأساس إلعطاء العقد الدولي للبضائع الصفة الدولية من خال
 .بمكان وجود مركز األعمال الخاص باألطراف المتعاقدة

يعتبر المعيار االقتصادي الذي تبنته التشريعات الحديثة مالئما إلسناد الصفة الدولية على 
العقود التجارية، لما له من أثر في ما يتعلق بتحويل األموال أو الخدمات عبر الحدود إضافة إلى ما 

 (3).وفره من مرونة للعقدي

اختلف الفقه حول أهمية المعيار االقتصادي وفعاليته في تحديد دولية العقد، فاألغلبية ترى بأن 
المعيار االقتصادي مهم وفعال أكثر من المعيار القانوني الذي يعتمد على وجود عنصر أجنبي ضمن 

 .العالقة التعاقدية

غير أن هناك من يرى بأن المعيار القانوني أفضل من المعيار االقتصادي المرن باعتبار أن 
األول يضمن ـــ دون غيره ـــ قدرا من الثبات والعمومية في تعريف العقد الدولي، هذا فضال عن أنه يحد 

                                                           
(1 )

 .20إخالص مخلص إبراهيم األلوسي، مرجع سابق، ص  
تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية اإللكترونية، دراسة مقارنة، عبد الباسط جاسم محمد، ( 2)

  .12مرجع سابق، ص 
(3)

 Fouchard. Ph, L’arbitrage commercial international, Dalloz, 1965, Pr 385.  
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ة المختصة من إرادة األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع بعد تحديد المحكم
 (1).بالفصل فيه بالنظر لما يحمله هذا االختيار من مخاطر على المستخدم النهائي

فالقيمة الحقيقية لألخذ بالمعيار االقتصادي في مجال عقود المعامالت المالية هي إضفاء 
الطابع المؤثر للعنصر أو العناصر األجنبية التي تطرقت إلى العقد فجعلته على هذا النحو دوليا 

، وهكذا يبقى هذا المعيار األخير هو (المعيار القانوني الضيق)الرتباطه بأكثر من نظام قانوني واحد 
األصل الذي يتعين االعتداد به لتقرير دولية العقود بصفة عامة، وبهذه المثابة تصبح التفرقة بين 

عقدية خاصة وأن العناصر الفاعلة والعناصر غير الفاعلة هي األساس الصحيح لدولية الرابطة ال
نما يعد أساسا  المعيار القانوني الضيق على هذا النحو ال يصلح فقط معيارا لدولية العقود المالية وا 

 (2).إللحاق هذه الصفة على كافة العقود أيا كانت طبيعتها

من خالل دراسة كل من المعيار االقتصادي والمعيار القانوني نجد أن هناك عالقة ارتباط وثيقة 
بشكل طردي وليس عكسي، فكل معيار اقتصادي يقوم على المعيار القانوني، باعتبار عمليات  بينهما

نقل البضائع عن طريق البحر إذا تمت من ميناء دولة معينة نحو ميناء دولة أخرى وتم النقل بواسطة 
الدولية  سفينة تحمل جنسية ثالثة، فهنا نكون أمام معيار قانوني يجمع بين عدة دول مما يضفي الصفة

على العقد، وفي نفس الوقت يتجسد المعيار االقتصادي، باعتبار أن عملية النقل تعتمد على انتقال 
 .البضائع ورؤوس األموال متجاوزة االقتصاد الداخلي للدولة الواحدة

بينما توافر المعيار القانوني ال يعني بالضرورة تجسيد المعيار االقتصادي، أي أنها ال ترتبط 
كما لو تم إبرام عقود بين . بعمليات نقل البضائع ورؤوس األموال والخدمات بين الحدود المختلفةدوما 

 .أفراد من جنسيات مختلفة لكنها تتعلق كلها باقتصاد دولة واحدة

فسندات الشحن إنما محلها نقل البضائع عبر الدول والدفع يكون عن طريق االعتماد المستندي، 
ديم مستندات الشحن، هذه العمليات من تصدير واستيراد ودفع عن طريق الذي يقوم أساسا على تق

                                                           
عبد الباسط جاسم محمد، تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية اإللكترونية، دراسة مقارنة، ( 1)

  .22مرجع سابق، ص 
، 2221هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  ( 2)

 .20ص 
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االعتماد المستندي تنطوي على المعيار االقتصادي وفق المفهوم الذي أوجده القضاء الفرنسي، ومع 
 (1). ذلك ال يكفي هذا المعيار إلضفاء الصفة الدولية على سندات الشحن البحرية

  (2):على المعيار االقتصادي إضفاء الصفة الدولية ما يليوبالتالي يمكن القول أنه ُيؤخذ 

ال يعطي تعريفا ثابتا للعقد الدولي كون مفهوم العقد الدولي وفقا لهذا المعيار ليس متماثال  :أو 
في ذاته، إذ يتمثل العقد الدولي في حركة المد والجزر عبر الحدود الدولية في ما يتعلق بتجارة 

ق العقد بشرط التحكيم فإنه يتمثل في روابط التجارة الدولية، في حين سنجد البضائع، وعندما يتعل
مفهوما مغايرا للعقد الدولي حين يتعلق العقد بالسعر اإللزامي، ذلك أن مفهوم العقد يستند إلى موضوع 

 العملية ذاتها، أو إلى السوق الدولية ال السوق الداهلية التي يتم النشاط االقتصادي فيها؛

وهو ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في )إنه معيار يستند إلى النظام القانوني الفرنسي :  انيا
والذي ورد في حيثياته أن مصالح التجارة الدولية هي أساس المعيار االقتصادي وعلى  22/22/2212

 أساسها تتحدد دولية العقد، وكان ذلك بمناسبة نظر العقد المبرم بين شخصين يحمالن الجنسية
الفرنسية، ويقيمان على اإلقليم الفرنسي، إذ ُأخضع العقد إلى القانون الفرنسي الوطني للطرفين 

، وال يمكن تعميمه على (المتنازعين على الرغم من أن أحدهما يعمل ممثال تجاريا للحكومة الكولومبية
 كافة األنظمة القانونية في العالم؛

عبر الحدود الدولية وهو األساس الذي يقوم عليه هذا إن مجرد انتقال القيم االقتصادية :  ال ا
المعيار ال يكفي إلسباغ الصفة الدولية على عقود هي دولية وفقا للمعيار القانوني، ومع ذلك ال تنتقل 

 عبر الحدود؛

يعجز هذا المعيار عن أن يكون معياريا يصدق على كافة الفروع التي تنضوي تحته، فهو : رابعا
 .ابطا أكثر منه معياراأقرب إلى كونه ض

                                                           
(1 )

 .21إخالص مخلص إبراهيم األلوسي، مرجع سابق، ص  
عبد الباسط جاسم محمد، تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية اإللكترونية، دراسة مقارنة،  (2)

  .22مرجع سابق، ص 
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 المعيار المختلط: الفرع ال الث

يقوم المعيار المختلط على اعتماد كال المعيارين القانوني واالقتصادي مما يضفي على العقد 
الصفة الدولية، على أساس أن العقد يكون دوليا إذا اعتمد على أنظمة قانونية لدول مختلفة، وكان في 

 .الخدمات ورؤوس األموال عبر الحدودنفس الوقت يعتمد على نقل 

تجسدت صورة المعيار المختلط من خالل الحكم الصادر في القضية القائمة بين شركة نفط 
كاليفورنيا األسيوية وشركة نفط تكساس عبر الحدود ضد الحكومة الليبية عندما قرر المحكم أنه من 

ة سواء من الناحية االقتصادية ألنها تمس غير المشكوك فيه أن عقود االمتياز محل النزاع عقود دولي
   (1). مصالح التجارة الدولية أو من الناحية القانونية ألنها تتضمن عناصر ارتباط بدول مختلفة

فوفقا لهذا المعيار تتحدد الصفة الدولية للعقد بالنظر إلى موضوعه وعناصره، ومدى تطرق 
العنصر األجنبي في العالقة القانونية ال يكفي وحده الصفة األجنبية إلى العقد، بمعنى أن مجرد توفر 

إلضفاء الصفة الدولية على العقد، وأيضا ال يكفي االعتماد على طبيعة موضوع العقد من حيث أنه 
يتعلق بنقل بضائع أو خدمات أو رؤوس أموال عبر الحدود فقط، بل األنصف اعتماد المعيارين على 

 .لعقد قائمة بالشكل األنسبحد سواء حتى تكون الصفة الدولية ل

فبدال من التمسك بمعيار معين، األفضل القول بوجود عدة معايير مالئمة في إطار طريقة 
التكييف، إذ يتم االعتداد بالمعيار القانوني، مع إعطاء قاضي الموضوع سلطة تقدير أهمية العنصر 

أنه من المنطقي القول بعدم كفاية وجود األجنبي، واستظهار مدى تأثيره في العالقة القانونية، ال سيما و 
 (2).ارتباط ضعيف أو بعيد مع بلد أجنبي

وتنهض سندات الشحن عموما على كال المعيارين ذلك أن الصفة األجنبية تتطرق إلى العالقة 
من أكثر من جانب، كما أنه يتضمن نقل قيم وبضائع وأموال عبر الحدود، مما يجعلها متعلقة 

دولية، إال أن هذا ال يعني أن يجتمع كال المعيارين في العالقة التي تنظمها سندات بمصالح التجارة ال
                                                           

جامعة الموصل، كلية خليل إبراهيم محمد، القانون الواجب التطبيق على سندات الشحن البحرية، رسالة ماجستير، ( 1)
  .21، ص 0221الحقوق، العراق، 

منير عبد المجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة اإللكترونية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  (2)
 .00، ص 2221
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الشحن البحرية، ومن ثم يمكن أن يتوفر في هذه العالقة المعيار القانوني دون أن يتوفر المعيار 
نجلترا  االقتصادي، وهذا األمر يتحقق في الدول التي تملك ساحال كبيرا كما هو الحال في فرنسا وا 
والواليات المتحدة األمريكية، فقد يحصل في هذه الدول أن يتم النقل من ميناء إلى ميناء آخر في 
الدولة نفسها، إال أن األطراف قد يكونوا من جنسيات مختلفة كأن يكون الشاحن ألمانيا والناقل أمريكيا 

نما نكون أم ام معيار قانوني وعالقة والمرسل إليه إنجليزيا، فال يجتمع المعياران في هذا الفرض وا 
كما أن المعيار القانوني دائما ملحوظ في . دولية طبقا لهذا المعيار دون أن يتوفر المعيار االقتصادي

سندات الشحن البحرية التي تتضمن معيارا اقتصاديا وهو يتمثل دائما في ميناء التفريغ الذي سيكون 
لذلك فالجمع بين المعيارين يصور مدى التردد في وضع معيار قاطع ونهائي يجري  (1). محال للتنفيذ

تغليبه في ما يتعلق بالدولية لذلك يفترض التمييز بين المعيارين القانوني واالقتصادي، فكالهما يعبر 
 (2).عن منطق مستقل وتتصل بكل منهما أهداف مختلفة

اسب واألقرب إلضفاء الصفة الدولية على سند في هذا اإلطار يمكن القول بأن المعيار المن
الشحن اإللكتروني ـــــ باعتباره سندا يعتمد على وسائل االتصال اإللكترونية ـــــ أن يشمل الخصائص 

 :والسمات التالية

 .اعتماد الصفة األجنبية التي يشملها السند اإللكتروني :أو 

ة لعدم المبالغة في إضفاء الصفة الدولية على التمييز بين الصفات المؤثرة وغير المؤثر  : انيا
 .السندات اإللكترونية لمجرد أنها عالمية باعتبار أنها تبرم عن طريق اإلنترنت

ال يكفي اعتماد المعيار االقتصادي الذي يتحدد بانتقال البضائع ورؤوس األموال والقيم  : ال ا
 .ي مع عدم استبعاده أيضا بشكل مطلقعبر الحدود إلضفاء الصفة الدولية على السند اإللكترون

              

 

 

                                                           
(1 )

 .21إخالص مخلص إبراهيم األلوسي، مرجع سابق، ص  
سامي بديع منصور، الوسيط في القانون الدولي الخاص، تقنية وحلول النزاعات الدولية الخاصة، دار العلوم  (2)

  .101، ص 2220العربية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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اآل ار الناتجة عن استخدام سند الشحن : الباب ال اني
في ظل اتفاقية  اإللكتروني في عقد النقل البحري للبضائع

 روتردام

إن التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحالي أصبح يسير بوتيرة سريعة جدا ومتتابعة لدرجة 
القوانين السارية ال تتماشى وهذه التطورات، ولم يعد بإمكان المشرع من مسايرة هذه أصبحت 

التكنولوجيا وتنميتها وتعديل ما يستحدثه من قوانين بنفس الوتيرة التي تسير بها هذه التطورات العلمية 
 .والتكنولوجية

ر جزء من التجارة الدولية، ولم يختلف األمر بالنسبة للنقل البحري للبضائع، فالتجارة البحرية تعتب
وما يلحق هذه األخيرة من تطورات في ظل عصر العولمة يؤثر على المتطلبات األساسية لتطوير 
صناعة النقل البحري، وهو ما يظهر جليا من خالل ظهور ما يعرف بسند الشحن اإللكتروني في ظل 

د ومعارضة من جهة أخرى بسبب ، وما أثاره من تأييد من جهة، وانتقا0221اتفاقية روتردام لعام 
اختالف المواقف الفقهية والقانونية من حيث مدى مالءمته من عدمها في مجال النقل البحري 

 .للبضــــائع

فمن خالل ما تم عرضه حول ما جاءت به اتفاقية روتردام كمظهر من مظاهر العولمة في 
تخدام سند الشحن اإللكتروني باعتباره إطار عقد النقل البحري للبضائع، ما هي اآلثار التي نتجت اس

 يمثل صورة من صور العولمة في مجال النقل البحري في ظل اتفاقية روتردام؟

تقييم أثر استخدام سند الشحن من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية، سوف نتطرق إلى 
الفصل األول، ثم  اإللكتروني وأثر تنفيذه في عقد النقل البحري للبضائع في ظل اتفاقية روتردام في

اإللكتروني في عقد النقل البحري  سند الشحننتعرض إلى آليات تسوية النزاعات الناتجة عن استخدام 
 .للبضائع في ظل اتفاقية روتردام
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تقييم أ ر استخدام سند الشحن اإللكتروني وأ ر : ولالفصل األ 
 تنفيذه في عقد النقل البحري للبضائع في ظل اتفاقية روتردام

 

بفضل التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية التي عرفها القرن الواحد والعشرون، وما كان لها 
من أثر في تطوير وسائل اإلتصال الحديثة بشكل سريع ومرن، ظهر ما يعرف بالتجارة اإللكترونية، 

وما لها من  فأصبح إبرام العقود التجارية الدولية يتم بأبسط وأسهل الطرق من خالل شبكة اإلنترنت
مزايا في تيسير عمليات التعاقد التجاري على المستوى الدولي، ومن خالل استعمـــــال ما يعرف 
بالسندات اإللكترونية باعتبارها أحد وسائل الحديثة في االتصاالت، والتي تعمل على تحقيق السرعة 

 .والمرونـــــة واألمن لزيـــادة الثقة بين المتعاقديــــــن

رج سندات الشحن اإللكترونية عن هذا اإلطار، فهي أيضا تتميز بعدة سمات تجعل وال تخ
اللجوء إلى استخدامها ضروريا في إطار التطور العلمي والتكنولوجي لوسائل االتصال الحديثة في ظل 
عصر العولمة، وفي نفس الوقت فهي تخلق مجموعة من التحديات تفرضها الصعوبات والعوائق 

 .تترتب على استعمال هذه السندات المختلفة التي

كما أن سندات الشحن اإللكترونية كغيرها من السندات اإللكترونية ترتب أيضا مجموعة من  
 .الحقوق وااللتزامات بين طرفيها التي تترتب عن إبرام عقود النقل الدولية

شحن استخدام سند ال تقييم أثرفي هذا اإلطار سوف يتم التعرض خالل هذا الفصل إلى 
اآلثار الناتجة عن تنفيذ عقد النقل اإللكتروني في عقد النقل البحري للبضائع في مبحث أول، ثم إلى 

 .في مبحث ثان البحري من خالل سند الشحن اإللكتروني
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تقييم أ ر استخدام سند الشحن اإللكتروني في عقد النقل : المبحث األول
 البحري للبضائع

داة التي من خاللها تحقق التجارة االلكترونية أهدافها فعن طريق إن المستند االلكتروني هو األ
برام الصفقات والتصرفات القانونية بسهولة مما يؤدي إلى توفير إالمستند يمكن هذا  نجاز المعامالت وا 

بوسيلة الكترونية دون حاجة إلى وسيط سواء كان  إبرامهاالنفقات، كما أن هذه المعامالت التجارية يتم 
هذا الوسيط فردا أم شركة، األمر الذي يترتب عليه تخطي العقبات والحواجز الجغرافية بين دول 
العالم، إذ أن التجارة االلكترونية تعنى بتبادل البيانات االلكترونية التي ترتكز على المعرفة المعلوماتية 

 (1). غيرهاو المتعددة كالبريد االلكتروني والفاكس عن بعد بواسطة الوسائط 

إن سند الشحن اإللكتروني هو السند الذي يتم تحريره بين الشاحن والناقل والمرسل إليه، على أن 
يتعهد الناقل بنقل البضاعة من مكان الشحن إلى مكان التفريغ وتسليمها إلى المرسل إليه، هذه العملية 

أهمية وما تقتضيه من احترام اإلجراءات الالزمة تنفيذا لعقد النقل البحري ونظرا لما تتميز به من 
بالشكل األمثل فإنها قد تتسم بميزات معينة تحقق األمان القانوني المطلوب، كما أنها تعرف مجموعة 

 .من العوائق والسلبيات تحول دون تحقيق ذلك

كتروني في إطار عقد النقل البحري فما هي اإليجابيات والعوائق التي يعرفها سند الشحن اإلل
 للبضائع؟

 :لإلجابة على هذا التساؤل سوف يتم دراسة هذا المبحث من خالل المطلبين التاليين

 البحري للبضائع سند الشحن اإللكتروني في عقد النقلدوافع استخدام  :المطلب األول
اإللكتروني في عقد النقل التحديات والعوائق الناتجة عن استخدام سند الشحن : المطلب ال اني
 البحري للبضائع

 

                                                           
  .222، مرجع سابق، ص عمار كريم كاظم، ناريمان جميل نعمة (1)
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دوافع استخدام سند الشحن اإللكتروني في عقد النقل البحري : المطلب األول
 للبضائع

سريع من النظام الورقي إلى النظام اإللكتروني في مجال التجارة اإللكترونية كان له إن التحول ال
مستوى النقل البحري للبضائع، فقد أوضحت أغلب األثر الكبير في تحقيق نتائج إيجابية خاصة على 

المؤشرات عن وجود مستقبل مشرق للتجارة البحــــــــرية الدولية في ظل استخدام وسائل االتصال 
ــردام اإللكترونيــــــــــــة والــــــــتي تتجسد في سند الشحن اإللكترونـــــــــي حسب ما أشارت إليه اتفاقيـــــــــــة روتـــــــ

 .0221لعام 

فقد تعددت إيجابيات هذا النظام اإللكتروني المستحدث في اإلطار التجاري وعلى ذلك سوف يتم 
 .التطرق إليها تباعا

 السرعة في التعاقد: الفرع األول

تتميز السندات اإللكترونية بالسرعة في إبرام التعاقد إذ يستطيع الشخص الذي يريد التعاقد عن 
تصال الفوري بتأمين وصول إيجابه إلى الشخص اآلخر الذي يريد التعاقد معه في أي طريق وسائل اال

وبالتالي إمكانية  (1)بلد كان والحصول على اإلجابة المباشرة بالقبول أو الرفض خالل ثوان معدودة، 
جراء التعديالت واإلضافات إلكترونيا مع الحصول على الرد ونقل المعلومة من  تحديث المعلومات وا 

 .مكان إلى آخر بكل يسر وسهولة

فهذا النظام يختصر الوقت والجهد بشكل يجعل من عملية التبادل التجاري تتم بأسهل الطرق 
وخالل فترة زمنية قياسية دون الحاجة إلى التنقل من مكان إلى آخر، فيتم التعاقد بالشكل اإللكتروني 

شروط التي رأيناها سابقا، وبذلك يوفر الطرفان وكذلك التوقيع على السند إلكترونيا وفقا للحاالت وال
 .الجهد والوقت بما يتناسب ومتطلبات عمليات التبادل التجاري

كما أن هذا النظام يسمح بإنجاز عمليات تجارية مختلفة ومتنوعة بين عدة أطراف خالل فترة 
ستغرقت أياما وشهورا زمنية بسيطة، فلو أنها تمت بالطريقة التقليدية باستعمال الوثائق الورقية ال

                                                           
  .02رونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، مرجع سابق، ص عباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكت (1)
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وتكبــــــدت الكثير من الجهد والعناء والوقت في وصول البضاعــة المنقـــــولة، وتحصيل األمـــــوال، 
نجـــــاز الخدمــــــات  .وا 

فالتعاقد الذي يتم عبر وسائل االتصال الحديثة يتصف بالفاعلية التي تسمح بحضور افتراضي 
أداء بعض الخدمات فورا، وتسمح أيضا بالوفاء عن طريق اإلنترنت  معاصر وذلك بتسليم األشياء أو

الذي يمكن أن يكون فوريا أيضا، أي يمكن دفع الثمن إلكترونيا بأحد األساليب المعروفة للوفاء على 
شبكة اإلنترنت سواء عن طريق بطاقات اإلئتمان أم النقود الرقمية أم البطاقات الذكية وغيرها من 

 (1).وسائل الوفاء

وبالقياس على سندات الشحن اإللكترونية فإن المعمول به حين إصدار سند شحن تقليدي أن يتم 
التفاوض بين الشاحن والناقل ثمن عملية النقل، وكمية البضاعة ونوعها وطريقة حفظها وشحنها ومدة 

إعفائه من  الرحلة البحري، إضافة إلى التحفظات التي قد يقدمها الناقل وتدون في سند الشحن بهدف
المسؤولية في حال تلف البضاعة أو عجزها، ثم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه بعد أن يصل سند 

 .الشحن إلى هذا األخير باعتبار السند دليل على استالم البضاعة

كل هذه اإلجراءات تتطلب وقتا وجهدا يكون أطراف سند الشحن البحري في غنى عنه خاصة  
لنقل البضاعة تستغرق وقتا طويال، فاللجوء إلى استخدام سند الشحن اإللكتروني وأن الرحلة البحرية 

يوفر الكثير من الوقت والجهد على أطراف السند باعتبار أن العملية كلها تتم خالل فترة قصيرة 
تستغرق دقائق يتم خاللها تدوين هوية األطراف وكل البيانات المتعلقة بالبضاعة من عددها وحجمها 

ا وطريقة شحنها وثمن نقلها إضافة إلى إدراج ما يريده الناقل من تحفظات، كل ذلك يحقق ونوعه
السرعة في تحقق اإليجاب والقبول طالما يتم إلكترونيا بين الطرفين إضافة إلى تسليم الثمن بشكل 

 .فوري من خالل بطاقات الدفع اإللكترونية

كما أن كل سند من السندات اإللكترونية لها ميزتها في السرعة في التعاقد بالنظر إلى الوسيلة 
التي تستخدمها في هذا االتصال اإللكتروني، وباعتبار أن سند الشحن اإللكتروني يعتمد في مجمله 

                                                           
(1 )

  .02عباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، مرجع سابق، ص  
 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

154 
 

يشمل أكثر على اإلتصال عبر شبكة اإلنترنت من خالل اإليميل اإللكتروني فإنه بذلك يتميز بكونه 
 .الوسائل توفيرا للوقت والجهد، وسرعة في التعاقد

 تخفيف التكاليف في ظل التعامل اإللكتروني: الفرع ال اني

يعد خزن األوراق المكتوبة من المشكالت المهمة في هذا العصر، ناهيك عن االحتفاظ باألدلة 
يها عند الحاجة مما يتطلب مكانا لخزنها الكتابية التقليدية، وتخزينها لفترة طويلة، وبما يمكن الرجوع إل

مكانية نقلها من مكان آلخر في ضوء نظام النقل الحالي، والذي بلغت فيه  وهو ما يعرف باألرشيف، وا 
  (1).مشكلة كمية الوثائق المكتوبة حدا مرهقا إلى درجة أنها توزن وزنا وال تعد عدا

يجابيا في التخفيف والتوفير في مشكلة تخزين وبذلك يعتبر التعامل بالوسائط اإللكترونية عامال إ
السندات الورقية، لما لها من حجم وكمية وعدد تصعب من أمر تخزينها والحفاظ عليها وحمايتها من 
التلف، األمر الذي أدى إلى اعتماد السندات اإللكترونية كحل بديل عن المشاكل التي تثيرها السندات 

 .الورقية

علق بنقل بضاعة عبر الرحلة تت (nantere)ثيرت أمام محكمة ومثال ذلك القضية التي أ
 تعرضت ة من أمريكا إلى فرنسا حيث أثبت الجهاز الذي يراقب حالة البضاعة أن الحاويةممتدال

 (2).البضاعة على به للحفاظ واالتصال الناقل مع الرحلة متابعة حالة من المشتري فتمكن لصدمات
وهو ما يفسر أهمية استخدام الوسائل الحديثة في النقل في حال إصدار سند شحن إلكتروني ومتابعة 

 .المرسل إليه لحالة البضاعة وسالمتها وأمنها إلى حين وصولها إليه

غير أن المشكلة ُتطرح في هذه الحالة في ما يخص تقديم أصل السند اإللكتروني المستخرج من 
ترونية الفورية فاألمر يثير مشكلة حقيقية في التمييز بين أصل الورقة الحقيقية وسائل االتصال اإللك

وصورتها طالما أن إدخال البيانات والتوقيع تم إلكترونيا، وحتى استخراجها في نسختها الورقية يتم 
 .إلكترونيا

                                                           
محمد حسام محمود لطفي، إثبات العقود المبرمة بالوسائل اإللكترونية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي األول حول  (1)

  .22، ص 0222أفريل  1إلى  2الجوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكترونية، أكاديمية شرطة دبي، اإلمارات، من 

  .200عالية يونس الدباغ، مرجع سابق، ص  (2)
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التبادل وتجدر اإلشارة إلى أنه في المجال المتعلق بالتجارة الدولية أثبت التعامل بنظام 
اإللكتروني للوثائق والمستندات أنه قد حقق وافرا في التكاليف التي كان يتحملها المتعاملون في التجارة 
الدولية، نتيجة استخدام كميات من الورق المستعمل في ظل نظام الوزن، وهو ما يشكل إرهاقا وكلفة 

كلفة الوثائق الورقية والجهود كبيرة تضاف على كاهل المتعاملين في التجارة الدولية، حيث تبلغ 
من قيمة الشحنة، مما يساهم في توفير المصاريف التي تنعكس % 22المبذولة في إعدادها ما يقارب 

بدورها على السعر اإلجمالي للسلعة محل لشحن، وال يقتصر التوفير على ما هو مادي بل يمتد إلى 
ندات غير الورقية عالوة على الدقة والسهولة التوفير في الوقت الذي يتم فيه تبادل ووصول هذه المست

 (1).في العمل

ذا كان وقود التنمية وأساس استمرارها هو رأس المال، فإن برامج المعلوماتية قد تنطوي على  وا 
أفكار تقلل من تكاليف اإلنتاج، بأن تختصر مرحلة مكلفة من مراحله، أو تستعيض بالميكنة اآللية بدال 

أداء مهام يصعب على اإلنسان أداؤها، أو تستخدم سلعة وسيطة أقل تكلفة من العنصر البشري في 
وأكثر متانة، فإذا صيغ كل ذلك في قالب برنامج معلوماتي، فإنه يؤدي ال محالة إلى توفير المال 
للقيام بعملية التنمية االقتصادية خير قيام، ومثل هذا البرنامج يجب حمايته حتى يتحقق للدولة التي 

ال وضع أبن اؤها هـــــــــــذا البرنامـــــــج فـــــــــائض في الميزانية المالية، تمكنهم من االستمرار في إبداعهم وا 
فإن اقتصاد الدولــــــــــة سينهار إذا تمكـــنت دولــة أخــــرى أو شركـــــات أخــــرى من الحصــــول على 

  (2).البرنامـــــج وتنفـــيذه

 يتميز السند اإللكتروني باإلتقان والوضوح :الفرع ال الث

تستند الكتابة اإللكترونية إلى دعامة إلكترونية بطبيعتها مما يمكن من تصحيح األخطاء التي 
فالسندات اإللكترونية المستخرجة من   (3).تقع أثناء الكتابة دون أن يترك التصحيح أثر على المحرر

هذه التقنيات تحقق العديد من الفوائد لألفراد والشركات التي تثبت عقودها عن طريق هذه السندات التي 
تتميز باالتفاق والوضوح، إذ يتم إعداد السندات اإللكترونية قبل إرسالها، فتكون بذلك خــــــــالية من 

                                                           
  .21إخالص مخلص إبراهي األلوسي، مرجع سابق، ص ( 1)
األمن المعلوماتي، النظام القانوني لحماية المعلوماتية، دار : طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الموسوعة األمنية (2)

  .122، ص 0221الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
  .21، ص 0221نضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة اإللكترونية، دار الثقافة، عمان، األردن،  (3)



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

156 
 

أخطاء عند كتابة السندات فإن هذه األخطاء يمكن تصحيحها عند األخطــــــــاء، فإذا حدثت 
  (1).حصـــــولهــــــا

فالسندات اإللكترونية تؤثر بالضرورة على دقة عملية التعاقد التي تثبتها السندات اإللكترونية، 
تي فضال عن سهولة الوفاء بتلك العقود عن طريق النقود اإللكترونية وهي من الوسائل المبتكرة ال

أوجدتها شبكة اإلنترنت والتي تسمح بالقيام بأعمال دفع في شبكة اإلنترنت كما يحصل بشأن المال 
 (2).النقدي العادي

فهذا النوع من السندات ال تحتاج إلى دقة في متابعة األخطاء المحتملة، ذلك أنها تصل مطابقة 
 .تملة غير واردة أصالألصلها من حيث الشكل والحجم وبالتالية تكون نسبة األخطاء المح

 :على أنه 2222من قانون األونسيترال النموذجي لعام  1وفي هذا اإلطار نصت المادة 

عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو االحتفاظ بها في شكلها األصلي، تستوفي رسالة 
 :البيانات هذا الشرط إذا

ذي أنشئا فيه المرة األولى في وجد ما يعول عليه لتأكيد سالمة المعلومات منذ الوقت ال ( أ)
 .شكلها النهائي بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك

كانت المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه وذلك عندما  ( ب)
 .يشترط تقديم تلك المعلومات

سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون ( 2)تسري الفقرة 
بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم تقديم البيانات أو عدم االحتفاظ بها في 

 .شكلها األصلي

 (:2)من الفقرة ( أ)ألغراض الفقرة الفرعية 

                                                           
  .21، ص مرجع سابقعباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجيتها في اإلثبات المدني،  (1)
  .121، ص 0222لبنان، الطبعة األولى، طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة اإلنترنت، بيروت، ( 2)
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يكون معيار تقدير سالمة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون  ( أ)
المجرى العادي لإلبالغ والتخزين تغيير، باستثناء إضافة أي تظهير وأي تغيير أثناء 

 .والعرض
تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات  ( ب)

 .وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة

 
ويستفاد من هذا النص أن اعتبار السندات اإللكترونية قابلة للتصحيح في حال حدوث خطأ في 

ند، إنما ال يمكن أن يكون مقبوال وصحيحا إال إذا تمت هذه تعبئة البيانات أو المعلومات بالس
التعديالت والتصحيحات خالل تحرير السند وقبل إرساله إلى الطرف الثاني، ألن القول بخالف ذلك 
من شأنه أن ُيفقد السند قيمته االئتمانية وقوته القانونية وحجيته في اإلثبات، ألن أي تعديل يطرأ على 

مات الخاصة بالسند اإللكتروني بعد إطالع الطرف الثاني على السند واستالمه يعتبر البيانات والمعلو 
 .تالعبا وتحريفا لمضمون السند وال ُيحتج به في مواجهة المتعاقد الثاني

يتم االحتفاظ بمعلومات المحرر اإللكتروني عن طريق إدخال المعلومات أو بنود االتفاق بين 
ا تحتويه من النصوص والتواقيع آليا في الحاسب اإللكتروني وذلك بعد الطرفين وتخزينها كما هي وبم

أن يتم معاينة هذا المحرر اإللكتروني عن طريق شاشة الحاسب، ويتم تخزينه على أسطوانة 
 (1).مغناطيسية، ويمكن استرجاع الوثيقة واستخراج النسخ عنها تكون مطابقة لألصل

 األمن القانونيضمان السرية وتحقيق : الفرع الرابع

تقوم الكتابة اإللكترونية على تغير فيزيائي يتمثل بمغنطة مادة المحرر، بخالف المحررات 
الورقية التي تقوم على التصاق الحبر بالورق، فمثال الكتابة اإللكترونية تستخرج من تقنيات متطورة، 

ذا كان من أب رز إشكاليات اإلثبات تكفل لها المحافظة على سريتها، فضال عن عدم ضياعها، وا 
اإللكتروني على وجه الخصوص هو انعدام األمن القانوني، إال أن التقدم العلمي أوجد العديد من 
الوسائل الكفيلة بحل هذه اإلشكالية، والقادرة على توفير الثقة بهذه السندات مثل نظام التشفير ونظام 

                                                           
 .01علي عبد العالي خشان األسدي، مرجع سابق، ص  ( 1)
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لكترونية سواء كان من خالل أجهزة الكمبيوتر فعملية إدخال البيانات اإل (1). كاتب العدل اإللكتروني
أو من خالل شبكة اإلنترنت أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى تؤدي نفس الدور بحيث يمكن 
االطالع على المعلومات من خاللها بنفس طريقة المستندات الورقية مع ميزة إضافية وهي بقاء هذه 

خالل من قام بإدخالها إلكترونيا الحتوائها على كلمات المعلومات سرية وآمنة ال ُيستدل بها إال من 
 .سرية ال يعرفها إال من قام بتركيبها

من جهته يحقق التوقيع اإللكتروني المستخدم في سندات الشحن اإللكترونية توفير مستوى 
 أفضل في ما يتعلق بتحقيق األمن القانوني، لكن شريطة أن يقترن التوقيع اإللكتروني بالتصديق من

والتي تقوم بإنشاء ما يسمى باألرشيف اإللكتروني . طرف هيئة مكلفة بخدمة التصديق اإللكتروني
والذي يتضمن كل التوقيعات اإللكترونية مما يضفي على هذا النوع من السندات مزيدا من الثقة 

 .واألمان ويبعث على زيادة اإلقبال على استخدامها في إبرام مختلف العقود البحرية

التشريعات التي اعتمدت نظام التعاقد عن طريق وسائل االتصال اإللكترونية أقرت  فأغلب
وسائل تقنية لضمان الثقة بهذه السندات من خالل نظام تشفير السندات اإللكترونية، ونظام التصديق 

ات اإللكتروني لما يوفرانه من ظروفا أمان وسرية للسندات اإللكترونية، حتى تبقى المعلومات والبيان
المدونة فيها غير متاحة لالطالع عليها إال من قبل أطراف السند اإللكتروني نفسه، وضمان عدم 

 .تعديلها والتالعب بمضمونها طالما تم تصديقها إلكترونيا

كما أنه بفضل انتشار السندات اإللكترونية أصبح لإلثبات اإللكتروني مكانة مهمة ومتزايدة في 
إلى اهتزاز األدلة الكتابية التقليدية ال سيما في مجال المعامالت والتجارة مجال اإلثبات، وأدى ظهوره 

اإللكترونية، إذ أن استخدام السندات اإللكترونية أصبح يتزايد بشكل كبير في معامالت األفراد نظرا 
قت ألهمية هذه السندات في تحقيق مبدأ االقتصاد في التعاقد، فإبرام التصرفات القانونية يتم بأقصر و 

وأقل جهد وأدنى نفقات، بالرغم من المسافات الكبيرة التي تفصل بين األطراف المتعاقدة، وبـــــــــذلك يتاح 
لألفـــــــــراد السرعة والدقـــــــــة في إبــــرام العـــقود وسهـــولة إثباتهـــا عن طريــق إعداد وسائل اإلثبــــــــــات 

 (2).الـــالزمة لهـــــــــا

                                                           
  .22، ص 0220أحمد المهدي، اإلثبات في التجارة اإللكترونية، دار الكتب القانونية، مصر،  (1)
(2)

 .2، ص عبد العزيز فهمي هيكل، مرجع سابق  
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 الدخول إلى األسواق العالمية وتحقيق عائد أعلى على المستوى ا قتصادي: الفرع الخامس

ساعدت وسائل االتصال االلكترونية على الدخول إلى األسواق العالمية خاصة في ظل ما 
لغاء الحدود من خالل المعاالت والمبادالت التجارية الدولية، كما ساعد ذلك من  يطلق عليه بالعولمة وا 

الل اللجوء إلى اعتماد التجارة االلكترونية على تطبيق االتفاقيات الدولية التي حاولت تحرير التجارة خ
تتم في  العالمية، فهي ال تعترف بالحدود وال القيود، ولذلك فان التجارة جعلت عملية التبادل التجاري

 .نطاق جغرافي محدد في ظل فترة زمنية محدودة ايضا ومختصرة أيضا

صفة العالمية للتجارة اإللكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول األسواق التجارية إن ال
العالمية، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي 

التجارة  تسعى إلى تحرير( منظمة التجارة العالمية)لطرفي التعاقد، فإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية 
في البضائع والخدمات، فإن التجارة اإللكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى معاهدات 

   (1).ومفاوضات

هذا التطور التكنولوجي أيضا يعمل على حصول الربط الجمركي اإللكتروني العربي بين موانئ 
زيادة عمليات التبادل التجاري بين الدول الدول العربية بعضها البعض سواء بحريًا أو جويًا أو بريًا 

العربية بعضها البعض، فتسهيل التجارة العربية بالربط الجمركي اإللكتروني بين الدول العربية يؤدى 
بالطبع لزيادة عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية وسهولة دخول وخروج البضائع للدول العربية 

نعاش اقتصاديات الدول العربية نتيجة زيادة تبادل البضائع وتحرير مما سيعود باإليجاب على زيادة  وا 
 (2).التجارة بين الدول العربية

                                                           
  .12فادي محمد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص  (1)
كشف عمليات التهريب الجمركي للبضائع سواًء بإدراج بضائع غير المذكورة بسندات الشحن وفواتير الشراء  إن (2)

 وشهادات المنشأ وباقي وثائق نقل وشحن البضائع أو بتغيير البيانات المذكورة للبيانات الثابتة بهذه المستندات بغية
التهرب من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة أو بهدف تقليل وتخفيض هذه الرسوم 
والضرائب الجمركية المفروضة عليها أو باإلعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها إذا كانت بيانات 

رسوم جمركية عليها وفقًا للقوانين الداخلية لبلد المستورد  البضائع المذكورة والثابتة بهذه المستندات تعفيها من فرض
سيؤدى بالقطع لتوفير وزيادة هذه الرسوم والضرائب المستحقة على هذه البضائع ودخولها لخزانة الدولة مما سيؤدى 

ات التالعب كما أن كشف عملي .بالقطع إلنعاش اقتصاديات الدول العربية وزيادة حصيلة الخزانة العامة من هذا الباب
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فكشف عمليات التهريب الجمركي للبضائع سواًء بإدراج بضائع غير المذكورة بسندات الشحن 
المذكورة للبيانات وفواتير الشراء وشهادات المنشأ وباقي وثائق نقل وشحن البضائع أو بتغيير البيانات 

الثابتة بهذه المستندات بغية التهرب من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة 
أو بهدف تقليل وتخفيض هذه الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة عليها أو باإلعفاء من الرسوم 

لمذكورة والثابتة بهذه المستندات تعفيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها إذا كانت بيانات البضائع ا
من فرض رسوم جمركية عليها وفقًا للقوانين الداخلية لبلد المستورد سيؤدى بالقطع لتوفير وزيادة هذه 
الرسوم والضرائب المستحقة على هذه البضائع ودخولها لخزانة الدولة مما سيؤدى بالقطع إلنعاش 

 (1).الخزانة العامة من هذا الباب اقتصاديات الدول العربية وزيادة حصيلة

 خلق وسائل اتجار توافق عصر المعلومات: الفرع السادس

ساهم استخدام السندات االلكترونية في مجال النقل البحري على توافق أنماط التجارة مع سمات 
ي هذا العصر إذ مكنت التجارة االلكترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجار 

كالبيع عبر االنترنت والتجارة بين قطاعات األعمال، وسواء تمت في أحد هذين القطاعين أم أحدهما، 

                                                                                                                                                                                

بالثمن الحقيقي ألسعار البضائع المشحونة من المستورد والثابتة بالمستندات الخاصة بالشحنات المستحق رسوم جمركية 
 تماما بتطبيق هذا الربط الجمركيعليها ومنها سند الشحن وفواتير الشراء وشهادات المنشأ، والذى سيتم منعة 

إلكترونيا بين المنطقة الجمركية العربية فى جميع الدول العربية بما يسمح اإللكتروني العربي بعد تبادل المعلومات 
بسرعة مطابقتها فوريًا على المستندات المقدمة من مستورد البضائع المشحونة للجمارك ليتم التأكيد على عدم وجود ثمة 

دولة المفروضة على البضائع تالعب أو تهريب جمركي عن هذه البضائع سيحد هذا النظام ويمنع تماما ضياع أموال ال
المشحونة والمستحق عليها رسوم وضرائب جمركية، وكذا األموال الضائعة بسبب إدراج ثمن غير حقيقى بالفواتير 
المقدمة للجمارك بذكر ثمن غير حقيقى غير الثمن األصلى للبضائع، مما سيكون له األثر اإليجابى فى زيادة التبادل 

دور الوثائق نبيل فرج، : ينظر .ين الدول العربية وبالتالي إنعاش اقتصاديات الدول العربيةالتجاري وتحرير التجارة ب
والمستندات اإللكترونية البحرية والجمركية ومدى قانونية تداولها وتطبيقها بالموانـئ الذكيــة الحديثـة فى مصـر والـدول 

-http://www.international: ، على الموقع22/20/0222العربيــة، الجزء الثاني، مجلة انترناشيونال، بتاريخ 
mag.com   22/22/0222تم االطالع بتاريخ. 

 مجلة إنترناشيونال، العربية الدول بين الجمركية التشريعات وتوحيد العربي اإللكتروني الجمركي الربطنبيل فرج،  (1)
 .21/22/0222: دون تاريخ، تم االطالع بتاريخ http://www.international-mag.com:  على الموقع

http://www.international-mag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1587:2015-08-19-12-54-31&catid=76:me-news&Itemid=475
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فهي سوف تساعد في خلق تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق الفوائد المترتبة 
  (1).على عملية البيع والشراء

بحيث  مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاريلقد تمكنت التجارة اإللكترونية من خلق أنماط 
في طريقة أداء الخدمة خاصة مع ميزة وجود السجل اإللكتروني الذي يتم مكن إحداث تغيير شامل ي

على نحو دقيق ال يحتمل الخطأ وذلك ألنه يعتمد على تقنية التسجيل بالكمبيوتر مما يوفر تكلفة ووقت 
ية التقليدية مع احتمال كبير لحدوث أخطاء بالمعلومات المدونة وجهد االعتماد على المستندات الورق

 .وبالتالي احتمال عدم إتمام التعامل التجاري على الوجه األكمل

إن استخدام الوثائق اإللكترونية يعمل على انسياب البيانات والمعلومات عبر شبكة االتصاالت 
مباشر بين أنظمة الحواسب اآللية والجهات  والمعلومات، وانتقال كم من المعلومات والبيانات بطريق

المسؤولة والعمالء، ومن ثم تسهيل العمليات اإلجرائية التي تمر بها البضائع المشحونة من ضرائب 
 2.وتجهيز واستالم دون تأخير أو تسرب للمعلومات التي تحتويها هذه الوثائق الرقمية

ونية على تحسين إدارة المعلومات وتبادل وبذلك يساعد نظام تبادل البيانات والسندات اإللكتر 
البيانات الخاصة بنقل البضائع بين أطراف عقد النقل وذلك سواء على المستوى الدولي أو المحلي، 
األمر الذي يساعد في اإلسراع في وصول البيانات لمن هي موجهة إليه، فيستطيع بالتالي متابعة 

خاذ اإلجراءات الضرورية في حالة ما إذا كانت هناك أية حركة البضائع المشحونة تمهيدا لتسلمها أو ات
 (3).مشاكل محتملة في عملية التسليم، فضال عن تسلم البضاعة في الوقت المتفق عليه

 

 

                                                           
زياد عبد الوهاب النعيمي، التنظيم الدولي للتجارة اإللكترونية، دراسة قانونية، مركز النور للدراسات،  (1)

 .22/22/0221: تم االطالع بتاريخ:  ، على الموقع00/22/0220
  .021، ص 0221محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،  (2)
 .10سوزان علي حسين، مرجع سابق، ص ( 3)
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التحديات والعوائق الناتجة عن استخدام سند الشحن اإللكتروني : ال اني المطلب
 في عقد النقل البحري للبضائع

باعتباره سند كتابي مادي فهو سند أصلى يمثل دليل قوي إلثبات ملكية إن سند الشحن التقليدي 
البضائع المرسلة، وبالتالي تنتقل هذه الملكية لحائز سند الشحن القانوني، وهو ما يدعو لالرتياب في 
نما يتم من  حال استخدام سند شحن إلكتروني ذلك أن تداول هذا السند ال يتم بطريقة مادية ملموسة وا 

سائل االتصال اإللكترونية، األمر الذي يدعو ألخذ الكثير من الحيطة والحذر لما يثيره خالل و 
 (1).استخدام هذا السند من احتمال وقوع الغش والتحايل

الميزات التي يعمد التطور التكنولوجي إلى تحقيقها من خالل اللجوء إلى استخدام السندات  رغمف
اإللكترونية، إال أن هذا النوع من المعامالت يشوبه الكثير من المخاطر والسلبيات التي تحول دون 

ثر عرضة تحقيق هذه األهداف، نظرا ألن هذه السندات التي تحرر بالطريقة اإللكترونية قد تكون أك
للمخاطر واالختراق، األمر الذي يسهل معه الحصول على المعلومات السرية للسند وكذلك إمكانية 

 .التالعب بهذه المعلومات وتعديلها وتحريفها

وهذا ما يدفعنا إلى بحث سلبيات اللجوء إلى استخدام السندات اإللكترونية وبالتالي سندات 
مشاكل أخرى م األمن القانوني للسندات اإللكترونية من جهة، و الشحن اإللكترونية إلى من خالل انعدا

 .من جهة أخرى تشكل خطرا على استخدام السندات اإللكترونية

 انعدام األمن القانوني للسندات اإللكترونية: الفرع األول

ن نظم التبادل اإللكتروني للبيانات معرضة للمخاطر األمنية التي قد ال تتعرض لها النظم إ
الورقية المماثلة، فمن الممكن الوصول إلى المعلومات في نظام التبادل اإللكتروني للبيانات بصورة 

رخص أسهل من الملفات الورقية المحتفظ بها في أماكن المحفوظات، كما أنه يمكن ألشخاص غير م
لهم باستعمال هذه األنظمة التالعب في بيانات الكمبيوتر المستخدم في تبادل البيانات إلكترونيًا، وهو 

                                                           
دور الوثائق والمستندات اإللكترونية البحرية والجمركية ومدى قانونية تداولها وتطبيقها بالموانـئ الذكيــة نبيل فرج،   (1)

-http://www.international، على الموقع  22/20/0222الحديثـة فى مصـر والـدول العربيــة، الجزء األول، 
mag.com  22/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 
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األمر الذي يستدعي استعمال طرق تشفير وبرامج أكثر أمانًا للحفاظ على سرية المعلومات ومنع 
لين في مجال التجارة الء من الوصول إليها بهدف توفير الحماية والخصوصية للمتعامــــــــــالدخ

 .مخاطر عمدية ومخاطر غير عمدية: وتنقسم هذه المخاطر إلى نوعين. (1)ةـــــاإللكتروني

 المخاطر الناتجة عن الخطأ العمدي: أو 

قد تتعرض سندات الشحن اإللكترونية كغيرها من السندات اإللكترونية إلى مجموعة من 
الناتجة عن أسباب ال تتعلق بإرادة األطراف، فال يكون المخاطر غير العمدية ويقصد بها المشاكل 

للشاحن أو الناقل أو المرسل إليه أي عالقة بهذه المشاكل التي قد تلحق بالسند اإللكتروني، وتتلخص 
الفيروسات التي تخترق وسائل االتصال اإللكترونية، اإلحتيال : هذه المخاطر في حاالت ثالث

 .ونياإللكتروني، والتزوير اإللكتر 

 ـ الفيروسات التي تخترق وسائل اإلتصال اإللكترونية/0

يعرف البعض الفيروسات بأنها عبارة عن برنامج صغير يلتصق ببرمجيات أخرى تساعده على 
عمليات االختفاء، فتمهد بذلك الطريق أمام انتقاله بين نظم التشغيل بسهولة، لكي يباشر بعمله 

فيصعب على المستخدم   (2).خ متعددة في الحاسوب المصابالتخريبي الذي يشمل عملية تكوين نس
العادي والمتخصص تحديد الفترة الزمنية التي ظهرت فيها فيروسات الحاسوب، وازدياد أعدادها بشكل 
ملحوظ، بحيث أصبحت البرمجيات الخاصة بالكشف عن وجودها أو معالجتها جزء ال يتجزأ من جعبة 

 (3).أدوات المستخدم األساسية

                                                           
:  التاليعلى الموقع   JUSTICE ACADEMYعقود التجارة اإللكترونية، على موقع ( 1)

http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/98-2009-12-12-01-
25-32/3796-2009-12-12-01-37-04?fb_comment_id=420593298053068_2161240  تم

 .00/21/0222: االطالع بتاريخ
(2 )

 .121طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  
قد يكون اختراق شبكة المعلومات يهدف إلى زرع فيروس في النظام المعلوماتي من أجل تدميره، كما أن الجاني قد   (3)

يهدف من ذلك إلى سرقة هذه المعلومات بوصفها ماال، وبوصفها من الكيانات االقتصادية المستحدثة سيما وأن 
تجارية أو الصناعية أو الشخصية وغيرها من المعلومات المعلومات التي تستهدف قد تكون من المعلومات المالية أو ال
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وفايروس الحاسب اآللي عبارة عن برنامج صمم لكي يدخل في عمل الحاسب ليدمره أو يشوه 
البيانات أو البرامج المخزنة داخله، أو ينسخ نفسه إلى أجهزة حواسيب أخرى، أو عبر االنترنت، وغالبا 
ما يسبب ذلك بطئا في تشغيل الحاسب اآللي، وقد سميت بالفيروسات ألنها تشبه الفيروسات 

لبيولوجية في الجسم البشري، فإطالق الفيروسات تهدف إلى إحداث أكبر ضرر ممكن بنظام الحاسب ا
اآللي الذي تستخرج منه السندات اإللكترونية، إذ تستطيع هذه الفيروسات من إعادة إنشاء نفسها، حتى 

امج الحواسيب اآللية تبدو وكأنها تتكاثر وتتوالد ذاتيا، مما يتيح لها القدرة على االنتشار الهائل ببر 
 (1).المختلفة

تعتبر مخاطر انتشار الفيروسات في الحواسيب من أخطر المشاكل التي تهدد المصالح الحيوية 
لمختلف القطاعات، فمجرد فيروس واحد يخترق جهاز آلي يمكنه أن يعطل جهاز دفع إلكتروني كامل 

أن يؤدي إلى وضع بنوك وشركات من خالل إعطاء معلومات لسحب مبالغ مالية ضخمة مما يمكن 
 .كبرى في أزمات مالية خطيرة

 ـ ا حتيال اإللكتروني/2

يقصد باالحتيال تعمد أحد األطراف بالغش والخداع إراديا للحصول على فائدة أو منفعة ما، أما  
 االحتيال اإللكتروني فهو اللجوء إلى هذا الغش والخداع والتحايل بشكل إرادي أيضا لكن باستخدام
وسائل إلكترونية تعمد إلى التالعب في المعلومات والبيانات بغاية الحصول على أموال بغير حق أو 

 .تحقيق أي منفعة أخرى

وقد يتحقق االحتيال المعلوماتي من خالل أي شخص آخر ينجح في الدخول إلى أي نظام 
ال الفوري عن بعد معلوماتي أو خاص بحاسب آلي، ثم يستعمله لحسابه مستغال أن استعمال االتص

يمكن أن يسهل هذا الدخول المخالف والذي يطلق عليه في االصطالح الجنائي بالقرصنة على نظم 
المعلومات عن بعد والذي يهدف إلى تعطيل شبكة االتصاالت من خالل اختالف تزاحم لخطوط 
                                                                                                                                                                                

رياض سليمان عواد، أمن المعلومات وضرورة وضع تشريع لجرائم الحاسب اآللي، مجلة الدراسات : ينظرالمختلفة، 
 .02، ص 0222، نوفمبر 02، السنة 212والثقافة الشرطية، وزارة الداخلية ـ اإلمارات، العدد 

 21تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، مرجع سابق، ص عباس العبودي،  (1)
  .22و
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كما يتم التحايل اإللكتروني من خالل قرصنة البرمجيات من قبل  (1).الهاتف الخاصة بنظام المستخدم
 (2).أحد أطراف التعاقد للتحايل على الطرف الثاني واستغالل بياناته ومعلوماته الشخصية

وغالبا ما تتحقق هذه الحالة من خالل سرقة أرقام بطاقات االئتمان، وتتم هذه الطريقة االحتيالية 
جال المعلوماتي بعمل عدة معادالت رياضية لخلق أرقام بطاقات حين يقوم شخص خبير في الم

ائتمانية مملوكة ألشخاص آخرين، وهذا ما يفتح مجاال واسعا لعمليات االحتيال خالل عملية نقل 
البضائع من ميناء إلى ميناء بناءا آخر بناءا على استخدام سند شحن إلكتروني ووسائل اتصال 

بإرسال بضاعة إلى المرسل إليه يكون ذلك مقابل مبلغ مالي يمثل قيمة  إلكترونية، فحين يقوم الشاحن
البضاعة، فإذا تم التعامل بالطريقة اإللكترونية يتم دفع الثمن أيضا بالطريقة اإللكترونية أي عن طريق 
بطاقات االئتمان، وهو ما يسهل لمحترفي االحتيال اإللكتروني من سرقة الرقم السري الخاص بالبطاقة 

التالي القيام بتحويل المبلغ لنفسه أو استخراجه بطريقة احتيالية فور دخوله إلى رصيد صاحب وب
 .البطاقة مباشرة

تتم عن   حاليًا للغش والتدليس فى مجال التجارة البحرية الدولية أيضا هذه الوسائل المنتشرة منو 
طريق قيام ربان السفينة بتسليم البضائع المشحونة على السفينة للمرسل إليه بدون أصول سندات 

شحن أحد رسائل زيت الطعام من دولة أجنبية لدولة فيها تم القضية التي الحالة  ومثال هذهالشحن 
م الرسالة للشركة وعند وصول السفينة لميناء الوصول قام ربان السفينة بتسلي يراداالستأخرى عن طريق 
ميناء الوصول بدون أصول سندات الشحن وذلك وفقًا للسلطات القانونية المخولة  يالمرسل إليها ف
حيث أن القانون البحرى المصرى أعطى الحق لربان السفينة فى  ،فى تسليم البضائع لربان السفينة

سندات الشحن ام بتسليم البضائع المشحونة على السفينة للمرسل إليه وذلك عند التقدم بأصول القي

                                                           
أسامة أحمد شوقي المليجي، استخدام مخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد اإلثبات المدني، القاهرة،  (1)

  .22، ص 0222مصر، 
ومواقع االنترنت باتخاذ إجراءات هجومية ضد من يستخدم برامجها وقد شرعت بعض شركات البرمجيات   (2)

المقرصنة، ومن أهم هذه الشركات مايكروسوفت و ياهوو، اللتان هددتا بفحص القرص الصلب لزوار مواقع االنترنت 
اقع، دون علمهم، وذلك بإضافة نصوص برمجية إلى مواقعها، تفحص القرص الصلب لواحد من كل مائة زائر لهذه المو 

بحثا عن وجود برامج مقرصنة، إال أن منظمات حماية الخصوصية ـ عبر شبكة الويب ـ قد وقفت ضد هذه اإلجراءات، 
: ينظر. التي تتضمن انتهاكا كبيرا لخصوصية مستخدمي اإلنترنت، مما أدى إلى تراجع الشركات عن اتخاذ هذا اإلجراء

 .201طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص 
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إال أنه فى هذه الحالة قام ربان السفينة بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وقام  ،الخاصة بهذه البضائع
أصول سندات  بتسليمها كامل الرسالة والتى تقدر بحوالى ثالثة ونصف مليون دوالر أمريكى بدون

الشحن وقامت الشركة المرسل إليها باستالم هذه الرسالة بالفعل بموجب موافقة كتابية من ربان السفينة 
 (1).على السماح للشركة المرسل إليه باستالم هذه الرسالة بدون أصول سندات الشحن الخاصة بها

المالحى ذاته وقيامه بتسليم كذلك من الوسائل الشائعة في الغش والتواطؤ هو تواطؤ التوكيل 
صداره إذن التسليم للشركة المرسل إليها بالتواطؤ معها ،ففى هذه  الشحنة بدون أصول سندات الشحن وا 
الحالة تم شحن أحد رسائل األدوات الكهربائية من دولة أجنبية لدولة أخرى عن طريق االستيراد وعند 

ى للسفينة بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وقام وصول السفينة لميناء الوصول قام التوكيل المالح
بتسليمها الرسالة فى ميناء الوصول بدون أصول سندات الشحن وذلك بأن قام بإصدار إذن التسليم 

 (2).للشركة المرسل إليها بدون أن تسلمه أصول سندات الشحن الخاصة بهذه الرسالة

 
                                                           

وهنا تتحدد المسؤولية القانونية الشخصية لربان السفينة على تصرفه الخاطئ وغير القانونى كما تتحدد مسؤولية  (1)
مالك السفينة على اعتبار أن ربان السفينة هو الممثل القانونى لمالك السفينة ويكونوا مسؤولين عن أفعاله الخاطئة 

لتى استلمت الرسالة بدون أصول سندات الشحن بالتواطؤ مع ربان ،كما تتوافر معه مسؤولية الشركة المستوردة وا
السفينة بأن قام بتسليمها كامل الرسالة بدون أصول سندات الشحن، وفى هذه الحالة قد أقيمت الدعوى القضائية ضد 

نونًا وضد ربان السفينة بصفته الشخصية وضد مالك السفينة بصفتهم مسؤولين عن أفعال ربان السفينة التابع لهم قا
نبيل فرج،  :ينظر  .الشركه المستوردة التى قامت باستالم الرسالة بدون أصول سندات الشحن بالتواطؤ مع ربان السفينة

، فى مجال التجارة البحرية الدولية وتعارضه مع تشجيع عمليات الغش والتحايل سند الشحن اإللكترونى المقترح األخذ به
دون تاريخ، تم االطالع  ar.html-351-show-review.com/magazine-http://www.inter: على الموقع

 .20/22/0221: بتاريخ
كامل الثمن للشركة  فوفقًا للعرف التجارى البحرى ومن المقرر قانونًا أن تقوم الشركة المستوردة المرسل إليها بسداد (2)

المصدرة وأن تتسلم أصول سندات الشحن منها ثم تقوم بالتقدم بعد ذلك للتوكيل المالحى المختص بهذه المستندات 
وهنا تتحدد مسؤولية التوكيل المالحى أواًل لقيامه بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وتسليمه ... إلصدار إذن التسليم 

دات الشحن فتحكم عليه المحكمة بالتعويض المادى واألدبى عما أصاب الشركة المصدرة إذن التسليم بدون أصول سن
من ضياع رسالتها ،كما تتحدد بالطبع مسؤولية الشركة المرسل إليها والتى قامت باستالم هذه الرسالة بدون أصول 

الجدير بالذكر أن أصول سندات الشحن األصلية وبدون سداد كامل ثمنها للشركة المصدرة صاحبة البضاعة ،ومن 
سند نبيل فرج،  :ينظر .سندات الشحن األصلية هى التى تثبت هذا الغش والتواطؤ أمام المحكمة الستعادة حقوقها

، فى مجال التجارة البحرية الدولية وتعارضه مع تشجيع عمليات الغش والتحايل الشحن اإللكترونى المقترح األخذ به
 .المرجع نفسه

http://www.inter-review.com/magazine-show-351-ar.html
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 ـ التزوير اإللكتروني/2

مدى جواز تطبيق النصوص المقررة على الألفعال التي تشكل تغييرا  اختلف الفقه والقضاء حول
للحقيقة في البيانات المخزونة إلكترونيا في الحاسبات اآللية والتي يتحقق بها الركن المادي لجريمة 

فقد يكون التزوير على شكل تغيير البيانات المستخرجة من جهاز الكمبيوتر . التزوير اإللكتروني
تعديلها على الجهاز ثم القيام بطبعها لتبدو وكأنها حقيقية ال يشوبها أي تحريف، أو من وبالتالي يتم 

خالل تغييـــــــــر المعلومات الموجودة على أقـــــــــــــراص ممغنطة أو ما يشابههــــــا من حيث األثر في 
 .التخزيـــــــن

د الشحن يحرر في عدة نسخ بحسب أما في مجال التجارة البحرية الدولية فمن المعلوم أن سن
عدد األطراف، وباعتبار أن سند الشحن األصلي يقدم كبيان للحصول على البضاعة واستالمها من 
قبل المرسل إليه فإن إصداره بالطريقة اإللكترونية قد يثير العديد من المشاكل على أساس أن المرسل 

في المنتشرة  التزويرأحد وسائل ونيا عن طريق إليه يمكنه تغيير المعلومات الواردة في السند إلكتر 
 .وسائل االتصال اإللكترونية

إحدى الشركات المستوردة مع إحدى الشركات المصدرة على استيراد رسالة من ومثال ذلك اتفاق 
وبعد  المواد الكيماوية الستخدامها فى تصنيع مستحضرات التجميل تقدر بحوالى مليون دوالر أمريكى

ووصولها فعال إلى المرسل إليه قام هذا األخير بتزوير سند الشحن بسند آخر وتقديمه شحن البضاعة 
لمصلحة الجمارك الستالم البضاعة، في حين أن السند األصلي الصحيح كان بحوزة الشاحن الذي لم 

  (1).يتحصل على الثمن مقابل تلك البضاعة

                                                           
لميناء  ةقد تم شحن هذه الرسالة من ميناء الشحن وقد وصلت بالفعل هذه الشحنتتلخص وقائع القضية في أنه و  (1)

الوصول، وقد قامت الشركة المصدرة بفتح اعتماد مستندى لدى أحد البنوك المحلية فى ميناء الشحن لتحصيل ثمن هذه 
أصول سندات الشحن ألحد البنوك فى بلد الشركة المستوردة  الرسالة من الشركة المستوردة وعندما قام هذا البنك بإرسال

لتحصيل ثمن هذه الرسالة من هذه الشركة فوجئت بعدم قيام الشركة المستوردة بسداد ثمن هذه الرسالة للبنك وامتنعت 
عن استالم أصول سندات الشحن وقد عادت أصول سندات الشحن مرة أخرى للبنك المحلى فى بلد الشحن والذى 

مها بدوره للشركة المصدرة بعد رفض الشركة المستوردة سداد ثمن هذه الرسالة للبنك، وقد فوجئت الشركة المصدرة سل
بقيام الشركة المرسل إليها باستالم الشحنة بالكامل من الجمارك على الرغم من أن أصول سندات الشحن مازالت معها، 

الرسالة فوجئت الشركة المرسلة بقيام الشركة المرسل إليها بتقديم وعند التقدم للجمارك للسؤال عمن قام باستالم هذه 
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يتجاوز التزوير الورقي المعروف في األدلة وتتمثل خطورة التزوير اإللكتروني بأن هذا التزوير 
ذا كان هذا التزوير يتحد معه في المفهوم الوظيفي بالنسبة لتحريف الحقائق أو  الكتابية الخطية، وا 
البيانات، غير أنه في الجانب التقني ال يقتصر فقط على معالجة الدعامة الورقية الملموسة 

يات المعلوماتية والشرائح اإللكترونية ومختلف العناصر الجزئية والمقــــــروءة، بل يتطلب التعامل مع تقن
اإللكترونيـــــة أو المكملة لها، مما يصعب إمكانيـــــة كشفه من قبل القضاة غير المختصين أساسا بهذه 

 (1).التقنيـــــات

 المخاطر الناتجة عن الخطأ غير العمدي:  انيا

العمدي، تلك األخطاء التي تخرج عن إرادة المتعاقد يقصد بالمخاطر الناتجة عن الخطأ غير 
وتتعرض لها السندات اإللكترونية وتجعل قوتها الثبوتية غير فعالة مما يجعلها محل شك وريب األمر 

 .الذي يهدد أمن وصحة هذه السندات

 .وتنقسم هذه المخاطر إلى الخطأ البشري، والخطأ الفني والخطأ الخارجي

 

                                                                                                                                                                                

سندات شحن مزوره ومصطنعه وغير حقيقية تحمل ذات بيانات سندات الشحن األصلية وذات بيانات الشاحن والمرسل 
المصدرة،  وقع من الشركة المستوردة على الشركة يإليه وذات بيانات البضاعة، وهو نوع من أنواع الغش التحايل الت

وهنا تقع المسؤولية القانونية بالطبع على الشركة المستوردة وتتحدد مسؤوليتها فى إلزامها بسداد ثمن هذه البضائع التى 
% 1تسلمتها بدون سداد ثمنها للشركة المصدرة وبدون أصول سندات الشحن باإلضافة للفوائد القانونية التجارية وقدرها 

حتى تمام السداد هذا باإلضافة للتعويض المادي واألدبي الذي تقدره المحكمة عما أصاب سنويًا من تاريخ المطالبة و 
الشركة المصدرة من أضرار مادية وأدبية نتج عن هذا الغش والتحايل التى قامت به الشركة المستوردة من غش وتزوير 

لشركة المستوردة عن تزوير سندات الشحن وتحايل هذا من الناحية المدنية والتجارية أما من الناحية الجنائية فتسأل ا
وقد أقيمت دعوى قضائية ضد الشركة المرسل إليها التي استلمت  .لهذه الرسالة مما يعرض مسؤوليها للعقوبات الجنائية

البضاعة بدون أصول سندات الشحن وبموجب سندات غير حقيقية، ومن السهل إثبات هذا الغش والتحايل الذي قامت 
ستوردة من الناحية القانونية وذلك عن طريق طلب صورة رسمية من الملف الجمركى الخاص بهذه الرسالة به الشركة الم

يل المالحى والجمارك وذلك وتقديمها للمحكمة والذي يثبت تزوير سندات الشحن التى قدمتها الشركة المستوردة للتوك
 سند الشحن اإللكترونى المقترح األخذ بهنبيل فرج،  :ينظر .صول سندات الشحن لدى الشركة المصدرةأبوجود 

 .مرجع سابق فى مجال التجارة البحرية الدولية، وتعارضه مع تشجيع عمليات الغش والتحايل
(1)

  .221 القانوني لتجاوزها، مرجع سابق، صعباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام  
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 ـ الخطأ البشري/0

ن السندات التي تصدر من وسائل االتصال الحديثة كاإلنترنت والفاكس ال تؤكد استالم إ
مضمون هذه البيانات من قبل المرسل إليه، بل تفيد المرسل فقط، بأن جهاز الفاكس الذي بحوزته، قد 
 أنجز عملية إرسال مادية لمستند معين ودون تحديد أو تأكيد لصحة مضمون البيانات التي تضمنتها

 (1).هذه السندات اإللكترونية المرسلة عن طريق وسائل االتصال

سبق وأن أشرنا إلى أن سند الشحن اإللكتروني ينعقد بين الشاحن والناقل وفقا لما تقتضيه 
وسائل االتصال الحديثة من إجراءات، من حيث تطابق اإليجاب اإللكتروني والقبول اإللكتروني، فيقوم 

إلى الناقل إلكترونيا ثم يقوم الناقل بقبول هذا اإليجاب أيضا إلكترونيا، لكن هناك الشاحن بإبداء إيجابه 
حاالت أين يتأخر وصول القبول إلى الشاحن، أو ال يصل بسبب عدم قيام هذا األخير بتفعيل بريده 

يق اإللكتروني مثال، أو كأن يقوم المرسل إليه بعد استالم البضاعة بإرسال ثمنها إلى الشاحن عن طر 
( لسبب ما)رقم بطاقته االئتمانية، لكن ال يتم إرسال التحويل بسبب أن البنك أوقف حساب الشاحن 

وبالتالي أصبحت البطاقة غير فعالة، وبالتالي لم يتم تنفيذ التزام المرسل إليه على الشكل األكمل بسبب 
ا اإلشكال الناتج عن خطأ خطأ يتعلق بالشاحن، فهل في هذه الحالة يعتبر المرسل إليه مسؤوال عن هذ

 الشاحن نفسه؟

 ـ الخطأ الفني/2

يتعلق الخطأ الفني باألخطاء التي يرتكبها مستخدم جهاز الحاسوب بسبب جعله تقنيات وبرامج 
 .الحاسب اآللي، مما يؤثر على السندات اإللكترونية المرسلة أو المستخرجة عبر هذا الجهاز

                                                           
وفي هذا المجال صدر قرار عن إحدى المحاكم الفرنسية يشير إلى أن أحد المواطنين أرسل سندا إلكترونيا عن  (1)

طريق الفاكس يتعلق بمراجعة إلى محكمة إدارية، غير أنه اتضح الحقا أن المراجعة التي أرسلها صاحبها بالفعل إلى 
كمة اإلدارية لم تتسلم السند اإللكتروني باإلشعار بذلك بسبب المحكمة اإلدارية كانت ضمن المهلة القانونية، لكن المح

نفاذ الورق في جهاز الفاكس الموجود في المحكمة، لذلك اعتبرت المحكمة اإلدارية أن المراجعة التي أرسلت عن طريق 
اإلثبات بالسندات  عباس العبودي، تحديات: ينظر. ضمن المهلة القانونية مالسند اإللكتروني بالفاكس تعتبر أنها لم تقد

 .20اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، مرجع سابق، ص 
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البشري بأن األول ينصب على األجهزة الفنية التي ويكمن الفرق بين الخطأ الفني والخطأ 
تستخرج منها السندات، أما الخطأ البشري فينصب على البيانات والمعلومات التي تتضمنها السندات 
ذا كان الخطأ البشري األكثر وقوعا الرتباطه بعملية إدخال البيانات والتي تعتمد  اإللكترونية مباشرة، وا 

ي، فإن الخطأ الفني أصبحت نسبته ضئيلة، ال سيما إذا كانت عملية إدخال غالبا على اإلدخال اليدو 
 (1).البيانات ونقلها يتم آليا، وتخضع التقنية المستخدمة فيها لتقنية دقيقة وتخضع لرقابة مستمرة

 ـ الخطأ الخارجي/2

البشري فيها يقصد بالخطأ الخارجي تلك الظروف التي تحيط ببيئة التعاقد، والتي ال يكون للخطأ 
أي دخل وال للخطأ الفني، كأن يقوم الناقل البحري بنقل البضاعة إلى أن تصل إلى ميناء التفريغ بناءا 
على سند شحن إلكتروني موقع بين الشاحن والناقل، وعند استالم البضاعة يقوم المرسل إليه بتحويل 

وبسبب ظروف طبيعية مرتبط بسوء ثمن البضاعة إلى الشاحن عن طريق البطاقة االئتمانية، غير أنه 
األحوال الجوية حصل اضطراب في المؤثرات الكهرومغناطيسية أدت إلى انقطاع الكهرباء وبالتالي إلى 
فصل شبكة اإلنترنت، األمر الذي منع إتمام عملية اإلرسال اإللكترونية بشكل كامل وصحيح، مما 

 .من خالل شبكة اإلنترنتأدى إلى تهديد سالمة البيانات اإللكترونية المرسلة 

وبالتالي فالخطأ الخارجي شأنه شأن الخطأ الفني والخطأ البشري يعتبر من األخطاء الالإرادية 
التي قد تحدث دون إرادة المتعاقد، ولم يكن بإمكانه تجنبه مهما أخذ من الحيطة والحذر ألنه مرتبط 

 .بظروف طبيعية أو أسباب خارجية ال يمكن تفاديها

 مشاكل أخرى تشكل خطرا على استخدام السندات اإللكترونية: الفرع ال اني

 ـ ال غرات المعلوماتية/0

ويقصد بالثغرة المعلوماتية تقنية يتصف بها جهاز الحاسوب الخاص بشخص معين ومن خالل 
 .هذه التقنية يمكن لشخص آخر استغاللها واختراق النظام المعلوماتي لهذا الجهاز

                                                           
(1)

  .21 القانوني لتجاوزها، مرجع سابق، صعباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام  
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 (1): والثغرات المعلوماتية لها أصناف ثالث

  ثغرة توفر لغير مستخدمي النظام إمكانية التدمير الشامل للنظام المعلوماتي عن  ":أ"التصنيف
طريق إتاحة الفرصة لجهات خارجة عن النظام الدخول إليه عبر مضيف بعيد وممارسة أنشطة 

 .تدميرية ببنية النظام
  تخدمي النظام إمكانية زيادة مستوى الترخيص في استخدام مواقع ثغرة توفر لمس": ب"التصنيف

حكام السيطرة على أنشطة محددة بالنظام  .محظورة بالنظام، وا 
  ثغرة توفر لمستخدم ما داخل النظام المعلوماتي أو خارجه، إمكانية إحباط أو  ":ج"التصنيف

 .مقاطعة أو معارضة أنشطة سائدة على النظام المعلوماتي

 التوقيع اإللكتروني في ظل غياب التصديق اإللكترونيـ /2

سبق وأن تعرضنا إلى تعريف التوقيع اإللكتروني في مختلف التشريعات المقارنة والتشريع 
من قانون األونسيترال النموذجي ( أ)فقرة  0الجزائري إضافة إلى اإلتفاقيات الدولية من خالل المادة 

 .المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية

وال يختلف التوقيع اإللكتروني عن التوقيع التقليدي من حيث األهداف المتعلقة بتحقيق أمن 
المستند اإللكتروني وخصوصيته وتحقيق السرعة في إتمام التعاقد والتي يتميز بها هذا النوع من 
ن السندات لما يوفره من تيسير على المتعاملين إلنجاز تعاقداتهم والحصول على ما يحتاجونه م

 .بضائع أو خدمات دون عناء وجهد وبأقل كلفة ووقت

لكن رغم كثرة اإليجابيات التي يتم بها التوقيع اإللكتروني إال أن هناك بعض الجوانب السلبية 
أو به % 222التي تعتريه، وفي ذلك يرى بعض الفقه أنه ال يوجد في الحقيقة نظام معلومات دقيق 

مات العالمية متسعة ومتشابكة األطراف بحيث أن أي ضعف ضمان أمني تام، حيث أن شبكة المعلو 
 (2).في أي طرف أو موقع بها يمكن أن يشكل خطرا على سالمة وضمان النظام ككل

                                                           
(1)

  .122 القانوني لتجاوزها، مرجع سابق، صعباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام  
، المكتب الجامعي الحديث، (دراسة مقارنة)عادل رمضان األبيوكي، التوقيع اإللكتروني في التشريعات الخليجية  (2)

 .22، ص 0221اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
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غير أنه بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أنه وفي إطار عصرنة العدالة، أصدر المشرع  
قيع يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتو  الذي 22/20/0221المؤرخ في  21/20القانون رقم الجزائري 

  التصديق  شهادةأن منه  2فقرة  0بموجب هذا القانون في المادة  وردوالتصديق اإللكترونيين، وقد 
التوقيع   من  التحقق  بين بيانات  الصلة  تثبت  شكل إلكتروني  في  هي وثيقة اإللكتروني
 .وقعــــوالم  اإللكتروني

الموصوفة بأنها  اإللكتروني قالتصدي نفس القانون نصت على شروط شهادةمن  21أما المادة 
  :اآلتيةالمتطلبات  فيها تتوفر إلكتروني تصديق شهادة

  تصديق  خدمات  مؤدي  من قبل  أو  موثوق  ثالث  طرف  قبل  من  تمنح  أن 1 - 
 عليها؛  اإللكتروني الموافق  لسياسة التصديق  طبقا إلكتروني

 سواه؛  دون    للموق ع  تمنح  أن 2 - 

  : الخصوص  على  تتضمن  أن  يجب 3 - 

  تصديق  شهادة  أنها  على أساس  الشهادة  هذه  منح  أنه  على  تدل    إشارة  -  أ 
  موصوفة  إلكتروني

  اإللكتروني  التصديق  مؤدي خدمات  أو  الموثوق  الثالث  الطرف  هوي ة  تحديد  -   ب
 فيه؛  يقيم  الذي  البلد  وكذا  اإللكتروني  لشهادة التصديق  المصدر  له المرخص

 هويته؛  يسمح بتحديد  الذي  المستعار  االسم  أو  الموق ع  اسم  -  ج

  من الغرض  حسب  وذلك  عند االقتضاء  للموق ع  خاصة  صفة  إدراج  إمكانية  -   د
  اإللكتروني  شهادة التصديق  استعمال

التوقيع   إنشاء  لبيانات  موافقة  وتكون التوقيع اإللكتروني من بالتحقق  تتعلق  بيانات  -  ه
 اإللكتروني؛

 اإللكتروني؛  شهادة التصديق  صالحية  مدة  نهايةو   بداية  إلى  اإلشارة -  و
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 اإللكتروني؛ التصديق  شهادة  تعريف  رمز -  ز

  للطرف  أو  اإللكتروني  خدمات التصديق  لمؤدي الموصوف  اإللكتروني  التوقيع  -  ح
 اإللكتروني؛  التصديق  شهادة  الذي يمنح  الموثوق  الثالث

 االقتضاء؛  اإللكتروني عند  التصديق  شهادة  استعمال  حدود  -  ط

 اإللكتروني  التصديق  شهادة  من أجلها  تستعمل  قد  التي  المعامالت  قيمة  حدود  -  ي
 االقتضاء؛  عند

  عند آخر معنوي أو طبيعي تمثيل شخص  تثبت  التي  الوثيقة  إلى  اإلشارة  -  ك
 .االقتضاء

وبالتالي فقد اعتبر المشرع الجزائري شهادة التصديق اإللكتروني ضرورية في إضفاء الحجية 
يجابي على التوقيع اإللكتروني في ظل التعامل بالسندات اإللكترونية، ورغم ما لهذه الشهادة من أثر إ

في درء السلبيات التي يعرفها التوقيع اإللكتروني من إمكانية التزوير أو مخاطر األمن المعلوماتي 
من ذات القانون والتي توكل مهام  22بشكل عام، إال أن هذا النص يبقى دون جدوى، في ظل المادة 

لتي تحدد عن طريق التدقيق الخـــــــاصة بخدمات التصديق اإللكتروني إلى المصالح المختصة وا
 .التنظيـــــم

تبقى شهادة  0221وفي ظل غياب هذا التنظيم الذي لم يصدر بعد منذ صدور القانون سنة 
التصديق اإللكتروني دون تفعيل ويبقى التوقيع اإللكتروني دون حماية فعلية، وعليه فإن اللجوء إلى 

 إصدار تنظيم خاص بقانون التوقيع اعتماد عقد نقل بحري يقوم على سند شحن إلكتروني يتطلب أوال
والتصديق اإللكترونيين، إلضفاء الحماية الالزمة للتعامالت التي تتم في إطار استخدام السندات 

 .اإللكترونية تماشيا مع ما أفرزته العولمة بإيجابياتها وسلبياتها

ن المراسالت في األخير يمكن القول بأن نمو التجارة اإللكترونية وازدهارها متوقف على كو 
اإللكترونية آمنة وسليمة وموثوقة من قبل المتعاملين، فمن المتصور أن يغامر شخص ما بأمواله 
ال  ومعلوماته السرية بنقلها بطريقة غير آمنة أو عرضة للتنصت أو االعتراض من قبل المتطفلين، وا 
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كترونية والحد من فإن غياب األمن عن هذه المعلومات سوف يؤدي إلى إعاقة نمو التجارة اإلل
 (1).انتشارها

والتعاقد باستخدام وسائل  اإللكتروني التعامل ونمو انتشار بين الوثيق ن االرتباطوبالتالي فإ
 تحتية البنية باعتبارها واالتصال لتقنية المعلومات التكنولوجية القاعدة االتصال الحديثة يتطلب توافر

 التكنولوجية، التحتية وأهمها البنية قيامها ومتطلبات مبادئ توفر وجوب إلى إضافة لها الالزمة
 توفر اإلنترنت إضافة إلى ضرورة شبكة عبر للتعامل المناسبة واألنظمة تشريعات سن وضرورة
 التعامالت كافة استخدامها لتشمل مجاالت المعلومات واتساع تقنية مع للتعامل المؤهلة اإلطارات

الجزائر  استخدام السندات اإللكترونية في آفاق إبراز محاولة هو ثالبح هذا في يهمنا وما االقتصادية،
في ظل التجارة البحرية الدولية وبالتالي إلى أي مدى يمكن للجزائر مواكبة التطور التكنولوجي واعتماد 

 .سندات الشحن اإللكترونية في مجال النقل البحري للبضائع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .12هبة ثامر محمود عبد اهلل، مرجع سابق، ص ( 1)
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الناتجة عن تنفيذ عقد النقل البحري من خالل سند اآل ار : المبحث ال اني
 الشحن اإللكتروني

تتمثل اآلثار الناتجة عن تنفيذ عقد النقل البحري في ظل اتفاقية روتردام في ما يلتزم به الناقل 
واجبات  0221والشاحن وكذلك من حيث المسؤولية الملقاة على كل منهما، فقد نظمت اتفاقية روتردام 

قا من الفصل الرابع وتعرضت إلى مسؤوليته في الفصل الخامس، ثم واجبات الشاحن الناقل انطال
 .ومسؤوليته من خالل الفصل السابع من نفس االتفاقية

ونظرا لما يقتضيه تنفيذ عقد النقل البحري من أهمية ارتأينا أن نخصص هذا المبحث إلى دراسة 
لكتروني في إطار عصر العولمة، والذي نظمته تنفيذ هذا العقد خاصة في ظل استخدام سند الشحن اإل

اتفاقية روتردام بشكل مفصل، وهو ما يعتبر تطورا هاما خاصة وأنه لم يسبق ألي اتفاقية متعلقة بالنقل 
 .البحري للبضائع وأن تناولته سابقا

إضافة إلى ذلك فإنه من اآلثار التي تترتب على تنفيذ عقد النقل البحري نتبين الوظائف 
ونية التي يتميز بها سند الشحن البحري، غير أنه في ظل اتفاقية روتردام وكما سبق ذكره نكون القان

مما يقتضي دراسة هذه الوظائف ومدى ارتباطها بسند . بصدد إصدار سند شحن بحري إلكتروني
 .الشحن البحري في ظل البيئة اإللكترونية

 :نوهو ما سنتناوله بالدراسة من خالل المطلبين التاليي

 أ ر سند الشحن اإللكتروني على طرفي عقد النقل البحري للبضائع في ظل: المطلب األول
 اتفاقية روتردام                 

 اآل ار الناتجة عن الوظائف القانونية لسند الشحن اإللكتروني: المطلب ال اني
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على طرفي عقد النقل البحري للبضائع  اإللكترونيأ ر سند الشحن  :المطلب األول
 في ظل اتفاقية روتردام

سند الشحن البحري آثارا على طرفيه الشاحن والناقل، فيقع على عاتق الشاحن واجبات  يرتب
عن ما  0221والتزامات وكذلك على عاتق الناقل البحري، واألمر يختلف في ظل اتفاقية روتردام 

المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع، خاصة في ظل استخدام سند الشحن جاءت به االتفاقيات السابقة 
اإللكتروني، لذلك سيتناول هذا المطلب دراسة التزامات الناقل ومسؤوليته في فرع أول، ثم التزامات 

 .ومسؤولية الشاحن في فرع ثان

 إلتزامات الناقل ومسؤوليته في إطار سند الشحن اإللكتروني : الفرع األول

 في ظل اتفاقية روتردام إلتزامات الناقل:  أو 

يلتزم الناقل البحري بتحقيق نتيجة وهي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو 
صاحب الحق فيها بعد إصدار سند شحن إلكتروني، والتعهد بتوفير سفينة صالحة للمالحة، ونقل 

 .احب الحق فيهاالبضاعة وتفريغها في ميناء الوصول وتسليمها إلى ص

 ـ اإللتزام بإصدار سند شحن إلكتروني/0

 0221من اتفاقية روتردام  21ويتجسد هذا االلتزام من خالل نص المادة األولى في فقرتها 
، كترونياإلللنقل والتي تضمنت تعريفا لسند الشحن اإللكتروني، أو كما ورد باالتفاقية بمصطلح سجل ا

بوسيلة اتصال يصدرها الناقل رسالة واحدة أو أكثر  فيالواردة  المعلوماتيعين  بأنه السند الذي
بواسطة  لكترونيإلامنطقيا بسجل النقل  المرتبطة المعلوماتا فيها مبعقد النقل،  بمقتضى إلكترونية

إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل  لكترونيإلابطريقة أخرى بسجل النقل  الموصولةمرفقات أو 
 : تي، واللكترونيإلاجزءا من سجل النقل  تصبح بحيث

 عقد النقل؛ بمقتضىالبضائع  المنفذتثبت تسلم الناقل أو الطرف  ( أ)
 .عليه تحتويوتثبت وجود عقد للنقل أو  ( ب)

 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

177 
 

ويشترط في هذا السند أن يتضمن مجموعة من البيانات كما سبق ذكره من خالل الفصل الثاني 
الناقل والشاحن، ووصف كامل للبضاعة المشحونة، من من الباب األول، والمتعلقة بهوية كل من 

إضافة إلى تاريخ تسلم الناقل للبضائع، وتاريخ . عالماتها وعدد الرزم بها وكميتها وحجمها ووزنها بدقة
إصدار سجل النقل اإللكتروني ونوعه، وبيانات المرسل إليه، وتاريخ ومكان التسليم، إضافة إلى التوقيع 

 .ند الشحن اإللكترونياإللكتروني لطرفي س

 سند الشحن اإللكتروني حا ت إصدار/ أ

إن إصدار سند شحن إلكتروني يخضع التفاق األطراف الناقل والشاحن في إطار عقد النقل 
 :البحري، وعليه فإن إصدار هذا السند يمكن أن يخضع لحاالت ثالثة تتمثل في اآلتي

لى إصدار سند شحن إلكتروني، وهي الحالة ـ حالة وجود اتفاق مسبق بين الشاحن والناقل ع2
العامة والعادية إذ يتفق طرفا التعاقد على إصدار سند شحن إلكتروني وفي هذه الحالة ال يوجد أي 
إشكال فالعقد شريعة المتعاقدين، وعليه يتم االتفاق المسبق على كل الشروط والظروف المتعلقة بنقل 

 .البضاعة بين الطرفين

د اتفاق مسبق بين الناقل والشاحن حول إصدار سند شحن إلكتروني، غير أن ـ حالة عدم وجو 0
األعراف وتقاليد الممارسة التجارية كانت تقتضي عدم استخدام سند شحن إلكتروني، في هذه الحالة 
بعد أن يتسلم الناقل البضاعة محل عملية النقل، يستطيع الشاحن أن يطلب من الناقل الحصول على 

 .من اتفاقية روتردام 1روني طبقا لما جاءت به المادة سند شحن إلكت

ـ حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الناقل والشاحن على عدم استخدام سند شحن إلكتروني 2
غير قابل للتداول، في ظل عدم وجود أعراف وتقاليد للمارسة التجارية تقتضي استخدام سند شحن 

 .إلكتروني

تروني في تنفيذ التزامات الناقل يتوقف على إرادة أطراف عقد وعليه فإن دور سند الشحن اإللك
النقل البحري للبضائع، وهي بذلك تكون قد تأثرت باتفاقية األمم المتحدة بشأن الخطابات اإللكترونية، 
من ضرورة الرضا باستخدام سند الشحن اإللكتروني، والواقع أن هذا الرضا يمتد أثره إلى أطراف 
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ستندي والمرسل إليه، والطرف المنفذ البحري والطرف المسيطر، وبالتالي ال بد من آخرين كالشاحن الم
  (1). 0221من اتفاقية روتردام  2رضا هؤالء بسند الشحن اإللكتروني تطبيقا للمادة 

 ـ التحفظات في سند الشحن اإللكتروني/ب

في سند الشحن، ومع  على الناقل التحقق من أن البضاعة المشحونة تتطابق وبياناتها الموجودة
ذلك من الناحية العملية فإن هذا التحقق المنهجي مستحيل، حتى ولو كان بسبب التوقف لمدة 

 (3).فإلى جانب واجبات الشاحن، يوجد حق الناقل في إبداء تحفظات .(2)قصيرة

منها على تحفظات الناقل في ما  02فقد تعرضت المادة  0221وبالرجوع إلى اتفاقية روتردام 
يخص المعلومات المتعلقة بالبضائع في تفاصيل العقد، وبناءا على ذلك فإنها قسمت التحفظات إلى 

 :قسمين

وتتعلق بكون أنه يتحفظ  02وهي التي وردت في الفقرة األولى من المادة  تحفظات وجوبيةـ /أ
ل ال يتحمل ،لكي يبين أن الناق 22من المادة  2الناقل على المعلومات المشار إليها في الفقرة 

المسؤولية عن صحة المعلومات التي قدمها الشاحن، إذا كان لدى الناقل علم فعلي بأن أيا من 
البيانات الجوهرية الواردة في مستند النقل أو سجل النقل اإللكتروني زائف أو مضلل؛ أو كانت لدى 

نقل اإللكتروني زائف أو الناقل أسباب وجيهة لالعتقاد بأن بيانا جوهريا في مستند النقل أو سجل ال
 .مضلل

بأنه دون  02من المادة  0و 2و 0فتتعلق بما جاءت به الفقرة  التحفظات ا ختياريةـ أما /ب
من  2من هذه المادة، يجوز للناقل أن يتحفظ على المعلومات المشار إليها في الفقرة  2مساس بالفقرة 

من هذه المادة، لكي يبني أنه ال يتحمل  0و 2 في األحوال وبالطريقة المحددة في الفقرتين 22المادة 
وعندما ال تسلم البضائع إلى الناقل أو إلى . المسؤولية عن صحة المعلومات التي قدمها الشاحن

                                                           
 .22و 21وائل حمدي أحمد، مرجع سابق، ص   (1)
(2)

  Ghada Rizk. La responsabilité du chargeur dans le domaine de l’affrètement et du 

transport maritime. 2000. P 29 
(3)

 M.Carlos E.Gamoa Gomez. Le transporteur de marchandises par mer sous 

connaissement. Etude comparative entre la législation colombienne et la convention de 

Bruxelles 1924. P 85 
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الطرف المنفذ في حاوية أو عربة مغلقة بغرض نقلها، أو عندما تسلم في حاوية أو عربة مغلقة 
ز للناقل أن يتحفظ على المعلومات المشار إليها في الفقرة ويتفقدها الناقل أو الطرف المنفذ فعال، يجو 

إذا لم يكن لدى الناقل وسيلة عملية فعليا أو معقولة تجاريا للتحقق من المعلومات  22من المادة  2
التي قدمها الشاحن، ويجوز له في هذه الحالة أن يبني المعلومات التي تعذر عليه التحقق منها؛ أو 

باب وجيهة لالعتقاد بأن المعلومات التي قدمها الشاحن غير صحيحة، ويجوز له كانت لدى الناقل أس
وعند تسليم  .في هذه الحالة أن يدرج بندا يورد فيه ما يعتربه، في حدود المعقول، معلومات دقيقة

البضائع إلى الناقل أو الطرف المنفذ في حاوية أو عربة مغلقة بغرض نقلها، يجوز للناقل أن يتحفظ 
لم يكن الناقل أو الطرف المنفذ  :إذا 22من المادة  2المعلومات المشار إليها في  الفقرة الفرعية على 

قد تفقد فعليا البضائع الموجودة داخل تلك الحاوية أو العربة ولم يكن الناقل وال الطرف المنفذ على علم 
لكتروني؛ ولم يقم الناقل فعلي بمحتوياتها من مصدر آخر قبل إصدار مستند النقل أو سجل النقل اإل

وال الطرف المنفذ بوزن تلك الحاوية أو العربة، ولم يكن الشاحن والناقل قد اتفقا قبل الشحن على أن 
توزن الحاوية أو العربة وأن يدرج الوزن في تفاصيل العقد؛ ولم تكن ثمة وسيلة عملية فعليا أو معقولة 

 .(1) تجاريا للتحقق من وزن الحاوية أو العربة

وتبدو أهمية تقسيم التحفظ إلى تحفظ وجوبي وتحفظ جوازي، في االنتفاع بالحد من المسؤولية، 
حيث أنه في حاالت التحفظ الوجوبي ال يكون للمطالب بالتعويض عن األضرار إال إثبات الضرر 

حيث يفترض في هذه ( قصد إحداث تلك الخسارة)دون حاجة إلثبات خطأ الناقل ( الخسارة الناجمة)
الحاالت أنه على علم باحتمال حدوث تلك الخسارة، أما في حاالت التحفظ الجوازي فعليه أن يثبت 

 (2).الخطأ والضرر المترتب عليه

 ـ اإللتزام بتقديم سفينة صالحة للمالحة/2

يلتزم الناقل بموجب سند الشحن اإللكتروني بتقديم سفينة تكون صالحة للمالحة طبقا لما أشارت 
 .0221من اتفاقية روتردام  20 إليه المادة

                                                           
  .0221من اتفاقية روتردام  0و 2و 0فقرة  02المادة  (1)
(2)

 .10وائل حمدي أحمد، مرجع سابق، ص  
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بما في ذلك اإلحكام )وتتحدد صالحية السفينة من خالل تقييمها حسب حالة هيكل السفينة 
مدادات الوقود..( والصالبة إضافة إلى أنه يتعين على الناقل الحصول على جميع  (1). وسائل الدفع وا 

 (2).التراخيص والتصاريح اإلدارية الوطنية والدولية للمالحة في البحر وفي موانئ منطقة العمليات

فيكون الناقل بموجب اتفاقية روتردام ملزما، قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها وأثناءها، ببذل 
سفينة صالحة لإلبحار والبقاء عليها كذلك؛ وكذلك ملزم بتطقيم السفينة العناية الواجبة من أجل جعل ال

بقائها مطقمة ومزودة بالمعدات واإلمدادات على  وتزويدها بالمعدات واإلمدادات على النحو المالئم وا 
 هذا النحو طوال الرحلة؛ كما أنه يلتزم بجعل عنابر السفينة وسائر أجزائها التي تنقل فيها البضائع، وما
يوفره الناقل من حاويات تنقل البضائع فيها أو عليها، مهيأة وآمنة لتلقي البضائع ونقلها والحفاظ عليها 

 .واإلبقاء عليها كذلك

وهنا نالحظ أن اتفاقية روتردام جعلت من التزام الناقل موسعا فقد عددت هذه االلتزامات طيلة 
ل بدء الرحلة البحرية وأثناءها وبعدها، على خالف مراحل الرحلة البحرية، فعينت االلتزامات القائمة قب

 .ما كان ساريا خاصة خالل اتفاقية بروكسل بامتداد االلتزام إلى بداية الرحلة البحرية فقط

ويقصد بكون السفينة صالحة للمالحة أن يتوافر فيها من شروط المتانة والثبات والسالمة ما 
مقررة في الظروف العادية مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من يسمح لها بنقل البضاعة والقيام بالرحلة ال
وصالحية السفينة للمالحة ليست مسألة مطلقة أو مجردة، . الشدائد و ما قد تتعرض له من األخطار

 (3).بل هي مسألة نسبية تقدر وفقا للظروف كل حالة بمراعاة طبيعة البضاعة المنقولة ونوع الرحلة

 البضائع وتسليمها لصاحب الحق فيهاـ اإللتزام بنقل /2

يلتزم الناقل البحري بنقل البضائع وتسليمها في المكان المتفق عليه بموجب سند الشحن 
اإللكتروني وكذا الزمن المتفق عليه إلى المرسل إليه في الحالة والهيئة التي تسلمها عليها دون تلف أو 

 .من االتفاقية 22هــــالك طبقا للمادة 

                                                           
(1 )

 Didier Picon. L’absence de faute du transporteur maritime de marchandise. 2005. P 11 

(2)
  Ma Li. Mémoire, L’état du navigabilité du navire. 2005. P 12 

 .000مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، مرجع سابق، ص ( 3)
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على التزام الناقل بتسليم البضاعة  0221من اتفاقية روتردام  02و 02و 01المواد لقد نصت 
 :أقسام 2إلى المرسل إليه أو إلى صاحب الحق فيها، وقامت بتقسيم هذا االلتزام إلى 

  تسليم البضائع في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل
 .للتداول

 ي حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمهتسليم البضائع ف 
 تسليم البضائع في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول. 

يسلم الناقل البضائع إلى المرسل إليه في الوقت من االتفاقية على أنه  02وقد أشارت المادة 
أن يرفض التسليم إذا لم يثبت الشخص الذي يدعي أنه هو  والمكان المتفق عليهما ويجوز للناقل

ذا لم يكن اسم المرسل إليه وعنوانه  المرسل إليه هويته تلك على نحو واف عندما يطلب الناقل ذلك؛ وا 
تفاصيل العقد، يبلغ الطرف المسيطر الناقل بهذا االسم وهذا العنوان قبل وصول  يمشارا إليهما ف

على أن يثبت الحائز لسجل النقل اإللكتروني القابل د أو عند وصولها؛ البضائع إلى مكان المقص
ال جاز للناقل رفض استالم البضاعة  .للتداول هويته، وا 

أما في حالة تسليم البضائع في حال إصدار سجل النقل اإللكتروني القابل للتداول ال يشترط 
ذا تعذر تسليم البضائع على أساس أن تسليمه فال ُيسأل الناقل عن التزامه بتسليمه البضاعة إال إ

تلقيه إشعارا بالوصول، لم يطالب، في الوقت أو في غضون الفترة الزمنية المشار إليهما في  الحائز بعد
،بتسلم البضائع من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، أو ألن الناقل رفض تسليمها  02المادة 

لى نحو واف أنه أحد األشخاص المشار إليهم في الفقرة ألن الشخص الذي يدعي أنه حائز لم يثبت ع
أو ألنه تعذر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الحائز  ،2 من المادة 2( أ)22الفرعية 

لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضائع، يجوز للناقل أن يبلغ الشاحن بذلك وأن يطلب منه 
ذا تعذر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، . تعليمات بشأن تسليم البضائع وا 

 02المادة . )تسليم البضائعللناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك وأن يطلب منه تعليمات بشأن  جاز
 (.0فقرة 
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ويعفى الناقل الذي يسلم البضائع بناء على تعليمات الشاحن أو الشاحن المستندي، من واجب 
ع بمقتضى عقد النقل، بصرف النظر عما إذا كان مستند النقل غير القابل للتداول قد سلم تسليم البضائ

 .يهـــــإل

من اتفاقية روتردام يثير الغموض والحيرة بشأن تنفيذ  0فقرة  02والواقع أن صياغة نص المادة 
جل النقل اإللكتروني بعدما يكون س" تنطبق القواعد التالية"االلتزام بالتسليم، حيث أنه ما معنى عبارة 

القابل للتداول ينص صراحة على جواز تسليم البضائع دون تسليم مستند النقل أو سجل النقل 
وهي أن  01اإللكتروني، فهل معنى ذلك أن تلك حاالت يضاف إليها الحاالت الواردة في نص المادة 

العثور على الطرف أو تعذر الناقل قد وصل بالبضاعة إلى المكان وفي الوقت المتفق عليه في العقد 
المسيطر أو الحائز أو الشاحن أو الشاحن المستندي، أو لم يوجه أي منهم إلى الناقل تعليمات وافية 
كان يحق للناقل أو يجب عليه أن يرفض التسليم، أو لم يسمح للناقل بتسليم البضائع إلى المرسل إليه 

لبضائع فيه؛ أو تعذر على الناقل، ألسباب أخرى، بمقتضى قانون أو لوائح المكان الذي يطلب تسليم ا
 .(1)تسليم البضائع

 ـ تنفيذ الناقل للتعليمات/2

إلى واجب الناقل البحري بااللتزام بالتعليمات  0221من اتفاقية روتردام  12تعرضت المادة 
وذلك في التي يصدرها الطرف المسيطر في ما يتعلق بتوجيه البضائع وتسليمها إلى المرسل إليه، 

 :حاالت ثالث

 الحق في توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضائع ال تمثل تغييرا ألحكام عقد النقل؛ 
  الحق في تسلم البضائع في ميناء توقف مقرر، أو في أي مكان على المسار في حالة النقل

 الداخلي؛
 الحق في االستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخر، بمن فيه الطرف المسيطر 

، وينقضي 20كون حق السيطرة قائما طوال مدة مسؤولية الناقل، حسبما تنص عليها المادة وي
 .بانقضاء تلك المدة

                                                           
(1)

 .12وائل حمدي أحمد، مرجع سابق، ص   
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 مسؤولية الناقل:  انيا

إن مسؤولية الناقل البحري من أهم موضوعات القانون البحري خاصة وأنها قد شهدت تطورا 
النقل البحري بداية من اتفاقية بروكسل لعام ملحوظا في االتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم عملية 

ثم أخيرا إلى اتفاقية روتردام لعام  2221وبروتوكوالت تعديالتها إلى قواعد هامبورغ لعام  2200
، خاصة في ما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية لمسؤولية الناقل البحري والتزاماته، فبعد أن كانت 0221

لناقل بين شحن البضاعة على ظهر السفينة لحين ما يتم تفريغها في اتفاقية بروكسل تمتد مسؤولية ا
فقد وسعت من مجال هذه المسؤولية  2221من على سطح السفينة إلى الميناء، أما قواعد هامبورغ 

وحددتها من الفترة التي تكون فيها البضاعة في حراسة الناقل إلى تسليمها في ميناء التفريغ أي من 
 .الميناء إلى الميناء

وفيما يتعلق بقواعد روتردام فكان أكثر وضوحا باعتماد النقل متعدد الوسائط وبالتالي  
فالمسؤولية تنطلق لحظة تسلم البضاعة في ميناء الشحن أو خارجها وتنتهي المسؤولية عندما يسلم 

 .وهو ما يعرف بالنقل من الباب الى الباب الناقل البضاعة أيا كان مكان التسليم

 ؤولية الناقل البحري في ظل اتفاقية روتردامـ أساس مس/0

كون إلى أساس مسؤولية الناقل البحري، على  0221من اتفاقية روتردام  22تعرضت المادة 
الناقل مسؤوال عن هالك البضائع أو تلفها، وكذلك عن التأخر في التسليم، إذا أثبت المطالب أن 

لذي تسبب أو أسهم فيه، قد وقع أثناء مدة مسؤولية الهالك أو التلف أو التأخر، أو الحدث أو الظرف ا
 .20الناقل حسبما حددت في الفصل الرابع في ما يتعلق بمدة مسؤولية الناقل في المادة 

فيكون بذلك الناقل البحري مسؤوال عن البضاعة من اللحظة التي يتسلم فيها البضاعة سواء كان 
غرض نقلها، وتنتهي عند تسليم البضاعة إلى المرسل االستالم من طرف الناقل أو أي منفذ للبضائع ب

وبالتالي فإن اتفاقية روتردام وسعت من مسؤولية الناقل عما كانت عليه في ظل االتفاقيات . إليه
وهو نفس المبدأ الذي تقوم عليه المسؤولية  (.2221واتفاقية هامبورغ  2200اتفاقية بروكسل )السابقة 

 .من القانون البحري 120للمادة  في ظل القانون الجزائري طبقا
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حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين حول تحديد : وهنا ميزت هذه المادة بين حالتين
، وحالة االتفاق على تحديد مدة 20من المادة ( ب)و( أ)مسؤولية الناقل وهو ما أشارت إليه الفقرتين 

 .من ذات المادة 2المسؤولية حسب ما أشارت إليه الفقرة 

 :ـ حالة عدم وجود اتفاق مسبق على تحديد مدة مسؤولية الناقل/أ

يكون الناقل مسؤوال عن البضاعة المشحونة منذ استالمها إلى لحظة تسليمها إلى المرسل إليه 
إذا كان قانون مكان التسلم أو لوائحه تقضي بأن تسلم البضائع إلى سلطة ما أو طرف ثالث آخر 

ائع منه، وتبدأ مدة مسؤولية الناقل عندما يتسلم البضائع من تلك السلطة أو يمكن للناقل أن يتسلم البض
 .الطرف الثالث اآلخر

كما تتحدد مسؤولية الناقل إذا كان قانون مكان التسليم أو لوائحه تقضي بأن يسلم الناقل 
هي مدة البضائع إلى سلطة ما أو إلى طرف ثالث آخر يمكن للمرسل إليه أن يتسلم البضائع منه، تنت

 .مسؤولية الناقل عندما يسلم البضائع إلى تلك السلطة أو الطرف الثالث اآلخر

 :وجود اتفاق مسبق على تحديد مدة مسؤولية الناقل ـ حالة/ب

يجوز للطرفين أن يتفقا على وقت ومكان تسلم البضائع وتسليمها، ولكن االتفاقية قيدت هذه 
ال اعتبر   :االتفاق باطالالحالة بتوافر شرطين اثنين وا 

 أن يكون وقت تسلم البضائع الحقا لبدء تحميلها األولي بمقتضى عقد النقل؛ 
 أو أن يكون وقت تسليم البضائع سابقا إلتمام تفريغها النهائي بمقتضى عقد النقل. 

هي مسؤولية  0221وتجدر اإلشارة أن مسؤولية الناقل البحري في ظل اتفاقية روتردام 
فمسؤولية الناقل البحري . الضرر الذي أصاب البضاعة أثناء فترة مسؤولية الناقلمفترضة، متى تحقق 

في هذه الحالة تتعلق بتحقيق نتيجة، وبالتالي الناقل مقيد بقرينة الخطأ المفترض، فال يحتاج المطالب 
مع  إلى توفير أدلة اإلثبات بل يكفي حدوث ضرر للبضاعة المنقولة أثناء فترة قيام مسؤولية الناقل

وجود عالقة سببية بين خطأ الناقل المفترض وبين الضرر الالحق بالبضاعة، وعليه على الناقل إثبات 
 .أن الضرر الالحق لم يكن بسبب خطأ منه
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 ـ اإلعفاء من المسؤولية في ظل اتفاقية روتردام/2

على لقد انتشرت شروط اإلعفاء من المسؤولية في منتصف القرن التاسع عشر فدرج الناقلون 
فكان الناقلون يضم نون عقود النقل شروطا اتفاقية تعفيهم من  (1).وضعها في سندات الشحن

 .(2)المسؤولية، أو يحددون مسؤولياتهم بمبالغ زهيدة تنزل إلى مرتبة اإلعفاء من المسؤولية

من اتفاقية روتردام إلى حاالت اإلعفاء من المسؤولية فجاءت  2و 0فقرة  22تعرضت المادة 
من هذه المادة  2يعفى الناقل من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة قرة الثانية بالنص على بأنه الف

أو من جزء منها إذا أثبت أن سبب الهالك أو التلف أو التأخر أو أحد أسبابه ال يعزى إلى خطأ 
 .21ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 

 2يعفى الناقل أيضا من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة فقد أشارت إلى أنه  2أما الفقرة 
من هذه المادة أو من جزء منها، إذا أثبت، بدال من إثبات عدم ارتكاب خطأ حسبما تنص عليه الفقرة 

من هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من األحداث أو الظروف التالية قد تسبب أو أسهم في الهالك أو  0
 :وتتمثل هذه الحاالت في التلف أو التأخر،

القضاء والقدر؛ مخاطر البحار أو المياه األخرى الصالحة للمالحة وأخطارها وحوادثها؛ الحرب 
واألعمال القتالية والنـزاع المسلح والقرصنة واإلرهاب وأعمال الشغب واالضطرابات األهلية؛ تقييد 

ة أو الحكام أو الناس من تدخالت أو ما الحجر الصحي؛ أو ما تقوم به الحكومات أو الهيئات العمومي
تقيمه من عوائق، بما فيها االحتجاز أو التوقيف أو الحجز الذي ال يعزى إلى الناقل أو أي شخص 

؛ اإلضرابات أو إغالق المنشآت في وجه العمال أو التوقف عن العمل أو 21مشار إليه في المادة 
على السفينة؛ وجود عيوب خفية يتعذر اكتشافها ببذل  المعوقات المتعلقة باأليدي العاملة؛ نشوب حريق

العناية الواجبة؛ فعل أو إغفال من جانب الشاحن أو الشاحن المستندي أو الطرف المسيطر أو أي 
؛ 20أو المادة  22شخص آخر يكون الشاحن أو الشاحن المستندي مسؤوال عن أفعاله بمقتضى المادة 

                                                           
 .22ص . 2211. الطبعة الثانية -الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية .القانون البحري. عباس حلمي  (1)
. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. دراسة مقارنة. الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية. عبد القادر حسين العطير  (2)

 .222ص . 2222. األردن
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 0و تستيفها أو تفريغها التي تؤدى بمقتضى اتفاق مبرم وفقا للفقرة أعمال تحميل البضائع أو مناولتها أ
،ما لم يقم الناقل أو الطرف المنفذ بذلك النشاط نيابة عن الشاحن أو الشاحن المستندي  22من المادة 

أو المرسل إليه؛ حدوث فقد في الحجم أو الوزن أو أي شكل آخر من الهالك أو التلف من جراء خلل 
يب متأصل في البضائع؛ وجود قصور أو عيب في أعمال رزم أو وسم لم يؤدها الناقل أو سمة أو ع

أو لم تؤد نيابة عنه؛ إنقاذ أرواح في عرض البحر أو محاولة إنقاذها؛ تدابير معقولة إلنقاذ ممتلكات 
ا يقوم في عرض البحر أو محاولة إنقاذها؛ تدابير معقولة لتفادي اإلضرار بالبيئة أو محاولة تفاديه؛ م

 .(1) 22و 21به الناقل من أفعال بمقتضى الصالحيات التي تخوله إياها المادتان 

ويعتبر ذلك من أهم ما جاءت به اتفاقية روتردام، حيث أنها وضعت قواعد متوازنة إلى حد بعيد 
اقل مسؤولية الن 22ألساس مسؤولية كل من الناقل والشاحن، راعت فيها قواعد العدالة، فأقامت المادة 

عن هالك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها على أساس الخطأ المفترض إذا أثبت المطالب أن 
الناقل من  0فقرة  22الضرر الذي لحق بالبضاعة قد وقع أثناء مدة التزام الناقل، بينما تعفي المادة 

ارتكبه هو أو أحد المسؤولية إذا أثبت أن سبب الهالك أو التلف أو التأخير ال يعود إلى خطأ 
 (2).تابعيــــــــــــه

من اتفاقية روتردام نجد أنها لم تبتعد كثيرا عن ما جاءت  22من المادة  2وبالرجوع إلى الفقرة 
في ما يتعلق بتحديد حاالت إعفاء الناقل من المسؤولية، بخالف أن  2200به اتفاقية بروكسل لعام 

لقة بإهمال أو خطأ الربان أو المرشد أو مستخدمي الناقل في اتفاقية روتردام قامت بحذف الحالة المتع
 .المالحة أو في إدارة السفينة، وهو ما يعرف بالخطأ المالحي

بالتخفيف من قائمة اإلعفاءات التي وردت في اتفاقية  2221فبعد أن قامت اتفاقية هامبورغ 
اته أنه قد اتخذ هو ووكالؤه أو بروكسل، بل نصت على حالة عامة إلعفاء الناقل من المسؤولية بإثب

تابعوه التدابير المعقولة لتجنب وقوع الحادث وتبعاته فضال عن بعض الحاالت الخاصة التي يعفى 
عادت اتفاقية روتردام لتعيد القائمة ذاتها تقريبا التي وردت باتفاقية  (3)فيها الناقل من مسؤوليته،

                                                           
  .من اتفاقية روتردام 22من المادة  2الفقرة  (1)
 .22وائل حمدي أحمد، مرجع سابق، ص  (2)
وهامبورغ  2200عبد الستار محمد عزيز خان، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة بين اتفاقية بروكسل  (3)

 .ه 2022، مستخلص الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، الفصل الدراسي الثاني، 2221
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فقرة  22إيجابية االتفاقية في الحاالت الواردة بالمادة بروكسل، وهنا انقسم الفقه إلى رأيين حول مدى 
، فهناك من رأى أن اتفاقية روتردام رجعت خطوة إلى الوراء من خالل هذه القائمة الطويلة من 2

اإلعفاءات، وبالتالي اعتبروها جاءت ضد مصلحة الشاحنين وحطمت محاوالت الموازنة التي قامت بها 
 .لشاحنين والناقليناتفاقية هامبورغ بين مصالح ا

أما الجانب اآلخر فرأى بأن حذف االتفاقية للحالة التي كانت واردة باتفاقية بروكسل في ما 
يتعلق بمسؤولية الناقل عن األخطاء المالحية للربان أو تابعيه، فهذا الحذف بحد ذاته يعد إنجازا 

ء بسبب عدم صالحية السفينة إضافة إلى حذف الحالة المتعلقة باإلعفا. ويصب في مصلحة الشاحنين
للمالحة، أما باقي الحاالت فهي نفسها الواردة باتفاقية بروكسل ووجودها ال يؤثر على مركز أو 
مصلحة الشاحن باعتبارها كلها حاالت عامة تتعلق بالقوة القاهرة وأخطاء الشاحن والعيب الذاتي في 

ضمن القوانين الداخلية، وبالتالي فإدراجها البضاعة وكلها تعتبر من القواعد العامة المنظمة أصال 
 .ضمن االتفاقية ال يؤثر أصال ال باإليجاب وال بالسلب

كما أن هناك من يفسر عدم أهمية تلك اإلعفاءات الواردة باالتفاقية بسبب أن القاضي هو من 
أن تلك سيقرر عدم مسؤولية الناقل دون حاجة إلى وجود هذه القائمة من تلك اإلعفاءات فضال عن 
من  1و 0اإلعفاءات لم تأت بشكل مطلق، فالشاحن يستطيع أن يتمسك بمسؤولية الناقل طبقا للفقرة 

 (1). 22المادة 

الناقل البحري يكون مسؤوال عن هالك : فنصت على أن 22من المادة  1و 0أما الفقرتين 
من هذه المادة، إذا  2بصرف النظر عن الفقرة البضاعة أو تلفها أو تأخر وصولها أو عن جزء منه 

هو الذي تسبب أو أسهم في  21أثبت المطالب أن خطأ ارتكبه الناقل أو شخص مشار إليه في المادة 
الحدث أو الظرف الذي يستند إليه الناقل؛ أو  إذا أثبت المطالب أن حدثا أو ظرفا غير مذكور في 

تأخرها ولم يتمكن الناقل من إثبات أن من هذه المادة قد أسهم في هالك البضائع أو تلفها أو  2الفقرة 
- 5 .21هذا الحدث أو الظرف ال يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 

من هذه المادة، عن كل ما يحدث للبضائع من  2يكون الناقل مسؤوال أيضا، بصرف النظر عن الفقرة 
لب أن الهالك أو التلف أو التأخر قد تسبب هالك أو تلف أو تأخر، أو عن جزء منه، إذا أثبت المطا

                                                           
(1)

 .222وائل حمدي أحمد، مرجع سابق، ص   
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عدم صالحية السفينة لإلبحار؛ أو عدم : أو أسهم فيه، أو يحتمل أن يكون قد تسبب أو أسهم فيه
وتزويدها بالمعدات واإلمدادات على النحو السليم؛ أو أن عنابر السفينة أو أجزاءها  تطقيم السفينة 

وفره الناقل من حاويات نقلت البضائع فيها أو عليها، لم تكن األخرى التي نقلت البضائع فيها، أو ما 
مهيأة وآمنة لتلقي البضائع ونقلها والحفاظ عليها؛ ولم يتمكن الناقل من إثبات أن الهالك أو التلف أو 

من هذه المادة؛ (  أ)1التأخر لم ينجم عن أي من األحداث أو الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية 
 .20فى بواجبه المتعلق ببذل العناية الواجبة بمقتضى المادة أو أنه أو 

أنها جعلت عبء اإلثبات على عاتق المطالب، في حين  1في فقرتها  22وما ُيؤخذ على المادة 
أن الناقل هو المسؤول عن البضاعة طالما أنها تحت رعايته وتسلمها في حالة جيدة كما يفترض، 

 .بة اإلثبات من قبل الشاحنفاإلشكال يطرح في ما يتعلق بصعو 

 إلتزامات الشاحن ومسؤوليته في إطار سند الشحن اإللكتروني: الفرع ال اني

 إلتزامات الشاحن: أو 

بتوفير المعلومات والتعليمات يلتزم الشاحن بموجب سند الشحن بتسليم البضاعة للنقل، كما يلتزم 
 .والمستندات للناقل

 للنقلبتسليم البضاعة ـ اإللتزام /0

من اتفاقية روتردام أنه يسلم الشاحن البضائع جاهزة للنقل، ما لم يتفق على  02تنص المادة 
وفي أي حال، يسلم الشاحن البضائع بحالة تكفل تحتملها ظروف النقل . ف ذلك في عقد النقلخال

 تسبب أذى المعتزم، بما في ذلك تحميلها ومناولتها وتستيفها وربطها وتثبيتها وتفريغها، وبحيث ال
 .لألشخاص أو الممتلكات

يؤدي الشاحن على نحو مالئم وبعناية أي واجب يقع على عاتقه بمقتضى أي اتفاق يبرم عمال 
 .22من المادة  0بالفقرة 
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عندما يتولى الشاحن تعبئة البضائع في حاوية أو تحميلها في عربة، يقوم بتستيف وربط وتثبيت 
أو فوقها على نحو مالئم وبعناية، وبحيث ال تسبب أذى لألشخاص المحتويات في الحاوية أو العربة 

 .أو الممتلكات

يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة للناقل في الزمان والمكان المتفق عليه فيما بينهما بعقد النقل 
ويقع على الشاحن التزام التسليم، بالصورة التي تكون فيها جاهزة للنقل على أن يحافظ على  البحري،

سالمة البضائع دون أن تتسبب في اإلضرار باألشخاص أو الممتلكات ما لم يتم االتفـــــــاق على 
 .خـــــــــالف ذلـــك

كما يتحمل الشاحن التزاما حين تعبئة البضائع في حاوية أو عربة بأن يقوم بتستيف البضائع 
ال يشكل ضررا باألشخاص أو وربطها وتثبيتها بعناية وبشكل مالئم ضمن الحاوية أو العربة بما 

وهذه الحالة ظاهريا تبدو وأنها تدخل ضمن مسؤولية الناقل وليس الشاحن، لكن طالما يقوم . الممتلكات
 (1).به الشاحن فعليه إنجازه بالشكل المناسب والصحيح

في الحاويات بالطريقة  عناية ويضعهاوبما أن الناقل مطالب، بأن يتسلم البضاعة بكل  
وكذلك عند الوصول يجب عليه أن يقوم بتفريغ البضاعة من السفينة إلى الميناء وتسليمها  المناسبة،

فيجب أن يقوم الشاحن بالتزامه بالشكل ذاته لضمان . اإلى المرسل إليه بنفس الحالة التي تم شحنها فيه
 .وصول البضاعة دون خطر تعرضها ألي ضرر

                                                           
في قضية شركة   Aix-en-Provence، محكمة االستئناف بباريس في 0222جوان  02في قرار مؤرخ في   (1)

Cosco China Ocean Shipping Company   ضد شركةSociété Allianz Via Assurance et autre   
، اعتبرت محكمة االستئناف بباريس أن 2221ماي  22لكن في قرار . قضت بمسؤولية الناقل بسبب خطأ في التغليف

التحضير غير الصحيح للحاوية من قبل الشاحن والمعبأة من قبله يرجع إلى أن جهاز المراقبة أظهر درجة حرارة 
وقد عبرت .  .Ghada Rizk. Op. Cit. P 15 :، ينظرمرتفعة بشكل غير طبيعي في الحاويات قبل التكفل بها

محكمة التمييز األردنية بأن الناقل ال يضمن ما يلحق البضاعة من ضرر إذا كانت هذه األضرار ناتجة عن سوء 
سيما وأن الكشف . التغليف الستعمال براميل للحفظ من نوع متدني بحيث أصبحت تشكل خطرا على السفينة وحمولتها

ضاعة بواسطة مختصين أدى إلى نتيجة أن الناقل لم يرتكب خطأ أو إهماال ساهم بإلحاقه الضرر الذي أجري على الب
 René Rodière. Traité Général de droit maritime. Op. Cit. P 283: ، ينظربالبضاعة موضوع الدعوى
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أثناء مدة مسؤوليته، حسبما يقوم الناقل : من اتفاقية روتردام على أنه 22هذا وقد نصت المادة 
ومناولتها وتستيفها ونقلها  وتحميلها، بتسلم البضائع  02 المادةورهنا بأحكام  (1)20 المادة يفحددت 
 .وبعناية مالئمو حا وتفريغها وتسليمها على نهب واالعتناءوحفظها 

وبالفصول  0، ودون مساس بسائر أحكام الفصل ادةـــــــالممن هذه  2عن الفقرة  بصرف النظرو 
 لــــــــــالمرسمستندي أو لالشاحن أو الشاحن ا ولىــــــيتللناقل والشاحن أن يتفقا على أن  يجوز ،2 إلى 1
 .دــل العقـــــــــتفاصي يف االتفاقذلك  إلىويشار . اــا أو تفريغهـائع أو مناولتها أو تستيفهـالبض لـــتحميه يإل

من حيث ما تم االتفاق عليه فهو ال  Fio (2)معنى ذلك أن الشاحن يقوم بتنفيذ ذلك طبقا لشرط 
محل نقد من  2فقرة  02ولقد كان نص المادة . يقوم بتنفيذ كل االلتزامات التي يتضمنها هذا الشرط

مجلس الشاحنين األوربي من حيث أنه نظام متواجد في القانون الوطني، على الرغم من أن اتفاقية 
 (3).الهاي فيسبي لم تتضمنه

 ر المعلومات والتعليمات والمستندات للناقلـ اإللتزام بتوفي/2

من اتفاقية روتردام بأن يستجيب كل من الناقل  01يلتزم الشاحن البحري بموجب المادة 
والشاحن لما يقدمه أحدهما إلى اآلخر من طلبات لتوفير المعلومات والتعليمات الالزمة لمناولة 

موجودة في حوزة الطرف متلقي الطلب أو كان البضائع ونقلها بصورة مالئمة، إذا كانت المعلومات 
الطرف متلقي الطلب قادرا على توفير التعليمات ضمن الحدود المعقولة ولم تكن تلك المعلومات أو 

 .التعليمات متاحة في حدود المعقول للطرف الطالب من مصدر آخر
                                                           

 ,Tribunal commercial de Marseilleوليبيا والعديد من دول أمريكا الجنوبية، وهو المبدأ المتبع في الجزائر  ( 1)

26/03/1982, P30, Cour d’appel de Aix en provence, 15/02/2007, n° 05/06156, Cour 

d’Appel de Paris, 08/07/1982, Revue de droit maritime Français, 1982, P 754 محمد : ينظر
ا للقانون البحري القطري واالتفاقات الدولية، المجلة مرسي عبده، التصدي لالحتيال المتعلق بالوثائق البحرية وفق

 .221القانونية والقضائية، قطر، دون تاريخ،  ص 
(2)

 Free in and out. (En transport maritime, cette clause signifie que les frais de :  FIO 

que ceux du manutention pour la mise à bord et l’arrimage des marchandises ainsi 

désarrimage et de la mise à quais à destination ne sont pas à la charge du transporteur. Ils 

sont supportés à l’embarquement par le chargeur et au débarquement par l’importateur ou 

  : Sur le site. Sigles et abréviations du secteur maritime son représentant).

maritimes.htm.  -maritime/Sigles-http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transport

: 12/05/2016 Visité le 
 .222وائل حمدي أحمد، مرجع سابق، ص  ( 3)
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ة البحرية، قد البيانات المتعلقة بطبيعة وقيمة البضائع هي عملية ضرورية لحسن سير الرحل
يحدث في بعض األحيان أن يقوم الشاحن عمدا بتقديم بيانات غير صحيحة ألسباب مختلفة مما 

 (1).يسمح بإعفاء الناقل

وال شك في أن هذا المبدأ تأكيد لاللتزام بمبدأ حسن النية بين الناقل والشاحن في تنفيذ عقد 
ويبدو من ذلك أن مفهوم تسليم البضائع . النيةالنقل، من حيث واجب التعاون الذي يفرضه مبدأ حسن 

للناقل بشكلها جاهزة هو المسيطر الوحيد في هذه المادة بدال من التغليف والتحميل والتستيف 
 (2).المنصوص عليه في نفس المادة

يقدم الشاحن إلى الناقل عند تسليمه البضائع البيانات المتعلقة بها وتقي د هذه البيانات في سند 
، وعلى الشاحن أن يقدم إلى الناقل العالمات الرئيسية الالزمة للتحقق من نوع البضاعة، وأن الشحن

تكون مطبوعة أو موضوعة بأية طريقة أخرى ظاهرة على البضائع غير المغلفة أو على الصناديق 
 (3).واألغلفة المعبأة فيها البضائع بحيث تظل قراءتها ميسورة حتى نهاية السفر

الوقت  يفالناقل،  الشاحن أن يزودبأنه على من اتفاقية روتردام فجاء مضمونها  02أما المادة 
للناقل  المعقولحدود  يفمتاحة  رالبضائع من معلومات وتعليمات ومستندات غي يخصا مب، المناسب

 :، ضروريةالمعقولحدود  يفمن مصدر آخر، وهي، 

ب أن يتخذها الناقل جي التيحتياطات الذلك ا يا فم، بمالئمةالبضائع ونقلها بصورة  لمناولة ( أ)
 ؛ المنفذأو الطرف 

أو لوائح أو اشتراطات أخرى تتعلق  قوانينا تقرره السلطات العمومية من ملاقل الن والمتثال ( ب)
ا يلزمه من معلومات مب المناسبالوقت  يف، شريطة أن يبلغ الناقل الشاحن المعتزمبالنقل 

 .وتعليمات ومستندات
                                                           

(1)  Ben Aziza Boukef Rim. La responsabilité du transporteur maritime de marchandise en 

droit tunisien. Master en droit. Paris. P 50.           
(2)

  Herman Lange, les responsabilités du chargeur dans ses relations avec le 

manutentionnaire, Le droit maritime Français, Acte du colloque AFDM-ABDM, le 18-19 

Octobre 2007. P 114 
كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  (3)

  .20، ص 0222مصر، 
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ت معلومات وتعليمات ومستندات معينة ذا ربتوفي محددس أي واجب مما ي المادةهذه  يفليس 
أو لوائح أو اشتراطات أخرى تتعلق  قوانينا تقرره السلطات العمومية من مب صلة بالبضائع، عمال

 .المعتزمبالنقل 
اتفاقية يعتبر هذا اإلجراء مستحدثا بالنظر إلى ما ورد بشأن التزامات الشاحن في كل من 

، وبالتالي فهو يوفر بل يضمن حماية أكبر لعملية النقل 2221واتفاقية هامبورغ  2200بروكسل 
 .البحري تحقيقا لغايتها وهو نقل البضاعة وتسليمها على أفضل حال إلى المرسل إليه

الوقت  يفيزود الشاحن الناقل، من اتفاقية روتردام نصت على أنه  22غير أن المادة 
 سجالتمستندات النقل أو  وإلصدارتفاصيل العقد  إلعداد الالزمةالصحيحة  بالمعلومات، المناسب
؛ واسم الطرف الذي يذكر 22 المادةمن  2الفقرة  يفإليها  المشارا فيها التفاصيل مب، اإللكترونيةالنقل 

تند إليه، إن وجد؛ واسم الشخص الذي سيصدر مس المرسلتفاصيل العقد أنه هو الشاحن؛ واسم  يف
 التي المعلوماتالشاحن قد تكفل بصحة  يعتبرو . مره، إن وجدأل لكترونيإلاالنقل أو سجل النقل 

ويعوض الشاحن الناقل عما . المعلوماتوقت تلقي الناقل تلك  المادةمن هذه  2الفقرة  بمقتضىيوفرها 
 .من خسارة أو ضرر المعلوماتينجم عن عدم صحة تلك 

بالتزام الشاحن بتقديم معلومات صحيحة إلى الشاحن حول تفاصيل  ويتعلق األمر في هذه الحالة
البضاعة، وقيمتها وطبيعتها، على أن يلتزم بتعويض الناقل في حال تعرض البضاعة ألي ضرر 

من اتفاقيــــــــة  1فقرة  1نتيجة عدم صحة تلك المعلومــــــات، وتجد هذه القاعــــــدة أساسهــــــــا في المادة 
من القـــــانون الفرنســـــــي  22من القانون البحــــــري الجزائــــري، والمادة  122، والمــــــــادة 2200ــــروكسل بـــ

 (1).2222لعـــــام 

                                                           
(1)

لقد أقرت الغرفة التجارية في محكمة النقض فيما يتعلق بالتصريح الكاذب، بأن العالمات والمعايير لم تكن مطابقة   
لتلك المنصوص عليها في سند الشحن، تسمية خاطئة، والعات ذات معدن متالعب، وأيضا وزن غير صحيح، مجرفة 

وقد قضت محكمة النقض ، Didier Picon. Op. Cit. P 33ميكانيكية مزودة بملحقاتها لم يتم التصريح بوزنها، 
طن في حين أنه بعد االنتقال إلى ميناء  20,200تم التصريح على أن شحنة من الخشب ذات وزن يقدر بـ : الفرنسية

غير أن رافعة السفينة لم تكن لتتحمل حمال أكثر . طن 02,112، حيث بلغت "الوزن المكتسب"الشحن كان لها وزن 
محكمة النقض رفضت . ي لحظة الوصول، فإن العماد الذي كان يدعمها تكسر، وألحق أضرارا بالسفينةف. طن 01من 

الضرر الالحق بالناقل، بعد أن ميز العالقة  الطعن ضد قرار محكمة االستئناف الذي أدان وكيل الشحن لتعويض
يلتزم الشاحن بتقديم معلومات صحيحة كما ،      Ghada Rizk. Op. Cit. P 35 :السببية بين الخطأ والضرر، ينظر
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ولم تغفل اتفاقية روتردام عن اإلشارة إلى التزام الشاحن بتبليغ الناقل بطبيعة البضاعة المنقولة 
من  20ع ذات الطبيعة الخطرة، وذلك ما يتجلى من خالل المادة بحرا سيما ما تعلق بنقل البضائ

كم طبيعتها أو حأن تصبح، ب يحتملها نأ المعقولفعندما تكون البضائع، أو يبدو من اتفاقية روتردام، 
 :أو البيئة الممتلكاتأو  األشخاصخاصيتها، خطرا على 

طرف  إلىالناقل أو  إلىوقت مناسب قبل تسليمها  يفالبضائع  بخطورةيبلغ الشاحن الناقل  (أ(
ذا ل. منفذ من مصدر آخر،  ورتهابخطعلى علم  المنفذيكن الناقل أو الطرف  ميفعل الشاحن ذلك ول موا 

 بذلك من خسارة أو ضرر؛  غبالاإلالناقل عما ينجم عن عدم  تجاه كان الشاحن مسؤوال

ا يتوافق مع أي قانون أو لوائح أو مو وسمة أعال الخطرةويضع الشاحن على البضائع ( ب )
 المعتزماشتراطات أخرى من جانب السلطات العمومية تكون سارية أثناء أي مرحلة من النقل 

ذا ل. لتلك البضائع  التقصيرالناقل عما ينجم عن ذلك  تجاه يفعل الشاحن ذلك، كان مسؤوال موا 
 .من خسارة أو ضرر

 ويتعلق األمر، 2200من معاهدة بروكسل  2مادة وهذا المبدأ نفسه الذي نصت عليه ال

بالبضائع القابلة لاللتهاب أو االنفجار أو الخطر التي لم يكن الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ليسمح 
بشحنها في السفينة لو علم بنوعها أو طبيعتها يجوز في أي وقت قبل تفريغها إنزالها من السفينة في 

زالة خطورتها بمعرفة الناقل بدون أي تعويضأي مكان أو إعدامها  ويكون شاحن هذه البضائع  ،وا 
مسؤوال عن األضرار والمصاريف الناشئة أو الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر عن شحنها في 

من القانون البحري  221وهو نفس المبدأ الذي أشار إليه المشرع الجزائري في المادة  .السفينة
 .الجزائـــــري

يالحظ على اتفاقية روتردام في هذا الشأن أنها اعتمدت أساسيات جديدة لم تعرفها  وما
االتفاقيات السابقة، فتعرضت للبضائع الخطرة باعتبار أنها تبدو بحكم طبيعتها أنها خطرة، أو أنها من 

 .المحتمل بحكم خاصيتها أن تكون كذلك
                                                                                                                                                                                

إذ تم تعليق مسؤولية الشاحن الذي أعطى . ومحددة للناقل حول الرعاية الخاصة المتطلبة للبضائع التي أوكلت إليه
 2درجة مئوية في حين أن هذا النوع من البضاعة يجب نقله على  0,1تعليمات لنقل فواكه األفوكا عند درجة حرارة 

 Jean Charle Vincent. Responsabilité et obligations du chargeur en  :ظردرجات مئوية، ين

conteneur. Master en Droit. 2006/2007. P31 
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ي يبدو عليها أو يحتمل أن تشير فيكفي أن تكون البضاعة في ظاهرها من نوع البضائع الت
 (1).خصوصيتها أنها من البضائع الخطرة

كما فرضت االتفاقية على الشاحن التزاما بضرورة وضع عالمات على البضاعة أو وسما 
ضمن ما تشترطه القوانين واللوائح، األمر الذي يدل على أن اتفاقية روتردام جاءت أكثر صرامة 

 .زامات الشاحن بخصوص نقل البضائع الخطرةووضوح ودقة في ما يتعلق بالت

 بدفع أجرة النقل ـ اإللتزام/2
أجرة النقل ”إذا تضمنت تفاصيل العقد العبارة من اتفاقية روتردام بأنه  00تضمنت المادة 

أو عبارة مشابهة، فال يجوز للناقل أن يتمسك تجاه الحائز أو المرسل إليه بأن أجرة النقل “ مدفوعة سلفا
  .وال تنطبق هذه المادة إذا كان الحائز أو المرسل إليه هو أيضا الشاحن .لم تدفع

معنى ذلك أنه يقع على الشاحن التزام رئيسي هو دفع أجرة النقل وال يمكن للناقل أن يرجع على 
الحائز أو المرسل إليه في حالة عدم قيام الشاحن بتنفيذ التزامه، وبناءا على ذلك ال يمكن للناقل أن 

عن تسليم البضائع إلى المرسل إليه بدافع عدم دفع أجرة النقل ما دام أن الناقل بادر بالقيام  يمتنع
بعملية النقل البحري للبضائع من البداية دون حصوله على مبلغ النقل سلفا طبقا لما أشارت إليه المادة 

النقل مسبقا قبل بدء ، خاصة وأن نفس المادة تؤكد على أن يتضمن العقد عبارة تفيد استالم أجرة 00
 .عملية النقل البحري

                                                           
بعد التحميل في مختلف الموانئ الصينية، هذه السفينة التي بدأت في . جاكرتا CMAففي السفينة المتعلقة بالقضية   (1)

بعد أن عبرت بسالم مضيق ملقا، ثم عبرت المحيط . عودتها إلى أوربارحلة  2222بدأت في جويلية ... 2221
في مساء نفس اليوم . 2222جويلية  22الهندي ثم عبرت قناة السويس، توقفت في ميناء دمياط بمصر أين غادرته في 

غلب على الحريق، شب حريق على متنها، أخذ بسرعة أبعادا كبيرة، الوسائل الموجودة على متن السفينة لم تكن كافية للت
تم إخالء . تمت دعوة لتقديم المساعدة مع تصريح بالخسائر المشتركة. بعض أفراد الطاقم تعرضوا لجروح أثناء المقاومة

جويلية والسفن المساعدة وصلت لعين المكان واستغرقت أسبوع على  22السفينة كلية من طرف الطاقم والربان في 
حاوية  022السفينة إلى مالطا أين تم تفريغ حمولتها وقدرت الخسائر بها بحوالي تم قطر  .األقل للتغلب على الحريق

 2222أوت  02المحكمة التجارية بمرسيليا في ... وأخضعت السفينة إلصالحها مما كلفها مبلغ يقارب تكلفة إنشائها
ال في وقوع الحادث وال في  وفي النهاية رأت المحكمة عدم ثبوت مسؤولية الناقل البحري،. قامت بتعيين خبير قضائي

تتمثل ( مواد مؤكسدة) 2.1ذلك أن الخسائر كانت نتيجة وجود إحدى الحاويات تتضمن مواد خطرة من صنف . نتائجه
 .Jean Charles Vincent: ينظر. في هيبوكلوريت الكالسيوم، ولم يتم حفظها بمكان بارد حسب ما تتطلبه طبيعتها

Op.Cit. P 46. 
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غير أنه إذا كان الشاحن هو نفسه الحائز أو المرسل إليه جاز للناقل التمسك بعدم تسليم 
البضاعة واللجوء إلى مختلف الطرق سواء الودية أو القضائية لمطالبة الشاحن بتنفيذ التزامه بدفع 

 .أجـــــرة النقل

 مسؤولية الشاحن:  انيا

 يتحمل الشاحنمن اتفاقية روتردام أساس مسؤولية الشاحن، فجاء فيها أن  22ت المادة تضمن
 نجمأو ذلك الضرر قد  الخسارةمسؤولية ما يتكبده الناقل من خسارة أو ضرر إذا أثبت الناقل أن تلك 

ناجم أو الضرر ال بالخسارةباستثناء ما يتعلق و  .االتفاقيةهذه  بمقتضىالشاحن بواجباته  إخاللعن 
يعفى الشاحن من كل  20 والمادة 22 المادةمن  0الفقرة  بمقتضىالشاحن بواجباته  إخاللعن 

ارتكبه هو  خطأ إلىيعزى  الأو الضرر أو أحد أسبابه  الخسارةمسؤوليته أو جزء منها إذا كان سبب 
  .20 المادة يفأو أي شخص مشار إليه 

 إال يكون الشاحن مسؤوال ، الالمادةهذه  بمقتضىعندما يعفى الشاحن من جزء من مسؤوليته و 
 يخطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه ف إلىأو الضرر الذي يعزى  الخسارةمن  الجزءعن ذلك 

 .20 المادة
كما أن مسؤولية الشاحن ال تمتد إلى التأخير في تنفيذ التزاماته التي تفرضها االتفاقية، حيث أن 

التي تقع على الشاحن بموجب االتفاقية، في حين أنه من االلتزامات التي ذلك ال يعد من االلتزامات 
 (1).تقع على الناقل، ومن ثم فإن مثل هذا االلتزام يخضع لقواعد القانون الوطني

تحدد مسؤولية الشاحن على أساس  2221أو اتفاقية هامبورغ  2200إن معاهدة بروكسل 
باالعتبار اللتزاماته التعاقدية، بخالف اتفاقية روتردام التي تحدد الخطأ الناتج عن أفعاله دون األخذ 

مما يجعلها مسؤولية واجبة . نطاق مسؤولية الشاحن من خالل التزاماته التي أقرتها االتفاقية نفسها
 .اإلثبات وليت مسؤولية مفترضة

حن بمقتضى كما تقع على عاتق الشاحن المستندي الواجبات والمسؤوليات المفروضة على الشا
وتكون لـه حقوق الشاحن ودفوعه التي تنص عليها االتفاقية، هذا  ،11هذا الفصل وبمقتضى المادة 

                                                           
(1)

 .222أحمد، مرجع سابق، ص  وائل حمدي  
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وهو ما أثارته  .وال  يتعلق األمر بما على الشاحن من واجبات أو مسؤوليات وما له من حقوق أو دفوع
 .من اتفاقية روتردام 22المادة 

 ه ممن يقومون بواجباته، وبالتالي يكون مسؤوال علىأفعال غير  هذا ويكون الشاحن مسؤوال عن
نتيجة أفعال يقدم عليها  20أي إخالل بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى اتفاقية روتردام ضمن المادة 

أو يغفلها أي شخص كان قد عهد إليه بأداء أي من واجباته، بمن فيهم الموظفون والوكالء والمتعاقدون 
ن الشاحن مسؤوال عن األفعال التي يقدم عليها أو يغفلها الناقل أو الطرف من الباطن، ولكن ال يكو 

 .المنفذ الذي يتصرف نيابة عن الناقل والذي كان الشاحن قد عهد إليه بأداء واجباته

غير أن الشاحن ال يكون مسؤوال بناءا على حاالت اإلعفاء من المسؤولية والتي منحتها له 
حالة ما أثبت أن أسباب إصابة : في حالتين 22من المادة  2و  0تين اتفاقية روتردام بموجب الفقر 

البضاعة بأضرار ترجع إلى أخطاء خارجة عن نطاقه أو نطاق تابعيه أو وكالئه، أما في حالة أن كان 
جزء من األضرار الالحقة بالبضاعة ال يرجع إلى سبب متعلق بالشاحن أو تابعيه، أصبح بذلك 

الجزء الذي يرجع إليه وبسببه وال يعتبر مسؤوال عن كل الخسارة الالحقة الشاحن مسؤوال فقط عن 
 .بالبضاعة

فبشأن أساس المسؤولية، جعلت اتفاقية روتردام المسؤولية مفترضة في جانب الناقل، في حين 
أنها في جانب الشاحن واجبة اإلثبات، األمر الذي يجعل البعض يرى أنها حققت نوعا من التوازن إلى 

 (1).يد ألساس المسؤوليةحد بع

 اآل ار الناتجة عن الوظائف القانونية لسند الشحن اإللكتروني :المطلب ال اني

بعد أن كانت البيانات والمعلومات الواردة بسند الشحن يتم إرسالها بالطريقة التقليدية التي 
واستخدام وسائل تستغرق وقتا طويال وجهدا وتكاليف باهضة، أصبحت بفضل التكنولوجيا الحديثة 

االتصال اإللكترونية تتم بكل يسر وسهولة وبأقل تكاليف ومدة زمنية قصيرة جدا في ظل استخدام 
 .شبكة اإلنترنت وما توفره من مزايا في هذا المجال

                                                           
(1)

 .212وائل حمدي أحمد، مرجع سابق، ص   
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وكان هناك شبه إجماع في ما يتعلق بسند الشحن اإللكتروني وعدم اختالفه عن سند الشحن 
التصال المستخدمة، لكن اإلشكال يطرح في ما يتعلق بآثار هذا السند التقليدي ما عدا في وسيلة ا

بخصوص وظائفه القانونية وحجيته في اإلثبات، فهل هي نفس اآلثار ونفس الوظائف التي يعرفها سند 
الشحن التقليدي، أم أن اتصاله واقترانه بوسائل االتصال اإللكترونية غي ر من طبيعته ووظائفه 

 القانونية؟

واقع، إن القواعد القانونية، ال سيما قواعد الهاي ـ فيسبي أو قواعد هامبورغ لم تتنبأ بشكل في ال
فبالمقارنة مع باقي االتفاقيات الدولية للنقل البحري، فإن قواعد . واضح ودقيق لمسألة عبء اإلثبات

 (1).قواعد حجية اإلثبات 22روتردام توضح من خالل المادة 

ا التساؤل من خالل بحث مدى موائمة الوظائف القانونية لسند الشحن سوف يتم اإلجابة على هذ
 .التقليدي مع المعطيات والمفاهيم الحديثة التي تميز سند الشحن اإللكتروني

 أداة إ بات بوصفه سند الشحن اإللكتروني : الفرع األول

القانوني للسند، لقد ذهب البعض إلى القول أن سند الشحن اإللكتروني ال يعتبر سندا بالمعنى 
ألنه قبل ظهوره على شاشة الحاسوب أو تفريغه على الورق فإنه يكون غير مرئي، حيث تم إدخال 
عبارات العقد وشروطه داخل الحاسوب، إن هذه العبارات ال تكون مرئية لدى الطرف اآلخر الذي 

د تحريك أجزاء معينة في يستخدم الجهاز المستقبل لهذه المعلومات التي غالبا ما تكون مشفرة، إال بع
جهاز الحاسوب ومن ثم تظهر هذه المعلومات على شاشة الجهاز حيث يتم تفريغها على الورق وبعدها 

 (2).يتم تحليل الشفرة التي كتبت بها هذه المعلومات

بعدم  00/22/0222جلسة  212وقد قضت محكمة النقض المصرية بموجب الطعن رقم 
نما اعتبرته مبدأ ثبوت الكتابة باعتبار أن  إعطاء السند اإللكتروني حجية الدليل الكامل في اإلثبات وا 

                                                           
(1 )

Philippe Delebecque, La liberté contractuelle en droit des transport maritimes de 

marchandises, L’exemple du contrat de volume soumis au règles de Rotterdam, Presses 

Universitaires d’Aix Marseille-PUAM, 2013, P277 et 278.  
هاشم الجزائري، اآلثار المترتبة على استعمال سند الشحن اإللكتروني في النقل البحري، ورقة عمل مقدمة إلى  (2)

 .22و 20، جامعة اليرموك، كلية القانون، إربد، األردن، ص 0220جويلية  20إلى  20مؤتمر القانون والحاسوب، 
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الورقة المرسلة عن طريق الفاكس ليست إال ورقة عرفية ال حجية لها في اإلثبات طالما أن المطعون 
 (1).ده أنكرهاض

غير أن الضرورة التي فرضتها الحاجة إلى اللجوء إلى الوسائط اإللكترونية في مجال النقل 
البحري، نظرا لما يعانيه هذا المجال من بطء في وصول سند الشحن إلى صاحب الحق في البضاعة، 

الورقية، كانت  أو خطر تعرضه ألي تلف أو ضياع بسبب ما تعرفه المعامالت التقليدية بالمستندات
هي الضرورة الملحة لالعتراف بسندات الشحن اإللكترونية، رغم عدم االعتراف بها في أغلب القوانين 
البحرية العربية، بسبب التردد في استخدامها بسبب الخوف من التعرض إلى المخاطر التي قد تعترض 

 .التعامالت اإللكترونية عموما

  Grant V.Southwestern and county properties: فبموجب القضية المتعلقة بـ

حكم هذا القضاء بأن سندات الشحن اإللكترونية تعتبر سندات ، التي عرضت على القضاء االنجليزي
أثناء صدور الحكم على هذا الموضوع بقوله أن ضرورة ( Walton.J)وقد عقب القاضي قانونية 

وضرورة تحليل الشفرة التي كتبت بها هذه وجود جهاز لعرض المعلومات المكونة لسند الشحن 
 (2).المعلومات ال يسلب هذا السند قيمته القانونية

وفي الوقت الذي برز فيه التعامل عبر الوسائط اإللكترونية وأصبح ذا أثر وقيمة اقتصادية، 
وحيث أصبحت العقود المبرمة عبرها تشكل عبئا ثقيال على كاهل القانونيين وذلك في ظل غياب 

ريعي يعترف لهذه الوسائل المبتكرة بقدرتها على إنجاز المعامالت االقتصادية، كان ال بد من قيام تش
الفقه والقضاء بالمحاوالت االجتهادية لمنح هذه الوسائط القيمة المرجوة، وعدم إهدارها كوسائل تمتاز 

                                                           
لما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبينا بها استقالة مسببة، مرسلة إليها عن  (1)

الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده، فإن هذه الورقة التي يحتفظ المرسل بأصلها لديه، كما هو متبع طريق 
أ ثبوت بالكتابة، تجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن في حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس، تعتبر مبد

ذا رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة، إحالة الدعوى إلى التحقيق إلثبات واقعة االستقالة، بكافة طرق  القضائية، وا 
ة، ال حجية لها اإلثبات، تأسيسا على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إال صورة لورقة عرفي

في اإلثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها، ولم تقدم في أصلها، فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه 
عبد الفتاح مراد، موسوعة مراد ألحداث أحكام محكمة النقض الجنائية والمدنية، الجزء : ينظر. القصور في التسبيب
 .202 ، ص2222/0220الثالث، الفترة بين 

  .22هاشم الجزائري، مرجع سابق، ص ( 2)
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ورغم ما حملته هذه السندات . بالسرعة واألمان من ناحية، وبالقبول لدى المتعاملين بها من ناحية ثانية
اإللكترونية من تباين في اآلراء إال أنها تمخضت في نتيجتها عن إجماع بإضفاء الحجية القانونية 
نزالها بمنزلة اإلسناد العادية كمحررات عرفية مقبولة أمام  الالزمة في اإلثبات لهذه الوسائل وا 

 (1).القضاء

وقد احتل اإلثبات اإللكتروني مكانة مهمة في مجال اإلثبات المدني ال سيما في مجال 
المعامالت اإللكترونية، بحيث تزايد استخدام الكتابة اإللكترونية بشكل مضطرد ألهميتها في تحقيق 

بالرغم  االقتصاد في التعاقد، ذلك إن إبرام التصرفات القانونية تتم بأقصر وقت وأقل جهد وأدنى نفقات
من المسافات الكبيرة التي تفصل بين أطراف العقد، مما يتيح لألفراد السرعة والدقة في إبرام العقود 

  (2). القانونية وسهولة إثباتها

، فقد نصت على قبول 2222من القانون النموذجي األونسيترال لعام  2وبالرجوع إلى المادة 
اإلثبات على أساس أنه يعطى للمعلومات التي تكون  رسائل البيانات واعترفت بحجيتها الكاملة في

على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في اإلثبات، ويولى االعتبار لجدارة الطريقة التي 
استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبالغ رسالة البيانات بالتعويل عليها، ولجدارة الطريقة التي 

مات بالتعويل عليها، وللطريقة التي حددت بها هوية استخدمت في المحافظة على سالمة المعلو 
 .منشئها، وألي عامل آخر يتصل باألمر

إن مسألة إعداد وتهيئة أدلة اإلثبات في ضوء وسائل االتصال الحديثة وفي مقدمتها الرسائل 
نما أضحت تتم بلحظات،  اإللكترونية لم تعد كما هو عليه الحال في السابق، تستغرق وقتا وجهدا، وا 
ومن ثم فإن تقنين هذه الوسائل في اإلثبات أولى باالعتماد من إجازة اإلثبات بكافة طرق اإلثبات، 
بمعنى يجب أن يكون رد الفعل على وجوب تهيئة أدلة اإلثبات، كما هو الحال في التصرفات القانونية 

تطور وسائل اإلثبات  المدنية، معتدال بالنسبة للتصرفات القانونية التجارية، وذلك باإليمان بضرورة
 (3).وتقنين هذه الوسائل واألساليب المتطورة

                                                           
  .220فادي محمد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص   (1)
  .2، ص 2211عبد العزيز فهمي هيكل، التطور اإللكتروني للمكاتب، دار الكتب الجامعية، بيروت، لبنان، ( 2)
  .222علي عبد العالي خشاب األسدي، مرجع سابق، ص ( 3)
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من قانون األونسيترال النموذجي نجد أنها تعرضت إلى حجية إثبات  22ومن خالل المادة 
السند اإللكتروني إذا كان صادرا عن المنشئ وهو من قام بإرساله، وبالتالي يكون على عاتق المنشئ 

تروني لم يصدر عنه أو من ينوب عنه ولم يقم بإرساله بنفسه، أو أن البيانات إثبات أن هذا السند اإللك
التي وصلت إلى المرسل إليه لم تصل صحيحة بشكلها األصلي، لينفي ما جاء بالسند، وهذا ما يعتبر 

 .قرينة بسيطة، فيكون السند منسوبا إلى المنشئ على أن يقوم هذا األخير بإثبات عكس ذلك

لمرسل إليه أن يعتبر رسالة البيانات أو سند الشحن اإللكتروني صادرا من غير أنه يمكن ل
 :المنشئ أو الشاحن ويتصرف على أساس ذلك بناءا على الشروط اآلتية

  إذا طبق المرسل إليه تطبيقا سليما للتأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت عن المنشئ
 .بإجراء سبق أن وافق عليه لهذا الغرض

  رسالة البيانات التي تسلمها المرسل إليه ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم إذا كانت
عالقته بالمنشئ أو بأي وكيل له من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ نفسه ليثبت أن 

 (1).رسائل البيانات صادرة عنه

ون من قان 22من المادة  0غير أن هذا المبدأ ورد عليه استثناءين أشارت إليهما الفقرة 
األونسيترال النموذجي متى توفرا اعتُبر تصرف المرسل إليه بسند الشحن اإللكتروني الغيا ومخالف 

 :للقانون بناءا على ما هو معمول به في رسائل البيانات

  إذا تسلم المرسل إليه إشعارا من المنشئ يفيد بأن سند الشحن اإللكتروني أو البيانات الواردة
 .لتالي تكون هنا فرصة للمرسل إليه للتصرف على هذا األساسفيه ليست صادرة عنه، وبا

  إذا تمكن المرسل إليه من معرفة حقيقة سند الشحن وبياناته وتبين له إذا بدل العناية الالزمة
 .والمعقولة أن يكتشف أنها ليست صادرة عن المنشئ

اعترف صراحة بمطابقة  2222هذا ويمكن اإلشارة إلى قانون األونسيترال النموذجي لعام 
 2السندات اإللكترونية للسندات التقليدية وكذلك في ما يتعلق بحجيتها في اإلثبات من خالل المواد 

منه، فأشارت صراحة على أنه يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما  2و 1و

                                                           
  .من اتفاقية روتردام 2فقرة  22المادة  (1)
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قه من حجية في اإلثبات، وفي سبيل تقدير هذه الحجية يراعى جدارة الطريقة التي استخدمت في تستح
إنشاء أو تخزين أو إبالغ رسالة البيانات بالتعويل عليها وللمحافظة على سالمة وصحة البيانات 

 .الواردة في رسالة البيانات

ذا كانت القواعد العامة تقضي بأنه ال يجوز إثبات عكس ما  هو ثابت بالكتابة إال بالكتابة، وا 
فإن هذه القواعد ال تطبق في المواد التجارية، ومن ثم يجوز إثبات عكس بيانات سند الشحن بكافة 

وهو ما ينطبق على سند الشحن اإللكتروني وبياناته طالما أن يتساوى من حيث  (1).طرق اإلثبات
 .التقليدي القيمة القانونية ومن حيث حجية اإلثبات مع سند الشحن

ذا كان الشاحن يعد ضامنا  ذا كانت حجية السند في ما بين طرفيه تقبل الدليل العكسي وا  وا 
للناقل عن صحة البيانات الواردة بالسند والصادرة منه، فإنه ال يقبل من الناقل إثبات عكس ما جاء به 

طبق على سندات الشحن من بيانات تجاه الغير، فالسند حجية مطلقة في اإلثبات لصالحه، وهو ما ين
اإللكترونية التي ترد في شكل دعامة إلكترونية أو رسالة بيانات، فاألخذ بالتفسير الواسع لسند الشحن 
الوارد باالتفاقية على نحو يشمل رسائل البيانات يمثل أمرا ضروريا ال غنى عنه، حتى يتم تعديل 

ثل هذا التفسير سيكون له مردود إيجابي االتفاقية أو يمكن سن تشريعات أخرى تحقق هذا الغرض، فم
في مساندة التعاقد عبر شبكات االتصال، ومن ثم في ازدهار سندات الشحن اإللكترونية والمحافظة 

  (2).على قيمتها االئتمانية

 أداة ائتمان بوصفه سند الشحن اإللكتروني: ال اني الفرع

يقوم سند الشحن اإللكتروني على إدخال بيانات سند الشحن في جهاز الحاسب اإللكتروني 
حسب نظام تخزين البيانات اإللكتروني، وأن يعين المصرف فاتح االعتماد كونه المرسل إليه المخول 
تم باستالم البضاعة في ميناء الوصول، أما المرسل إليه الحقيقي فيشار إليه كونه العنوان الذي ي

إشعاره بوصول البضاعة، وأن تثبت على سند الشحن اإللكتروني مالحظة تشير إلى أنه ال يحق 
للشاحن التصرف بالبضاعة أثناء وجودها في الطريق، ثم ترسل هذه المعلومات عبر شبكة اإلنترنت 

الحقيقي  فإذا ما أراد المرسل إليه. إلى جهاز الحاسوب لدى فرع الشركة أو وكيلها في ميناء الوصول
                                                           

  .020مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (1)
 .12محمد إبراهيم موسى، سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص   (2)
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استالم البضاعة، عليه تسديد قيمة االعتماد إلى المصرف فاتح االعتماد والمثبت اسمه كمرسل إليه 
 (1).في سند الشحن اإللكتروني

 لمشحونة ويقوم مقامها، وبالتالييعتبر سند الشحن أداة ائتمان حيث يمثل البضاعة اوبالتالي 
فوصفه بأداة ائتمان ينطبق على سند الشحن أيا كان تقليديا أو إلكترونيا طالما يتعلق باالمتثال اللتزام 
التسديد من جهة مقابل تحصيل البضاعة من طرف المرسل إله من جهة أخرى ويبقى الفرق قائما فقط 

 .في ما يتعلق بالطريقة المستعملة خالل تلك اإلجراءات

لكتروني يعتبر أداة ائتمان شأنه في ذلك شأن سند الشحن التقليدي في وعليه فسند الشحن اإل
 .عمليات االعتمادات المستندية

 للبضائعأداة استالم  بوصفه سند الشحن اإللكتروني: لثالفرع ال ا

رغم أن المشرع الجزائري لم يتعرض في أحكام القانون البحري إلى سند الشحن اإللكتروني، لكن 
سند الشحن التقليدي كأداة إثبات لعقد النقل البحري وللبضاعة حسب ما أشارت إليه اعتمد مبدأ قوة 

منه، وهو نفس المبدأ الذي أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة التجارية  212المادة 
باعتبار أن سند الشحن باعتباره المستند  02/22/0222بتاريخ  202220: والبحرية تحت رقم

ي في كل عمليات التجارة البحرية يحتوي وجوبا على بيانات خاصة بأطراف العقد وبالبضائع األساس
 .المنقولة وتحديد الرحلة البحرية فهو أداة إلثبات نقل وتسليم البضائع للمرسل إليه

من القانون البحري الجزائري على أن وثيقة الشحن تشكل اإلثبات  202وبذلك نصت المادة 
الناقل للبضائع التي ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق البحر وتعتبر أيضا كسند لحيازة على استالم 

 .البضائع واستالمها

من القانون المدني الجزائري على أن تسليم السندات المعطاة عن  122وأكدت ذلك المادة 
ئع ذاتها، غير أنه البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضا

                                                           
(1)

 .02هاشم الجزائري، مرجع سابق، ص   
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إذا تسلم شخص السندات وتسلم آخر البضائع ذاتها وكان كالهما حسن النية فإن األفضلية تكون لمن 
 .تسلم البضائع

من قانون األونسيترال  22وفي هذا الشأن بالنسبة للسندات اإللكترونية فقد أشارت المادة 
 22األفعال المشار إليها في المادة على أنه يشترط القانون تنفيذ أي فعل من  2222النموذجي 

باستخدام الكتابة أو باستخدام مستند ورقي، يستوفي ذلك الشرط إذا نفذ الفعل باستخدام رسالة بيانات 
وهذا ما يؤكد أن لسند الشحن اإللكتروني حجية كاملة في اإلثبات بين طرفيه الشاحن . واحدة أو أكثر

 .على عقد النقل البحري بين الطرفين والناقل، فيعتبر بذلك هذا السند دليال

وبالتالي تعد الرسالة دليال على تسلم الناقل للبضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيها، كما تعد 
حجة في إثبات البيانات التي تشتمل عليها، ومع ذلك فإن الحجية غير مطلقة إنما يجوز نفيها بالدليل 

الة من بيانات ال يمت للحقيقة بصلة، ففي العالقة بين العكسي، وذلك بإثبات أن ما تضمنته الرس
الناقل والشاحن يجوز إثبات خالف الدليل المستخلص من رسالة البيانات وخالف ما ورد بها من 
بيانات، فالقرينة المستخلصة من الوثيقة في هذه الحالة ليست سوى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، 

ر مطابقة للمواصفات الواردة بالرسالة، أو أن يثبت الشاحن عدم كأن يثبت الناقل أن البضاعة غي
 (1).صحة البيان الخاص باستحقاق جزء من أجرة النقل عند الوصول

                                                           
نصت كما  .21و  20محمد إبراهيم موسى، سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص  (1)

وحددت المادة الثامنة كيفية استخدام مثل هذه  ،اتفاقية روتردام ما يسمى بالسجالت اإللكترونية لعمليات النقل البحري
ه من سندات شحن وباقي المستندات المالحية األخرى إال السجالت اإللكترونية ووضعته في موضع المستندات األصلي

أنها اشترطت موافقة كاًل من الشاحن والناقل البحري على هذا األمر، والمقصود بالطبع هو إضفاء صفة أدلة إثبات 
لتي غالبًا دات المالحية األخرى على هذه السجالت اإللكترونية فيما يخص أدلة اإلثبات القانونية المعترف بها، وانالمست

ما تكون مستندات عرفية تنقلب إلى رسمية بوضع األختام الحكومية عليها، فسند الشحن على سبيل المثال هو مستند 
عرفي أو ورقه عرفية ينقل إلى ورقة رسمية أو مستند رسمي عند التقدم به إلى الجمارك لصرف البضاعة ووضع أختام 

إلى مستند رسمي اليجوز دحضه أو إنكاره إال بالطعن عليه بالتزوير،  مصلحة الجمارك عليه فينقلب من مستند عرفى
نكار صدوره ممن هو منسوب إليه فعندئذ يحال للتحقيق إلثبات نسبة التوقيع  أما المستند العرفي فيكفي إنكار التوقيع وا 

القانونية  ةندات الحجيلصاحبه من عدمه وهذه األمور منصوص عليها جميعًا في قانون اإلثبات الذي يضفى على المست
: ينظر أيضا. زالت المحاكم لم تعترف بها حتى يومنا هذا كما سبق القول المعترف بها، أما السجالت اإللكترونية فال

وصراع المصالح " قواعد روتردام"نبيل فرج، مخاطر التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر 
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على أن سند الشحن اإللكتروني يعتبر سند  0221من اتفاقية روتردام  02وقد أكدت المادة 
 :إثبات باستالم البضاعة، في الحاالت التالية

د النقل أو سجل النقل اإللكتروني دليال ظاهرا على تسلم الناقل البضائع حسبما يعتبر مستن( أ(
 ن في تفاصيل العقـد؛يهو مب

ال يقبل أي دليل يقدمه الناقل إلثبات العكس فيما يخص أيا من تفاصيل العقد عندما (  ب(
  :تكون تلك التفاصيل مدرجة في

مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول حيال إلى طرف ثالث يتصرف ’ 1‘
 بحسن نية؛ أو 

مستند نقل غير قابل للتداول يشير إلى أنه يجب تسليمه من أجل تسلم البضائع ويحال إلى ’ 2‘
 المرسل إليه الذي يتصرف بحسن نية؛ 

كس تجاه المرسل إليه الذي تصرف بحسن نية ال يقبل أي دليل يقدمه الناقل إلثبات الع( ج(
استنادا إلى أي من تفاصيل العقد التالية المدرجة في مستند نقل غير قابل للتداول أو سجل نقل 

 إلكتروني غير قابل للتداول

عندما يكون الناقل هو الذي قدم  22من المادة  2تفاصيل العقد المشار إليها في الفقرة ’ 2
 تلك التفاصيل؛

 د الحاويات ونوعها واألرقام المعرفة لها ولكن ليس األرقام المعرفة ألختام الحاويات؛وعد’ 2‘
 .22من المادة  0وتفاصيل العقد المشار إليها في الفقرة ’ 2‘ 

ونالحظ بأن الفقرة األولى من هذه المادة اشترطت ليكون سند الشحن اإللكتروني دليال على 
 .ف خالي من التحفظاتاستالم البضاعة أن يكون سند شحن نظي

                                                                                                                                                                                

show-review.com/magazine-http://www.inter-715-ين، موقع إنترناشيونال ريفيو، بين الشاحنين والناقل
ar.html 22/22/0222: دون تاريخ، تم االطالع بتاريخ. 
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اتفاقية )فاتفاقية روتردام أكدت ما جاءت به االتفاقيات السابقة في مجال النقل البحري للبضائع 
في ما يتعلق بوظيفة سند الشحن البحري اإللكتروني ( 2221واتفاقية هامبورغ  2200بروكسل 

تخدام سند باعتباره أداة الستالم البضائع، وال يجوز للناقل تقديم أي دليل ليثبت عكس ذلك، في ظل اس
شحن إلكتروني خاصة إذا كانت البيانات الوارد في السند هو من وضعها وحدد تفاصيلها من عدد 

 . الحاويات ونوعها وعددها

فسند الشحن اإللكتروني يعتبر دليل استالم الناقل للبضائع من الشاحن بكافة ببياناته الجوهرية 
 .عقد مسؤولية الناقلوبالحالة والكيفية الواردة فيه، وعلى أساس ذلك تن

فهو يمثل البضاعة المشحونة ( titre représentatif) هو أداة لتمثيل البضاعةفسند الشحن 
ن كانت ا  ز البضائع و ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة في سند الشحن ذاته ويعتبر حامله كأنه حائ

ائع أثناء فترة النقل، من بيع لبض، هذه الوظيفة هي التي تسمح بإجراء كافة العمليات على احيازة رمزية
  (1).غيرها حيث يقوم بتسليم السند إلى الدائن محل تسليم البضائع ذاتهاو 

إن هذه الوظيفة القانونية يمكن أن يقوم بها أي سند سواء كان على شكل قصاصة ورق يتم 
عرضها استخراجها من جهاز الحاسوب أو على شكل رقاقة ممغنطة أو على شكل معلومات يمكن 

على شاشة جهاز الحاسوب، وبالتالي يمكن أن يعتبر سند الشحن اإللكتروني إيصاال باستالم البضاعة 
ن القواعد القانونية الحالية يمكن أن تطبق على سندات الشحن اإللكترونية، ولهذا  من قبل الناقل، وا 

قواعد القانونية السارية فإن المشاكل القانونية التي تثور في هذا الصدد يمكن معالجتها في ظل ال
 (2).حاليا

 سند ملكية للبضاعةبوصفه سند الشحن اإللكتروني : الفرع الرابع
 شبكات عبر يتحرر البحري االلكتروني الشحن سند كان ولما نقل وثيقة البحري الشحن يعد سند

السند  على الحائز فإن إليه المرسل إلى إليصال البضاعة والناقل الشاحن بين االلكترونية االتصال
 عليه حصل أكان سواء الشحن سند سمة فإن إليه، المرسل إلى بتسليم الشيء قانوناً  حامله مخول

                                                           
الطبعة األولى،   وجدي حاطوم، القانون البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب،( 1)

  .02ص ،0222
(2 )

 .22هاشم الجزائري، مرجع سابق، ص  
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 الوظيفة ذهھ من يقيد تحفظ اكهن يكن لم أن ملكية سند فيعد االلكترونية الوسيلة من أو بالتناول مباشرة
  (1).إليه الفقه أشار ما اهذو 

 يتعامل وال السند لمالك البضاعة تملك حق يمنح تملك سنديعتبر سند الشحن اإللكتروني 
وبالتالي يكون حائز سند الشحن هو حائز البضاعة وعليه تكون  (2).فقط السند مالك إال مع المصرف

له مطلق الحرية في التصرف في البضاعة ونقل ملكيتها من خالل تظهير سند الشحن البحري إلى 
 (3).صاحب الحق في البضاعة

فعندما يسلم الشاحن بضاعته إلى الناقل يقوم بتزويده بمعلومات عن البضاعة، فيقوم الناقل 
بإدخال هذه المعلومات في جهاز الحاسوب حيث يتم تخزينها في الجهاز ويسلم الشاحن إيصاال موقعا 

حاسوب عليه غير قابل للتداول، ومن ثم يتم إرسال هذه المعلومات عبر شبكة اإلنترنت إلى جهاز ال
العائد لفرع الشركة أو وكيلها في ميناء الوصول حيث يقوم هذا الفرع أو الوكيل بتزويد المرسل إليه 
بنسخة ورقية تتضمن كافة المعلومات، وعندما يريد المرسل إليه استالم البضاعة عند وصولها إلى 

د وافقت هذه الجهات في ميناء الوصول يكنه إبراز هذا المستند إلى الجهات المعنية في الميناء، وق
ذا ما أراد . اآلونة األخيرة على قبول هذه السندات بدال من إذن التسليم الذي سبقت اإلشارة إليه وا 

المرسل إليه نقل سند الشحن اإللكتروني الذي يمثل البضاعة إلى شخص آخر يجب إشعار الناقل 
بناءا على عدة . مراد نقل السند إليهالذي أصدر سند الشحن اإللكتروني بذلك وتزويده باسم الشخص ال

 (4).إجراءات تعتمد على المفتاح الخاص بالناقل

                                                           
 2 العدد السابع، المجلد القانونية، العلوم مجلة البحري، النقل اساليب وتطور الشحن سندات العنبكي، حميد مجيد  (1)
 01ص  ، 2211بغداد، العراق،  العاني، مطبعة ،0و

 .22األردن، دون تاريخ، ص علي حسن سالم، التجارة الدولية الميسرة، بيت األحكام الدولية،  ( 2)
ويعتبر الربان حائزا للبضاعة بالوساطة لحساب حامل سند الشحن، وذلك ألن سند الشحن يعبر عن البضاعة  (3)

بوضوح بما يحويه من بيانات خاصة بعالماتها المميزة وعددها وكميتها ووزنها وحالتها واسم السفينة الناقلة، كما أن 
البضائع المشحونة خالل النقل،  سهولة بطريق التظهير أو التسليم، فيمكن نقل حيازةالعمل يسمح بتداوله بيسر و 

ووظيفة سند الشحن في تمثيل البضاعة هي سبب ازدهار التجارة الدولية، إذ بفضل هذه الوظيفة أمكن استخدام سند 
إذ تباع البضائع أو ترهن وهي ال الشحن أساسا لعمليات البيع التجاري الدولي، وكذلك في عمليات االعتماد المستندي، 

مصطفى كمال : ينظر. تزال في الطريق ويقوم تسليم سند الشحن للمشتري أو للدائن المرتهن، مقام تسلم البضائع ذاتها
 .222طه، القانون البحري، مرجع سابق، ص 

(4 )
 .21هاشم الجزائري، مرجع سابق، ص  
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إذا تعلق األمر في هذه الحالة بسند شحن تقليدي فال توجد هناك مشكلة، لكن األمر يثار في 
لما حال استخدام سند شحن إلكتروني، باعتبار أن هذا السند ال يمكن تظهيره بالطريقة التقليدية المادية 

جراءات تختلف عما هو معمول به تقليديا، خاصة ما تعلق منها بتوقيع  يتصف به من خصائص وا 
 .سند الشحن اإللكتروني والتي تتم من خالل ما يعرف بالتوقيع اإللكتروني

قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات في فقرتيها األولى والثانية من  2لقد أشارت المادة 
القانون وجـود توقيع من شخص، ُيعد ذلك االشتراط إلى أنه في حال اشتراط  0222 االلكترونية

مسـتوفى بالنسـبة إلى رسـالة البـيانات إذا اسـُتخدم توقـيع الكـتروني يعـو ل علـيه بـالقدر المناســب للغــرض 
ظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي الــذي ُأنشــئت أو أبلغــت مــن أجلــه رســالة البــيانات، في ضــوء كــل ال

صلة سـواء أكـان االشـتراط المشار إليه في شكل التزام أم كان القانون يكتفي بالنص على تبعات تترتب 
  .على عدم وجود توقيع

من نفس المادة اعتبرت التوقـيع االلكـتروني قـابال للـتعويل علـيه لغـرض الوفاء  2أما الفقرة 
إذا كانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع مرتـبطة، في السـياق الذي ُتستخدم فيه، بالموقِّع  باالشتراط المشار إليه

ذا كانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع خاضـعة، وقـت التوقـيع، لسـيطرة الموقِّع دون  دون أي شخص آخر، وا 
ذا كـان أي تغـيير في التوقـيع  قـيع، قابال ُيجـرى بعـد حـدوث التو  ،اإللكترونيأي شخص آخر، وا 

لالكتشاف، أو كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقـيع قانونـا هـو تأكـيد سالمة المعلومات الـتي يـتعلق بهـا 
 .التوقـيع وكـان أي تغـيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابال لالكتشاف

 قرارها في اإللكتروني التوقيع بحجية الفرنسية النقض محكمة اعترفتوفي هذا الشأن كانت قد 
 يرد تصرف وكل   فيها، الت صرف لحرية األطراف حقوق تخضع" :بقولها 2212نوفمبر  في الصادر
 التي الضمانات نفس يقد م -اإللكتروني التوقيع– الحديث  اإلجراء فهذا ...اتفاقا إثباته يجوز عليها
 (1)" البطاقة حائز سوى يعلمه ال سريا يبقى والذي اليدوي، التوقيع يقد مها

                                                           
 حصلت وقد ، P.Bisson للسيدة ائتمان فتح على وافقت قد Crédicas شركة أن   في القضية وقائع وتتلخص (1)

 الشركة طالبت االستحقاق تاريخ وفي للشركة المقرضة، الت ابع اآللي الموز ع بواسطة اإلئتمان مبلغ على المذكورة السيدة
 نتيجة اآللي الص راف جهاز في يبقى الذي الشريط الورقي نسخة قد مت لمطالبتها وتأييدا بالوفاء، المقترضة السيدة
 بتنفيذ يطالب من أن   أساس على الشركة طلب  Sèteمحكمة  رفضت وقد .عليها المدعى به قامت الن قدي السحب
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غير أن هناك مشاكل كثيرة ُيخشى أن يثيرها التوقيع اإللكتروني في مجال حجية اإلثبات، على 
أساس أن التوقيع اإللكتروني يتم عن طريق الرموز واألرقام والقلم اإللكتروني والبصمة اإللكترونية 

 .وغيرها، بخالف ما هو معمول به في التوقيع اليدوي التقليدي

حجية التوقيع اإللكتروني محل شك، وهذا األمر سوف يقلل من فرص االستفادة من  مما يجعل
اإلمكانيات التي تتيحها نظم معالجة البيانات المنقولة إلكترونيا على إنجاز المعامالت في أقل وقت 
وبإجراءات آمنة، ولهذا نجد منظمات األعمال قد عمدت إلى تنظيم حجية مخرجات الحاسب اآللي 

 (1).إثبات وذلك بمقتضى تنظيم اتفاقي بين هذه المنظماتكدليل 

وفي هذا اإلطار كثرت المحاوالت في سبيل حماية التوقيع اإللكتروني كما سبق اإلشارة من 
رغم أن المشرع )خالل هذا البحث بحيث تم اعتماد نظام التشفير السري، ونظام التصديق اإللكتروني 

اإللكتروني والتصديق اإللكتروني بموجب قانون خاص إال أن هذا الجزائري نص على أحكام التوقيع 
القانون بقي حبيس النصوص النظرية كونه بقي متوقفا على صدور التنظيم الذي يوضح كيفية تطبيق 

 (.هذا القانون وبالتالي لم يتم اعتماده فعليا إلى اآلن

                                                                                                                                                                                

 لنص طبقا يكون ال بالدفع المقترض التزام إثبات وأن   فرنسي،مدني  قانون 0204 المادة لنص طبقا عليه، يجب التزام
 عليه، المتفق االئتمان مبلغ لكل   أو لجزء استخدامه يثبت المدين موقع من بدليل إال   فرنسي مدني قانون 0222المادة 

 يراد عم ن ليس يصدر والذي المعلوماتي، بالتوقيع الشركة أسمته عنه ما يغني ال المدين من الموق ع الدليل هذا وأن  
ن ما مواجهته، في به االحتجاج  أن   أساس على حكمها في محكمة استندت وقد المدعي، إلرادة تخضع كلي ة آلة عن وا 

 .صنعها من باختصار ألن ه عموما البنك أو المدعي ة الشركة لصالح كدليل إثبات يقبل ال إلكترونيا توقيعا الموق ع الدليل
 الحاسب عن يصدر فما البنك، حري ة لمطلق استعماله في يخضع األخير اإللكتروني، وهذا الحاسب عن صادر فهذا
 الحاسب عن الصادر بالسند االحتجاج األخير هذا يستطيع ال وبالت الي الحاسب، عن مستعمل صادر أن ه يفترض اآللي
 إذ القانون؛ في لمخالفة محكمة حكم رفض على الفرنسية الن قض محكمة استندت الحال قضية وفي .اإلثبات في كدليل

ا العام   بالن ظام تتعل قان ال الس ابقتان أن  المادتان للطابع  قضائي   تكريس يشك ل ما فهذا مخالفتها، على االتفاق يجيز مم 
 شكل مولود، قارة: ينظر. اليدوي   التوقيع بغير التدليل على االتفاق لألفراد القرار لهذا وطبقا اإلثبات، لقواعد الت فسيري  
للتصرفات  التعاقدي التوجه حول الدولي ىالملتق في ورقة عمل مقد مة االلكترونية، التجارة عقود في اإلرادة عن التعبير

 .00ص  ،0222 أفريل  00و 02القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  بتاريخ 
عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني، تعريفه، مدى حجيته في اإلثبات، دار النهضة العربية، مصر، دون  (1)

  .012تاريخ، ص 
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لـى فكـرة التوقيـع اإللكترونـي هـذا وتجـدر اإلشـارة إلـى أن قواعـد هـامبورغ أشـارت ضـمن أحكامهـا إ
يجوز أن يكون التوقيع على سند الشحن بخط من قواعد هامبورغ على أنه  2فقرة  20من خالل المادة 

أو اليــــد أو بالصــــورة المطابقــــة لألصــــل أو بالتنقيــــب أو بالخــــاتم أو بــــالرموز أو مثبتــــًا بأيــــة وســــيلة آليــــة 
 . ن البلد الذي يصدر فيه سند الشحن، إذا كان ذلك ال يتعارض مع قوانيإلكترونية أخرى

ومن خالل ما سبق اإلشارة إليه فإنه رغم الحماية القانونية التي حاولت مختلف القوانين 
واالتفاقيات الدولية تضمينها للتعامالت اإللكترونية وللتوقيع اإللكتروني بشكل خاص إال أن احتمال 

لسريع الذي كشف عن عمليات احتيال إلكترونية ال عدم فعاليتها وارد جدا، بسبب التطور التكنولوجي ا
حصر لها، غير أنه رغم ذلك تكمن إيجابياتها في أن ذلك يكون أقل احتمال حدوث مما هو عليه في 

 .السندات الورقية التقليدية
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آليات تسوية النزاعات الناتجة عن استخدام سند : الفصل ال اني
عقد النقل البحري للبضائع في ظل اتفاقية الشحن اإللكتروني في 

 روتردام

تعتبر مختلف العالقات والتعاقدات التي تنشئ حقوقا والتزامات معرضة لحدوث منازعات بين 
وعقد النقل البحري باعتباره يمثل أحد هذه العقود والعالقات فهو معرض أيضا لحدوث أي . أطرافها

 .خالف بين أطرافه

النزاعات الناشئة في إطار سندات شحن تقليدية يختلف عنه في ما يتعلق لكن ما يثار في 
 .بسندات الشحن اإللكترونية

ولو أنه من المتعارف عليه أنه في مجال النقل البحري غالبا ما يتم اللجوء إلى تسوية النزاعات 
الفصل في  من خالل الوسائل البديلة للتسوية نظرا لما توفره من تخفيف في التكاليف وسرعة في

 .النزاع، ولعل أهمها وأكثرها استعماال في هذا النطاق هي التسوية عن طريق التحكيم

وفي ظل التكنولوجيا الحديثة وانتشار التجارة اإللكترونية واللجوء إلى التعاقد عن طريق وسائل 
الطريقة، االتصاالت الحديثة، ظهر نوع جديد مستحدث ال يختلف كثيرا عن هذه الوسائط ويتم بنفس 

 .وهو التحكيم اإللكتروني

من أجل بحث هذا الموضوع وفي ظل المنازعات التي تثيرها سندات الشحن اإللكترونية سوف 
التعرض إلى دور القضاء في تسوية النزاعات الناتجة عن السندات اإللكترونية في عقد النقل البحري 

التحكيم في المبحث الثاني إلى للبضائع وذلك في المبحث األول من هذا الفصل، ثم نتعرض 
 .البحرية االلكتروني كوسيلة حديثة لحل النزاع في إطار التجارة اإللكترونية
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دور القضاء في تسوية النزاعات الناتجة عن السندات : المبحث األول
 اإللكترونية في عقد النقل البحري للبضائع

 

سلطة محكمة دولة معينة للنظر في االختصاص القضائي الدولي كما يعرفه الفقه هو يعتبر 
و تظهر أهمية الموضوع في . القضية المعروضة عليها تتحدد سلطتها بموجب القانون الدولي الخاص

ارها القانوني الذي ـــــــــــــكون أن منازعات التجارة االلكترونية قد يستعصي أمرها إذا لم يتم تحديد إط
ثم إن هناك امكانية إعمال قانون االرادة . ى قانون اإلسناديحكمها ويحدد اختصاص المحاكم بناءا عل

راد تحديد القانون الواجب التطبيق مسبقا في حالة نزاع بموجب بند في ــــــــــالذي بموجبه يمكن لألف
 (1).دـــــــــــالعق

لى وتجدر اإلشارة إلى أنه يثار التساؤل أوال وقبل الشروع بتحديد القانون الواجب التطبيق ع
النزاع حول تعيين الجهة التي ينعقد لها االختصاص لتسوية النزاع الناتج عن السندات اإللكترونية، 

 .ليتم بعدها تحديد القانون الواجب التطبيق الحقا

لذلك فإن تحديد اإلختصاص القضائي للمنازعات الدولية الناشئة عن السندات اإللكترونية 
الدولي وتحديد أهميته في تسوية هذا النوع من النزاعات، ثم يقتضي منا تعريف اإلختصاص القضائي 

 .تحديد القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن

 لتسوية النزاعات الناتجة عن السندات اإللكترونية تحديد اإلختصاص القضائي: المطلب األول

السندات لتسوية النزاعات الناتجة عن  تحديد القانون الواجب التطبيق :المطلب ال اني
 اإللكترونية

 

                                                           
محمد برهان الدين، تنازع اإلختصاص القضائي في منازعة المعامالت ذات الطبيعة اإللكترونية، موقع القانونية، ( 1)

 20/21/0222: تم االطالع بتاريخ http://www.alkanounia.com: جريدة قانونية إلكترونية، على الموقع
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 الشحن سنداتلتسوية النزاعات الناتجة عن تحديد ا ختصاص القضائي : المطلب األول
 اإللكترونية

يعتبر استخدام شبكات االتصال االلكتروني في إنجاز معامالت التجارة االلكترونية، مثيرا لعدة 
كثرة وتنوع التعامل على شبكات مسائل مرتبطة باالختصاص القضائي بمنازعاتها، وذلك راجع إلى 

االتصال االلكترونية، ومن الواضح أن التوسع في إنجاز معامالت التجارة، سواء في ما يتعلق بإبرامها 
وتنفيذها عبر قنوات اتصال إلكترونية يفرض اختراقها الحواجز اإلقليمية بين الدول، األمر الذي يجعلها 

 .(1)صوص النزاعات الناشئة في هذا اإلطارمجاال خصبا لتنازع االختصاص القضائي بخ

ورغم أن التحكيم الدولي يعتبر هو الوسيلة األكثر استخداما في مجال حل النزاعات الناشئة عن 
استخدام السندات اإللكترونية، إلى القضاء ال يزال مهما وفعاال في تسوية تلك النزاعات، مما يقتضي 

قضائي في حل هذه النزاعات من جهة، وتحديد الجهة البحث حول مدى أهمية تحديد االختصاص ال
 .المختصة فعليا بتسويتها من جهة أخرى

 أهمية تحديد ا ختصاص القضائي لتسوية النزاعات الناتجة عن السندات اإللكترونية: الفرع األول

إن استعمال وسائل االتصاالت الحديثة في مختلف المعامالت التجارية اإللكترونية من شأنه 
خلق مشاكل عديدة تتعلق باالختصاص القضائي، وهو األمر ذاته الذي يقتضي منا أوال تحديد مفهوم 

 .االختصاص القضائي الدولي

 ـ تعريف ا ختصاص القضائي الدولي/0

االختصاص القضائي الدولي هو ذلك االختصاص الذي يخص عالقة قانونية يشوبها عنصر 
نأجنبي وذلك في مقابلة االختصاص الدا  خلي الذي يشمل المنازعات التي ال صلة لهـا بدولـة أخرى وا 

قواعد  إن. عناصر العالقة القانونية فيها كل ها وطنية من حيث األشخاص والسبب والموضوع
االختصاص الدولي هي من صنع المشرع الوطني فـي كل دولة، حيث ينفرد هذا المشرع بتحديد نطاق 

زعات بصرف النظر هل هذه المنازعات وطنية بحته أم كانت والية محاكمه الوطنية بنظر المنا

                                                           
 .22/22/0220: الخاص، دون عنوان، بتاريخ أحمد ولد محمد المصطفى، العقد اإللكتروني في القانون الدولي (1)
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متضمنة عنصرًا أجنبيًا، وما يسـتتبعه مـن إمكـان القـول باختصاص المحاكم الوطنية بالنظر في كل 
وطنية هذه المنازعات أم كونها مشوبة  المنازعات التي يمكن أن تثور في إقليمها بغض النظر عن

  (1).بعنصر أجنبي

هو االختصاص بصفة عامة وهو تحديد  يمكن القول أن االختصاص القضائي الدولي وبالتالي 
واالختصاص كما . المحكمة المختصة بالبث في النزاع، وذلك بمقتضى القواعد القانونية التي تحكمه

كما يمكن أن ينقسم االختصاص إلى اختصاص دولي  ،(محليا) هو معروف يكون إما نوعيا أو مكانيا
والمقصود بتنازع . وذلك بحسب ما إذا كان أحد أطراف النزاع عنصرا أجنبيا أم ال أو داخلي،

االختصاص القضائي هو أن يدفع المدعى عليه بعدم االختصاص أمام المحكمة المعروض عليها 
 (2).النزاع

فاالختصاص القضائي هو والية قضاء الدولة على جميع األشخاص المقيمين على إقليمها 
الموجودة في أراضيها أو عليها والتصرفات القانونية التي تنشأ أو تنفذ فيها الوقائع وعلى األموال 

 .المادية التي تحدث فيها

ن الدولة ألى القول إاالختصاص مرتبط بالسيادة لكن هناك من يرفض هذه الفكرة بحيث يذهب ف
سيادتها تجاه باقي  لتأكيدعندما تضع قواعد اختصاصها في المنازعات الدولية فهي ال تفعل ذلك 

أي تلك التي تخضع للقانون  ،مر يتعلق باختصاص المحاكم الدوليةن األإخرى أمن جهة و . الدول
لكن األمر متعلق باختصاص  ،المحكمة الجنائية الدوليةمثل محكمة العدل الدولية و  ،الدولي العام

ن تتعداه أالتجاري دون المدني و  المحاكم الوطنية بالنزاعات ذات الطبيعة الدولية التي تتعلق بالمجال
  (3).لى المجاالت األخرىإ

فمسألة االختصاص القضائي الدولي تأتي من الناحية العملية كمسألة أولية بحيث يكون 
 .القاضي مضطرا للفصل فيها بمجرد وصول النزاع الدولي إليه

                                                           
طالل ياسين العيسى، دراسة قانونية في عالقة االختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام، مجلة جامعة  (1)

  .221، ص 0222، العدد األول،01دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
(2)

 .، مرجع سابقأحمد ولد محمد المصطفى  
 .212، ص 0221محمد األطرش، القانون الدولي الخاص، مطبعة مراكش، المغرب، الطبعة الثانية،  ( 3)
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 ـ أهمية تحديد المحكمة المختصة/2

الفقهاء من أن مسألة تنازع االختصاص القضائي تثار إذا كان صحيحا ما يذهب إليه بعض 
من الناحية الزمنية قبل مسألة تنازع القوانين، فإنه صحيح أيضا أم كال المسألتين مرتبطتان مع بعض، 
وتؤثر الواحدة منهما باألخرى، وتتأثر بها، ذلك أن تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن 

ية يجري استنادا إلى القواعد القانونية الوطنية لكل دولة، تماما كما هو الحال في عقود التجارة اإللكترون
 (1).مجال تنازع القوانين

تسوية المنازعات الناشئة عن سندات الشحن اإللكترونية إلى إحدى المحاكم الوطنية إن إسناد 
اإلسناد لن يثير التساؤل عن يرتكز على دعامة أساسية وهي فعالية األحكام الصادرة عنها، فمثل هذا 

فإذا كانت التجربة . جدوى هذه التسوية، طالما أن الحكم الصادر سيلقى الفعالية ويحظى بالتنفيذ
العملية قد شككت في ما يدعيه البعض من عدم استجابة التسوية الوطنية للتطورات المتالحقة في 

نها إهدار أي قيمة لهذا التشكيك، ما دام أن مجال العقود الدولية، فإن فعالية األحكام الصادرة من شأ
 (2).الحكم الصادر سيرتب كافة اآلثار المتولدة عنه

يتمثل الهدف أو األهمية من تحديد المحكمة المختصة في األهمية الناتجة من تسوية النزاع 
ظل  بشكل نهائي وهي تنفيذ منطوق الحكم وهو الدافع من وراء رفع الدعوى أمام القضاء، وذلك في

 .الثقة التي تعرفها المعامالت التجارية الدولية

فتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع أمر في غاية األهمية، وتزداد هذه األهمية في العالقات 
القانونية المبرمة بالوسائل التقنية الحديثة، كون العالم االفتراضي، الذي يشكل البيئة الطبيعية 

اإللكترونية ال يرتكز على حدود الجغرافيا المكانية، وبالتالي، ال يعتمد للمعامالت المبرمة بالوسائل 
على الضوابط المعتادة التي يعتمد عليها تحديد االختصاص القضائي، الجنسية والموطن، ومكان 
تحقق الضرر، هذا فضال عن المعلومات المدرجة على شبكة اإلنترنت، يمكن الوصول إليها واالطالع 

قع إلكتروني، في أية دولة موصولة بالشبكة، لذا ال بد إذا أردنا الوصول إلى قواعد عليها من أي مو 
موضوعية مباشرة لتحديد ضوابط االختصاص القضائي في منازعات التجارة اإللكترونية، من تجنب 

                                                           
  .00عبد الباسط جاسم محمد، مرجع سابق، ص ( 1)
 .222و 220سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص . محمد إبراهيم موسى (2)
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التعدد في المكان للمواقع، والمعلومات والمبادالت،  الحاصلة عبر شبكة اإلنترنت، وبالتالي تجنب 
دد محاكم الدول التي ينعقد لها االختصاص بنظر النزاع الواحد، مادام تطبيق المعايير واآلليات تع

 (1).التقليدية لتسوية المنازعات ال يجنبنا التعددية التي تسعى القواعد القانونية لتجنبها

ينفذون وعلى اعتبار أن عقود التجارة اإللكترونية تتعلق بمتعاقدين يتواجدون في دول مختلفة، و 
التزاماتهم بوسائل إلكترونية، فينتج عن ذلك مشاكل االختصاص القضائي الدولي بنظر تلك النزاعات 
الناشئة، ال بشأن عقود التجارة المبرمة عبر شبكة اإلنترنت بمفهومها الضيق، المتمثل بتبادل السلع 

 (2).والخدمات فحسب، بل كذلك بمناسبة عقود خدمات اإلنترنت نفسها

إلى ذلك تحقق التسوية القضائية سهولة اتخاذ اإلجراءات الوقتية أو التحفظية الالزمة،  إضافة
فهذه التسوية تتالءم مع صفو االستعجال التي قد تقتضيها سندات الشحن، وتحقق مصالح ذوي الشأن 
 في تفادي بعض األضرار التي من المحتمل أن تلحق بهم، فعقد االختصاص بنظر المنازعات الناشئة
عن هذه السندات إلحدى المحاكم القضائية يساعد على تدارك هذه األضرار، وهو أمر تقتضيه 

فإذا كان االختصاص بنظر هذه المنازعات يتحدد في . اعتبارات المالءمة ويفرضه حسن أداء العدالة
 غياب اتفاق األطراف وفقا لضابط مادي، فإن المحاكم المختصة ستكون األجدر واألكثر استجابة
يداع  التخاذ هذه اإلجراءات، كاإلذن للناقل ببيع البضاعة كلها أو بعضها الستيفاء األجرة من ثمنها وا 

 (3).ما لم يباع منها لدى أمين يعينه

                                                           
(1)

 .10عبد الباسط جاسم محمد، مرجع سابق، ص   
عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكترونية في القانون العربي األنموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت،  (2)

 .202، ص 0222دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 
(3)

، فلقد (الحرة)تتضمن فعالية اللجوء إلى تحديد القضاء المختص في تجنب الحرج الذي تحدثه أحكام التحكيم الطليقة  
سمح التحكيم الموجه بظهور ما يسمى بالتحكيم العائم أو الطليق، إذ مع االضطراد المستمر في استخدام وسائل 

ى األذهان وبزغ ظهورها للعيان، ويأتي مثل هذا الحرج من عدم التكنولوجيا الحديثة في االتصال تبادرت هذه الصورة إل
ارتباط هذا التحكيم بنظام معين، ينعقد االختصاص لمحاكمه بتصحيح ما ينطوي عليه حكم التحكيم من مخالفات، لهذا 

الحكم  ذهب البعض للقول بأن حكم التحكيم الطليق يمكن طلب إبطاله في أية دولة، ألن رفض الدولة التي صدر بها
طلب إبطاله لعدم وجود رابطة بينها وبين التحكيم ال يمكن أن يكون عائقا لتصحيح حكم التحكيم المنطوي على 

 220سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص . محمد إبراهيم موسى: ينظر. مخالفات خطيرة
 .222إلى 
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كما تتجلى أهمية تحديد االختصاص القضائي للنظر في النزاع الناشئ عن السندات اإللكترونية 
األحكام األجنبية أو رفضها، فلتنفيذ األحكام األجنبية التي في مدى قبول تنفيذ األحكام الصادرة عن 

تصدر عن المحاكم األجنبية ال بد من المرور بالمراحل القانونية الواجبة لتنفيذ حكم المحاكم األجنبية 
داخل الدولة، في حين ال توجد مشكلة في قابلية األحكام الصادرة من المحاكم الوطنية، للتنفيذ داخل 

 (1).لة التي صدرت هذه األحكام من محاكمهاإقليم الدو 

ومن ناحية أخرى يمكن مالحظة كيف يمكن أن يؤثر االختصاص التشريعي باالختصـاص 
 : القضـائي الدولي، وهذا يظهر من ناحيتين

أن االختصاص التشريعي يجلب االختصاص القضائي وذلك في حاالت استثنائية : األولى 
تتمثل في أنه عندما ينعقد االختصاص التشريعي لقانون دولة معينة قد يؤدي إلى عقد االختصاص 

  .القضائي الدولي لمحاكم تلك الدولة

ئي إذ إن انعقـاد تتجلى في أن االختصاص التشريعي يطرد االختصاص القضا: والثانية
االختصـاص التشريعي لقانون أجنبي قد يؤدي إلى زوال االختصاص القضائي الدولي عن المحاكم 

(2).الوطنية
    

مع هذا وأيا كانت الفائدة المرجوة من وراء التسوية القضائية لهذه المنازعات، فإن التعرض لتلك 
، فإذا كان الفكر قد اتجه إلى البحث عن وسيلة اآللية الجديدة لتسويتها إلكترونيا يبدو أمرا منطقيا

تتناسب مع طبيعة تلك المنازعات وتكفل لها تسوية غير مكلفة وسريعة وفعالة في ذات الوقت، فإنه 

                                                           
ية، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التجارة اإللكترونية المنعقد خالل الفترة بين يونس عرب، منازعات التجارة اإللكترون (1)
  .2، منظمة اإلسكوا، بيروت، لبنان، ص 0222نوفمبر  22إلى  1
عندما يكون القانون الواجب التطبيق يختلف جوهريًا عما هو مقرر في القانون   :ويتجلى ذلك في عدة فروض  (2)

برفضها النظر في دعوى طالق زوجين  02/22/2221الوطني، ويعد حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 
عن طرد  روسيين، وذلك ألن القانون الروسي في ذلك الوقت لم يكن يجيز الطالق إال مـن قبل هيئة دينية معبراً 

االختصاص التشريعي لالختصاص القضائي نظرًا الختالف القانون األجنبي جوهريًا عن القانون الفرنسي الذي ال 
ويتحقق أيضًا طرد االختصاص التشريعي لالختصاص القضائي، هو أن عقد . يعرف إال النظام المدني للزواج

اكم الوطنية عن نظر هـذه المنازعـات ليتـولى القضـاء االختصاص التشريعي للقانون األجنبي قد يستتبعه تخلي المح
 .220طالل ياسين العيسى، مرجع سابق، ص : ينظر. األجنبي الفصل فيه
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ينبغي التعرض لها لبيان كيفية سيرها وما يعوقها من سلبيات تؤثر على إمكانية اللجوء إليها أو 
 (1).االستمرار في سلوكها

 تسوية النزاعات الناتجة عن السندات اإللكترونيةفي الجهة القضائية المختصة : الفرع ال اني

تنفرد كل دولة بقواعد اختصاص قضائي في المنازعات ذات الطابع الدولي وذلك نظرا لمسالة 
 وكذلك عدم قدرة الدولة بمنح االختصاص لمحاكمها. السيادة وعدم وجود سلطة لدولة على دولة أخرى

بالنظر في كل النزاعات التي يسودها العنصر األجنبي ألن في ذلك تطاول على اختصاص محاكم 
وأمام هذا الفراغ الذي يالحظ على المستوى الدولي في تنظيم االختصاص القضائي . الدول االخرى

القانون الدولي في المنازعات الدولية سواء التقليدية أو االلكترونية يلزم كافة الدول فان هذا جعل فقهاء 
الخاص إلى االستناد لبعض الضوابط التقليدية الشائعة وكذلك االرتكاز إلى مبدأ سلطان إرادة األطراف 

 (2).في اختيار الجهة القضائية المختصة

فإذا كان من الصعب تحديد المعيار الذي يرتكز عليه عند تحديد االختصاص القضائي بنظر 
سرعان ما تخف حدتها عندما يتضمن السند بند خاص يحدد  تلك المنازعات، فإن هذه الصعوبة

المحكمة أو الجهة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنه، فعندما يحدد األطراف الجهة المنوط بها 
تسوية النزاع، فال مفر من الرضوخ لرغبة األطراف وأمانيهم، إذ يعني أنهم قد رأوا أن هذه الجهة هي 

ع، بصرف النظر عن كونها مختصة بنظره وفقا لمعايير االختصاص من األقدر على تسوية النزا
   (3).عدمه

لذلك ولتحديد االختصاص القضائي ال بد من تحديده أوال في إطار الدعاوى الناشئة عن التجارة 
اإللكترونية الدولية، ثم نتعرض إلى موقف اتفاقية روتردام حول موضوع االختصاص القضائي 

 .على التعاقد بالطريقة اإللكترونية والتي تجسدت في سند الشحن اإللكترونيباعتبارها اعتمدت 

 
                                                           

 .221سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص . محمد إبراهيم موسى ( 1)
  .محمد برهان الدين، مرجع سابق (2)
ابراهيم بن عبد اهلل الناصري، العقود اإللكترونية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، ورقة مقدمة ضمن عبد اهلل بن ( 3)

 .0222فعاليات مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، اإلمارات العربية المتحدة، ماي 
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 ـ ا ختصاص القضائي في إطار التجارة اإللكترونية/0

يمكن أن يتم االتفاق بين الخصوم على تقرير االختصاص لمحكمة أخرى خالف المحكمة التي 
ف بشرط االختصاص القضائي، أو ما يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة المدعى عليه، وهو ما يعر 

 (1).يصطلح عليه بمبدأ الخضوع اإلرادي في النزاعات ذات الطابع الدولي

وفي الواقع أن طبيعة هذا الضابط عامة، بحيث تشمل كل أنواع الدعاوى في مجال المعامالت  
ة، ذهبت ــــــــــــــوهناك بعض التشريعات المقارن. االلكترونية وغيرها وبصرف النظر عن جنسية الخصوم

من قانون المرافعــــــــــات  22المادة ) مة المختصةــــــــــــطراف على تحديد المحكإلى إمكانية اتفاق األ
ي حتى يمكنه الحصول على الحماية القضائية ــــــــــــــوذلك من أجل التيسير على المدع، (الفرنسي
  (2) ةـــــــــالمطلوب

 األطرافحالة اتفاق / أ

واتفاق األطراف على انعقاد االختصاص القضائي إلى محكمة معينة قد يكون اتفاقا صريحا كما 
 .أنه قد يكون اتفاقا ضمنيا

 ـ ا تفاق الصريح0

لقد ذهب البعض إلى القول بأنه من الضروري إثبات االتفاق اإللكتروني المانح لالختصاص 
بطريقة تجنب قيام أحد أطراف العالقة بإنكاره، األمر الذي يتحقق من خالل التوقيع على إعالن بقبول 

 غير. االختصاص القضائي بأن يقوم األطراف بطباعة صفحة مخصصة لهذا الغرض بشبكة االنترنت
أن البعض من الفقهاء يصر على القول بأن الصورة التقليدية إلثبات االتفاقات التعاقدية تظل دائما 
هي األصل ما دام أن ما يبرمه األطراف من شروط إلكترونية تبقى دائما غير مؤكدة على الرغم من 

                                                           
 الرابع، –التقليدية، مجلة المقال، العدد الثالث  عبد الفاضل كامل، التعاقد بالبيع االلكتروني وضوابط االختصاص ( 1)

  .221:، ص 0222
(2 )

 .، مرجع سابقأحمد ولد محمد المصطفى 
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تؤمن التوقيع االلكتروني المحاوالت العديدة التي يبذلها رجال تكنولوجيا المعلومات لكفالة الوسائل التي 
 .(1)كأداة لتوثيق اتفاقات المتعاملين عبر شبكة االتصال الدولية 

فيذهب الفقه الغالب إلى القول بضرورة أن يكون االتفاق المانح لالختصاص قد ورد بشأن نزاع 
دولي أو بصدد منازعة متضمنة عنصرا أجنبيا أما عندما يتعلق االتفاق بنزاع وطني بحت فإنه ال ينتج 

ط بها أي أثر قانوني فيما يهدف إليه من منح االختصاص لمحاكم دولة أخرى غير تلك التي يرتب
والغرض من إعمال هذا المبدأ هو أن ال تكون  .(2)النزاع ذو الصفة الوطنية البحتة ارتباطا تاما وكليا 

حرية اختيار االختصاص القضائي بين طرفي التعاقد اإللكتروني حرية مطلقة، لذلك حاول بعض 
 .الفقهاء تقييدها بشرط دولية النزاع

لقي الكثير من النقد باعتبار أن المعاهدات الدولية زاع، المتعلق بدولية النغير أن هذا المبدأ 
الخاصة بتنفيذ األحكام األجنبية لم تشترط توافر عنصر دولي حتى يعقد االختصاص إلى هيئة أجنبية 

وهو أيضا ما أشارت إليه بعض القوانين الوضعية كما هو الشأن بالنسبة للقانون . للفصل في النزاع
ه من الصعب االتفاق على معيار محدد ومقبول لتحديد الصفة الدولية للنزاع إضافة على أن. األلماني

 .موضوع االتفاق المانح لالختصاص

 ـ ا تفاق الضمني2

ن ما ينطبق على االختيار الصريح لالختصاص القضائي للنزاع الذي ينشأ من الواضح أ
بمناسبة العقد اإللكتروني، ينطبق أيضا على االختيار الضمني الذي يتم بإرادة حقيقية لكنها غير 

فيلجأ القاضي إلى الكشف عن هذه اإلرادة من جملة مؤشرات يستخلصها من طبيعة العقد . مصرح بها
األمر الذي يزيد من الصعوبة الناجمة عن االعتماد الكلي على قناعة القاضي  وظروف التعاقد،

الشخصية، صعوبة أخرى في مجال العقود اإللكترونية مردها خصوصية التعاقد عبر االنترنت في 
 .(3)االنعقاد عن بعد 

                                                           
 .20ص . 0222. مصر. دار النهضة العربية. القانون الدولي الخاص النوعي. أحمد عبد الكريم سالمة (1)
 .222محمد إبراهيم موسى، سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص  (2)
 .222ص . 0220. مصر. القاهرة. دار النهضة العربية. مشكالت البيع عبر االنترنت. محمد سعد خليفة (3)
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لنزاعات وحتى يتم األخذ باالعتبار اإلرادة الضمنية الختيار الجهة القضائية المختصة في نظر ا
 :الناشئة عن السندات اإللكترونية ال بد من توافر مؤشرين اثنين

  أن يكون قانون العقد محددا حسب الظروف السائدة لحظة انعقاد العقد وبالتالي ال يتأثر

 .هذا التحديد بما قد يستجد من ظروف الحقة

 المحتمل  أنه في حال قام المتعاقدان بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع

وقوعه بينهما فال محل في هذه الحالة لألخذ بمؤشرات أخرى للبحث عن اإلرادة 

 .الضمنية

كما أن حرية األطراف في اختيار المحكمة التي يمنح لها االختصاص لتسوية النزاع القائم بشأن 
 :السندات اإللكترونية، يتطلب توافر شروط ثالثة

  والمحكمة التي تم االتفاق على اختيارها للفصل فيهتوفر رابطة جدية بين النزاع المطروح. 

 أن تكون لألطراف مصلحة مشتركة من هذا االختيار. 

 (1).أن ال يشوب االتفاق غش يقصد من ورائه سلب اختصاص محكمة أخرى 

 
وأخيرا فإن اختيار المحكمة المختصة من طرف األطراف يمكن أن يكون صريحا كأن يدرج هذا 

ته أو يتم االتفاق صراحة بعد حدوث النزاع كما يمكن أن يكون ضمنيا وذلك كأن الشرط في العقد ذا
يرفع المدعي دعواه أمام محكمة دولة معينة ويحضر المدعى عليه ويقدم دفوعه في الموضوع دون 

 .(2)الدفع بعدم االختصاص

 

                                                           
 .212عبد الباسط جاسم محمد، مرجع سابق، ص   (1)
: مقال منشور على الموقع اإللكتروني ،تسوية منازعات العقود الدولية في التجارة اإللكترونية ،محمد أطويف (2)

MAROCDROIT .COM.  22/21/0222: ، تم االطالع بتاريخ00/20/0222بتاريخ. 
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 ـ حالة عدم اتفاق األطراف/ب

نظر النزاع القائم بينهما يتم اللجوء  في حال سكوت األطراف عن تحديد المحكمة المختصة في
إلى الضوابط العامة والمتعلقة باالختصاص اإلقليمي بدال عن االختصاص الشخصي، ويقصد بذلك 
تحديد االختصاص بالمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه، أو الموطن الذي تم في إقليمه 

 .إبرام التعاقد أو تنفيذه

 في حالة إبرام عقد دولي عبر لمحكمة موطن المدعى عليه، فإنه  أما عن انعقاد االختصاص
واء كان العقد متعلقا بسلع أو خدمات فمن وجهة نظر بعض الفقهاء ال يوجد مبرر ــــاالنترنت س

للخروج عن القواعد في تحديد االختصاص القضائي الدولي للمحاكم حيث يمكن رفع الدعوى 
المدعى عليه، عمال بما هو مستقر عليه في قانون المرافعات أمام محكمة موطن أو محل إقامة 

 . (1)هـــالداخلي أو الدولي كالهما، من أن المدعي يسعى إلى المدعى عليه في محكمت

ويثير هذا الضابط المبني على محكمة موطن المدعى عليه إشكاال في عقود التجارة اإللكترونية 
 "Ballowبالوو ـ "لصعوبة التعرف على شخصية المدعى عليه ومكان وجوده مما أدى باألستاذ 

ذي فتح الدعوة إلى دعم تطبيق المفاهيم الموجودة في العالم الحقيقي على العالم االلكتروني، األمر ال
 .(2)المجال أمام فكرة المواطن االفتراضي والذي هو مركز أعمال المورد على الشبكة 

ونشير إلى أن هذا الضابط تعرض لمجموعة من االنتقادات فيما يخص تطبيقه على منازعات 
التجارة االلكترونية، نظرا لصعوبة بل استحالة تحديد موطن أو محل إقامة المدعى عليه في حالة ما 
إذا كان موقعه منشأ على شبكة االنترنيت، باإلضافة إلى صعوبة التحقق من شخصية المدعى عليه 
ومكان وجوده، وخاصة في الحالة التي ال يلتزم فيها المتعاقد معه باإلدالء بالبيانات الشخصية كاالسم 

 .(3)والعنوان 

                                                           
 .021ص . المرجع السابق. هبة ثامر محمود عبد اهلل (1)
 .سابقمرجع . محمد أطويف (2)
 .مرجع سابق. المصطفىأحمد ولد محمد ( 3)
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أخيــرا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن دول االتحــاد األوروبــي تتبنــى حاليــا االتجاهــات الحديثــة نفســها 
إلكتروني، إذ أن اتفاقية بروكسل  المشار إليها عند تحديد المحكمة المختصة بنظر نزاع ناشئ عن عقد

بشــأن االختصــاص القضــائي وتنفيــذ األحكــام  02/21/2221المعقــودة بــين دول االتحــاد األوروبــي فــي 
القضائية في المواد المدنية والتجارية بين دول االتحاد قد تضمنت المبادئ التي تحدد بموجبها المحكمة 

 .(1)المختصة 

  ،فيمكن التعويل عليه في حال غياب أما عن انعقاد االختصاص لمحكمة إبرام التعاقد أو تنفيذه
اتفاق الطرفين حول تحديد االختصاص القضائي الذي ينعقد له النزاع القائم بين األطراف، 

يسهل األخذ به في مجال سندات الشحن فتحديد االختصاص بناءا على هذا الرابط المادي 
ة إذ تسمح طبيعة تلك السندات باعتبار مكان معين هو ذلك الذي ترتبط به العالقة اإللكتروني

 .برابطة مادية

 بأفضلية ا ختصاص اإلقليمي على ا ختصاص الشخصيـ تطبيقات قضائية تتعلق /2

هناك بعض االجتهادات القضائية في مجال مبدأ توافر الرابطة الجدية بين النزاع المطروح على 
والمحكمة المختصة، وكذا المتعلقة بتغليب االختصاص اإلقليمي على االختصاص الشخصي، القضاء 

ولعل أهم هذه االجتهادات تتعلق بالقضاء األمريكي باعتباره الرائد في مجال التعامل بالسندات 
 :اإللكترونية

 دعى قضية تتعلق بشركة موجودة في أريزونا لخدمات اإلعالن التجارية عبر اإلنترنت، والم
إدعت المدعية . عليه شركة من فلوريدا والتي تعرض خدمات إنشاء صفحات على اإلنترنت

على المدعى عليه أنها قد أخلت بالتسجيل االتحادي للعالمة التجارية ويجب أن تخضع 
لالختصاص الشخصي للمحكمة االتحادية في أريزونا ألن قانون اإلنترنت بال حدود والموقع 

موقع المدعى عليها يقوم باإلعالن عن المنتجات والخدمات الضرورية على اإلنترنت مثل 
وقد استنتجت المحكمة أن المدعى عليها لم تقم بإدارة أي . لالستخدام على أسس واسعة

                                                           
 .222ص . 0220. مصر. القاهرة. دار النهضة العربية. مشكالت البيع عبر االنترنت. محمد سعد خليفة (1)
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نشاط تجاري عبر اإلنترنت، والموقع متاح للجميع، وعلى أساس ذلك قررت المحكمة بأن 
 (1).كافيتلك الدفوع غير كافية لتأسيس االرتباط ال

  قضية(CD Solution. Inc.v.Tooker, 965 supp 17/ N.D Texas 1997 ) وفي
هذه القضية رفضت محكمة تكساس أن تمارس االختصاص الشخصي على المدعى عليه 

حيث يقيم المدعى عليه، باعتبار أن  Oregonوحولت القضية لمحكمة منطقة ( تكساس)
المدعى عليه ال يقيم في والية تكساس بالرغم من أن أصله من والية تكساس، وهنا يبرز لنا 

 (2).أولوية قاعدة االختصاص اإلقليمي على مبدأ شخصية القوانين

 ـ في ظل اتفاقية روتردام/2

ـــــة بروكســـــل لعـــــام  ـــــى خـــــالف اتفاقي ـــــى موضـــــوع  2200عل ـــــم تتطـــــرق إل ـــــي ل وبروتوكوالتهـــــا والت
على  02إلى هذا المبدأ من خالل المادة  2221االختصاص القضائي، تعرضت اتفاقية هامبورغ لعام 

أنــه فــي جميــع حــاالت التقاضــي المتعلقــة بنقــل بضــائع، للمــدعي، حســب اختيــاره، أن يقــيم الــدعوى أمــام 
ون، وفقًا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة ذات اختصاص، ويدخل في نطاق واليتها أحد محكمة تك

 : األماكن التالية

المحل الرئيسي لعمل المدعى عليـه، وأن لـم يكـن لـه محـل عمـل رئيسـي، فالمحـل االعتيـادي إلقامـة ( أ)
 المدعى، أو 

عمــل أو فــرع أو وكالــة أبــرم العقــد عــن  مكــان إبــرام العقــد بشــرط أن يكــون للمــدعى عليــه فيــه محــل( ب)
 طريق أي منها، أو 

 ميناء الشحن أو ميناء التفريغ، أو ( ج)
 . أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري( د)

من القانون البحري  201وهو أيضا نفس المبدأ الذي اعتمده المشرع الجزائري من خالل المادة 
هة القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام، وقد أكدت على أنه ينعقد االختصاص للج

                                                           
  .022و 022هبة ثامر محمود عبد اهلل، مرجع سابق، ص ( 1)
 : باخويا ادريس، االختصاص والقانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة االلكترونية، على الموقع (2)

http://platform.almanhal.com/Files/2/60071  20/20/0222: تم االطالع بتاريخ. 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

224 
 

الصادر  220222ملف رقم  22/20/2222المحكمة العليا على هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 
وبالتالي يكون للمدعي في منازعات عقد النقل البحري حق االختيار بين . عن الغرفة التجارية والبحرية

 (1).مدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ أو الشحنمحكمة موطن ال

موضوع االختصاص القضائي في من اتفاقية روتردام  22 ةالمادوفي نفس اإلطار تضمنت 
نظر الدعاوى في مواجهة الناقل البحري، وهي في الواقع لم تخرج عما جاءت به قواعد التجارة 

 .االتفاقياإللكترونية في ما يتعلق باالختصاص االتفاقي، وغير 

إذا لم يتضمن عقد النقل اتفاقا بشأن اختيار حصري للمحكمة أنه  22فقد ورد بنص المادة 
حق للمدعي أن يرفع دعوى قضائية بمقتضى هذه االتفاقية  ،20 أو المادة 22يمتثل ألحكام المادة 

  :على الناقل

المتفق عليه في عقد  أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق واليتها مقر الناقل؛ أو مكان التسلم
النقل؛ أو مكان التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو الميناء الذي تحمل فيه البضائع على السفينة 
في البداية، أو الميناء الذي تفرغ فيه البضائع من السفينة في النهاية؛ أو أمام محكمة أو محاكم 

ت فيما قد ينشأ بمقتضى هذه االتفاقية من مختصة يعينها اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل لغرض الب
 .مطالبات تجاه الناقل

من اتفاقية روتردام أنه في حال اختيار الطرفين المحكمة المختصة لنظر  22كما تشير المادة 
النزاع القائم بينهما فإنه يتوجب عليها ذكر بياناتهما وعناوينهما بدقة على أن تكون الدولة المختارة دولة 

 .متعاقدة

بالتالي فجاءت اتفاقية روتردام مستوفية لمبادئ االختصاص القضائي في تسوية النزاعات و 
البحرية خاصة في ظل استخدام سندات الشحن اإللكترونية، واعتمدت مبدأ إرادة األطراف في اختيار 

 .الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم بينهم

                                                           
باألقطاب القضائية ذات من قانون اإلجراءات المدنية، استحدث المشرع الجزائري ما يعرف  20وبالرجوع إلى المادة  ( 1)

االختصاص العام، تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية والبحرية واالجتماعية والعقارية وشؤون األسرة والتي 
 .تختص بها إقليميا، ومن ضمن ما تتولى تسويته ما تعلق بالنزاعات البحرية
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القضائي يسهل األخذ به في مجال سندات إن األساس اإلقليمي لضوابط االختصاص  
الشحن اإللكترونية، إذ تسمح طبيعة تلك السندات اعتبار مكان معين هو ذلك الذي ترتبط به العالقة 
برابطة مادية، فإذا كان هذا األساس يصعب إعماله على العديد من منازعات التجارة اإللكترونية التي 

اللها المعاملة بتركيزها مكانيا، فإنه يسهل هذا اإلعمال في ال تسمح طبيعة القنوات التي تجري من خ
مجال سندات الشحن اإللكترونية، إذ يسهل تحديد مكان إبرام التعامل أو تنفيذه أو موطن أطرافه، 
وبناءا على ذلك تكون القاعدة األساسية التي يتحدد على هداها االختصاص بنظر المنازعات التي 

كترونية، في حالة عدم وجود اتفاق بين المتنازعين على تحديد المحكمة تثيرها سندات الشحن اإلل
المختصة، هي انعقاد االختصاص لمحاكم الدولة التي يقع فيها موطن المدعى عليه، أو تلك التي 
جرى تنفيذ االلتزام أو كان واجبا تنفيذه على إقليمها، ويتحدد مكان تنفيذ االلتزام بالمكان الذي يجرى 

وبالتالي تختص بنظر المنازعات الناشئة . تسليم البضائع محل العقد( كان واجبا أن يجرى فيهأو )فيه 
عن السندات اإللكترونية، إما محاكم موطن المدعى عليه أو محاكم مكان تسليم البضائع إلى صاحب 

   (1).الحق في استالمها

 

سندات الشحن التي كخالصة يمكن القول أن هذا التحديد تأتي سهولة إعماله على  
تتم عبر شبكات االتصال اإللكترونية نظرا ألنه يجري تنفيذ االلتزامات التي تتضمنها ماديا، أي بطريق 
التسليم أو المناولة المادية، األمر الذي يصعب إعماله على تلك المعامالت التي يجري إنجازها كليا 

اسب اآللية عن طريق إنزالها مباشرة على الحاسب بالطرق اإللكترونية، كتلك المتعلقة بتوريد برامج الحو 
عبر االنترنت، إذ في هذه األحوال يصعب ... اآللي، للمشتري، أو عندما يتعلق األمر باستشارة قانونية

 (2).تحديد مكان تنفيذ االلتزام

 

 

                                                           
(1 )

 .222والمأمول، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم موسى، سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع  
(2) 

Mayer B & Hauser, Consumer transaction in cyberspace, International sale quarterly, 

June, 1997, P 6.  
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 الشحن سنداتلتسوية النزاعات الناتجة عن  تحديد اإلختصاص القانوني: المطلب ال اني
 اإللكترونية

إن أبرز المشاكل التي تثيرها السندات اإللكترونية هي مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق في 
هذا النوع من التعامالت الحديثة والتي يكون فيها طرف أجنبي، مما يؤدي إلى االنتقال من التنازع 

الخاص من أجل حل اإلشكاليات أو  الداخلي إلى التنازع الدولي، وبالتالي تطبيق قواعد القانون الدولي
 .النزاعات المترتبة على هذه العقود

وفي هذا الشأن يكون لألطراف في العالقة التجارية الدولية القدرة على ممارسة إرادتهم في 
اختيار القانون الذي يحكم تصرفاتهم اإلرادية كما هو الحال في حقهم في إنشاء المراكز القانونية في 

 (1).خليةالعالقات الدا

وقد اختلفت اآلراء في مفهوم الروابط بين مكان إبرام العقد الدولي ومكان تنفيذ العقد، والمكان 
ونظرا لتعارض قواعد اإلسناد مع الطبيعة المتعلقة بقواعد التجارة . الذي يوجد به محل إقامة المدين

الموضوعية المباشرة كبديل عن قواعد اإلسناد اإللكترونية، اتجه الفقه إلى االستعانة بما يعرف بالقواعد 
 .التقليدية

 القانون الواجب التطبيق في ظل قواعد منهج التنازع: الفرع األول

يخضع تحديد القانون الواجب التطبيق في ظل قواعد التنازع إلى حالتين كما سبق اإلشارة إليه 
ار األطراف للقانون الواجب في ما يتعلق باالختصاص القضائي، فيخضع األمر إلى حالة اختي

التطبيق، وحالة عدم االتفاق المسبق حول اختيار القانون الواجب التطبيق، وهو ما أشارت إليه المادة 
وبالتالي يقتضي األمر دراسة قواعد اإلسناد أوال بحالتيها، اإلرادية . من القانون المدني الجزائري 21

تجة عن تطبيق هذه القواعد على سندات الشحن وغير اإلرادية، ثم التعرض إلى اآلثار النا
 .اإللكترونيــــة

 قواعد منهج التنازع: أو 
                                                           

أحمد عبد الكريم سالمة، علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع أصوال ومنهجا، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة،  (1)
  .2212، ص 2222مصر، الطبعة األولى، 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

227 
 

 ـ اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق/0

وهنا كما سبق اإلشارة إليه في االختصاص القضائي أيضا نجد أنفسنا أمام حالتين، فقد يكون 
 .ضمنياالتعبير عن اإلرادة صريحا، كما يمكن أن يكون 

يمكن للمتعاقدين أن يختاروا قانونا ليحكم عالقتهم العقدية دون اشتراط وجود أية صلة حقيقية 
بين القانون المختار والعقد، مثال ذلك العقد النموذجي للتجارة االلكترونية الذي وضعته غرفة التجارة 

لمستهلكين، فينص ليحكم المعامالت التي تتم بين المهنيين وا 2221أبريل  22والصناعة بباريس في 
هذا العقد في أحد بنوده على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي بصرف النظر عن 
جنسية المتعاقدين أو موطنهم أو محل إبرام العقد أو محل تنفيذه، ونتيجة لذلك يمكن للمتعاقدين في 

لقانون دولة تقر بصحة  مجال عقود التجارة االلكترونية أن يقدروا بحرية تامة إخضاع عقدهم
 .(1)التوقيعات االلكترونية دون اشتراط وجود أية صلة بين القانون المختار والعقد 

إن سريان مبدأ حرية اإلرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق ينطبق على األعمال التجارية 
مميزة للتجارة اإللكترونية على في كل من التجارة العادية والتجارة اإللكترونية، إال أن هناك خصوصية 

الرغم من أنها تتساوى مع التجارة العادية من ناحية تبادل السلع والخدمات مقابل مبلغ نقدي أو عيني، 
حيث تشمل التجارة اإللكترونية، سواء من حيث تكوين العقد أو تنفيذه أو إنجـــازه على تقنيات نقل 

روني عن طريق شبكات المعلومات واالتصــــــال مثل حديثة لبيانات التعاقد في إطار فضاء إلكت
 (2).اإلنترنت

وقد اعتبر القانون التجاري الموحد األمريكي معيار العالقة المعقولة أساسا لحرية األطراف في 
اختيار القانون، والعالقة المعقولة تقوم مثال في مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه أو جزء منه، ومع ذلك 

قات التي تبرم عبر اإلنترنت تبقى المشكلة فيها قائمة لصعوبة تحديد مكان االنعقاد أو فإن الصف

                                                           
. مصر. اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية. صالح المنزالوي (1)

 .021ص . 0222
  .222سلطان عبد اهلل محمود الجواري، مرجع سابق، ص ( 2)
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خاصة في ظل التعاقد عبر الفضاء اإلفتراضي الذي يصعب معه تحديد موقع التعاقد أو  (1)التنفيذ،
 .موقع إجراء التعامل عبر الوسائط اإللكترونية

نون الواجب التطبيق على النزاع الذي ينشأ وال شك أن ما ينطبق على االختيار الصريح للقا
بمناسبة العقد اإللكتروني، ينطبق أيضا على االختيار الضمني الذي يتم بإرادة حقيقية، لكنها غير 
مصرح بها، فيلجأ القاضي إلى الكشف عن هذه اإلرادة من جملة مؤشرات يستخلصها من طبيعة العقد 

وبة الناجمة عن االعتماد الكلي على قناعة القاضي وظروف التعاقد، األمر الذي يزيد من الصع
الشخصية، صعوبة أخرى في مجال العقود اإللكترونية مردها خصوصية التعاقد عبر االنترنت في 

 (2).االنعقاد عن بعد

ومن أحكام القضاء العربي في استخالص اإلرادة الضمنية حكم أصدرته محكمة الرباط سنة 
د يتصل بقانون دولتين في نفس الوقت وكان قانون إحداهما يتضمن لو كان العق: "جاء فيه 2202

أحكام لتنظيم هذا النوع من العقود خالفا لقانون الدولة األخرى، والذي ال يتضمن مثل هذه األحكام فقد 
حكم محكمة الرباط في " )يبدو من المنطق تطبيق الدولة األولى بوصفه قانون اإلرادة

اء الفرنسي حكم بأنه إذا اتصل العقد بقانون دولتين في نفس الوقت كما أن القض(. 22/20/2202
وكان قانون أحدهما يقضي ببطالنه خالفا لقانون الدولة األخرى فإنه األقرب إلى طبيعة األمور هو 
تطبيق قانون هذه األخيرة، كما أن القضاء المختلط في مصر كان قد حكم بأن اتفاق المتعاقدين على 

 (3).دولة معينة قد يستنبط منه رغبتهما في إخضاع العقد لقانون هذه الدولة تنفيذ العقد في

 اتفاق األطراف على القانون الواجب التطبيق حالة غيابـ /2

في حال سكوت األطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق صراحة، وعدم اكتشاف اإلرادة 
في التعاقد، يتعلق بقواعد اإلسناد ودورها في تحديد الضمنية للمتعاقدين، يتم الرجوع إلى القواعد العامة 
 .القانون الواجب التطبيق، أو ضابط األداء المميز

                                                           
  .012هبة ثامر محمود عبد اهلل، مرجع سابق،  (1)
  .21عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر االنترنت، مرجع سابق، ص  (2)
(3 )

  .222سلطان عبد اهلل محمود الجواري، مرجع سابق، ص  
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 دور قواعد اإلسناد في تحديد القانون والتطبيق في ظل سندات الشحن اإللكترونيةـ /أ

وهذا تقوم قواعد اإلسناد على الرابطة العقدية بالرجوع إلى قانون محدد سلفا من قبل المشرع 
 .الضابط إما أن يكون قانون مكان إبرام العقد، أو محل تنفيذ العقد، أو الموطن المشترك

تأتي األفضلية لقانون محل إبرام العقد على أساس انه أول مكان تتجسد فيه اإلرادات كما يمكن 
مع تطور التعرف عليه بسهولة ويسر، ومما تجدر اإلشارة إليه أن ضابط محل إبرام العقد ال يتناسب 

المعامالت االلكترونية التي تبرم عن طريق االنترنت ونتيجة لذلك أصبح من الصعوبة بمكان تحديد 
مكان إبرام العقد ألنه قد يكون عرضيا وفضال عن أن مكان إبرام العقد يمكن أن ال يرتبط بعالقة 

إبرامه بجميع الدول العقد الن التعاقد من خالل اتصال العقد أثناء   موضوعية أو جوهرية بموضوع
المرتبطة باالنترنت مما يعني أن معيار قانون محل إبرام العقد صعب التطبيق في مجال العالم 

 (1). االفتراضي

وكان القضاء العراقي قد طبق مبدأ قانون مكان اإلبرام على سندات الشحن البحرية عند تحديد 
تطبيقه على سندات الشحن اإللكترونية،  القانون الواجب التطبيق عليها، غير أن هذا األمر يصعب

من حيث أن إبرام التصرفات عبر الشبكة قد يتم بناءا على ظروف عارضة ال تكفي لقيام رابطة 
حقيقية وجادة بين العقد ومحل إبرامه، فالشخص يمكن أن يتعاقد عبر وسيلة من وسائل الشبكة من 

 (2).في أماكن ال تخضع إلقليم دولة معينة جهاز حاسوب وهو ينتقل من دولة إلى أخرى، أو يتواجد

                                                           
  .أحمد ولد محمد المصطفى، مرجع سابق (1)
(

2
إن األساس الذي تقوم عليه الئحة : ، جاء فيه02/22/2222في  02/2222حكم محكمة تمييز العراقية رقم ( 

الوكيل المميز هو هل نطبق على واقعة ضياع صندوق األدوية المرسل إلى الشركة العامة الستيراد وتوزيع األدوية 
ل الذين هما في إنجلترا القانون اإللنجليزي بكونه قانون محل والمواد الكيماوية ببغداد االتفاقية المعقودة بين الشاحن والناق

العقد؟ أم نطبق القانون العراقي في نصوصه؟ ولدى الرجوع إلى وقائع الدعوى اتضح بأن عقد النقل بموجب القانون 
على هذه المدني العراقي يكون قد تم في إنجلترا ألن طرفي عقد النقل هما فيها، أوجب تطبيق القانون اإلنجليزي 

الدعوى، فإنه يطبق طالما ال يتعارض مع نص من النصوص الخاصة بالنظام العام، ولما كان القانون اإلنجليزي 
الخاص بعقد النقل هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى، وهذا القانون حدد التعويض بمائة باون  2200الصادر سنة 

إخالص : ينظر. ط ملزم للطرفين وليس فيه مخالفة للنظام العامما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فإن هذا االشترا
 .202و 201ص . المرجع السابق. مخلص إبراهيم األلوسي
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من قانون اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات اإللكترونية  2وهو ما أكدته المادة 
 .في العقود الدولية

يرتبط هذا الضابط بموضوع العقد وليس أما عن قانون مكان تنفيذ سند الشحن اإللكتروني 
، كما انه يحقق مصالح تتجسد فيه االلتزامات التعاقدية أساس أنه المكان الذيبمكان إبرامه ويقوم على 

المتعاقدين على اعتبار أن تنفيذ العقد هو غاية المتعاقدين والهدف الذي يسعيان إلى تحقيقه فضال عن 
ضية أن محل التنفيذ ال يكون عرضيا ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعقد ومما تجدر اإلشارة إليه أن االفترا

العقد االلكتروني الدولي لها تأثير كبير على ضوابط اإلسناد التي يعتمد عليها القانون   يبرم فيها  التي
إلى أن هذه المعايير تعتمد على فكرة   الدولي الخاص السيما ضابط محل إبرام العقد وتنفيذه إضافة

تحديد مسبق وجامد لضوابط اإلسناد  اإلقليمية وهي فكرة تتناسب مع العقود االلكترونية ألنها تؤدي إلى
 (1).وهو أمر غير مقبول في عصر المعلوماتية

وبالنسبة لسندات الشحن اإللكترونية فاألمر وارد ويمكن أن يعتد به ضابط كمعيار لتحديد 
القانون الواجب التطبيق، فسندات الشحن اإللكترونية من طبيعة التصرفات التي تبرم عبر الشبكة 

ماديا خارجها، حيث تحيل إلى عناصر مادية تدور حول مكان تنفيذها، وهذا المكان غالبا ولكنها تنفذ 
ما يكون مكان تسليم البضاعة، فمن المستحيل أن يتم تسليم البضاعة محل الشحن التي يتضمن 
تفاصيلها سند الشحن اإللكتروني عبر قنوات الشبكة االفتراضية، حيث ال بد من تسليمها ماديا في 

 (2).ء الوصول، أو مكان التفريغ والذي يعد المكان األكثر مالءمة لتنفيذهامينا

أما عن قانون الموطن المشترك لطرفي سند الشحن اإللكتروني، فإن إسناد الرابطة العقدة لقانون 
الموطن المشترك من الصعب اعتماده في مجال التجارة اإللكترونية، خاصة وأن اتفاقية األمم المتحدة 

قد استبعدتها من خالل مادتها األولى والتي نصت على  2212لبيع الدولي للبضائع فيينا لعام بشأن ا
أنه ال يلتفت إلى كون أماكن عمل األطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد أو من 

عقد أو في أي معامالت سابقة بين األطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها األطراف قبل انعقاد ال

                                                           
(1)

 .أحمد ولد محمد المصطفى، مرجع سابق  
(2) 

 .212ص . المرجع السابق. إخالص مخلص إبراهيم األلوسي 
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وال تؤخذ في االعتبار جنسية األطراف وال الصفة المدنية أو التجارية لألطراف أو للعقد . وقت انعقاده
 .في تحديد تطبيق االتفاقية

ويمكن القول فعال أنه من الصعب إعمال قانون الموطن المشترك لطرفي سند الشحن 
البيئة الرقمية يبقى دائما خاضعا لعالم اإللكتروني من الناحية العملية، ذلك أن التعامل في ظل 

إفتراضي قد ال يتضمن البيانات والموطن الحقيقي لألطراف، كما قد يكون أحد الطرفين من جنسية 
معينة وموطنه أو إقامته بدولة أخرى، لذلك فاالعتماد على قانون الجنسية المشتركة لطرفي سند 

ختالف بين البيانات الواردة في السند اإللكتروني الشحن اإللكتروني صعب التحقق، إلمكانية حدوث ا
 .وبين حقيقتها الفعلية

 ـ ضابط األداء المميز ودوره في ظل سندات الشحن اإللكتروني/ب

في مجال عقود التجارة اإللكترونية الدولية، وخصوصا المبرمة عبر شبكة األنترنت يعد األداء 
المادة المراد إدخالها على الشبكة والشركة التي تتولي  المميز في العقد الذي يتم بين مقدم الخدمة أو

معالجة تلك المادة اإللكترونية وتحميلها على موقع األنترنت، هو مقر مقدم الخدمة أو تلك الشركة، 
هو  -صراحة أو ضمنا –وبالتالي فالقانون الواجب التطبيق في الحالة التي لم يتفق األطراف عليه 

يمتهن توريد المعلومات أو قانون الدولة التي بها مقر أو مركز تلك الشركة،  قانون دولة المورد الذي
 .(1) باعتبارها المدينة باألداء المميز للعقد

ففكرة األداء المميز تتخذ من محل إقامة المدين بهذا األداء ضابطًا لإلسناد في قواعد اإلسناد 
المتعلقة بالعقود الدولية، وهي الفكرة التي اعتنقها جانب من فقه القانون الدولي الخاص وأخذت بها 

ن القانون الواجب في شأ 2212العديد من التشريعات الوطنية واالتفاقية، ومنها اتفاقية روما لعام 
، كما تبناها القضاء الفرنسي في العديد من (0/0مادة )التطبيق على اإللتزامات التعاقدية 

وفكرة األداء المميز تختلف عن نظرية التركيز الموضوعي وفقًا لظروف التعاقد (. 22)أحكامه
ْن كانت ُتعد صورًة من صور التركيز الموضوعي للرابطة العقدية ، ذلك ان التركيز وفقًا ومالبساته، وا 

لهذه الفكرة يكون ذاتيًا، أي ُمراعيًا لطبيعة العقد واألداء الجوهري فيه بالنظر إلى وظيفة العقد في 
سناد كل فرقة منها إلى . الحياة االقتصادية واالجتماعية إذ يتم تفريق العقود ذات الطبيعة المتنوعة وا 

                                                           
 .محمد أطويف، مرجع سابق ( 1)
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طلبة إلدراك العدالة وال يؤدي إلى اإلخالل بتوقعات قانون معين على نحو  تتحقق به المرونة المت
ولكن رغم ذلك فان فكرة األداء المميز التي كان الهدف من ورائها تحقيق عدالة اإلسناد في  (1). األفراد

مسائل العقود الدولية والحفاظ على التوقعات المشروعة للمتعاقدين ربما ال يمكنها تحقيق هذه األهداف 
لعقود الدولية وفي مختلف النزاعات التي تنصب على مثل هذه العقود، فقد يؤدي في جميع أنواع ا

فالكثير من . تطبيق الفكرة في بعض أنواع العقود إلى اإلخالل بتلك األهداف التي جاءت لتحقيقها
العقود الدولية التي يكون موضوعها توريد أو تقديم أشياء منقولة مادية أو خدمات لألفراد عادًة ما 

في مقابل طرف آخر ضمن طرفًا قويًا هو الُموجب متمثاًل في شركات اإلنتاج والخدمات الضخمة، تت
لذي يكون طرفًا ضعيفًا في العقد وغالبًا ما يكون رضاؤه منقوصًا تحت ضغط المتعاقد اهو المستهلك، 

 (2).اآلخر

إصدار سند  وفي ظل سند الشحن اإللكتروني يكون الناقل هو صاحب األداء المميز ذلك أن
الشحن يتم من طرفه في مقر إقامته وتواجده طبقا للبيانات المتعلقة به على شبكة المعلومات، كما أنه 
يلتزم بإصدار سند الشحن متضمنا البيانات التي تخص البضاعة ومكان تسليمها في الزمان والمكان 

لضوابط في ظل البيئة المتفق عليه مع الشاحن، ويبقى هذا الضابط أيضا صعب التحقق كباقي ا
الرقمية التي تقوم على مجرد بيانات معلوماتية قائمة من خالل بيئة افتراضية، تحتمل الحقيقة وتحتمل 

 .التغليط

فدور الناقل يعتبر دورا فاعال بالنسبة لوجود سند الشحن وتنفيذه على خالف دور الشاحن أو 
يتغير مركزه من عقد إلى آخر على خالف  المرسل إليه الذي يعتبر مؤقتا عارضا، ألن األخير قد

 (3).الناقل

 

 
                                                           

 . 212و210 ص. 2212 ، لبنان،بيروت ،الدار الجامعية ،دراسات في القانون الدولي الخاص ،شام علي صادقه (1)

حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي، دراسة مقارنة بين دولة األمارات ، عبد اهلل حسين علي محمود  (2)
 .22ص. 0220 الثانية، ، مصر، الطبعةالقاهرة ،دار النهضة العربية، العربية المتحدة والدول األجنبية

(3)
 .212ص . المرجع السابق. إخالص مخلص إبراهيم األلوسي  
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 آ ار مبدأ حرية اإلرادة على سندات الشحن اإللكترونية:  انيا

 ـ مدى قابلية تجزئة سند الشحن اإللكتروني/0

إن سندات الشحن غالبا ما تخضع ألكثر من نظام قانوني خاصة عندما تكون المعاهدة واجبة  
التطبيق على سندات الشحن البحرية، فمعاهدة بروكسل تنطبق على المرحلة البحرية فقط، لذلك فإن 

ذا ... المرحلة السابقة على الشحن والالحقة على التفريغ قد تخضع لقانون آخر غير المعاهدة أردنا وا 
أن نطبق مدى إمكانية تجزئة سند الشحن اإللكتروني فإن القول يتمحور حول ما تعلق بسند الشحن 
التقليدي، ألن الغالب أن تخضع سندات الشحن عموما ألكثر من نظام قانوني، فضال عن أن التجارة 

الخضوع لوحدة  اإللكترونية بمفهومها التقني والقانوني في ميدان سندات الشحن اإللكترونية تأبى
 .(1)القانون 

وقد اعتمدت محكمة النقض الفرنسية في دعوى تتعلق بسند شحن حرر في فرنسا لنقل إرسالية 
إلى المغرب، وتم االتفاق بموجب سند الشحن على عقد االختصاص القضائي لمحاكم مرسيليا، وكان 

الفرنسي على عقد النقل بموجب الناقل والشاحن فرنسيين، فذهبت محكمة الموضوع إلى تطبيق القانون 
سند الشحن، وطبقت القانون المغـــــــــــربي وهو قانون ميناء الوصول على الدفع بعدم قبول الدعوى، 
ورفضت الدعوى لرفعها خالف المواعيد المنصوص عليها في القانون المغــــــــــــربي، إال أن محكمة 

ــون الفرنسي بمجموعه بما في ذلك مواعيد رفع النقض الفرنسية نقضت القرار وطبقت القانــ
 (2).الدعـــــــوى

إن سند الشحن بمضمونه العام يحتوي على العديد من البيانات مثل تلك التي تتعلق بالبضائع 
وتلك الخاصة بأطراف العقد ومدته وميناء الشحن وميناء الوصول واسم السفينة واسم الربان، وهي 

سم بتعددها البيانات ذاتها التي يحتويها سند الشحن اإللكتروني، فضال عن كثرة الشروط العامة التي تت
ما يجعل من الضروري تجزئة سند الشحن اإللكتروني إلى عدة أجزاء بحيث يمكن القول بأننا أمام 

                                                           
 .221ص . المرجع السابق. إخالص مخلص إبراهيم األلوسي (1)
صالح محمد المقدم، تنازع القوانين في سندات الشحن ومشارطات إيجار السفينة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان،  (2)

 .020دون تاريخ، ص 
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من قواعد لجنة األمم  22مستند يتكون من عدة رسائل للبيانات، وهو ما تقرره وتعترف به فعال المادة 
 .(1)المتحدة للقانون التجاري الدولي 

 وقانون اإلرادةن سند الشحن اإللكتروني ـ عدم ضرورة توافر ارتباط بي/2

التي اشترط فيها القضاء اإلنجليزي  The Torniمن القضايا التي أخذت بهذا االتجاه قضية 
وجود صلة بين العقد والقانون المختار، وتتعلق هذه القضية بشحنة من الموالح من ميناء يافا في 

في إنجلترا، وكانت سندات الشحن التي وقع عليها مديرو شركة فلسطينية،  Hullفلسطين إلى ميناء 
يتضمن كل منها شرطا يقضي بأن سند الشحن يجب تفسيره طبقا للقانون اإلنجليزي، وكان القانون 
الفلسطيني ينص على أن كل سند شحن يصدر في فلسطين يجب أن يتضمن هذا الشرط، فإنه 

سندات الشحن في هذه القضية تتضمن هذا الشرط، وقد حكمت  يفترض أنه خاضع لها، ولم تكن
محكمة الموضوع ومحكمة االستئناف من بعدها باستبعاد القانون اإلنجليزي وتطبيق القانون 

في محكمة االستئناف، إن القانون الفلسطيني هو قانون آمر  Greerالفلسطيني، وقال القاضي اللورد 
ضاعة من فلسطين أن يضم نا العقد شرطا يقضي بتطبيق قواعد يفرض على المتعاقدين عند شحن الب

الهاي، والعقد الذي ال يتضمن هذا الشرط يكون باطال، ويؤيد الفقه هذا الحكم ألن العقد من الناحية 
 (2).الموضوعية أكثر صلة بالقانون الفلسطيني من القانون اإلنجليزي

ين القانون الذي اتفق األطراف على يستخلص من هذا القرار مدى صعوبة تحقق االرتباط ب
اختياره بناءا على إرادتهما الحرة، وبين سند الشحن اإللكتروني، ومرد ذلك أن التعامل من خالل وسائل 
االتصال اإللكتروني يجعل من هذا التعاقد منتشرا ومتاحا عبر الشبكة االفتراضية المعلوماتية، وبالتالي 

ا بكل دول العالم دون ضابط محدد، مما يجعل تحــــــــديد موقع فان العقد وقت إصداره يكون مرتبط
إبرامه أو تنفيذه أو إرساله شبه مستحيل كونه يتوقف على عالقة غير مادية معلوماتية بالدرجـــــة 

 .األولــــــى

 

                                                           
 .020سوزان علي حسين، مرجع سابق، ص  (1)
(2)

 .222 ص. المرجع السابق. إخالص مخلص إبراهيم األلوسي  
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 ـ استبعاد فكرة اإلحالة في مجال سند الشحن اإللكتروني/2

ويعتمد أنصار هذه الفكرة على أن اإلحالة من شأنها تحطيم قواعد اإلسناد المعمول بها، وهو 
المبدأ المتعارف عليه والمعمول به على مستوى القضاء الفرنسي أين كان يرفض تطبيق شرط اإلحالة 

 . على سندات الشحن البحرية

نية تكمن في أن سند الشحن المشكلة فيما يخص تطبيق اإلحالة على سندات الشحن اإللكترو و 
اإللكتروني يتكون من عدة رسائل وبيانات تتسم بكثرتها، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة سند 
الشحن، فيكون من غير المتصور إرسال كافة شروط السند خصوصا العامة منها إلى كل شاحن أو 

جدواه، ولذلك فإنه في الغالب ما مرسل عبر شبكة المعلومات، وذلك لعدم اقتصادية هذا اإلجراء وعدم 
يتم اإلحالة إلى هذه الشروط بشرط يسمى شرط اإلحالة، والذي يتم بموجبه االلتزام بمضمون الشروط 
الواجبة في نماذج العقود، أو في نصوص االتفاقيات أو التشريعات المحال إليها، بمعنى آخر أنه 

سند الشحن الذي تاله فعال، وجزء آخر لم  مكون من جزئين، جزء يعلم به الشاحن كونه مدونا في
يتسلمه في صورة بيانات ورموز موجودة على شاشة الحاسوب الخاص به ولكن في صورة إحالة ال 

 .(1)يعلم محتواها 

 القانون الواجب التطبيق في ظل القواعد الموضوعية :الفرع ال اني

يصطلح عليها بقواعد التطبيق الفوري قضي هذه القواعد بالحل المباشر والفوري للتنازع لذا ت
مباشر  قواعد حل بأنها، كما يصطلح عليها بقواعد القانون الدولي الخاص المادي، وتمتاز المباشرو 

نها تقرر اختصاص قانون دولة ما بصورة مباشرة، وتجد مصدرها في أللنزاع ومفردة الجانب أي 
التجارية ومنها  باألوراقي والبحري وتلك المتعلقة االتفاقيات الدولية كالقواعد المتعلقة بالنقل الجو 

مصدر ن يكون أ، كما يمكن 2222ولعام  2222لعام و سومن هذه االتفاقيات اتفاقية وار  ،الشيكات
حكام القضاء الوطني، كموقف القضاء الفرنسي من جواز االتفاق على التحكيم في العقود أالقواعد  هذه

                                                           
 .022ص . المرجع السابق. سندات الشحن اإللكترونية. سوزان علي حسن( 1)
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هب اذا رط التحكيم في مثل هذه العقود، وكذلك شرط الدفع بسعر الذالدولية حيث تقر هذه القاعدة بش
  (1).ذا ورد في عقد داخليإورد في عقد دولي وبطالنه 

والقواعد الموضوعية عرفت العديد من التعريفات، فهناك من عرفها على أنها مجموعة من 
الموجودة أصال أو المعدة  القواعد التي تتسم بالموضوعية أو المادية ذات المضمون الدولي العالمي

 (2). خصيصا لتعطي حال مباشرا ينهي أو يتفادى وقوع تنازع القوانين ذات الطابع الدولي

وقد اختلف الفقه حول مدى إضفاء الصفة القانونية على القواعد الموضوعية، فاختلفت اآلراء 
صفة النظام بومنهم من اعترف . والمواقف الفقهية، فمنهم من أنكر الصفة القانونية للقواعد الموضوعية

اقي القواعد القانوني غير الكامل للقواعد الموضوعية، ومنهم اعتبرها تتمتع بالصفة القانونية كب
 .القانونية

اإلطار أو المجال القانوني للعمليات التجارية الدولية يتكون من فبالنسبة لالتجاه األول اعتبر 
مجموعة قواعد قانونية مختلفة ومتباينة ويستمد الجزء األكبر من هذه القواعد، من التشريعات الوطنية 

دولية بالمعنى الحقيقي وهذه األخيرة مستمدة أي قواعد وطنية األصل والجزء اآلخر مستمد من قواعد 
سواء من اتفاقيات دولية أو من أعراف مهنية قننت وبالتالي فإن هذه القواعد تتسم بمفهوم النسبية التي 
تدفع الفكر القانوني إلى إقرار ضرورة اقتسام الهيمنة التشريعية في مجال التجارة الدولية بين القوانين 

                                                           
الفوري ن مساحة قواعد التطبيق إمن عقد االتفاقيات الدولية في مسائل تنازع القوانين فالدول استكثرت إذا  (1)

ذا إذا كان قاضي النزاع يعتمد القواعد الموضوعية ا  ستتسع على حساب قواعد االسناد، و ( القواعد الموضوعية)والمباشر
 2222فمثل هذه القواعد تجد مصدرها في بعض االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الهاي لعام  رضية للتطبيق،أوجد لها 

ن أ، فالسؤال الذي يثار هنا هل بامكان قاضي النزاع 2211في قضية نوتباوم لعام ومنها قرارهوقرارات القضاء الدولي، 
ذا كان إجنبية؟ الجواب هو يمكن اعتماد هذه القواعد يطبق القواعد الموضوعية ذات التطبيق الفوري والمباشر األ

عن طريق فكرة االسناد مصدرها اتفاقية دولية بين دولة القاضي والدولة مصدر هذه القواعد كما يمكن اعتمادها 
القواعد )عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة، قواعد حل تنازع القوانين : ينظر .ةاالجمالي في ظل غياب االتفاقي

 : ، على الموقع20/20/0222، (الموضوعية، قواعد اإلسناد
 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=7&lcid=35826  تم االطالع بتاريخ :

21/21/0222. 
محمد عبد اهلل محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي، أطروحة  (2)

  .22، ص 2222دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، مصر، 
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جارية الدولية والمبادئ غير الدولية التي تزدهر بفضل التحكيم الدولي وهو ما أدى الوطنية والعادات الت
  (1)بالبعض إلى الحديث عن ميالد نظام قانوني جديد، لكن قواعده ال تتمتع بصفة القانونية

نما اتخذ موقفا معتدال،  أما االتجاه الثاني فلم ينكر كلية الصفة القانونية للقواعد الموضوعية وا 
 .باعتبار أنها قد تعتبر نظام قانوني لكنه غير مكتمل القواعد

ذلك أن أحكام القضاء والتحكيم تبنت القواعد الموضوعية وأصبحت مصدرا لهذه القواعد التي 
وحتى . أكدت استقرار تطبيقها في التجارة الدولية واتصافها بالعمومية والتجريد واإللزام والوضوح

تنفيذها يتسم باليسر والسهولة حيث غاليا ال تصادف نفس الصعوبات بخصوص أحكام التحكيم فإن 
 (2).التي تتعرض تنفيذ أحكام القضاء

أما اإلتجاه الثالث وهو االتجاه الذي اعترف للقواعد الموضوعية بالصفة القانونية ذلك أن  
القاعدة القانونية تشكيلها نظاما قانونيا فبرجوعنا إلى القواعد الموضوعية لبيان مدى تحقق خصائص 

بالنسبة لقواعدها ففي الوقت الذي لمن يتردد االتجاه الغالب من الفقه في القول بأن القواعد الموضوعية 
ن تلك القواعد هي أدوات تنظيمية لها صفة  للتجارة الدولية هي مجموعة من القواعد أو نظام قواعد وا 

النظام القانوني للقواعد الموضوعية ال معنى له  فإن نظرهم أن النزاع الدائر حول. القواعد القانونية
 .(3)على أساس أنه ال يمكن إنكار حتمية وجود النظام

وهناك من يرى أن نقطة الضعف الرئيسية التي يعاني منها القانون الخاص الدولي وبالتالي 
اعتماده على القواعد الموضوعية، تتمثل في االعتراف غير الثابت بمضمونه في الواقع الحالي، رغم 

ديناميكية حركة الواقع التعاقدي في المجال الدولي وثبات العادات والقواعد التي يولدها هذا التطبيق 
ويأخذ على إضفاء الصفة القانونية على القواعد الموضوعية أن هذا . التعاقدي وال سيما عندما تقنن

وضوعية ألن جديتهم يدور كله حول الفقه يعمم عناوين عن القواعد الموضوعية أو منهج القواعد الم
قواعد القانون التجاري وحدها دون التطرق للقواعد الموضوعية ذات المصادر األخرى وكأنه اعتراف 

                                                           
: رة الدولية، على الموقعمحمد طارق، الطبيعة القانونية للقواعد الموضوعية في قانون التجا (1)

http://www.alkanounia.com 22/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 
 .22-20ص  مرجع سابق، أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق،  (2)
(3 )

 .مرجع سابق محمد طارق،  
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منهم جميعا أن القواعد التي تصدر عن هذه المصادر مسلم بقانونيتها، كما أن هذا االتجاه لم يناقش 
 (1).كل نوع من القواعد التي هي محل خالف فعال

يمكن القول أن التطبيق المباشر للقواعد الموضوعية لقانون التجارة اإللكترونية خالصة لما سبق 
في دولة القاضي المعروض عليه النزاع بصرف النظر عن اختصاص قانون القاضي بموجب قواعد 
رع التنازع من عدمه، إن وجد في دولة القاضي قانون يعالج المعامالت اإللكترونية وما لم ينص مش

ورغم تأييد البعض ألسلوب فض المنازعات المرتبطة بالتجارة . هذا القانون على خالف ذلك
اإللكترونية قنوات إلكترونية تتفق وطبيعتها، إال أنه يقر بأنه ما زال هناك جهد كبير يتعين على 

 (2).المشتغلين في هذا المجال وعلى الدول بذله لبلوغ الهدف المنشود

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .محمد طارق، المرجع نفسه (1)
 .022 ص. السابقالمرجع . إخالص مخلص إبراهيم األلوسي  (2)
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التحكيم ا لكتروني كوسيلة حدي ة لحل النزاع في إطار التجارة : المبحث ال اني
 البحرية اإللكترونية

تضاعف نسبة المعامالت التجارية الدولية في مجال النقل البحري وكونها تعدت حدود الدولة ن إ
ود النقل البحرية الواحدة جعل من التسوية القضائية العادية غير كافية لحل النزاعات الناتجة عن عق

خاصة منها المعتمدة على مبادئ التجارة االلكترونية كونها لم تعد تتماشى والتطور التكنولوجي الحالي 
 .والدخول في عالم العولمة من مختلف الجوانب

لذلك أصبح من الضروري اللجوء إلى وسيلة بديلة مناسبة لحل هذه النزاعات التجارية الدولية 
مكن من تحقيق يالتالي أصبح األطراف يلجؤون إلى ما يعرف بالتحكيم كونه وب. البحرية خصوصا

العديد من النتائج اإليجابية في حل النزاعات الدولية التي عجز القضاء العادي على تسويتها وحلها 
بل وتعدت العولمة هذا اإلطار إلى ظهور ما يعرف بالتحكيم اإللكتروني كوسيلة بديلة . بالشكل المرجو

 .النزاعات الناتجة عن العمليات التجارية الدولية وخاصة منها المرتبطة بالتجارة اإللكترونيةلحل 

 :لذلك سوف يتم دراسة هذا المبحث من خالل المطلبين التاليين

جراءاته ماهية التحكيم اإللكتروني  :المطلب األول  البحرية في عقود التجارة اإللكترونيةوا 
 البحرية التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونيةتجة عن قرار الناار اآل : المطلب ال اني
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جراءاته ماهية التحكيم اإللكتروني : المطلب األول  في عقود التجارة اإللكترونيةوا 
 البحرية

يشــهد التحكــيم ازدهــارا ملحوظــا فــي العصــر الحــديث فــي مجــال المعــامالت والتجــارة الدوليــة أمــام 
ويعــد اللجــوء إلــى التحكــيم أدعــى بالنســبة . الفرديــة وحريــة التبــادل التجــاري وســلطان اإلرادةعــودة النزعــة 

شـى مـع بـطء وغمـوض إجـراءات اللتجارة اإللكترونية حيث تقوم على السرعة في اإلبـرام والتنفيـذ، وال تتم
 (1).القضاء العادي

القـــدم حيـــث يرجـــع إلـــى التحكـــيم البحـــري كنظـــام قـــانوني لحـــل المنازعـــات البحريـــة معـــروف منـــذ و 
عصور روما القديمة فـي القـرن السـابع قبـل المـيالد وتبـوأ مكانتـه فـي العصـور الوسـطى الزدهـار التجـارة 

وقد بدأ التحكيم البحري في  -.البحرية بين الشعوب ونشوء موانئ هامة على بحر الشمال وبحر البلطيق
رة الخارجيـة وسياســات التصـدير واالســتيراد صـورته الحديثـة منــذ القـرن الرابــع عشـر عنــدما ازدهـرت التجــا

 (2) .عن طريق البحر

بفضل الثورة اإللكترونية وما نتج عنها من تطور في المجـال المعلومـاتي وتزايـد االهتمـام واللجـوء 
إلى المعامالت التجاريـة عـن طريـق التجـارة اإللكترونيـة خاصـة فـي مجـال النقـل البحـري مـن خـالل عقـد 

ن يجدون صعوبة في حل النزاع و أصبح المتعامل ،روني وكذا سند الشحن اإللكترونيالنقل البحري اإللكت
من خالل اللجوء إلى التحكيم التقليدي، األمر الذي جعل من البحث عن وسيلة بديلـة كفيلـة بحـل النـزاع 
على الشكل األمثل ضرورة حتمية تقتضيها طبيعة وخصوصية مبادئ التجارة اإللكترونيـة، ليظهـر بـذلك 

 .ا يعرف بالتحكيم اإللكترونيم

جراءاتــه فــي  عقــود التجــارة اإللكترونيــة ظــل فمــا هــو مفهــوم التحكــيم اإللكترونــي ومــا هــي قواعــده وا 
 البحرية؟

                                                           
إجراءاته وآلياته في تسوية منازعات التجارة اإللكترونية  .هماهيت. التحكيم اإللكتروني. عصام عبد الفتاح مطر (1)

 .22ص  .0222. مصر. اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة. والعالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية
لقيت في مركز العدالة للتحكيم أمحاضرة للدكتور غسان علي  ،حريةشرط ومشارطة التحكيم في المنازعات الب (2)

حوادث، يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة : ، مقال منشور بجريدة الوحدة، الفئةوالدراسات القانونية
   .20/20/0221: بتاريخ. 1112العدد . سوريا. الالذقية. والطباعة والنشر والتوزيع
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 التحكيم اإللكتروني مفهوم: الفرع األول

 2222لقد كانت الفكرة في إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات بواسطة اإلنترنت في عام 
حيث قام المركز . بتأسيس موقع إلكتروني لهذه الغايات( Cybersettle)تحكيم عندما قام مركز 

بتضمين الموقع اإللكتروني بسائر ما يحتاجه المحتكمون من أدوات إلحالة نزاعهم للتحكيم مع تبادل 
 (1)(.On line)الطلبات والوثائق وعقد الجلسات على الخط 

ط قبوال من طرف دول عديدة منها اإلتحاد لقيت فكرة حل المنازعات اإللكترونية عبر الخ
في مادته األولى التي حث فيها دول  0222لعام  22األوربي، هذا ما تجلى من خالل التوجيه رقم 

األعضاء السماح لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيدا عن المحاكم، 
 (2) .تسوية فض المنازعاتذلك عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية ل

وأمام عجز القضاء عن اللحاق بالطفرة اإللكترونية وتوفير وسائل سريعة لفض منازعات التجارة 
اإللكترونية، إن غدت الحاجة ملحة للبحث عن سبل أكثر نجاحا لفض منازعات تتالءم واآللية التي 

كترونية نجمت عنها الخالفات بين المتعاقدين على الحفاظ في ذات الوقت على متطلبات التجارة اإلل
وقد كانت الفكرة في . القائمة على السرعة والثقة بين أطرافها، فكانت نتيجة جهودها التحكيم اإللكتروني

، عندما قام مركز تحكيم 2222إنشاء مركز متخصص لفض المناعات بواسطة االنترنت في عام 
Cybersettle (3).بتأسيس موقع إلكتروني لهذه الغايات 

أو التحكيم   (Arbitration on line)التحكيم اإللكتروني التحكيم على الخط وكذلك يطلق على 
  (4)( cyber Arbitration)الشبكي 

                                                           
 ،منشورات زين الحقوقية ،مكتبة السنهوري ،(دراسة مقارنة)جارة اإللكترونية عقود الت ،هبة ثامر محمود عبد اهلل (1)

 .220و  222ص ، 0222 ،الطبعة األولى ،لبنان ،البقاع
(2)

Directive 2000/31/CE du parlement Européen et du conseil du 8 Juin 2000. Relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de la formation et notamment du commerce 

électronique dans le marché intérieur. J.O n°: L178/1 du 17/07/2000. www.eur-lex.europa.eu/fr / ـ 
 .222ص  المرجع السابق،. امر محمود عبد اهللثهبة  (2)
 . 020 ص ،0221 ،مصر ،االسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ابرام العقد اإللكتروني ،خالد ممدوح ابراهيم (4)
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وهو للوقوف على تعريف التحكيم اإللكتروني البد أن نتطرق إلى مفهومي التحكيم سواء األول و 
 .التحكيم بمعناه التقليدي والثاني من الجانب اإللكتروني

 التجاري عموماالتحكيم : أو 

 ـ تعريف التحكيم/0

التحكيم هو طريقة خاصة لفصل المنازعات بين األفراد والمؤسسات من قبل محكم أو هيئة 
فالتحكيم إذن، هو أسلوب ... تحكيم يسند إليها مهمة البت في هذه المنازعات بموجب اتفاقية تحكيم

كانت الجهة التي تتولى إجراءات اتفاقي لحل النزاع عن طريق التحكيم بدال من القضاء، سواء 
 (1).التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أو محكما عاديا

إن أول تطبيق لموضوع التحكيم على أرض الواقع تجسد في القضية الشهيرة المعروفة بقضية 
 (.ALABAMA)آالباما 

الذي ألزم  20/22/2120: ها بتاريخاجتمعت اللجنة التحكيمية بمدينة جنيف وأصدرت قرار 
مليون جنيه استرليني عن األضرار التي لحقت السلطة الفيدرالية  20بريطانيا بدفع التعويض بمبلغ 

األمريكية بسبب انتهاك بريطانيا لقواعد الحياد رغم احتجاج هذه األخيرة بأن قوانينها الداخلية لم تكن 
 (2).تأمرها االلتزام بهذا السلوك

 تم وقد المنازعات البحرية تسوية في عنه غنى ال أساسي قانوني نظام فهو البحري لتحكيمأما ا
 التحكيم غدا وقد ... واالزدهار من التقدم مزيد الى الدولية البحرية التجارة عجلة دفع اجل من تطويره
 المعامالت، في الكبيرة ألهميته بالنظر مظاهر العصر من خاصة البحري والتحكيم عامة بصورة

 ثقة محل اشخاص على المنازعات لعرض التحكيم على االتفاق دائما إلى تدعو العملية فاالعتبارات

                                                           
 ،الطبعة األولى ،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،التحكيم االلكتروني ،العقود الدولية ،إلياس ناصيف (1)

 .22ص  ،0220
إن وجود نصوص التشريع الوطني أو عدم وجودها ال يعتبر أساسا مقبوال للدفع : "وقد ورد في منطوق قرار التحكيم  (2)

ن وأن القانو ... بعدم االلتزام بقواعد القانون الدولي، فالدولة حرة تفعل ما تشاء بقوانينها الداخلية ألن هذا شأن خاص بها
نما تتحمل المسؤولية الدولية عن هذا النقص  ،ينظر أحمد بلقاسم". الداخلي إذا كان ناقصا ال يشكل حجة إعفاء للدولة وا 

 .22و 21ص ، 0222 ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،دار هومة ،التحكيم الدولي
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 تنازع القوانين، مشاكل لتجنب أو الفنية، خبرتهم من لإلفادة القضاء، على عرضها بدال من الخصوم
 .(1)والجهد والنفقات الوقت في واالقتصاد القضاء جلسات عالنية لتجنب أو

وقد بدأ التحكيم البحري في صورته الحديثة منذ القرن الرابع عشر عندما ازدهرت التجارة 
الخارجية وسياسات التصدير واالستيراد عن طريق البحر وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

حرية ورهم للتجارة البــتجمع عدد من المهتمين بالتجارة البحرية ومخاطرها في مقهى بلندن ووضعوا تص
وأصبح لها وكيل عن كل قطر وميناء هام في العالم  LLOYD'S ومخاطرها وانبثقت عنهم هيئة

ا وقد ظلت ــــوساعد على ذلك الحالة االقتصادية التي كانت تسود بريطانيا في ذلك الوقت وقوة عملته
الوضع سائدا رية في لندن وظل هذا ـــدول أوروبا بما في ذلك فرنسا في التأمين ضد المخاطر البح

ارة ـــتاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما كانت لندن مركزا للتأمين والتجــحتى نهاية القرن ال
 (2).وكــنــوالب

 ـ دولية التحكيم التجاري البحري/2

ُيعد التحكيم البحري أحد فروع التحكيم التجاري الدولي وهو منظم بالقوانين والمعاهدات الدولية 
نجلترا والواليات المتحدة األمريكية مع المنظمة  للتحكيم التجاري الدولي بصفة عامة في مصر وفرنسا وا 

وجود أحكام خاصة به في قوانين بعض هذه الدول وُتعد القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية هي 
 (3).الشريعة العامة المنظمة للتحكيم في المنازعات البحرية

المتعلقة بالتحكيم الدولي طرحت شرطا وهو أن يكون النزاع ناشئا  2222جنيف لعام إن اتفاقية 
عن عملية تجارية دولية، إال أنها فرضت في الوقت نفسه أن يكون النزاع قائما بين أشخاص لهم محل 

واتفاقية الهاي المعقودة لعام . إقامة معتاد، أو مركز عمل في دول مرتبطة تعاقديا بهذه االتفاقية

                                                           
 ،22السنة  ،12العدد  ،20المجلد  ،مجلة الرافدين للحقوق ،التحكيم في المنازعات البحرية ،أفراح عبد الكريم خليل (1)

 .222و  222ص 
 ،مركز االسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات. التحكيم في المنازعات البحرية ،أحمد عبد الغفار (2)

 .01/21/0222 :تم االطالع بتاريخ. /http://aiacadr.com: على الموقع االلكتروني
 .المرجع نفسه ،أحمد عبد الغفار  (3)

http://aiacadr.com/
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يعات الدولية للمنقوالت تطبق على عقود البيع المعقودة بين فرقاء تقع مؤسساتهم في حول المب 2220
 (1).بلدان مختلفة

يعد : "من قانون اإلجراءات المدنية الجزائري على أنه 2222وفي هذا الشأن نصت المادة 
االقتصادية لدولتين التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح 

وبالتالي فإن التحكيم التجاري يعتبر دوليا طالما كان يتعلق بدولتين متنازعتين، وهو األمر " على األقل
المعتمد في إطار التحكيم التجاري البحري على اعتبار أن القانون البحري الجزائري لم يتعرض 

 .لموضوع التحكيم البحري بشكل خاص

 مشارطة كانت النقل فيها وسائل لرخص الدولية التجارة عماد هي البحرية التجارة كانت ولما
 كبيرة أهمية بدوره يمثل الذي البحري عقود النقل إلبرام تحرران وثيقتين أهم هما الشحن وسند االيجار
 األفراد يضمن أن بمكان من الضروري أصبح فقد ...  خاصة العربية بصفة والدول ...الدول لعموم
 النشاط لذلك ممارستهم عن تنشأ التي النزاعات فيها إخضاع يقررون التحكيم اتفاقيات المذكورة العقود
 . (2)البحري التحكيم إلى

 تكون التجارية االستخدامات هذه عن تنتج التي المنازعات معظم فان العملية الناحية من
 معينة لمدة أو لرحلة سواء السفن يجارإ مشارطة عقود تكون أن ماإ الغالب في وهي بعقود حكومةم
 (3).السفن صيانة حتى أو وشراء  بيع عقود تكون قد أو الشحن سندات أو الزمن من

 بحرية لخطوط التابعة غير الجوالة بالسفن تتعلقهي تلك التي  البحري التحكيم قضايا ثركأومن 
 عن يتم نماا  و  المؤسسي للتحكيم تخضع ال البحرية المنازعات تحكيم من عالية نسبة أن ماك منظمة
 أن في يكمن التحكيم من النوعين هذين بين للتفرقة األساسي المعيارو . المؤسسي غير التحكيم طريق
 حر مؤسسي غير تحكيم أمام كنا أحدهما تخلف لو مهمين عنصرين وجود في يتمثل األول النوع

 وقواعد محكمين من والتنظيمية العضوية بأجهزته دائم تحكيم راكزم وجود في األول العنصر ويتمثل

                                                           
 .21و  20ص  ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف  (1)
 .221ص  مرجع سابق، ،أفراح عبد الكريم خليل (2)
 .12، ص 0220عمان، األردن،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار الطبعة األولى، البحري، القانون موسى، حسن طالب (3)
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دارة لتنظيم وسكرتارية داريةإ ةأجهز  وجود في فيتمثل الثاني العنصر أما تحكيمية  التحكيمية العملية وا 
 (1).التحكيم هيئة قرار إصدار وحتى التحكيم طلبات تلقي منذ عليها شرافواإل

عالقة بين طرفين مختلفي إن عملية النقل البحري للبضائع عملية تتصف بالدولية نظرا لوجود 
الجنسية أي جنسية الشاحن وجنسية الناقل وأيضا الختالف بلد إرسال البضاعة عن بلد وصول 
البضاعة وعن جنسية السفينة نفسها التي يتم من خاللها نقل البضاعة وتسليمها إلى المرسل إليه 

ت الناشئة عن هذه العملية، فقد األمر الذي يجعل من التحكيم وسيلة مالئمة ومناسبة لمعالجة النزاعا
ينجم عن عملية نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول عدة مشاكل تتعلق بالبضاعة تمنع 

ما يجعل أطراف العالقة يلجؤون إلى التحكيم الدولي . من وصولها بالشكل الذي تم االتفاق عليه
 .البحري لتسوية نزاعات بشكل أفضل وأسرع وأوفر

محل اهتمام كبير من طرف مختصين ورجال القانون خاصة في ظل لتحكيم البحري ويبقى ا
 (2).انتعاش التجارة البحرية لدى بعض الدول العربية

الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثره في فض “وكان قبل ذلك تم انعقاد ندوة بعنوان 
بني القضايا البحرية المشتركة والتعاون في بغرفة قطر بهدف ت” المنازعات وحماية االستثمارات البحرية

تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود 
دراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية ورصد المشكالت التي تواجه المحكمين، وتعزيز دور  وا 

مة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات واألنظ
                                                           

 .01ص  ،0222اإلسكندرية، مصر،  الجديدة، الجامعة البحري، دار التحكيم الحوسني، محمد الحميد عبد  (1)
بهذا الشأن تم تنظيم ورشة عمل حول التحكيم البحري بدولة الكويت من طرف االتحاد الكويتي للتأمين خالل السنة  (2)

الفرج، وبحضور بدر البدر نائب رئيس  القبطان عبداالميروكانت الورشة من تقديم كل من  0222الحالية بشهر مارس 
مركز التحكيم البحري بدول مجلس التعاون ممثل الكويت في ورشة العمل، وتناولت الورشة موضوع التحكيم البحري 
الذي بات ضرورة ملحة لمواجهة الخالفات التي تقع بين الشركات أو األفراد والتي تحتاج إلى قرارات تحكيمية سريعة 

 122في المائة من حجم تجارة العالم وعائده السنوي  22كما يمثل النقل البحري . مل المختصم حولهبحكم طبيعة الع
وحول أهداف ومحاور الورشة إنها تشمل كيفية عمل اتفاقيات التحكيم في منازعات التأمين والنقل البحري،  .مليار دوالر

عقود البحرية، أساليب اللجوء إلى التحكيم البحري، أهم تصنيف وثائق التأمين البحري، أنواع المنازعات الناشئة عن ال
القبس اإللكتروني،  .المنازعات في التحكيم البحري، التسويات التأمينية في المنازعات البحرية وبوليصة الشحن وأنواعها

: تم االطالع بتاريخ /bas.com/365674https://alqa، 22/22/0222مؤسسة صحفية كويتية، بتاريخ 
22/22/0222. 

https://alqabas.com/365674/


 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

246 
 

مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر و بتنظيم مركز ابهار 
 .(1) اكاديمي للتدريب اإلداري

 تسوية في عنه غنى ال أساسي قانوني نظام هو البحري التحكيم بأن القولوبذلك يمكن 
 التقدم من مزيد إلى الدولية البحرية التجارة عجلة دفع أجل من تطويره تم وقد البحرية المنازعات
 يتمتع لكونه الدولي التجاري التحكيم فروع من هاًما فرًعا التحكيم من النوع هذا أضحى وقد واالزدهار
 النشاط طبيعة من المستمدة البحرية األعمال لتجارية الضيقة للمعايير وفًقا وذلكً  غالبا التجارية بالصفة
كان للتحكيم  يودول يواقتصاد يلما تتمتع به هذه العقود البحرية من طابع تجار  ونظرا (2). البحري

ع من فر  يئة عن تلك العقود باعتبار أن التحكيم البحر البحرى أهمية قصوى فى حل المنازعات الناش
 .يالدول يفروع التحكيم التجار 

 التحكيم اإللكتروني تعريف : انيا

   Arbitration Cyberتتعدد التسميات رغم وحدة المسمى فالتحكيم اإللكتروني يطلق عليه 
 Virtualأو   Cyberspace Aribtrationأو   Cyberationأو ِ   Electronic Arbitrationأو

Arbitration   أوArbitration Using On Line Techniques  .(3)  

والــــذي  2222لعــــام ( اليونســــترال)لتجــــارة اإللكترونيــــة بشــــأن االنمــــوذجي األونســــيترال قــــانون إن 
" إلكترونـي: "لم يبـين المقصـود بمصـطلح 2222ديسمبر  22في  11أصدرته الجمعية العامة بجلستها 

                                                           
الغرفة تعزز الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وحماية االستثمارات البحرية، غرفة قطر، مركز قطر الدولي  (1)

: ، تم االطالع بتاريخ http://qicca.org/4613?lang=ar: ، على الموقع00/21/0222للتوفيق والتحكيم، 
22/22/0222. 

محاضرة ألقيت في مقر نقابة وكالء المالحة البحرية، . عمر مشهور حديث الجازي، التحكيم في المنازعات البحرية (2)
 .21/22/0220 : بتاريخ

عبر االنترنت، محاضرة ملقاة بالمؤتمر العلمي  عماد الدين المحمد، طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم (3)
، كلية القانون 0221أفريل  22إلى  01السنوي السادس عشر بعنوان التحكيم التجاري الدولي، المنعقد خالل الفترة من 

 http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf   :بجامعة اإلمارات، على الموقع

 .2221، ص 22/22/0220: تم االطالع بتاريخ

 

http://qicca.org/4613?lang=ar
http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf
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تبـــادل البيانـــات اإللكترونيـــة، نقـــل : يـــراد بمصـــطلح: "فقـــرة ب علـــى أنـــه 0ســـوى مـــا جـــاء فـــي المـــادة 
إلكترونيــــا  مــــن حاســــوب إلــــى حاســــوب آخــــر باســــتخدام معيــــار متفــــق عليــــه لتكــــوين المعلومــــات 

ـــات العربيــة وغيــر العربـــــــية علــى غــرار  ."اتـــــــالمعلوم وهــو األمــر الــذي ســارت عليــه مختلــف التشريعــ
 .المشرع الجزائــــــري

المنازعات " الحصر، ومن المسائل التي يتم بشأنها التحكيم اإللكتروني وعلى سبيل المثال ال      
الناجمة عن االخالل ببنود العقود اإللكترونية وحقوق والتزامات كل طرف ومسؤولية مزودي خدمة 

 .(1) "اإلنترنت والخالفات حول السداد اإللكتروني

لحسم المنازعات التي تنشأ نتيجة استخدام  خاص وبديلظهرت فكرة التحكيم اإللكتروني كأسلوب 
اإلنترنت في المعامالت اإللكترونية مقارنة باألساليب األخرى لحل المنازعات كالمفاوضات اإللكترونية 
والوساطة اإللكترونية والذي يسمح باستخدام التقنيات اإللكترونية دون حاجة إلى انتقال أو تواجد 

 .األطراف في مكان التحكيم

ذلك إن التحكيم اإللكتروني هو عبارة عن نظام قضائي من نوع خاص، ينشأ من االتفاق وعلى 
بين األطراف ومن خالل الوسائل اإللكترونية على إحالة النزاع وبشكل اختياري لفض النزاع القائم 

ذا  (2).بينهم والمتعلق في الغالب بالتجارة اإللكترونية ويصدر الحكم باستخدام وسائل االتصال الحديثة وا 
كان التحكيم اإللكتروني يتم عبر وسائط إلكترونية فإنه ال يوجد ما يمنع من أن يتم بأكمله أو في 
بعض مراحله إلكترونيا، وفي مراحل أخرى بالطرق التقليدية التي تتمثل في التواجد المادي ألطراف 

 (3).العملية التحكيمية

التطبيقية، والمعامالت  المعلوماتية، والحوسبة ويشمل نطاق التحكيم اإللكتروني النظم والتقنية
العام، مع مراعاة إجراءات التحكيم في  اإللكترونية وما يتصل بها، في القطاع الخاص، وفي القطاع

ومن منطق ذلك التعريف يتبين إن . بالمملكة والئحته التنفيذية القطاع العام الواردة في نظام التحكيم
                                                           

، 0222فـــادي محمــــد عمــــاد الــــدين توكـــل، عقــــد التجــــارة اإللكترونيــــة، منشـــورات الحلبــــي الحقوقيــــة، بيــــروت، لبنــــان،  (1)
  .221ص

 ، مصر،جامعة عين شمس ،رسالة دكتوراه ،النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية ،نافذ الياسين محمد المدهون (0)
 .020ص . 0222

 .22ص. 0220 ، مصر،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،التحكيم التجاري اإللكتروني ،سامي عبد الباقي (2)
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تحكيم طبيعي يختلف في الوسائل االلكترونية لممارسه إجراءاته بداية من إبرام التحكيم االلكتروني هو 
 (1). اتفاق التحكيم حتى صدور الحكم التحكيمي مرورا بإجراءات خصومه التحكيم

قيام طرف ثالث محايد بإصدار حكم في نزاع : ويمكننا أن نعطي تعريفا للتحكيم اإللكتروني بأنه
اتفاق أطراف النزاع : أو هو.. سات وصدر الحكم بواسطة شبكة االنترنتبين طرفين، متى عقدت الجل

الناشئ عن عالقة قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية، على اللجوء إلى التحكيم، باستخدام وسال تقنية 
 (2). حديثة، مسموعة ومرئية، عبر شبكة االنترنت

اتفاق األطراف على تسـوية النـزاع القـائم بيـنهم أو المحتمـل "بأنه  االلكترونيكذلك ُعرف التحكيم 
نظــام قضــائي "ُعــرف بأنــه  كمــا .(3)"قيامــه فــي المســتقبل بــاللجوء إلــى التحكــيم باســتخدام شــبكة اإلنترنــت

إلكترونــي خــاص مــؤداه تســوية المنازعــات التــي تنشــأ أو المحتمــل نشــؤها إلكترونيــًا بــين المتعــاملين فــي 
 .(4)"لكترونية بموجب اتفاق بينهم يقضي بذلك التجارة اإل

التحكيم اإللكتروني يتم اآلن من قبل مراكز متخصصة تقدم خدمات التحكيم االلكتروني من 
  (MARS)أهمها هيئة األيكان والمحكمة االفتراضية أو القاضي االفتراضي والتحكيم أمام مركز 

 (5). (The virtual magistrate)ومركز القاضي االفتراضي 

 

 

 
                                                           

التجارة اإللكترونية، ورقة عمل مقدمة إلى هند عبد القادر سليمان، دور التحكيم اإللكتروني في حل منازعات ( 1)
نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلومات، أكاديمية : المؤتمر المغاربي األول حول المعلوماتية والقانون تحت شعار

 .0222الدراسات العليا، ليبيا، أكتوبر 
االلكترونية، دراسة مقارنة،  ي الدولي في التعامالت التجاريةئتنازع االختصاص القضا. عبد الباسط جاسم محمد (2)

  .022ص . 0220. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى
  .12، ص0222عبد المنعم زمزم، قانون التحكيم اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (3)
  . 22، ص0222إيناس الخالدي، التحكيم اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  (4)
، 02نايلة قمير عبيد، التوجهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد  (5)

 .2، ص 2221بيروت، لبنان، 
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 لتحكيم اإللكتروني في إطار التجارة اإللكترونيةقواعد ا: الفرع ال اني

إن معظم العقود المالحية قائمة على عقود نموذجية أو عقود سابقة أبرمت أصاًل إستنادًا إلى 
تعيينهم،  هذه العقود النموذجية التي تحتوي على شروط تحكيم كما تحد د بدورها عدد المحكمين وطريقة

 (1) .ومكان التحكيم

 :اتفاق التحكيم البحري في ظل التجارة اإللكترونية: أو 

ذا تعلق األمر بمنازعة  يبرم اتفاق التحكيم في صورة شرط يرد بالعقد يعرف بشرط التحكيم وا 
م وسواء ت" مشارطة تحكيم"قائمة بالفعل فإنها تكون محال التفاق تحكيم يرد في عقد مستقل في صورة 

االتفاق بين أطراف العالقة البحرية الدولية الخاصة على التحكيم بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم فإنهم 
يتفقون على إحالة المنازعات التي ستنشأ بينهم أو التي نشأت بالفعل إلى الحل عن طريق التحكيم 

لبحري المؤسسي وقد البحري إما باختيارهم إحدى مؤسسات التحكيم البحري وهذا ما يسمى بالتحكيم ا
يتفق األطراف على إدارة وتنظيم التحكيم بأنفسهم فيتفقون على تشكيل هيئة التحكيم وعلى كافة القواعد 
المطبقة على اإلجراءات وعلى اختيار مكان التحكيم والقانون المطبق على الموضوع وهذا ما يسمى 

فقد يكون في : عقد النقل البحري صورتينيأخذ اتفاق التحكيم في أي أنه  (2).بالتحكيم البحري الحر
ما يكون في  صورة شرط تحكيم ويكون مدرجا في إحدى تلك العقود التي تمثل عملية النقل البحري وا 

 .صورة اتفاق تحكيم في عقد النقل البحري وهو ما يسمى بعقد التحكيم

بق بين األطراف أي أن التحكيم البحري المؤسسي هو التحكيم الذي يتم بموجبه االتفاق المس
أثناء إبرام اتفاق التحكيم على عرض النزاع المحتمل وقوعه على مؤسسة من مؤسسات التحكيم البحري 
المخولة قانونا لهذا األمر من أجل تسوية النزاع القائم وذلك طبقا للشروط واإلجراءات التي تعتمدها 

شروط أو اإلجراءات أو اختيار المؤسسة المعنية دون أن يكون لطرفي النزاع أي صلة بتحديد ال
المحكمين أو إصدار حكم التحكيم، باعتبار أن هذه الهيئة تعتبر مؤسسة قائمة بذاتها لها نظامها 
الخاص، أما التحكيم البحري الحر فهو ذلك التحكيم الذي يتولى طرفي العالقة فيه اختيار المحكمين 

                                                           
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، حسم المنازعات البحرية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الخامس عشر  (1)

 . منشورة. 0222ماي  1إلى  2لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية، بيروت، لبنان، من 
 .مرجع سابق. أحمد عبد الغفار (2)
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جراءات التحكيم وحاالت عرض النزاع إلى التحكيم و  غير ذلك من الشروط واإلجراءات التي يقوم وا 
 .طرفي النزاع في تحديدها بكل حرية بينهما ولذلك يسمى باالتفاق البحري الحر

ها أحكاماتفاق التحكيم اإللكتروني طائفة من العقود المبرمة عن بعد التي تنظم أما عن 
كتروني، ولكن يتميز العقد النظرية العامة للعقد، إذ أنه يتم بالتراضي بين أطراف التحكيم اإلل

وباستخدام الوسائل اإللكترونية إلبرامه، ومما الشك  مكانياً  المبرم عن بعد بأنه يتم بين غائبين
فيه ان هذه الخصائص التي يتميز بها العقد اإللكتروني تجعل له بعض القواعد الخاصة التي 

ت اساسًا للتعاقد العادي تخرجه عن القواعد العامة في النظرية العامة للعقد والتي وضع
 (1) وباستخدام وسائل مادية وليست إلكترونية

ـــى فـــي التحكـــيم اإللكترونـــي وأســـاس قيامـــه، وال  تعـــد اتفاقيـــة التحكـــيم اإللكترونـــي الخطـــوة األول
يختلــف تعريفــه عــن اتفاقيــة التحكــيم التقليــدي ســوى أنــه يــتم عــن طريــق وســائط إلكترونيــة عبــر شــبكة 

لــذلك يعنــي تســوية المنازعــات والخالفــات عبــر شــبكة االنترنــت دون حاجــة إلــى االتصــاالت الدوليــة، 
األمـر الـذي أثـار إشـكاالت قانونيـة عديـدة مـن حيـث  (2).التواجد المادي لألطراف أثناء عملية التحكـيم

ـــى اتفـــاق التحكـــيم  ـــة عل ـــة التحكـــيم بصـــيغته التقليدي ـــة الخاصـــة باتفاقي إمكانيـــة تطبيـــق القواعـــد القانوني
 (3).روني من حيث توفر الشروط الشكلية والموضوعية الالزمة لصحتهاإللكت

حــد هــو ذلــك االتفــاق الــذي يــتم بتوافــق االيجــاب الصــادر مــن أ اتفــاق التحكــيم اإللكترونــيف
وســائل االتصــال اإللكترونيــة بقبــول الطــرف  مــنوســيلة بــأي  الطــرفين بإحالــة النــزاع إلــى التحكــيم

وسيلة إلكترونية أيضا من أجل حل النزاعـات القائمـة نتيجـة أي من خالل  الوسيلة نفساآلخر وب
تعامــل إلكترونــي وذلــك دون الحاجــة إلــى الحضــور المــادي لألطــراف فهــذا النــوع مــن التحكــيم يــتم 

 .حتى بين غائبين وهو األمر الذي يجسده التعامل اإللكتروني
                                                           

 عقد اإللكترونـي فـي ضـوء أحكـام القـانون االمـاراتي والقـانون المقـارن، بحـث منشـورابراهيم الدسوقي ابو الليل، ابرام ال (1)
 .22/22/0222: تم االطالع بتاريخ www.arablawinfo.com: على الموقع

. مرجع سابق ،دراسة مقارنة إبرام العقد اإللكتروني ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية ،خالد ممدوح إبراهيم (2)
 .021ص 

. 0221. مصر. دار الجامعة للجديدة للنشر. سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول. محمد إبراهيم موسى  (2)
 .211ص 

http://www.arablawinfo.com/
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البحري يساهم في تحقيق وتوفير وال بد  من التأكيد على أن تعيين محكم منفرد للنظر في النزاع 
وهناك بعض شروط التحكيم تنص  على تعيين محكمين اثنين . سرعة اإلجراءات والتوفير في النفقات

وفي كثير من األحيان يت فق الطرفان على تسوية النزاع عن طريق المحكمين المسمين من . وفيصل
لى الحكم عن طريق الوثائق فقط ودون قبلهما دون تعيين رئيس لهيئة التحكيم حيث يتم  االتفاق ع

 (1).من التحكيم البحري في لندن% 12وهذا اإلجراء يستخدم في ما يقارب . تعيين جلسات

 ـ شروط اتفاق التحكيم البحري اإللكتروني/0

التحكيم اإللكتروني شأنه شأن أي اتفاق أو تعاقد، يقتضي ضرورة توافر عدة شروط منها شروط 
 :ةموضوعية وأخرى شكلي

 أـ الشروط الموضوعية

بما أن اتفاق التحكيم اإللكتروني عقد من العقود فإنه يتطلب لقيامه ما يتطلبه أي عقد آخر من 
الرضا والمحل والسبب : الشروط الموضوعية الالزمة النعقاده التي تتمثل في األركان الثالث التقليدية

الخصوصية التي إال أنه يتميز بخصوصية معينة باعتبار أن إبرامه يتم عبر وسيلة إلكترونية وهي 
تتعلق بمدى إمكانية التعبير عن إرادة األطراف إلكترونيا ومدى اعتداد القانون بهذا التعبير وكيف يتم 

 (2). التحقق من توافر الشروط الملزمة لصحة التعبير وال سيما توافر األهلية الالزمة لدى الطرفين

 تحديد موضوع التحكيم 

 .ني تحديد موضوع النزاع تحديدا دقيقايشترط لصحة التحكيم البحري اإللكترو 

يعد تحديد موضوع النزاع بدقة شرطا لصحة مشارطة التحكيم عند إبرامها في حين يكفي تحديد 
من قانون المرافعات  2001وقد نصت المادة  (3). موضوع النزاع أثناء المرافعة بالنسبة لشرط التحكيم

                                                           
 .المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، حسم المنازعات البحرية، مرجع سابق  (1)
: آالء يعقوب النعيمي، اإلطار القانوني التفاق التحكيم االلكتروني، على الموقع  (2)

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/alaa.pdf  22/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 
حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي ـ دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، المحلة  (3)

 .222ت، ص .الكبرى، مصر، د

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/alaa.pdf
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على وجوب تحديد موضوع النزاع في  2220لسنة  02المدنية الفرنسية وقانون التحكيم المصري رقم 
مشارطة التحكيم، األمر الذي يمكن القول معه أن تحديد موضوع النزاع ال يعتبر شرطا وجوبيا لصحة 

 .شرط التحكيم وليس للمشارطة

نما اكتفى في ما يتعلق بالشروط الموضوعية أما المشرع ا لجزائري لم يتطرق إلى هذا األمر، وا 
لصحة اتفاق التحكيم أنه تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي 

ذي يضعها إما القانون الذي اتفق األطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون ال
 .من قانون اإلجراءات المدنية الجزائري 2202يراه المحكم مالئما، وهو ما نصت عليه المادة 

أي أن المشرع الجزائري ترك األمر مفتوحا دون قيد في ما يتعلق بتوافر الشروط الموضوعية 
 .المتطلبة لصحة اتفاق التحكيم بل وجعل األمر اختياريا التفاق األطراف

الدولية الخاصة بالتحكيم أحالت إلى القوانين الوطنية للدول األطراف فيها، كما أن االتفاقيات 
الشروط الالزمة لصحة مشارطة التحكيم في ما يتعلق بتحديد النزاع في المشارطة أو االتفاق على 

أي أن اتفاق التحكيم يعد صحيحا متى تأكد المحكم أو . اللجوء إلى التحكيم أثناء المرافعة أمام القضاء
 (1). يئة التحكيم أن اتفاق األطراف على التحكيم ينصب على نزاع محدد وقع فعاله

 تراضي طرفي النزاع على عرض نزاعهم على التحكيم 

نظرا لخصوصية التعامل مع العقود المبرمة إلكترونيا يثار التساؤل حول مدى قبول التعبير عن 
 .اإلرادة من خالل الوسائل اإللكترونية وكيفية إثباتها

لما كان القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية الصادر عن لجنة القانون الدولي في األمم 
( رسالة البيانات)المتحدة تضم ن أحكاما تخص اإلحالة إلى مراجع، وهذه األحكام ال تجرد تلك المراجع 
  (2).انات إلكترونيةمن قوتها في اإلثبات أو صحتها أو قيمتها التنفيذية لمجرد كونها على شكل رسالة بي

لذلك حتى بالوسائط اإللكترونية ال بد أن تكون الطريقة المتبعة في التعبير عن اإلرادة إلكترونيا ال تدع 

                                                           
 .010عبد الباسط جاسم محمد، مرجع سابق، ص  (1)
 .220إلياس ناصيف، العقود الدولية، التحكيم اإللكتروني، مرجع سابق، ص   (2)
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مجاال للشك في أن أطراف الدعوى قد اختاروا صراحة اللجوء إلى التحكيم اإللكتروني في حال نشوب 
 .نزاع بين الطرفين

  على التحكيم اإللكترونيأهلية أطراف النزاع في ا تفاق 

 أهليتهم يشكل من والتأكد المتعاقدين هوية تحديد اإللكترونية في باآللية األخذ أن يرى البعض
 مقابال تأخذ  (Certification Authority)اإلشهار  سلطات أن حيث النزاع، فريقي على إضافيا عبئا
 (1). المنازعات لحل كوسيلة االنترنت إلى اللجوء عن النزوح في يتسبب قد والذي عملها لقاء ماديا

بالنسبة لتحديد أهلية أطراف النزاع هناك إجماع على اعتماد القواعد العامة المتطلبة في تحديد 
أهلية األشخاص الطبيعية، لكن ماذا لو كان أحد األطراف يتمثل في الدولة أو شخصية معنوية فهل 

 .يمكن لمدير شركة إبرام اتفاق التحكيم البحري

بالنسبة للدولة أو األشخاص المعنوية العامة حيث تعد الدولة تاجرة أو ناقلة أو شاحنة فقد قرر 
أهلية الدولة أو األشخاص المعنوية العامة إلبرام اتفاق  2220لسنة  02قانون التحكيم المصري رقم 

ون على كل تحكيم التحكيم وذلك بالنص عليه في المادة األولى من القانون والتي ُتجري سريان القان
سواء كان بين أطراف القانون الخاص أو أطراف القانون العام أيا كانت طبيعة العالقة القانونية التي 
يدور حولها النزاع إذا كان التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج 

يلة لحل المنازعات التي تكون الدولة وبهذا صار التحكيم وس. واتفق أطرافه على إخضاعه لهذا القانون
أو أحد األشخاص المعنوية العامة طرفا فيها أيا كان التحكيم ويسري ذلك على التحكيم البحري سواء 

 (2). تم في مصر أو في الخارج

تحكيم البحري فهذه في إبرام اتفاق الذات الشخصية المعنوية وحقه مدير الشركة  أما عن أهلية
قانون مقر الشركة تعتمد على  ي قدتالتنازع وال قواعدلشركة تطبيقا لاقانون تبقى متوقفة على المسألة 

 .أو قانون مقر تأسيس الشركة أو غير ذلك

                                                           
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح (دراسة مقارنة)رجاء نظام حافظ بني شمسة، اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني  (1)

 .22، ص 0222الوطنية، كلية الدراسات العليا، تخصص قانون خاص، 
 .أحمد عبد الغفار، مرجع سابق (2)
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 ب ـ الشروط الشكلية

ربما أهم شرط يتعلق بالشروط الشكلية المتطلبة في اتفاق التحكيم عموما أو التحكيم البحري 
لكن ماذا لو تعلق األمر باتفاق . كشرط أساسي إثبات اتفاق التحكيمخصوصا هو توافر شرط الكتابة 

 التحكيم اإللكتروني؟

من قانون اإلجراءات المدنية الجزائري نصت على أنه  0فقرة  2202بالرجوع إلى نص المادة 
يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطالن أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة اتصال 

 .تجيز اإلثبات بالكتابةأخرى 

أي أن المشرع الجزائري أجاز ضمنيا إمكانية إثبات اتفاق التحكيم اإللكتروني عن طريق وسائط 
وهو نفس االتجاه الذي سلكته أغلب ". أية وسيلة اتصال أخرى: "االتصال اإللكترونية باستخدامه عبارة

هنا هي بمثابة شرط إثبات فقط ي اتفاق التحكيم الكتابة المطلوب توافرها فف. التشريعات العربية والغربية
وليست شرط انعقاد، ألن المشرع الجزائري ذكر صراحة شرط الشكل كوسيلة تجيز اإلثبات بالكتابة، 

 شرط انعقاد واتفاق التحكيم وليس شرط إلثباته فقطعلى خالف المشرع المصري الذي يشترط الكتابة ك
ال كان يجب أن يكون اتفا: "أنهلمصري على التحكيم ا قانون من 0المادة  تنص إذ ق التحكيم مكتوبا وا 

 ..."باطال

يمكن إبرام العقود عن بعد دون اشتراط اللقاء المادي لألطراف المتعاقدة إذا أمكن تبادل اإليجاب 
واتفاقات ... والقبول أو تبادل المعلومات والبيانات بواسطة الرسائل والبرقيات عبر شبكة اإلنترنت

ألن ما استقر عليه التعامل التجاري الدولي وقننه القانون ... يم تدخل ضمن هذا المفهومالتحك
عندما يشترط : "منه يتضمن بكل وضوح 2في المادة  2222النموذجي للتجارة اإللكترونية لعام 

القانون أن تكون المعلومات مكتوبة تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر االطالع على 
 (1)".انات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها الحقاالبي

لذا يجب األخذ بعين االعتبار وسائل االتصال اإللكترونية رغم أنها تعتبر وسائل غير مادية قد 
 .تتم بين غائبين، وهو األمر الذي ساوى بين الكتابة والتوقيع اإللكتروني وكذا الكتابة التوقيع التقليدي

                                                           
 .002عبد الباسط جاسم محمد، مرجع سابق، ص  (1)
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 في ظل اتفاقية روتردام البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق إلبرام المطلوب الشكل

 مباشرة غير وبطريقة 21 المادة في للبضائع البحري بالنقل والخاصة روتردام اتفاقية أكدت لقد
ومكان  التحكيم إجراءات تحديد ضرورة طريق عن كتابة البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق ابرام على

 بكل شروط التقيد يجب كما النقل، عقد في مدرجا شرطا التحكيم اتفاق كان إذا االتفاق هذا في التحكيم
ال االتفاقية جاءت مطابقة في  روتردام اتفاقية كما أن. باطال البحري النقل عقد في التحكيم شرط كان وا 

أو بأي وسيلة أخرى  حكمها لما جاء به قانون اإلجراءات المدنية ف ما يتعلق بضرورة اإلثبات بالكتابة
 في أو النقل مستند في أو االيجار مشارطة في سواء البحري النقل عقد في التحكيم اتفاقإلثبات 
 :من اتفاقية روتردام على أنه 21فقد المادة . االلكتروني السجل

ـ رهنا بأحكام هذا الفصل، يجوز للطرفين أن يتفقا على أن حيال إلى التحكيم أي نزاع قد ينشأ 2
 .بشأن نقل البضائع بمقتضى هذه االتفاقية

 :تقام إجراءات التحكيم، حسبما يختاره الشخص الذي يتمسك بمطالبة تجاه الناقل، في- 0

 أوأي مكان يحدد لذلك الغرض في اتفاق التحكيم؛ ( أ( 

 :أي مكان آخر في دولة يوجد فيها أي من األماكن التالية( ب( 

 مقر الناقل؛ أو 2

 مكان التسلم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو 0

 مكان التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو 2

الميناء الذي تحمل فيه البضائع على السفينة في البداية، أو الميناء الذي تفرغ فيه البضائع  0
 .السفينة في النهاية من

يكون تعيين مكان التحكيم في االتفاق ملزما في النـزاعات بين طرفي االتفاق إذا كان ذلك  - 2
 :االتفاق واردا في عقد كمي يحدد بوضوح اسمي الطرفين وعنوانيهما ويكون إما
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 جرى التفاوض عليه بصورة منفردة؛ أو ( أ( 

حكيم ويحدد أبواب العقد الكمي المحتوية على اتفاق يتضمن بيانا جليا بأن هناك اتفاق ت( ب(
 .التحكيم

من هذه المادة، ال يكون الشخص الذي ليس طرفا  2ـ في حال إبرام اتفاق التحكيم وفقا للفقرة  0
 :في العقد الكمي ملزما بتعيين مكان التحكيم في ذلك االتفاق إال إذا

في أحد األماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية كان مكان التحكيم المعين في االتفاق واقعا ( أ( 
 من هذه المادة؛ ( ب)  0

 وكان االتفاق واردا في مستند النقل أو سجل النقل اإللكتروني؛ ( ب(

ووجه إلى الشخص الذي سيكون ملزما بذلك االتفاق إشعار واف ومناسب التوقيت بمكان ( ج(
 التحكيم؛ 

  .يكون ذلك الشخص ملزما باتفاق التحكيم وكان القانون المنطبق يسمح بأن( د(

من هذه المادة جزءا من كل بند أو اتفاق خاص  0و 2و  0و  2تعتبر أحكام الفقرات - 1
 .بالتحكيم، ويكون أي حكم في ذلك البند أو االتفاق باطال متى تضارب معها

ي مستند نقل أو سجل نقل من اتفاقية روتردام على أن اتفاق التحكيم الوارد ف 22هذا وقد نصت المادة 
ما لم يكن مستند النقل أو سجل النقل  2إلكتروني تنطبق عليه هذه االتفاقية بسبب انطباق المادة 

 :اإللكتروني

يبين هوية طرفي مشارطة االستئجار أوالعقد اآلخر المستبعد من نطاق انطباق هذه االتفاقية  ( أ)
 .ار أو العقد اآلخرويبين تاريخ مشترطة االستئج 2بسبب انطباق المادة 

ويتضمن، من خالل إشارة محددة البند الذي يحتوي على أحكام اتفاق التحكيم في مشارطة  ( ب)
 .االستئجار أو العقد اآلخر
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 ـ القانون الواجب التطبيق من طرف هيئة التحكيم اإللكتروني البحري /2

التطبيق على موضوع النزاع ألطراف المنازعات البحرية حرية كاملة في تحديد القانون الواجب 
ر األولوية إلرادة األطراف  رة في معظم التشريعات والتي تقر  وهذا األمر هو تطبيق للمبادئ المقر 
المتعاقدة الصريحة أو الضمنية طالما أن هذا االختيار ال ينطوي على مخالفة للقواعد اآلمرة والمتعل قة 

هذا االختيار مشوبًا بالغش  تجاه القانون الذي كان من بالنظام العام في الدولة المعنية أو أن يكون 
 (1).المفروض تطبيقه على موضوع النزاع

 (2).يمتفاق على تعيين القانون الواجب التطبيق في عقد التحكوبالتالي يجوز لألطراف اال

يالحظ أن التحكيم البحري قد هجر منهج التنازع المقرر في القانون الدولي الخاص عند تحديده 
للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ويفكر أيضا في هجرة القوانين الوطنية واالتجاه إلى 

عادات تطبيق قواعد قانونية تستمد من التشريعات البحرية الدولية وشروط العقد محل النزاع وال
واألعراف الدولية والسوابق التحكيمية البحرية تمهيدا لتجميع عناصر ومصادر لقانون بحري دولي 

                                                           
(1)

  .العربي للبحوث القانونية والقضائية، حسم المنازعات البحرية، مرجع سابقالمركز   
(2)

 –المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة  2222ذ كان الثابت من األوراق أن عقد االتفاق المؤرخ سنة إ 
بالمملكة ..... شركة  –ضدها والشركة المطعون  –في إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ..... مؤسسة 

قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفين على حل أي خالف بينهما وديًا عن طريق التحكيم  –العربية السعودية 
ويتم التحكيم وفقًا لإلجراءات السائدة لدى المركز المذكور، ... لدى مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي

صادر باألغلبية نهائيًا وملزمًا للطرفين، وللمحكمين أوسع الصالحيات في تطبيق القوانين واألعراف ويكون قرار ال
مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على . "التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين

التحكيم في تطبيق القانون واألعراف التجارية ومبادئ العدالة  التحكيم القائم بينهما، إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة
بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعامالت المدينة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو قانون دولة 

كما حدد الطرفان المسائل التي . الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبراهيم العقد وشرع في تنفيذه فيها
مما يكون . تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهي جميع المنازعات والخالفات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد

تصدي هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم االختصاص بعد أن انتهى إلى أن عقد االتفاق محل النزاع هو عقد مستقل 
الختالف كل منهما عن اآلخر من حيث أطرافه، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل  0/0/2212عن العقد المؤرخ 

من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعًا بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد االتفاق 
بذلك قد جاوزت حدود واليتها وال يلحقه المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقًا مع إرادة الطرفين، وال تكون 

 .01/1/0222جلسة  –ق  21لسنة  201لطعن رقم ا. البطالن
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 على االلكتروني التحكيم مراكز وتحرص (1). جديد يواكب التطور السريع والمتالحق للتجارة البحرية
 .اإلجراءات على التطبيق الواجب القانون تحديد وبالتالي التحكيم مكان تحديد

ختيار القانون اة بالتحكيم على حرية األطراف في تنص العديد من اإلتفاقيات الدولية الخاص
وذلك مع األخذ بعين . ختيار محكمة التحكيماالواجب التطبيق على التحكيم وكذلك حريتهم في 

الواجب  ونختيار األطراف للقانافيما يجوز به التحكيم، ومراعاة اإلعتبار التحفظ بالنسبة للنظام العام 
ختيار المحكمة ويجب أن يتضمن اتفاق  (2).، وكذلك تحديد نطاق ومضمون مجال التحكيمالتطبيق وا 

التحكيم القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم 
 .وكذا اختيار المحكمين

وهكذا على هيئة التحكيم البحري تطبيق القانون الذي اتفق األطراف صراحة على تطبيقه في 
ال  جاز لهذه الهيئة أن تبحث عن اإلرادة الضمنية لهؤالء األطرافا وتنتقل الحرية من  .تفاق التحكيم وا 

. صراحة أو ضمناً األطراف إلى هيئة التحكيم في حال لم يحد د أطراف العالقة القانون الواجب التطبيق 
ويصبح للهيئة حرية تحديد هذا القانون طبقًا لما تراه مناسبًا للفصل في موضوع النزاع وهذه الحرية 

المتعل قة بالنقل البحري الدولي للبضائع بسند شحن وفي  2221مقيدة بواسطة معاهدة هامبورغ لعام 
 (3).ن الواجب التطبيقالمجاالت األخرى تبقى الحرية للمحكم البحري في تحديد القانو 

لقانون ل طبقاالنزاع  تسويةملتزما بحتى في حال اتفاق التحكيم اإللكتروني يبقى المحكم البحري 
تقع مسئولية تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري إما على  إذالواجب التطبيق 

 .عاتق األطراف أنفسهم أو على عاتق هيئة التحكيم البحري

من اتفاقية روتردام فقد نصت على أنه بعد نشوب نزاع ما يجوز لطرفي النزاع أن  22أما المادة 
 عقد لطرفي أكبر حرية أعطت أي أن االتفاقية .يتفقا على تسويته عن طريق التحكيم في أي مكان

 .التحكيم بهذا الخاصة البيانات كتابة ضرورة دون التحكيم مكان اختيار في البحري النقل

                                                           
 .أحمد عبد الغفار، مرجع سابق (1)
 ،معهد البحوث والدراسات العربية ،دراسة مقارنة ،الدولي الخاص في القانون األردنيالتحكيم  ،نبيل زيد مقابلة (2)

 .02ص  ،0222 ،القاهرة
 .المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، حسم المنازعات البحرية، مرجع سابق (3)
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 اآل ار المترتبة على اتفاق التحكيم البحري اإللكتروني: انيا 

بأنه قرارات المحكم التي تفصل "ولقد اقر القضاء الفرنسي تعريفًا محددًا لمفهوم قرار المحكم 
بطريقة نهائية أو جزئية في مسألة متنازع عليها تتعلق بالموضوع أو باالختصاص أو باإلجراءات 

وبذلك يخرج من نطاق قرار التحكيم تلك القرارات الصادرة من هيئة  (1)"وتؤدي إلى انهاء الدعوى
التحكيم في غير خصومة، كتلك المتعلقة بتحديد الزمان والمكان وانعقاد هيئة التحكيم أو تأجيل نظر 

 .(2)تستنفذ به هيئة التحكيم واليتها على النزاع الدعوى أو أي قرار ال

يعني االستغناء وجوبا عن اللجوء إلى إن إبرام اتفاق التحكيم في ظل عقد النقل البحري للبضائع 
تسوية النزاع القائم بين طرفي العالقة عن طريق القضاء على أساس أن الطرفين اختارا اللجوء إلى 

تفاق التحكيم، وهو ما يعرف باألثر السلبي ال. التسوية عن طريق أحد الوسائل البديلة وهي التحكيم
بينما يتجلى األثر اإليجابي في ضرورة التزام طرفي العالقة باالمتثال لحكم التحكيم الصادر عن الهيئة 

 .التحكيمية وتنفيذه حال للنزاع القائم بين الطرفين

من قانون اإلجراءات المدنية على أنه يكون القاضي غير  2201وبهذا الشأن نصت المادة 
وع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبين له وجود اتفاقية مختص بالفصل في موض

 .تحكيم على أن تثار من أحد األطراف

 باتفاق منها الكثير يتعلق الوطنية المحاكم أمام التحكيم بشأن حدوثا األكثر المنازعات إن
 البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق أطراف أحد يحاول ما غالبا إذ التحكيم بحكم ليس و التحكيم
 األخر الطرف يتماك حين في العادية المحكمة الى اللجوء في راغبا االتفاق هذا إلزامية من التخلص
 (3).  التحكيمي القضاء إلى النزاع توجيه  في راغبا التحكيم باتفاق

 
 

                                                           
(1)CA Paris 1 ch.c.11 Aur.2002,rev.arb.2002,somm,p788.              
  . 002ايناس الخالدي، مصدر سابق، ص (2)
 .000ص . 2222مصر، عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، دار النهضة العربية،  ( 3)
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 اإللكترونيةالتحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الناتجة عن ار اآل : المطلب ال اني
 البحرية

التحكيم اإللكتروني من أهم اآلثار المترتبة على انتهاء إجراءات التحكيم يعد صدور حكم 
ن تكتمل اإلجراءات التحكيمية عبر الوسائل اإللكترونية نصل إلى المرحلة األخيرة من فبعد أ

 .التحكيم اإللكتروني وهي إصدار حكممراحل التحكيم اإللكتروني 

العديد من يثير يعرفه موضوع التحكيم اإللكتروني من أهمية فإنه بذلك ونظرا لما 
 .اإلشكاالت خاصة في ما يتعلق بحجية حكم التحكيم اإللكتروني وتنفيذه وتصديقه

فبعد انتهاء هيئة التحكيم من سماع جهة االدعاء وجهة الدفاع ودراسة مختلف األدلة والبيانات 
لنزاع، وبعد قفل باب المرافعات يأتي دور صدور حكم التحكيم والوثائق المطروحة من قبل طرفي ا

الذي يصبح نافذا على األطراف وواجب التنفيذ دون أن يكون ألي منهما الحق في التراجع عنه أو 
 .العدول عنه ألي سبب كان

بعد إقفال باب المرافعة تقوم هيئة التحكيم بمفردها أو بالتعاون مع مركز التحكيم البحري ف
عادة صياغته شكاًل وموضوعًا في المؤ  س سي بإجراء المداوالت والمناقشات السري ة إلعداد الحكم وا 

ر اتفاقا  .الميعاد المقر 

من خالل هذا المطلب سوف نتعرض إلى حكم التحكيم اإللكتروني في إطار التجارة اإللكترونية 
الفرع األول، ثم نتعرض في الفرع البحرية من حيث شكل الحكم وحجيته وتنفيذه وطرق الطعن فيه في 

الثاني إلى ما يميز التحكيم اإللكتروني عن التحكيم التقليدي و إلى أي مدى كان له األثر الواسع في 
 .تسوية النزاعات البحرية

 ةالبحري في إطار التجارة اإللكترونيةالتحكيم اإللكتروني حكم : الفرع األول

يمكن دراستها من خالل شكل الحكم من حيث هو، وطرق لحكم التحكيم اإللكتروني عدة آثار 
 .تبليغه، وحجيته القانونية، ووسائل تنفيذه ثم طرق الطعن فيه
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 شكل حكم التحكيم: أو 

لقد أجمعت أغلب القوانين العربية على ضرورة أن يكون الحكم مكتوبا ومن ذلك المشرع 
 .الجزائري الذي يقتضي أن يكون الحكم مكتوبا ومسببا

من القانون النموذجي الخاص بالتحكيم التجاري  22ما يتعلق بتوقيع الحكم نصت المادة في
الدولي على ضرورة توقيع المحكم أو المحكمين حال تعددهم على حكم التحكيم، وهذا هو المعمول به 

غير أن األمر يختلف في ما  (1)في التحكيم العادي، حيث يقوم المحكمون بتوقيع الحكم بخط اليد
 .يتعلق بالتحكيم االلكتروني نظرا لغياب العنصر المادي

إن اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية فإنها لم تنص صراحًة على 
ى كتابة قرار التحكيم، إال أنه يمكن استنتاج هذه الشكلية من خالل نص المادة الرابعة التي نصت عل

-أ :على من يطلب االعتراف والتنفيذ المنصوص عليه في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب"مايأتي 
صل اتفاق أ -ب .صل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية البندصل الحكم الرسمي أو صورة من األأ

تحكيمي صل القرار الأن تقديم أ، إذ نالحظ "سمية السندالتحكيم أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لر 
صل أقرار التحكيم تقديم  ن اتفاقية نيويورك اشترطت لغرض تنفيذأن يكون مكتوبا، ويبدو أيوجب 
 (2). و صورة منهأالقرار 

وتجمع معظم التشريعات على أن يكون الحكم التحكيمي موقعا حتى ولو لم ينص القانون على 
 .ذلك فمن البديهي أن يتم توقيع الحكم ليكن ملزما ألطرافه

وفي ما يتعلق بالتحكيم اإللكتروني فإن التوقيع اإللكتروني بصورة عامة احتل مكانه وأصبح 
معروفا ومعتمدا، ويمكن تطبيقه في نطاق الحكم، بحسب الخصوصية المتعلقة به، ومن ذلك إنه إذا 

من الحكم لكي يوقعه المحكمون فإن هذا الحل ( Version imprimée)ممكنا إرسال صيغة مطبوعة 

                                                           
 .022ص . مرجع سابق. فادي محمد عماد الدين توكل (1)
، 0222عالء عبد األمير موسى النائلي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة بابل، العراق،  (2)

 .222ص 
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 يتالءم مع التوقيع اإللكتروني بل يخرج عنه، وبالتالي يتعين االعتماد على الوسائل الحديثة للتوقيع ال
 (1)(.Signature électronique)الرقمي 

جـل أراج على ورق حتى يمكن تقديمه مـن ن يكون قرار التحكيم اإللكتروني قاباًل لالستخأويجب 
ــــب تأييــــد المحــــاكم ــــى  طل ــــه، ويرجــــع ذلــــك إل ــــت تعتــــرف بالوثــــائق ا  ن المحــــاكم و أوالمصــــادقة علي ن كان

فـــراغ محتـــوى المســـتندات إيتطلـــب  تتعامـــل بهـــا، وهـــذا مـــا انهـــا ال إالاإللكترونيـــة مـــن الناحيـــة القانونيـــة 
 .(2)اإللكترونية بما في ذلك قرار التحكيم في صورة ورقية عند التعامل بها مع المحاكم

سبة لحكم التحكيم اإللكتروني البحري فيشترط أن يصدر الحكم مكتوبا ويسري واألمر نفسه بالن
 .عليه ما يسري على الحكم اإللكتروني العادي من حيث الشكل والكتابة والتوقيع

ويبدأ حكم التحكيم البحري بملخص للوقائع يذكر فيها طبيعة النزاع المعروض وتطور أحداثه 
راف وصفاتهم وادعاءات المدعي وطلباته ودفوع المدعى عليه ومكانه وزمانه وتحديد أسماء األط

. وردوده وتحديد شخصية المحكمين وصفاتهم ومصدر اختصاصهم واإلشارة إلى اتفاق التحكيم
وبالنسبة لتسبيب أحكام التحكيم البحري فالقاعدة هي عدم تسبيبها حيث لم يرد هذا االشتراط في لوائح 

في حين أن المشرع الجزائري كما أسلفنا يشترط  (3) 2222حة اليونسترال التحكيم البحري بنيويورك والئ
 .أن يكون الحكم التحكيمي مكتوبا، موقعا ومسببا

 تبليغ حكم التحكيم:  انيا

كما هو األمر بالنسبة لتبليغ الحكم التحكيمي العادي فإن الحكم التحكيمي اإللكتروني واجب 
 .بالشكل الذي ال يكون من شأنه تغيير مضمون الحكمالتبليغ إلى األطراف على أن يتم ذلك 

بشأن  C.C.Iمن القواعد المنظمة لغرفة التجارة  2/0أما عن وسيلة اإلخطار فقد نصت المادة 
ولقد نصت : كل وسيلة لالتصال تسمح بإثبات الرسالة: اإلخطارات واالتصاالت المكتوبة بأنه

                                                           
 .000و  002إلياس ناصيف، العقود الدولية، التحكيم اإللكتروني، مرجع سابق، ص  (1)
بالل عبد المطلب بدوي، التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة اإللكترونية، دار النهضة العربية،  (2)

 .646، ص5001القاهرة، مصر 
 .أحمد عبد الغفار، مرجع سابق (3)
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إذ أوضحت أن يقوم مركز ... ألة اإلخطار بالحكم المنظمات المعنية بالعالم اإللكتروني على مس
التحكيم بإرسال الحكم لألطراف على شبكة اإلنترنت، كما نصت المحكمة الفضائية على أن يوضع 

 01من المادة  2الفقرة )الحكم على موقع القضية في شبكة اإلنترنت، ويخطر المحكم األطراف بالحكم 
 (1)(. من الئحة المحكمة الفضائية

القوانين لم تحدد كيفية إخطار أطراف النزاع بالقرار التحكيمي ومن ثامَّ فإنه من مختلف إن 
الممكن تبليغهم بالوسائل اإللكترونية عن طريق بريدهم اإللكتروني إذ تتميز هذه الطريقة 

طراف النزاع بقرار التحكيم االلكتروني حتى يتمكنوا من ، وأن الغاية من تبليغ أبالسرعة والسرية
طراف النزاع بقرار ن عدم قيام هيئة التحكيم بتبليغ أتقديم اعتراضاتهم والطعن به، ويبدو أ

يترتب عليه بطالنه، وذلك ألنه ليس من حاالت البطالن المنصوص  التحكيم االلكتروني ال
 (2).والتي باإلمكان أن نطبق نصوصها على التحكيم اإللكتروني عليها في القوانين الوطنية

 جية حكم التحكيمح:  ال ا

يكتسب حكم التحكيم البحري بعد صيرورته نهائيا باستنفاد طرق الطعن عليه أو فوات ميعادها 
حجية الشيء المقضي بالنسبة للوقائع والحقوق التي فصل فيها ويستحيل على أي جهة تحكيمية أخرى 

 . (3) يةأو قضائية أن تعيد النظر فيها وتعتبر أحكام التحكيم البحري أحكاما قضائ

نما يتحدد  ن كان حكم التحكيم يتمتع بحجية فإن هذه الحجية ليست مطلقة وا  ويالحظ أنه وا 
نطاقها بنطاق اتفاق التحكيم فال يكون للحكم من حجية إال في حدود ما فصل فيه من المسائل التي 

أمام  تضمنها اتفاق التحكيم، كما أنه ال يتمتع بحجية إلى في مواجهة أطرافه الذين أعلنوا بالحضور
محكم التحكيم، فقد يتعدد أطراف اتفاق التحكيم ومع ذلك ال يتم إعالنهم جميعا بالحضور أمام 

                                                           
 .212، ص مرجع سابقسامي عبد الباقي،  (1)
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المحكمة وعلى ذلك ال يجوز الخلط بين القوة الملزمة التفاق التحكيم وحجية حكم التحكيم الذي يصدر 
 (1). بناءا على هذا االتفاق

لعبارات التي تبدو أساسا متعلقة بدعائم الورقة، لقد استدرك نظام مركز الوساطة والتحكيم مسألة ا
كما استدركه نظام المحكمة اإللكترونية وأجاز تطبيق العبارات المذكورة على القرار التحكيمي 

 (2).اإللكتروني، وهكذا أمسى إبالغ هذا القرار ممكنا ومقررا في خصوصية التحكيم اإللكتروني

مر بتنفيذ بحجية القرارات التحكيمية بعد أن يصدر القاضي األ (3)ويقر القضاء الفرنسي
مر قرارات التحكيمية تكتسب بحجية األيراه الفقه الفرنسي بأن ال هذه القرارات، وهو عكس ما

 .(4)المقضي به منذ لحظة النطق به

من قانون اإلجراءات المدنية أنه  6026أما عن المشرع الجزائري فقد أشار بموجب المادة 
ـــتم االعتـــراف بأحكـــام التحكـــيم الـــدولي فـــي الجزائـــر إذا أثبـــت مـــن تمســـك بوجودهـــا وكـــان هـــذا  ي

 .االعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي

كمــا أنهــا تعتبــر غيــر قابلــة للتنفيــذ فــي الجزائــر وبــنفس الشــروط بــأمر صــادر عــن رئــيس 
ل التنفيذ إن كانت هذه المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة مح

 .األخيرة تقع خارج الجزائر

تمتلــك هيئــة  ن الليــه أن مــنح الحجيــة لقــرار التحكــيم اإللكترونــي يترتــب عويتضــح أخيــرًا أ
نمـــا يكـــون لهـــا فقـــط تفســــيره إالتحكـــيم أي ســـلطة بتعديلـــه أو  لغائـــه بعـــد صـــدوره وفـــق القـــانون وا 

                                                           
 .022فادي محمد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص  (1)
 .002إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص  (2)
(3)  Cass com .doc.1960,Gaz,pal,Note Robert.J.1972.  
(4)  Motuslqy:Note Jous.paris,5 Janv.1961.J.C.P.1961.11.1220,I,Robert,J,  

     Arbitrage commercial.Recueil.Gaz,pa..No.276-317,1972.                
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مـــام القضـــاء العـــادي، فضـــاًل عـــن يجـــوز إثـــارة هـــذا النـــزاع مـــرة أخـــرى أ كـــذلك ال ...وتصـــحيحه 
 .(1)الغيرثر ذلك إلى لحجية على أطراف النزاع فقط دون أن يمتد أاقتصار ا

 تنفيذ حكم التحكيم: رابعا

تستلزم التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ضرورة تقديم أصل اتفاق التحكيم عند طلب تنفيذ 
من اتفاقية نيويورك على إمكانية ورود  0حكم التحكيم، فهي تتناقض مع نفسها، فعندما تنص المادة 

اقية وتقرر من نفس االتف 0شرط التحكيم ضمن رسائل وبرقيات يتبادلها الطرفان، ثم تأتي المادة 
ضرورة تقديم أصل اتفاق التحكيم أو صورة طبق األصل منه، فالتناقض يكون واضحا بين النصين 
المذكورين، فإمكانية ورود اتفاق التحكيم في رسائل وبرقيات يتبادلها الطرفان يعني غياب التوقيع على 

غياب التوقيع الذي يعد  هذا االتفاق، ومن ثم كيف يتسنى تقديم أصل اتفاق التحكيم على الرغم من
 (2)أحد الشروط األصلية العتبار األصل أصال؟ 

التزاما أساسيا على الطرف  حكم التحكيم البحري أما في مجال التحكيم البحري فينتج عن صدور
 ، ونكون هنا أمام حالتين، األولى تتمثل فيبتنفيذ ما حكم به الحكم لذي صدر الحكم ضده أن يلتزما

البحري اختياريا فإذا لم ينفذ اري وهي الحالة التي يقوم المنفذ ضده بتنفيذ الحكم التحكيمي االختيالتنفيذ 
 .المحاكم الوطنية أمامجبرا  الحكم اللجوء إلى تنفيذنكون أمام الحالة الثانية بالحكم اختيارا 

 والتشريعات الدولية االتفاقيات جل رراوبإق التحكيم حكم على القضاء يفرضها التي الرقابة إن
نما التحكيم، فاعلية فيه تلغي الذي الحد إلى توسع أن يمكن ال الوطنية  تأكد في تنحصر أن بد ال وا 
 التأكد اوأخير  األساسية التقاضي لمبادئ المحكم مرااحت مدى وكذلك التحكيم اتفاقية وجود من القاضي

ن اللجوء إلى إ .العام النظام بقواعد مساس أي على ينطوي ال المحكمين من الصادر الحكم أن نم
وسائل التنفيذ الذاتي لقرارات التحكيم اإللكتروني من قبل مراكز التسوية اإللكترونية يبدو اكثر 
فعالية وأقل تكلفة من اللجوء إلى القضاء العادي، فهو يجري بعيدًا من تدخل أو رقابة القضاء 

نية قادرة على تنفيذ قراراتها مباشرة دون الوطني ألي دولة وهو ما يجعل مراكز التسوية اإللكترو 

                                                           
(1)

 .201عالء عبد األمير موسى النائلي، مرجع سابق، ص   
   .222سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص  (2)
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تدخل القضاء الوطني، ويبدو لزيادة فعالية التحكيم اإللكتروني أنه يتم تفعيل هذه الوسائل من 
خالل توفير اإلطار القانوني لها من خالل تعديل قوانين التحكيم بحيث تتالءم مع هذه الوسائل 

 .  (1)ب االستثمار االجنبيمما يشجع االستثمارات وتسهيل التعاقدات وجذ

ال تعرض حكم  تبدو أهمية األمر في الدول التي ال تعترف بالكتابة أو التوقيعات االلكترونية وا 
التحكيم الذي يراد تنفيذه في مثل هذه الدول لإلبطال وهكذا يتم عمل مزج في القواعد الجديدة للتحكيم 

 (2). الفوري عبر شبكات األعمال الدولية وبين األسلوب التقليدي في كتابة الحكم

من قانون اإلجراءات المدنية في ما يتعلق  2210وقد أحالنا المشرع الجزائري من خالل المادة 
والتي تقضي بقابلية الحكم التحكيمي  2221إلى  2221بتنفيذ حكم التحكيم الدولي إلى المواد من 

 .للتنفيذ أمام المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها

 الطعن في حكم التحكيم: خامسا

فرق المشرع الفرنسي بين أحكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا وبين أحكام التحكيم  لقد
الصادرة في الخارج أو الصادرة في منازعات متعلقة بالتجارة الدولية فأجاز الطعن في األولى بالبطالن 

ن جا ز استئناف القرار دون االستئناف، أما الثانية فال يجوز الطعن فيها ال باالستئناف أو بالبطالن وا 
 (3). الصادر باالعتراف وتنفيذ الحكم

من قانون اإلجراءات المدنية على أنه يعتبر  2211أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 
 2212حكم التحكيم قابال للطعن باإلبطال متى توافرت إحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة 

بحاالت جواز استئناف األمر القاضي برفض االعتراف أو برفض من نفس القانون والتي تتعلق أيضا 
ويكون الطعن مقبوال متى تم رفعه أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم . تنفيذ حكم التحكيم

 .في دائرة اختصاصه خالل أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفيذ
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 ةت التحكيم اإللكتروني وأ رها على تسوية المنازعات البحريمميزات وسلبيا: الفرع ال اني

 مميزات وسلبيات التحكيم اإللكتروني: أو 

إذا كان األطراف يختارون التحكيم كوسيلة بديلة لحل نزاعاتهم القائمة أو المحتملة الوقوع، فإن 
تيازات التي يوفرها هذا النوع اختيار التحكيم اإللكتروني لتسوية هذه النزاعات يؤكد وجود العديد من االم

 .من التحكيم، كما قد يتعرض التحكيم اإللكتروني إلى النقد بسبب السلبيات التي قد تعترضه

 ـ مميزات التحكيم اإللكتروني/0

  أـ السرعة في تسوية المنازعات

 يتميز التحكيم اإللكتروني بالسرعة في فض المنازعات، وهذه الميزة تفوق كثيـرًا اإلجـراءات
المتبعة في المحـاكم العاديـة التـي تتسـم بـالروتين واإلجـراءات المعقـدة والطويلـة إلـى جانـب ازديـاد 
عقود التجارة اإللكترونية المبرمة عبر الوسائل اإللكترونية، إذ ان التحكيم اإللكتروني يفوق كثيـرًا 

نـي، فهـذا الوسـط المحاكم في السرعة بتسوية المنازعـات المعروضـة امامـه نتيجـة الوسـط اإللكترو 
مــام المحكمــين بــل يمكــن ســماع األطــراف أأطــراف النــزاع أو حضــورهم المــادي  يتطلــب انتقــال ال

ن هـذه السـرعة تكـون أونيـة بواسـطة االقمـار الصـناعية، و المتنازعة عبـر وسـائط االتصـال اإللكتر 
ف كـا( Mouse)في جميع مراحل التحكـيم اإللكترونـي إذ ان مجـرد الضـغط علـى زر الحاسـوب 

 .(1)برام العقدإرادة في للتعبير عن اإل

ال تعود سرعة الفصل في النزاع التي يتميز بها التحكيم اإللكتروني فقط إلى البيئة التي من 
خاللها تتم إجراءات التحكيم بل أيضا إلى لوائح المراكز المنظمة له والتي تضع للمحكم سقفا زمنيا 

ء واألرقام لحسم النزاع كما هو الحال في الئحة حل النزاعات الصادرة عن مؤسسة االنترنت لألسما
والخاصة بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن تسجيل عناوين المواقع  (ICANN) المخصصة 
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يوما من تاريخ  22اإللكترونية على شبكة االنترنت والتي تلزم المحكم بأن يصدر حكم التحكيم خالل 
 (1).تقديم طلب التحكيم

التحكيم في مجال التجارة اإللكترونية فالسرعة في الفصل في النزاع الدولي تعتبر أهم مميزات 
 .الدولية

 ف ونفقات التقاضييلاكتتقليل و  ـ إجراء جلسات المحاكمة عن بعد ب

تقوم الهيئة بعد عقد الجلسات عبر شبكة اإلنترنت دونما التقاء مادي للهيئة والمحتكمين، لتوفر 
المحاكمة من أي مكان في العالم بذلك عناء نفقات االنتقال لمكان التحكيم، حيث يتم حضور جلسات 

ناهيك بأن توفر خدمة اإلنترنت . (2)عبر شاشة  الحاسب المتصلة بالموقع اإللكتروني المعد لذلك
ة ـــــــسهلت العديد من المسائل ومنها سهولة انتقال السندات والبيانات المتعلقة بالنزاع خالل شبك

هذه المستندات بالطرق  إرســــالر من خالله نفقات ــــــــر الذي يوفـــمـــــــــــرة األاإلنترنت مباش
 .(3)ةـــــالتقليدي

ويعد التحكيم اإللكتروني أقل تكلفة أيضا من ناحية أن نظر المنازعة غالبا ما يكون بمعرفة 
محكمين يتصفون بالحيدة واالستقاللية تجاه أطراف ينتمون إلى دول مختلفة في الثقافة والعادات 

فالتحكيم اإللكتروني يحقق هذه المزايا وأكثر كونه يتم عبر شبكة اإلنترنت التي تتيح سرعة . (4)القانونية
 (5). في اإلجراءات، واقتصادا في الجهد والتكاليف، أكثر من األساليب التقليدية بشكل ملحوظ
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 التخلص من مشكلة تنازع القوانين وا ختصاص القضائيـ ج 

المحكم الذي يعين في الفصل في النزاع أن يكون من القانونيين لعبت دورا هاما عدم اشتراط في 
في انتشار التحكيم اإللكتروني في مجال التجارة اإللكترونية، وذلك ألن المنازعات الناشئة في هذا 

 (1).المجال غالبا ما ترتبط بأمور تقنية بالغة الدقة يصعب على أهل القانون فهم تفاصيلها

يتحدد بمكان  إجراءات التحكيم اإللكتروني تتم بكاملها عبر عالم افتراضي ال نأوبما 
أو استالم البيانات اإللكترونية وأهمية ذلك تكمن  إرسالمعين، فقد بينت القوانين الوطنية مكان 

 تعدُّ  ...في تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات أو موضوع التحكيم اإللكتروني، إذ 
نها استلمت في يقع فيه مقر عمل الموقع وأ اإللكترونية قد ارسلت من المكان الذيالمستندات 

ذا لم يكن ألي منهما مقر عمل يعدُّ  محل االقامة  المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه، وا 
ذا كان للموقع والمرسل اليه اكثر من مقر عمل فيعدُّ   مقرًا للعمل ما لم يتفقا على خالف ذلك، وا 

وعند تعذر التحديد يعدُّ مقر العمل  و التسلم،صلة بالمعاملة هو مكان اإلرسال أ مقر االقربال
 (2).الرئيس هو مكان اإلرسال أو التسلم

  والمحفوظة إلكترونيا د ـ دقة الو ائق والتسجيــــــالت المقدمـــة من المحتكمين

يسمح التحكيم االلكتروني بتوفير نظام إلكتروني قادر على تهزين البيانات مباشرة مع إمكانية 
 . تعديل أو استرجاع أي منها

 وتنفيذ أحكام المحكمين ا عترافدولية بشأن  اتفاقيةوجود ـ ه 

، وذلك على 2211بأحكام المحكمين وتنفيذها لعام  باالعترافنيويورك الخاصة  اتفاقيةوهي  
 اتفاقيةوالتنفيذ الدولي مثل  االعترافتحكم  اتفاقيةخالف أحكام القضاء حيث ال يوجد حتى اآلن 

 .اـإقليمية وثنائية لتنفيذه فاقيـــاتاتنيويورك مع أن هناك 

                                                           
  .022نافذ ياسين محمد المدهون، مرجع سابق، ص  (1)
(2 )

 .22عالء عبد األمير موسى النائلي، مرجع سابق، ص  
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 المحافظة على سرية المعلوماتـ  و

بالرغم من مخاطر تدخل الهاكرز والمخربين فإن مراكز التحكيم تسعى دائما لتوفير وسط 
إلكتروني آمن ومحاط بجدران حماية حتى تمنح الثقة والسرية للعملية التحكيمية بحيث يقتصر على 

 (1). المحكمين والهيئة فقط

ية في مجال العالقات التجارية والحقيقة أن السرية التي يكفلها التحكيم اإللكتروني تبدو أكثر أهم
التي تجري بطريقة إلكترونية حيث أن االتصاالت تمتاز بالسرعة ومن ثم فإن انتشار األخبار تنطوي 

فالتحكيم اإللكتروني يتم  (2).على أسرار تجارية أو صناعية أو مالية أو اقتصادية ستتم بسرعة كبيرة
وتسمح للمحتكمين الدخول إليها وتبادل  شبكة االنترنتفي بيئة إلكترونية آمنة قابلة للتطبيق على 

 .الوثائق والبيانات والطلبات

ذلك أن نظام التقاضي الرسمي يتصف بمبدأ عالنية الجلسات والنطق باألحكام القضائية وهي 
ميزات من أبرز ضمانات صحة التقاضي والتي تفرضها نصوص قانون اإلجراءات المدنية مما يدفع 

لى اختيار اللجوء إلى التحكيم اإللكتروني منعا لمبدأ العالنية وحفاظا على سرية الدعوى بالمتقاضين إ
 .موضوع النزاع وكذا سرية ما يتم تداوله خالل جلسات التحكيم من وثائق وبيانات مهمة وسرية

 ـ سلبيات التحكيم اإللكتروني/2

 أـ عدم تطبيق المحكم القواعد اآلمرة

تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام العام على النزاع المعروض عليه وهذه  إن المحكم يمكنه استبعاد
ألن هذه القواعد غالبا ما تمس المصالح ... القواعد ال يجوز لألطراف االتفاق على استبعاد تطبيقها

ومن ثم يتعين الحرص على ... األساسية االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي يقوم عليها المجتمع
كما أن هناك قوانين وطنية تحد من اللجوء إلى التحكيم . عدم المساس بها أو مخالفتهاعلى 

                                                           
  .222هبة ثامر محمود عبد اهلل، مرجع سابق، ص  (1)
  .022فادي محمد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص  (2)
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اإللكتروني بفعل القيود الشكلية التي تفرضها والتي تتعلق باتفاق التحكيم وضرورة كونه مكتوبا وموقعا 
 (1).عليه من طرفا التحكيم وكذا بفعل عدم قابلية بعض المنازعات لحلها عن طريق التحكيم

كم لن يطبق هذه القإن  وص عليها في قانون المستهلك الوطني؛ ـــــــــــواعد الحمائية المنصـــــــــــــالمحا
ار، وذلك ألنه ليس قاضيًا فال يلتزم بتطبيق القواعد اآلمرة، حتى ــــــــــانون المختــــــــــــــــألنه ال يطبق إال الق

فيها مقر محكمة التحكيم، لذا فقد عارض كثيرون اللجوءا إلى التحكيم ألن ة التي يوجد ـــــــــــــفي الدول
حمايةا الطرف الضعيف تكون دائمًا من خالل القواعد اآلمرة التي يضعها مشرعو الدولة لحماية طائفة 

كم إال بحل النزاع بين األطراف من دون النظر إلى  مصالح خاصة أو مصالح جماعية، وال يهتم المحا
 .(2)دولـــللالتشريعية العليا  السياسة

 ب ـ عدم ضمان سرية التحكيم

على الرغم من حرص مراكز التحكيم اإللكتروني وعملهم في توفير بيئة آمنة وعلى مستويات 
مختلفة سواء لحظة إرسال البيانات أو عند التخزين فإن األمر ال يسلم من انتهاك داخلي أو خارجي 

 (3).للبيانات

جراءات هذا التحكيم تتم عبر إن قق دائمًا بالتحكيم االلكتروني ألالسرية ال يتحن ضمان هذه إف
لى الموقع الخاص إ، يمكنه من الدخول (رقم سري) شبكة االنترنيت بحيث يكون لكل خصم كود خاص

خر ويتمكن من الحصول على فيلتقي بالمحكم أو بالخصم اآل. ا بالدعوى التي يجري التحكيم فيه
على األرقام السرية يتطلب تدخل  إال أن حصول أطراف النزاع. مستندات المتعلقة بالنزاعالوثائق وال

                                                           
  .222فادي محمد عماد الدين، المرجع نفسه، ص  (1)
: مقال منشور على شبكة اإلنترنت على الموقع. المزايا والعيوب: التحكيم اإللكتروني. هشام بشير (0)

-47-10-24-06-/www.araa.ae/index.php?view=article&id=686:2014http:/
17&Itemid=172&option=com_content 00/20/0222: تم االطالع بتاريخ. 

  .222هبة ثامر محمود عبد اهلل، مرجع سابق، ص   (3)
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ن معرفة األرقام أرقام السرية وهذا يعني م على األشخاص فنيين ال عالقة لهم بالنزاع لتسهيل حصولهأ
 (1).جراءات التحكيمإخصوم وحدهم وهو ما قد يهدد سرية السرية لم تعد مقصورة على ال

نظر إلى التطور التكنولوجي السريع وسيطرة ثورة المعلوماتية على كل التعامالت أصبح من فبال
الصعب اإللمام بكل خبايا التكنولوجيا وتقنياتها وتفاصيلها، لما تتضمنه من معلومات دقيقة ومتجددة 

جرم بشكل مستمر وسريع، وكذا ظهور وانتشار ما يسمى بالهاكرز أو قراصنة المعلوماتية أو الم
المعلوماتي والذي يكون غالبا شخصا متمكنا من جهاز الحاسوب وكل تفاصيله ومتابعا لكل ما يستجد 
ويستحدث في هذا المجال، لذلك لن يكون من السهل السيطرة على المعلومات السرية ألنه يمكن 

أو  اختراق هذه المعلومات في أي وقت ومن طرف أي شخص دون القدرة على معرفة هوية المخترق
تحديد موقعه إال بصعوبة أو بعد فوات األوان أي بعد أن تصبح هذه المعلومات متاحة وتفقد ميزتها 

 .السرية

 ج ـ عدم قبول المستخدم لشرط التحكيم قبو  واضحا

يخشى أن يكون قبول المستخدم شرط التحكيم ناتجا عن عدم خبرة وجهل بحقوقه ال سيما إذا 
حدوث النزاع، ألنه ال يؤدي إلى حرمانه من حق اللجوء إلى القاضي كان اختيار هذا الشرط قبل 

الوطني قبل نشأة النزاع، فضال عن أن سرعة وتعدد العقود التي تبرم في هذا المجال ال تعطي الفرصة 
لحدوث تفاوض حول هذه الشروط كما أنه ال يمكن تعديل الشروط العامة الموجودة بشكل إلكتروني 

 (2).لحظة إبرام العقد

 ر إنكار العدالةخط دـ

ال اعتب منكرا للعدالة وهذا اإللزام بالحكم  المحكم ملزم بالحكم في المنازعة المعروضة عليه وا 
يؤدي إلى عدم ثقة من جانب المتعاملين في مجال التجارة اإللكترونية في التحكيم اإللكتروني كوسيلة 

                                                           
دار الثقافة للنشر . والتوزيعالدار العلمية الدولية للنشر . التحكيم بواسطة اإلنترنت. محمد إبراهيم أبو الهيجاء (2)

 .22ص . 0220. األردن. عمان. والتوزيع
  .12عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  (2)



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

273 
 

باإلضافة إلى أن البطء في القيام بعمليات . (1)لفض المنازعات التي ثارت أو سوف تثور في ما بينهم
التوفيق والصلح التي تسبق عمليات التحكيم قد تجعل المدعي يصرف النظر عن رفع دعواه أمام 

 (2).القضاء الوطني في المواعيد المقررة، مما يحرمه من الوصول للقضاء الوطني

زاء هذا االنتقاد فقد دافع بعضهم عن التحكيم اإللكتروني بأن المحكم عندما يحكم في  وا 
 :يغفل اآلتي منازعات التجارة اإللكترونية فإنه ال

عتبار القواعد اآلمرة نظر االفهو يأخذ ب: همال المحكم المصلحة العليا والعامةإعدم   -2
عالقة عقدية يكون فيها ينظر في  التي تنص عليها التشريعات الوطنية خاصة عندما

كبر من تلك الموجودة في قانونه أكًا، وقد يطبق قواعد تحقق مصالح حد الطرفين مستهلأ
 .عراف التجاريةانون الطرف اآلخر أو من طبيعة األالوطني، تكون موجودة في ق

فإن المحكم عندما يقوم بتسوية المنازعات : المجتمع الدولي وأهدافتحقيق مصالح  -0
يحترم مصالح الطرف الضعيف، ويكون له عدة خيارات في تطبيق القانون االفضل في 
حالة عدم اختيار القانون الواجب التطبيق وهذا الخيار غير متوفر لدى القاضي 

 (3). الوطني

 ة المنازعات البحريةانعكاسات التحكيم اإللكتروني على تسوي:  انيا

التحكيم اإللكتروني هو وسيلة بديلة لتسوية النزاعات الناتجة عن التجارة اإللكترونية بناءا على 
اختيار طرفي العالقة، وبعد استعراض مزايا وعيوب التحكيم اإللكتروني في تحقيق الغرض وهو 

التحكيم اإللكتروني في الوصول إلى حل في سبيل تحقيق هذه التسوية بقي أن نستعرض ما دور 
مجال النقل البحري وهل فعال كان له دور في حل النزاعات الناتجة عن عمليات النقل البحري التي 

                                                           
ال يوصى بالرجوع إلى التحكيم اإللكتروني في المنازعات التي تطرح مسال قانونية على درجة من األهمية أو عندما  (1)

يتمتع أحد أطراف خصومة التحكيم بقدرات مالية ال تتوافر لغيره من األطراف األخرى أو عندما يكون هؤالء األطراف 
فادي محمد عماد الدين توكل، مرجع : ينظر.وجه السرعة  في حاجة إلى الحصول على قرارات يمكن تنفيذها على

  .022سابق، ص 
  .22عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  (2)
 .22عالء عبد األمير موسى النائلي، مرجع سابق، ص  ( 3)
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ذا أكدنا بأن أغلب النزاعات البحرية يفضل أصحاب العالقة  تتم من خالل وسيلة إلكترونية، خاصة وا 
غيره تفاديا لبطء إجراءات التقاضي أمام  فيها اللجوء إلى تسوية النزاع من خالل التحكيم البحري دون

القضاء الوطني، وكذا التكاليف الباهظة التي قد تكلفها وأيضا توفيرا للجهد الذي يتطلبه تسوية النزاع 
 .أمام القضاء باعتبار 

فهل تمكن التحكيم اإللكتروني من تحقيق هذا الغرض في تسوية النزاعات القائمة على مستوى 
 للبضائع والذي يتم عبر الوسائط اإللكترونية؟ عقد النقل البحري

يعد التحكيم الوسيلة السائدة التي يتفق عليها ذوو الشأن في العالقات البحرية لحل المنازعات 
الناشئة عنها سواء أكانت تلك المنازعات حالية أو مستقبلية حيث يتفق أطراف هذه العالقات على أن 

متخصصين في المجال البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية يعهدوا بتلك المنازعات إلى محكمين 
 (1).ملزمة

ـــــتم  يتميـــــز التحكـــــيم البحـــــري بكونـــــه نشـــــاطا بحريـــــا تعاقـــــديا وأن معظـــــم التحكيمـــــات البحريـــــة ت
بصـــــــدد تســـــــوية منازعـــــــات النقـــــــل البحـــــــري بســـــــند شـــــــحن أو مشـــــــارطة إيجـــــــار كمـــــــا يفصـــــــل التحكـــــــيم 

عـــــــن كافـــــــة العالقـــــــات البحريـــــــة الدوليـــــــة الخاصـــــــة البحـــــــري فـــــــي كافـــــــة المنازعـــــــات البحريـــــــة الناشـــــــئة 
، وباعتبــــــــار أن التحكــــــــيم اإللكترونــــــــي البحــــــــري ال يختلــــــــف عــــــــن غيــــــــر تعاقديــــــــة تعاقديــــــــة كانــــــــت أو

ـــــة  ـــــى الوســـــائط اإللكتروني ـــــه وهـــــي اعتمـــــاده عل ـــــة إجرائ ـــــث طريق التحكـــــيم البحـــــري العـــــادي إال مـــــن حي
ــــى حــــل النــــزاع البحــــري باعتبــــار أ ــــيس مــــن شــــأنه التــــأثير عل ن مــــا يعرفــــه التحكــــيم اإللكترونــــي فهــــذا ل

 .من مزايا من شأنه التأثير إيجابا على تسوية النزاع

كــــــان اللجــــــوء إلــــــى التحكــــــيم البحــــــري العــــــادي بــــــدافع ســــــرعة حــــــل النــــــزاع بشــــــكل ودي بأقــــــل 
جهــــد وأقــــل تكــــاليف وأقــــل وقــــت ممكــــن بالمقارنــــة مــــع مــــا يتطلبــــه القضــــاء الــــوطني، وظهــــور التحكــــيم 

صــــة علــــى المســــتوى الــــدولي كــــان بهــــدف تحقيــــق نتــــائج أفضــــل بكثيــــر عمــــا اإللكترونــــي واعتمــــاده خا
 .كان يحققه التحكيم العادي

                                                           
  .أحمد عبد الغفار، مرجع سابق (1)
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وبـــــــــذلك يعتبـــــــــر التحكـــــــــيم اإللكترونـــــــــي أفضـــــــــل وســـــــــيلة ممكـــــــــن اتباعهـــــــــا لتســـــــــوية مختلـــــــــف 
النزاعــــات الناشــــئة عـــــن عقــــود النقــــل البحـــــري للبضــــائع، خاصــــة تلـــــك التــــي تــــتم عـــــن طريــــق وســـــائط 

ــــــ ــــــة باعتب ــــــز بكونهــــــا تعــــــامالت تجاريــــــة االتصــــــال اإللكتروني ــــــة تتمي ار أن التجــــــارة البحريــــــة اإللكتروني
لهــــــا الصــــــفة الدوليــــــة كونهــــــا تــــــتم فــــــي أغلــــــب حاالتهــــــا بــــــين أطــــــراف مــــــن جنســــــيات مختلفــــــة ســــــواء 
الشــــاحن أو الناقـــــل، وحتــــى الســـــفينة التــــي يـــــتم نقـــــل البضــــاعة عليهـــــا قــــد تكـــــون مــــن جنســـــية تختلـــــف 

 .عن أطراف العالقة

البحريـــــة الدوليـــــة مـــــن ســـــرعة فـــــي حـــــل النـــــزاع وتكـــــاليف منخفضـــــة يجـــــد فمـــــا تتطلبـــــه التجـــــارة 
مكانـــــــه فـــــــي ظـــــــل تطبيـــــــق قواعـــــــد التحكـــــــيم اإللكترونـــــــي الـــــــذي يحقـــــــق هـــــــذه المزايـــــــا رغـــــــم النقـــــــائص 

 .والعراقيل التي تنجم عنه إال أنها تعتبر أقل ضررا بالنسبة ألطراف العالقة

ور التحـــــديث والتنظـــــيم القـــــانوني ن التحكـــــيم اإللكترونـــــي والـــــذي نشـــــأ حـــــديثًا ومـــــا زال فـــــي طـــــإ
لوضــــع إطــــار شــــامل يتحقــــق  مــــن قبــــل المنظمــــات الدوليــــة والــــدولوالتقنــــي مــــازال بحاجــــة إلــــى تــــدخل 

 . والتنظيم لهذا النوع الجديد من أنواع التحكيم االعترافبه شمولية 
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 خـــــاتـمــــــة

 

لقد أولت الجزائر مجال التجارة الدولية خاصة ما تعلق منها بالبضائع أهمية بالغة بالنظر إلى 
المحاوالت المتكررة والمفاوضات العديدة التي خاضتها لطلب االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

أن تقوم الجزائر  من الضروري لذلك. فالتجارة الدولية للبضائع في الجزائر تعتبر ضعيفة وغير فعالة
ة الحرج للوصول إلى الهدف وهو قطبتطبيق خطة تنموية شاملة ومتناسقة تهدف إلى الخروج من من

تجاوز مرحلة المفاوضات التي دائما نتيجتها الفشل إلى مرحلة تحقيق نتائج إيجابية وفق ما يتماشى 
 .ومبادئ منظمة التجارة العالمية

 المحتملة العوامل بعض إلى البحري النقل صناعة من مختلفة قطاعات تطور استعراض ويشير
 .رةكبي منافًسة تصبح أن على الوطنية اتهصناعا لمساعدة النامية البلدان فيها تنظر أن يمكن التي

 واعتماد العاملة؛ اليد إنتاجية ودعم البحري؛ النقل شركات تكتالت تطوير :ييل ما العوامل هذه وتشمل
 النقل قطاعات بعض في تعمل رئيسية شركات عدة استفادت وقد .الوطني الواقع مع مكيفة سياسات
 تشغيل خدمات أو السفن من اتهصادرا وتوسيع إلرساء حكومي ودعم صناعية سياسات من البحري
 .المثال سبيل على البحارة أو الموانئ

المباشر بسبب النقل البحري الجزائري بوضعه الحالي ال يعمل على تشجيع االستثمار األجنبي ف
تحرير خدمات النقل البحري وفقا لما تقتضيه منظمة التجارة العالمية كما أن  .ضعف القطاع الخاص

يعتبر عنصرا إيجابيا إذا ما أثر ذلك على زيادة حجم التجارة الدولية والذي من شأنه تنشيط النقل 
 .البحري للبضائع بالجزائر

إلى منظمة التجارة العالمية وفتح السوق لالستثمار وباعتبار أن الجزائر تسعى إلى االنضمام 
والتجارة الدولية فال بد من وضع إطار تشريعي خاص بالتجارة اإللكترونية على أن يشمل القطاع 
البحري بشكل حصري، مع العمل على توفير البيئة الحمائية المناسبة لهذا النوع من التعامالت التي 

 .رونية لتوضيح آليات عملها وتفادي عوائقها وسلبياتهاتعتمد على وسائل االتصال اإللكت
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 أي الدول لتلك البحري النقل تجارة على يطرأ لم النامية، البلدان حول األونكتاد إلحصاءات وفقا
 التجارة في متواضعة حصة على تستحوذ زالت ما النامية الدول فإن العام، السياق وفي .ريذك تغيير

 الشحن من % 50 وحوالي المستوردة السلع تجارة من % 28 النامية البلدان تمثل حيث الدولية،
 مكوناتها في تعتمد الدول تلك صادرات معظم نأب العلم مع األونكتاد إحصاءات تشير حسبما الصادرة
 .النفطية الصادرات على

 كل خصوصيات االعتبار بعين يأخذ ال واحدة، مؤسسة طرف من الموانئ كل تسيير إن ثم
 تبني تستطيع ال التي الصغيرة الموانئ صالح غير في وهذا الموانئ، لكل بالنسبة واحدة فالرسوم .ميناء
 بعملية الخاصة التعريفة تحدد التي هي الدولة أن المثال سبيل على ونذكر تنافسية، تجارية سياسة
 نفسه، الميناء إدارة طرف من تحدد أن المفروض من أنه مع الجزائرية، الموانئ في المالحي اإلرشاد
 .الميناء هذا به يقوم الذي النشاط لحجم تبعا وذلك

لنقل وتلبية لمقتضيات تطور عمليات النقل البحري للبضائع صدرت اتفاقية األمم المتحدة 
، والتي تناولت عدة مبادئ أساسية 0221لعام  البضائع عن طريق البحر أو ما تعرف بقواعد روتردام

أبرزها نظام الحاويات في نقل البضائع عن طريق النقل متعدد الوسائط أو ما وغاية في األهمية لعل 
يعرف بالنقل من الباب إلى الباب والذي يقصد به إتمام عملية النقل للبضائع عبر وسائط مختلفة 

 .شريطة أن يكون النقل البحري أحد هذه الوسائط

 2200السابقة سواء اتفاقية بروكسل ولعل أهم ما مي ز هذه االتفاقية عن غيرها من االتفاقيات 
، هو أنها أدخلت نظام سجالت النقل اإللكتروني أو ما يعرف بسندات 2221أو اتفاقية هامبورغ 

 النقل سجل لتحديد تعريف استخدام تجنب قواعد روتردام أحكامالشحن اإللكتروني، غير أنه ُيؤخذ على 
  .كوثيقة اإللكتروني

ت اإللكترونية من مزايا تعمل على توفير النفقات والجهد والوقت ورغم ما تمتاز به هذه السجال
ورفع الكفاءة وأداء النقل البحري، إال أنه من شأنها خلق عدة إشكاالت أمام البنوك خاصة في ظل 
عدم اعتراف الجزائر بالسجل اإللكتروني وغياب آليات تطبيق التوقيع والتصديق اإللكترونيين واللذان 

 .التعامل بالسندات اإللكترونية لضمان حجية هذه السنداتيعتبران أساس 
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فقد عرفت سندات الشحن اإللكترونية مجموعة من التحديات في ظل إجراءات التعاقد التي 
فرضتها البيئة الرقمية، فرغم ما وفرته من وقت وجهد وتكاليف إال أنه من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا 

مكانية تعرضها على طرفي سند الشحن اإللكتروني،  من انعدام األمان القانوني للوثيقة نفسها، وا 
للتزوير، فالوسائط اإللكترونية رغم ما تتميز به من دقة في اإلجراءات ورغم ما وصل إليه العلم من 
تطور لتوفير األمان للتعامالت التي تتم عن طريق هذه الوسائط إال أنه عجز عن حمايتها من 

قات، والفيروسات التي قد تؤثر على المعلومــــــات والبيـــانات المخزنة عمليات القرصنة واالخترا
 .بالجهـــاز

إضافة إلى تلك االنعكاسات واآلثار التي أثرت بشكل أو بآخر على عملية النقل البحري 
للبضائع، فإن تلك االنعكاسات شملت أيضا نظام المسؤولية في ظل اتفاقية روتردام وفي ظل استخدام 

لشحن اإللكتروني، إضافة إلى ما استحدثته من تداعيات في ظل المنازعات الناشئة بين طرفي سند ا
سند الشحن اإللكتروني والمشاكل التي أثارها موضوع تحديد اإلختصاص القضائي والقانوني لتسوية 

ة افتراضية النزاع الناتج عن تلك السندات اإللكترونية، خاصة وأن التعاقد والتعامل يستمر في إطار بيئ
ُيجهل من خاللها موطن التعاقد أو التنفيذ، كونها معلومات ُترسل إلكترونيا، وبالتالي فهي قابلة التعديل 

 .من جهة، وقد تفقد مصداقيتها بسبب عدم إمكان اكتشافها من جهة أخرى

 والذي يمثل الوسيلة البديلة المتبعة في تسوية النزاعات البحرية، لتحكيم البحريأما في مجال ا
أن معظم التحكيمات البحرية تتم بصدد تسوية منازعات النقل كما نشاطا بحريا تعاقديا  فإنه يعتبر

البحري بسند شحن أو مشارطة إيجار كما يفصل التحكيم البحري في كافة المنازعات البحرية الناشئة 
. ا ما كان أشخاصهاقات البحرية الدولية الخاصة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وأي  عن كافة العال

القانونية  األحكام بعض اآلن لحد له تضع لم الجزائر في الخصوص وجه على البحري التحكيمف
 عليه تطبق أنه إال الفرنسي والقانون مثال المصري كالقانون المقارنة القوانين غرار على به الخاصة

 وذلك الجديد واإلدارية المدنية االجراءات قانون في عليها المنصوص الدولي التجاري أحكام التحكيم
 . وبحرية وتجارية دولية طبيعة لها والتي البحري التحكيم لطبيعة منازعات

فاللجوء إلى التحكيم اإللكتروني ال يمكنه أن ينتقص من شأن العدالة اإلجرائية طالما أن 
متبعة من خالل وسائل االتصال اإللكترونية تضمن تحقيق شرط الحيادية والمساواة في اإلجراءات ال
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فالتحكيم عبر وسائل االتصال اإللكترونية ونظرا لما يميزه عن التحكيم التقليدي . المعاملة بين الخصوم
التحكيم،  من سهولة في اإلجراءات وسرعة في الفصل في تسوية النزاع القائم بين الطرفين وقلة تكاليف

كل هذه االمتيازات تكاد تجعل منه وسيلة أساسية وليست بديلة في فض النزاعات المتعلقة بالتجارة 
 .اإللكترونية في مجال النقل البحري للبضائع

إن التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية يتمتع بذاتية واستقاللية وله طبيعته الخاصة، 
ينطلـــق مـــن اعتبـــارات خاصـــة يلـــزم مراعاتهـــا بقـــدر االمكـــان لتحقيـــق مصـــالح أطـــراف النـــزاع وهـــي  ألنـــه

 .اعتبارات تتعلق بالسرعة والفعالية في حسم النزاع

وهذا ما يفسر لجوء أغلب المتنازعين في ما يخص النزاعات البحرية إلى طريقة تسوية النزاع 
ورة األخذ بعين االعتبار كافة العراقيل والتحديات من خالل التحكيم اإللكتروني، وهو ما يقتضي ضر 

خاصة في ما يتعلق بالتحقق من هوية ومدى أهلية أطراف النزاع وكذا ضمان سرية عملية التحكيم 
عبر الوسائل اإللكترونية والتي من شأنها أن تعترض سير عملية التحكيم البحري اإللكتروني على 

واإلجراءات الالزمة العتماد التحكيم اإللكتروني كوسيلة بديلة  الوجه األمثل من خالل احترام الشروط
 . ناجعة في حل مختلف النزاعات الناتجة عن عمليات النقل البحري للبضائع

يمكن القول أن االستخدام اآلمن والفعال لوسائط االتصال الحديثة في سبيل الوصول  وبالتالي
حث والدراسة وبالتالي المزيد من االهتمام بالمسائل إلى الحكمي التحكيمي يحتاج إلى المزيد من الب

الشكلية واإلجرائية والمرافعات واإلثبات من خالل الوسائل اإللكترونية خاصة لما أثارته من جدل واسع 
 .في ما يتعلق بشرط الكتابة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني

 :نجملها في ما يليوبناءا على ما سبق وصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات 

 العربية المتحدة المدعومة  ضرورة بناء أسطول وطني على غرار التجربة الناجحة لشركة المالحة
دراسة الوضع المالي لبعض الشركات المالحية التي كان لها و  .بحكومات بعض من الدول العربية

مكانية تحويلهم إلى شركات عاملة رابحة  ومنتجة مع دعمها باع كبير في الماضي القريب وا 
 .بمختلف وسائل الدعم المادي والفني واإلداري
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  ضرورة العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية إقليمية لتبادل حجز الفراغات ونقل البضائع على
 .األسطول الوطني

  العمل على إنشاء صندوق التنمية المالحية لتمويل االستثمارات في صناعة النقل البحري بوجه عام
 .األسطول التجاري البحري الجزائري بوجه خاصو 

  عطــاء فرصــة للنقــل البحــري ضــرورة مراجعــة القــانون البحــري الجزائــري مــن أجــل تحريــر المبــادرات وا 
قيام السلطات الجزائرية بإجراء مفاوضات مـع منظمـة التجـارة للبضائع لبلوغ مستوى النمو المنشود، ف
ـــــوفير الظـــــروف المالئمـــــة  ـــــد مـــــن العالميـــــة لت ـــــام بالمزي ـــــى الســـــلطات القي لالنضـــــمام إليهـــــا يحـــــتم عل

اإلصالحات لتأهيل المؤسسـات العموميـة والخاصـة لمنافسـة المؤسسـات األجنبيـة التـي يمكنهـا القيـام 
 .بأنشطتها المختلفة بمجرد االنضمام الفعلي لهذه المنظمة

  السفن لتشغيل سفن العمل على تحديث وتطوير األسطول الجزائري، وكذا العمل على استئجار
حاويات حديثة من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، وضرورة العمل على تطوير النقل 

مما يعني تطوير الموانئ الجزائرية بما . البحري الجزائري ليتماشى ومتطلبات التجارة العالمية
 .يتماشى ومنظومة النقل البحري العالمي

  والذي يعتمد على نقل البضاعة من الباب إلى الباب من خالل تشجيع نظام النقل متعدد الوسائط
تطوير نظام النقل البحري والبري على حد سواء بما في ذلك نظام النقل عبر السكك الحديدية 

 .باعتبارها أهم وسيلة برية معتمدة في النقل متعدد الوسائط

 ة منها تلك التي تعتمد العمل على االندماج مع األساطيل التابعة لبعض الدول العربية خاص
أسطول تجاري بحري مهم كأساطيل الدول الخليجية التي قطعت شوطا مهما في مجال النقل 

 .البحري للبضائع من خالل إنشاء خطوط مالحية خدمة للتجارة الدولية بين هذه الدول

  ام بها في سبيل التوقيع على االتفاقيات الدولية البحرية ذات األهمية في مجال النقل البحري وااللتز
تمهيد الطريق إلنعاش التجارة البحرية وبالتالي توفير األرضية المناسبة لالنضمام إلى منظمة 

 .التجارة العالمية
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  اإلهتمام بدور التدريب والتعليم البحري في تحقيق استراتيجية فعالة ومنتجة في مجال النقل البحري
 .للبضائع

 ائع المتداولة بموانيء الحاويات، هام وضروري للتخطيط دراسة التوقعات المستقبلية لحجم البض
العمل على جلب الجيد ووضع خطط التطوير المستقبلي الناجحة والفعالة للميناء، وبالتالي 

استثمارات إضافية في أرصفة الحاويات واألجهزة الرافعة المتطورة لتحقيق زيادة في القدرة االنتاجية 
نشاء شركة و  .ألرصفة الحاويات مالحية حديثة بالحاويات ال تكون متخصصة في النقل البحري ا 

 بإدارة متخصصة شركات إقامة تشجيعو  .فقط بل في الخدمات المتعلقة بالنقل المتعدد الوسائط
 اللوجستية والمحطات المرافئ الجافة بإدارة تقوم ان الشركات لهذه ويمكن الوسائط المتعدد النقل
 .فيها

 منها خاصة اختناقها، من التخفيف في يساهم مما الموانئ، بين المهام توزيع في النظر إعادة 
 اإلجراءات من الحدو  .الجزائر وميناء أرزيو بوهران وميناء جن جن بجيجل كميناء الكبرى الموانئ

 تسيير في معلوماتية قاعدة إدخال على التأكيد مع اإلدارية، المعامالت تميز التي البيروقراطية
 .الميدان في مؤهلة توظيف إطارات من ذلك يتطلب ما مع تحديدا، التجارية المبادالت

  تنظيم وتيسير حركات نقل السلع بمختلف وسائط النقل عبر التراب الوطني مع تجاوز العوائق
 .الجمركية واإلدارية بما يتحقق معه انتعاش التجارة البحرية الخارجية

 االتفاقيات مع ينسجم الوسائط المتعدد النقل بنظام خاص قانوني وطني تشريع ضرورة إحداث 
 .الدول كافة في المتبعة القواعد واإلجراءات توحيد بهدف الدولية

 وتخفيض السرعة لزيادة الصيانة عمليات تحسين القائمة، الخطوط لمختلف عام وتحديث تجديد 
 .الرحلة زمن

 دور خبراء تكنولوجيا تفعيل ية و لتتوافق مع الوثائق اإللكترون الجزائرية أهمية تطوير القوانين
أو الدخول  اختراقهالضمان تأمين الوثائق اإللكترونية وعدم والمختصين في هذا المجال المعلومات 

 .االختصاصعليها من غير ذوي 
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  إن إدخال نظام التعامل اإللكتروني في القوانين الجزائرية بشكل واسع ومفصل من شأنه أن يفتح
سند الشحن اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني، وهذا في حد ذاته يمنح توفيرا المجال أمام استخدام 

للوقت والجهد والتكاليف ويرفع من أداء النقل البحري للبضائع بشكل خاص والنقل متعدد الوسائط 
 .بشكل عام

  دراسة مدى مالءمة االتفاق بين المصالح التجارية واالقتصادية للجزائر ومدى تماشي األحكام
 .اردة في االتفاقية مع السياسة التشريعية الوطنيةالو 

  إنشاء لجنة تشريعات وقوانين خاصة بالنقل البحرى تختص بإبداء الرأى والمشورة فى تقييم جميع
المعاهدات الدولية الجديدة والقديمة الخاصة بالنقل البحرى التى يجب االنضمام إليها للتوصل لمدى 

 .ها اتفاقية روتردام لنقل البضائع عن طريق البحرمالءمتها وتطبيقها من عدمه ومن

  تمهيدا 2112 لعام روتردام اتفاقيةعلى  التوقيعوفي األخير يمكن القول أنه على الجزائر 
عطائها قادمة في مرحلة مناسب وقت فى عليها للتصديق  .والعالمية والعربية المحلية األهمية وا 

 .العربية للدول التجاريين الدول الشركاء من عدد عليها يصدق عليها عندما  م التصديق
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 قــــالمـــــالح
 

 2100إلى سنة  2112حركة المرور بموانئ الجزائر من سنة : 0الملحق 

 

 جدول يحصي شبكة الطرقات والنقل البري والبحري والجوي من :2 الملحق
 2100إلى  0122                      

 

 ة ارجية الجزائرية خالل األشهر الخمسإحصائيات التجارة الخ :2 الملحق
 2102ألولى من سنة ا                         

 

 طريقة قراءة سند شحن تقليدي بشكل مفصل :2 الملحق

 

 (بالطريقة اإللكترونية)نموذج طلب قيد تحكيم  :4 الملحق
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 2100إلى سنة  2112حركة المرور بموانئ الجزائر من سنة  :0الملحق 

 

 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

285 
 

جدول يحصي شبكة الطرقات والنقل البري والبحري والجوي من  :2الملحق 
 2100إلى  0122
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 خمسةإحصائيات التجارة الخارجية الجزائرية خالل األشهر ال :2الملحق 
 2102األولى من سنة 
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 طريقة قراءة سند شحن تقليدي بشكل مفصل :2الملحق 
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 (بالطريقة اإللكترونية)نموذج طلب قيد تحكيم   :4الملحق 

 المركز المصري للتحكيم: الموقع اإللكتروني الخاص بالصفحة التحكيمية اإللكترونية

http://www.egyptianac.com 

 المحتكمبيانات   ( 1) نموذج رقم 

 المحتكم بيانات  1
  : ا سم باللغة العربية 

  : ا سم باللغة ا نجليزية 
  : ( التفاصيل / المدينة / الدولة )العنوان 
  الوظيفة  الجنسية 

  : ( التفاصيل / المدينة / الدولة )محل العمل 
تليفون 
 ارضي

  فاكس  موبايل 

 بريد الكتروني
بتعيين مم ل له في النزاع يرجى تزويد المركز بالبيانات المحتكم في حالة قيام   :المحتكم مم ل بيانات  2

 التالية
  : ا سم باللغة العربية 

  : ا سم باللغة ا نجليزية 
  : ( التفاصيل / المدينة / الدولة )العنوان 
  الوظيفة  الجنسية 

  : ( التفاصيل / المدينة / الدولة )محل العمل 
تليفون 
 ارضي

  فاكس  موبايل 

 بريد الكتروني
 0اإلخطارات  يرجي تحديد العنوان المطلوب استخدامه في المراسالت و 3

  عنوان المحتكم 
  عنوان المم ل القانوني للمحتكم 
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 المحتكم ضدهبيانات  ( 2) نموذج رقم 

 المحتكم ضدهبيانات  1
  : ا سم باللغة العربية 

  : ا سم باللغة ا نجليزية 
  : ( التفاصيل / المدينة / الدولة )العنوان 
  الوظيفة  الجنسية 

  : ( التفاصيل / المدينة / الدولة )محل العمل 
تليفون 
 ارضي

  فاكس  موبايل 

 بريد الكتروني
بتعيين مم ل له في النزاع يرجى تزويد المركز  المحتكم ضده في حالة قيام   :المحتكم ضده مم ل بيانات  2

 بالبيانات التالية
  : ا سم باللغة العربية 

  : ا سم باللغة ا نجليزية 
  : ( التفاصيل / المدينة / الدولة )العنوان 
  الوظيفة  الجنسية 

  : ( التفاصيل / المدينة / الدولة )محل العمل 
تليفون 
 ارضي

  فاكس  موبايل 

 بريد الكتروني
 0اإلخطارات  يرجي تحديد العنوان المطلوب استخدامه في المراسالت و 3

  عنوان المحتكم ضده
  عنوان المم ل القانوني للمحتكم ضده
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 بيانات اتفاق التحكيم ( 3) نموذج رقم 

 بيانات اتفاق التحكيم 
هــل يوجــد هنــاك أي اتفــاق علــى التحكــيم بــين  1

 األطراف
 )       (   (       )نعم  

نص ا تفاق، تاريخ )في حالة اإلجابة بنعم يرجى تزويد المركز بتفاصيل اتفاق التحكيم  2
ا تفــاق، أيــة شــروط خاصــة با تفــاق حــول القــانون الواجــب التطبيــق علــى اإلجــراءات 

 ، وبنسخة عن المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاق التحكيم(وعلى موضوع النزاع
 
 
 
 
 

 يرجى ذكر التفاصيل)هل حدد اتفاق التحكيم مكان التحكيم ولغة إجراءات التحكيم؟  3
 
 
 
 

 المحكمين/ تفويض المركز المصري للتحكيم في اختيار المحكم  ( 4) نموذج رقم 

 المحكمين/ تفويض المركز المصري للتحكيم في اختيار المحكم 
  هل هناك اتفاق على عدد المحكمين

ــــــان  ــــــى عــــــدد إذا ك ــــــاق عل ــــــاك اتف هن
 المحكمين ما هو العدد

 

في حالة وجود اتفاق على جهة معينـة لتعيـين  –يد لجهة معينة لتعيين المحكمين هل هناك تحد
 المحكمين يرجى ذكر التفاصيل

 
مواصفات محددة في او  هل هناك شروط

 المحكمين / المحكم
 

  المحكمين/  في اختيار وتعيين المحكم المصري للتحكيم وض المركزأف
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 المحكمين المرشحين من قبل المحتكم/ المحكم  ( 5) نموذج رقم 

 المحكمين المرشحين من قبل المحتكم/ المحكم 
يرجى ذكر اسم المحكم المرشـح مـن : هل ترغب بتسمية شخص محدد لتعيينه محكما  في هذا النزاع

 وتفاصيل عناوينه بالكامل المحتكمقبل 
اســـــــــــــم المحكـــــــــــــم 

 :المرشح
 

  :الجنسية
 نــــــــــــوع األعمـــــــــــــال

 الوظيفة/
 

قامة المحكم المرشح    ( التفاصيل / المدينة / الدولة )مكان عمل وا 
  تليفون ارضي

  موبايل
  فاكس

  بريد الكتروني
 ( 6) نموذج رقم 

 ملخص موضوع النزاع
النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى وبيان مجموع قيمة يرجى كتابة ملخص عن طبيعة 

يرجى ذكر قيمة النزاع أو تقدير لقيمة المطالبة بالدرهم اإلماراتي أو غيره من )المتنازع عليه 
 : (العمالت

 كما يرجى تحديد فيما إذ كانت المطالبات تشمل مصاريف التحكيم ومصاريف وأتعاب المحاماة )
 (من عدمه 

 
 
 

اتخاذ كافة  المركز المصري للتحكيمأنا الموقع أدناه المتقدم بطلب التحكيم ألتمس من السادة 
 المركز المصري للتحكيماإلجراءات وفق قواعد التحكيم لدى 

 التوقيع
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 ( 7) نموذج رقم 

 لالستعمال الرسمي
  :تاريخ تسجيل الطلب

  الدعوىرقم 
 التأكد من أن الطلب يشمل

اتفاق التحكيم نسخة عن 
 المطلوب

 

  عدد كافي من النسخ 
  العناوين واضحة
  رسوم التسجيل
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 قـــائمــة المـــراجـــع

 :المراجع باللغة العربية

 :ـ الكـــــتب0

  ،0220أحمد المهدي، اإلثبات في التجارة اإللكترونية، دار الكتب القانونية، مصر. 

 0222 ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،دار هومة ،التحكيم الدولي ،أحمد بلقاسم. 

 0222. مصر. دار النهضة العربية. القانون الدولي الخاص النوعي. أحمد عبد الكريم سالمة. 

  أحمد عبد الكريم سالمة، علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع أصوال ومنهجا، مكتبة الجالء
  .2222لطبعة األولى، الجديدة، المنصورة، مصر، ا

  أسامة أحمد شوقي المليجي، استخدام مخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد اإلثبات
 .0222المدني، القاهرة، مصر، 

 العدد  ،20المجلد  ،مجلة الرافدين للحقوق ،التحكيم في المنازعات البحرية ،أفراح عبد الكريم خليل
 .22السنة  ،12

 لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،التحكيم االلكتروني ،العقود الدولية ،إلياس ناصيف، 
 .0220 ،الطبعة األولى

  ،0222إيناس الخالدي، التحكيم اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر. 

  ،دار بالل عبد المطلب بدوي، التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة اإللكترونية
 .5001النهضة العربية، القاهرة، مصر 

  ،خالد حمدي عبد الرحمن، التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني، دار النهضة العربية، مصر
0222. 
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  ،مؤتمر في اإلسكندرية ناقش توحيد قوانين . أوصى بدرس نصوص إتفاق روتردام  خالد حنفي
، الصفحة 00/22/0222، 22102، العدد النقل البحري، جريدة الحياة، اإلسكندرية، مصر

 .االقتصادية

 دار الفكر  ،برام العقد اإللكترونيإ ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية ،خالد ممدوح ابراهيم
 .0221 ،مصر ،االسكندرية ،الجامعي

   السياسية والحاكمية رودريك إيليا أبي خليل، موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية
 .0222العالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

  ،سامي بديع منصور، الوسيط في القانون الدولي الخاص، تقنية وحلول النزاعات الدولية الخاصة
  .2220دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 مصر،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،التحكيم التجاري اإللكتروني ،سامي عبد الباقي ، 
0220. 

  سلطان عبد اهلل محمود الجواري، عقود التجارة اإللكترونية والقانون الواجب التطبيق، دراسة قانونية
 .0222مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 الجمال، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، دار النهضة العربية،  سمير حامد عبد العزيز
 .0222مصر، الطبعة األولى، 

  0222علي حسن، سند الشحن اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، سوزان. 

 0222. الجزائر. دار هومة. العولمة التجارية والقانونية للتجارة االلكترونية. شافع بلعيد عاشور. 

 دار الجامعة الجديدة. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية. صالح المنزالوي .
  .0222. مصر. اإلسكندرية

  ،صالح محمد المقدم، تنازع القوانين في سندات الشحن ومشارطات إيجار السفينة، الدار الجامعية
 .بيروت، لبنان، دون تاريخ

  األمن المعلوماتي، النظام القانوني لحماية : عطية، الموسوعة األمنيةطارق إبراهيم الدسوقي
 .0221المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
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 عمان، األردن،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار الطبعة األولى، البحري، القانون موسى، حسن طالب
0220. 

 ث في التجارة اإللكترونية، دار النهضة العربية، طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع اإللكتروني، بح
 .0222مصر، 

  ،0222طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة اإلنترنت، بيروت، لبنان، الطبعة األولى. 

  ،عادل أبو هشيمة محمد حوتة، عقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون الدولي الخاص
 .صر، الطبعة الثانيةدار النهضة العربية، القاهرة، م

  المكتب (دراسة مقارنة)عادل رمضان األبيوكي، التوقيع اإللكتروني في التشريعات الخليجية ،
 .0221الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 

  ،2222عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، دار النهضة العربية، مصر. 

  ،التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجيتها في اإلثبات المدني، ودار عباس العبودي
 .2222الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

  ،عباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها
 .0222منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 2211. الطبعة الثانية -الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية. القانون البحري. عباس حلمي. 

  ،عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر اإلنترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان
 .0222الطبعة األولى، 

 التعامالت التجارية االلكترونية، ي الدولي في ئتنازع االختصاص القضا. عبد الباسط جاسم محمد
 .0220. دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى

 0222اإلسكندرية، مصر،  الجديدة، الجامعة البحري، دار التحكيم الحوسني، محمد الحميد عبد. 

 نموذجي لمكافحة جرائم عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكترونية في القانون العربي األ
 .0222الكمبيوتر واإلنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 
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  عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني، تعريفه، مدى حجيته في اإلثبات، دار النهضة
 .العربية، مصر، دون تاريخ

 مكتبة دار الثقافة . دراسة مقارنة. الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية. عبد القادر حسين العطير
 .2222. األردن. للنشر والتوزيع

  ،عبد العزيز فهمي هيكل، التطور اإللكتروني للمكاتب، دار الكتب الجامعية، بيروت، لبنان
2211. 

  عبد اهلل أحمد عبد اهلل غرايبة، حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع المعاصر، دار الراية للنشر
 .0221بعة األولى، والتوزيع، الط

 حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي، دراسة مقارنة بين ، عبد اهلل حسين علي محمود
، مصر، الطبعة القاهرة ،دار النهضة العربية، دولة األمارات العربية المتحدة والدول األجنبية

 .0220 الثانية،

 0222ة العربية، القاهرة، مصر،عبد المنعم زمزم، قانون التحكيم اإللكتروني، دار النهض. 

 إجراءاته وآلياته في تسوية منازعات التجارة  ،ماهيته ،لتحكيم اإللكترونيا ،عصام عبد الفتاح مطر
 ،مصر ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،اإللكترونية والعالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية

0222.  

 ،جولة أورجواي وتقنين نهب العالم، دار النهضة العربية،  علي إبراهيم، منظمة التجارة العالمية
 .2222مصر، 

 علي حسن سالم، التجارة الدولية الميسرة، بيت األحكام الدولية، األردن، دون تاريخ. 

  علي عبد العالي خشان األسدي، حجية الرسائل اإللكترونية في اإلثبات المدني، منشورات الحلبي
 .0222طبعة األولى، الحقوقية، بيروت، لبنان، ال

 القاهرة. دار النهضة العربية. دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع كاف أو سيف. عزيز العكيلي .
 .2222. مصر

  ،2222غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، بغداد، العراق. 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

316 
 

   ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، فادي محمد عماد الدين توكل، عقد التجارة اإللكترونية
0222. 

  ،كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ، منشأة المعارف
 .0222اإلسكندرية، مصر، 

  ،5002لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر اإللكتروني، دار الثقافة، عمان، األردن. 

 المجلد القانونية، العلوم مجلة البحري، النقل اساليب وتطور الشحن سندات العنبكي، حميد مجيد 
 .2211بغداد، العراق،  العاني، مطبعة ،0و 2 العدد السابع،

 دار . الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع. التحكيم بواسطة اإلنترنت. محمد إبراهيم أبو الهيجاء
 .0220. األردن. عمان. الثقافة للنشر والتوزيع

  ،محمد إبراهيم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة
 .0222اإلسكندرية، مصر، 

 دار الجامعة للجديدة للنشر. سندات الشحن اإللكترونية بين الواقع والمأمول. محمد إبراهيم موسى .
 .0221. مصر

 0220 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،مشكالت البيع عبر االنترنت ،محمد سعد خليفة. 

  ،0221محمد األطرش، القانون الدولي الخاص، مطبعة مراكش، المغرب، الطبعة الثانية. 

  ،محمد عبد الستار كامل نصار، دور القانون الدولي العام في النظام االقتصادي العالمي الجديد
 .0222اإلسكندرية، مصر، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، 

  ،محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر
0221. 

  محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق، دراسة
 .0222رف، اإلسكندرية، مصر، تحليلية ومقارنة في ضوء االتجاهات الحديثة، منشأة المعا

 دار الثقافة . دراسة مقارنة. التراضي في تكوين العقد عبر االنترنيت. محمود عبد الرحيم الشريفات
 .0222. للنشر والتوزيع
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  ،مصطفى رشدي شيحة، اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة، دار الجامعة الحديثة، مصر
0222. 

 بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،(دراسة مقارنة)أساسيات القانون البحري  ،مصطفى كمال طه، 
 .0222 ،الطبعة األولى ،لبنان

  ،0222مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر. 

 انونية، مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التوحيد الدولي للقانون البحري، مكتبة الوفاء الق
 .0220اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 

  ،منير عبد المجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة اإللكترونية، دار المطبوعات الجامعية
 .2221اإلسكندرية، مصر، 

  ،منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، التحكيم اإللكتروني، دار الفكر الجامعي
 .0222مصر،  االسكندرية،

 معهد البحوث . دراسة مقارنة. التحكيم الدولي الخاص في القانون األردني. نبيل زيد مقابلة
 .0222. القاهرة. والدراسات العربية

  نبيل زيد مقابلة، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات في القانون الدولي الخاص، دراسة
 .0222مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

  ،0221نضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة اإللكترونية، دار الثقافة، عمان، األردن. 

 منشورات  ،مكتبة السنهوري ،(دراسة مقارنة)عقود التجارة اإللكترونية  ،هبة ثامر محمود عبد اهلل
 . 0222 ،الطبعة األولى ،لبنان ،البقاع ،زين الحقوقية

  ،هبة حسين محمد زايد، الحماية الجنائية للصفقات اإللكترونية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية
  . 0221دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر ـ اإلمارات، 

  ،هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، اإلسكندرية
 .2221مصر، 

 2212 ، لبنان،بيروت ،الدار الجامعية ،دراسات في القانون الدولي الخاص ،شام علي صادقه. 
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  وائل حمدي أحمد، عقد النقل البحري اإللكتروني الدولي للبضائع، طبقا التفاقية األمم المتحدة
، مقارنة مع 0221المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا، روتردام 

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2221وهامبورج  2221ـ  2200الهاي ـ فيسبي اتفاقية 
0222. 

 ،وجدي حاطوم، القانون البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب 
 .0222الطبعة األولى،  

 لإلصدارات القانونيةالمركز القومي . العقود التجارية اإللكترونية الدولية. يوسف حسن يوسف .
 .0220. الطبعة األولى. مصر. القاهرة

 

 :العلميةـ الرسائل 2

  معهد العلوم  ،مذكرة ماجستير ،من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة ،بن موسى كمال
 .2222يل أفر  ،جامعة الجزائر ،اإلقتصادية

 ،0رسالة ماجستير، جامعة وهران بوزبوجة حسين، اإلثبات اإللكتروني لعقد النقل البحري للبضائع ،
 .0220/0222كلية الحقوق، 

  خليل إبراهيم محمد، القانون الواجب التطبيق على سندات الشحن البحرية، رسالة ماجستير، جامعة
  .0221الموصل، كلية الحقوق، العراق، 

 ،رسالة  رباب فتحي عبد العزيز نجم، أثر العولمة على صناعة النقل البحري في الدول العربية
 .، غير منشورة0221ماجستير، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 

  رسالة ماجستير، (دراسة مقارنة)رجاء نظام حافظ بني شمسة، اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني ،
 .0222جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، تخصص قانون خاص، 

  اهنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى التكييف معها، رصاع حياة، أثر التطورات العالمية الر
 .0220/0222رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة وهران، 
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  ،طاشت طاهر، انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على الجمارك الجزائرية
 .0222. ية، فرع قانون األعمال، جامعة تيزي وزوماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياس رسالة 

  عبد الستار محمد عزيز خان، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة بين اتفاقية بروكسل
، مستخلص الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، الفصل 2221وهامبورغ  2200

 .ه 2022الدراسي الثاني، 

  النائلي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة بابل، عالء عبد األمير موسى
 .0222العراق، 

 جامعة عين . أطروحة دكتوراه. دراسة تحليلية. عقد البيع عبر اإلنترنت. عمر خالد محمد الزريقات
 .0221. مصر. شمس

 ية الحقوق، جامعة قماز ليلى الدياز، أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط، أطروحة دكتوراه، كل
 .0222/0220تلمسان، 

  محمد عبد اهلل محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع
 .2222الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، مصر، 

  البحري في الدول محمد محمد علي إبراهيم، اآلثار االقتصادية التفاقية الجات على قطاع النقل
، غير 2222جامعة قناة السويس، مصر،  المتخلفة مع اإلشارة إلى مصر، أطروحة دكتوراه،

 .منشورة

 جامعة  ،رسالة دكتوراه ،النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية ،نافذ الياسين محمد المدهون
 .0222 ، مصر،عين شمس

 كلية . رسالة ماجستير. منازعات التجارة اإللكترونيةتنازع القوانين في . نافع بحر سلطان الباني
 .0220. جامعة بغداد. الحقوق

  نايلة قمير عبيد، التوجهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي
 .2221، بيروت، لبنان، 02والدولي، العدد 
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 التجارة الحرة ـ حالة منطقة التجارة الحرة  دور التجارة االلكترونية في تفعيل مناطق. هبايش فوزية
. كلية العلوم االقتصادية والتجارية تخصص مالية واقتصاد دولي. العربية الكبرى ـ رسالة ماجستير

 .0222/0220. الشلف. جامعة حسيبة بن بوعلي

 :ـ المقا ت والمحاضرات2

 بتاريخعنوانون خاص، دحمد ولد محمد المصطفى، العقد اإللكتروني في القانون الدولي الأ ، :
22/22/0220. 

 األكاديمية البريطانية العربية للتعليم العالي، إشحن بضاعتك، على الموقع  : 
-enc/63865-planning-strategic-and-http://www.abahe.co.uk/marketing

procurement.html-e-after-goods-shipping 22/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 

 مقال منشور على الموقع اإللكتروني. التجارة اإللكترونية. أبو غزالة طالل :
w.commerce.net/http://ww 21/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 

  برام العقد اإللكتروني في ضوء أحكام القانون االماراتي والقانون إبو الليل، أابراهيم الدسوقي
 www.arablawinfo.com: على الموقع المقارن، بحث منشور

 بين الدول العربية تدخل حيز التنفيذ، موقع جريدة الدستور، عمان،  اتفاقية النقل متعدد الوسائط
: ، على الموقع22/20/0222األردن، 

https://www.addustour.com/articles/65940222/22/0221: ، تم االطالع بتاريخ. 

  اس عبد الجليل الطحان، العولمة االقتصادية وتأثيراتها على أحمد عبد العزيز، جاسم زكريا، فر
 .0222، 12الدول العربية، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد 

 مركز االسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة  ،التحكيم في المنازعات البحرية ،أحمد عبد الغفار
: تم االطالع بتاريخ. /aiacadr.com http//:: على الموقع االلكتروني ،لحل المنازعات

01/21/0222. 

  الحقيقة والخيال  (جاتس)االتفاق العام للتجارة في الخدمات(GATS FACT AND FICTION) ،
 :على الموقعدون تاريخ، موقع منظمة التجارة العالمية، 

http://www.abahe.co.uk/marketing-and-strategic-planning-enc/63865-shipping-goods-after-e-procurement.html
http://www.abahe.co.uk/marketing-and-strategic-planning-enc/63865-shipping-goods-after-e-procurement.html
http://www.commerce.net/
http://www.arablawinfo.com/
https://www.addustour.com/articles/659402
http://aiacadr.com/
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http://www.wtoarab.org/UploadFiles/2011/gatesagreement.pdf?lang=ar  ،
 .02/21/0222: تم االطالع بتاريخ

 النقل متعدد الوسائط أحد مكونات سلسلة اإلمداد العالمية، دون اسم، على الموقع :
https://bouhoot.blogspot.com/2016/12/blog-post_360.html تم االطالع بتاريخ :

22/20/0222. 

 وأسعار السلع صامدة، جريدة الجمهورية، لبنان، ... إيفا أبي حيدر، أجور الشحن البحري تتهاوى
 : ، على الموقع22/21/0221 :بتاريخ

http://www.aljoumhouria.com/news/index/256467 تم االطالع بتاريخ :
00/22/0222. 

  بيئة وفرص التجارة اإللكترونية في اإلمارات، الجوانب القانونية وتحديات عمليات التجارة
 ، على الموقع 22/20/0222ان، اإللكترونية، صحيفة البيان، صحيفة البي

1.1135137-13-02-http://www.albayan.ae/economy/2001 تم االطالع بتاريخ :
22/22/0221. 

 الحاويات وأثرها على سالمة وأمن النقل البحري، دون اسم، مقال منشور على الموقع :
cont.com-http://www.raseef 20/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 

 حركة التجارة الدولية في ظل العولمة وانعكاسها على الدول النامية، دون إسم، على الموقع :
w/threads/15240law.net/la-http://www.f 21/22/0221: تم االطالع بتاريخ. 

 ب، غوستافو ميغال رئيس جديد لمجموعة عمل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ، .حكيم
، تم 20/22/0222: بتاريخ  /http://www.eco-algeria.com/content: على الموقع

 .21/22/0222: االطالع بتاريخ

  ،البحري للبضائع بيد الشركات األجنبيةمن النقل  90  %حياة  
 .02/22/0222تكاليف إضافية تدفع من جيب المواطن، جريدة الجمهورية، يومية جزائرية، 

http://www.wtoarab.org/UploadFiles/2011/gatesagreement.pdf?lang=ar
http://www.aljoumhouria.com/news/index/256467
http://www.albayan.ae/economy/2001-02-13-1.1135137
http://www.raseef-cont.com/
http://www.f-law.net/law/threads/15240
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  ،مؤتمر في اإلسكندرية ناقش توحيد قوانين . أوصى بدرس نصوص إتفاق روتردام  خالد حنفي
، الصفحة 00/22/0222، 22102النقل البحري، جريدة الحياة، اإلسكندرية، مصر، العدد 

 .االقتصادية

  ،على الرابط(. الجزائر)بحث حول العولمة وآثارها على البلدان النامية راس العيون :
post_321.html-http://ostadl.blogspot.com/2014/11/blog تم االطالع بتاريخ :

20/20/0222. 

  رياض سليمان عواد، أمن المعلومات وضرورة وضع تشريع لجرائم الحاسب اآللي، مجلة الدراسات
 .0222، نوفمبر 02، السنة 212والثقافة الشرطية، وزارة الداخلية ـ اإلمارات، العدد 

  ،دراسة قانونية، مركز النور للدراسات، زياد عبد الوهاب النعيمي، التنظيم الدولي للتجارة اإللكترونية
 .22/22/0221: تم االطالع بتاريخ:  ، على الموقع00/22/0220

  ،جريدة اليوم، الدمام، 22%تراجع أسعار الشحن في الموانئ العالمية  سلطان الطوالني ،
: ، على الموقع22/22/0222السعودية، 

http://www.aljoumhouria.com/news/index/256467 تم االطالع بتاريخ :
00/22/0222 

 جريدة  ،مقال منشور على الموقع اإللكتروني لجريدة اليوم ،سند الشحن البحري ،سعود العماري
. 20/21/0222: بتاريخ /http://www.alyaum.com ،يومية تصدر عن دار اليوم لإلعالم

 .02/22/0222: تم االطالع بتاريخ .21220العدد 

  سليمان ناصر، التكتالت االقتصادية اإلقليمية كإستراتيجية لمواجهة تحديات االنضمام إلى المنظمة
 .0220، 2الباحث، العدد العالمية للتجارة ـ دراسة لحالة الجزائر، مجلة 

  ،العولمة ومنظمة التجارة العالمية، المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، على الموقع سمر صالح
، تم 00/20/0222: بتاريخ  https://hrdiscussion.com/hr29598.html: اإللكتروني

 .21/22/0221: االطالع بتاريخ

http://ostadl.blogspot.com/2014/11/blog-post_321.html
http://www.aljoumhouria.com/news/index/256467
http://www.alyaum.com/
https://hrdiscussion.com/hr29598.html
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  ،شيهاب عينونة، تجسيد وثيقة النقل اإللكترونية في قطاع التجارة البحرية، مجلة منازعات األعمال 
post_9.html-http://frssiwa.blogspot.com/2017/04/blog تم االطالع بتاريخ :

22/22/0222. 

 ،دون تاريخ على الموقع تحرير قطاع النقل البحري في إطار منظمة التجارة العالمية، طارق الزهد :
https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/InformationsCenter/WTO/Docum

ents /02/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 

  الدولي بقواعد النظام العام، طالل ياسين العيسى، دراسة قانونية في عالقة االختصاص القضائي
  .0222، العدد األول،01مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 

 ـ دراسة مقارنة ـ، مجلة  عالية يونس الدباغ، األحكام القانونية لسند الشحن البحري اإللكتروني
  .22، السنة 11، العدد 21الرافدين للحقوق، مجلد 

 أميركا تدعم  النفط أسعار وتراجع األوروبي االتحاد مع الشراكة عوائق رغم ،العيد الحفيظ عبد
: انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، على الموقع

http://elaph.com/Web/Economics/2016/3/1077554.html بتاريخ: 
 .21/22/0222 :بتاريخ االطالع تم ،22/22/0222

  القواعد الموضوعية، قواعد )عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة، قواعد حل تنازع القوانين
 : ، على الموقع20/20/0222، (اإلسناد

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=7&lcid=35826   تم
 .21/21/0222 :االطالع بتاريخ

  عبد الفاضل كامل، التعاقد بالبيع االلكتروني وضوابط االختصاص التقليدية، مجلة المقال، العدد
 .0222 الرابع، –الثالث 

 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة والتحديات، الفرص االقتصاد عولمة بلوناس، اهلل عبد 
 .0221 األول، العدد ،24المجلد  والقانونية،

  الدراسات مديرية والطموح، الواقع بين السورية العربية الجمهورية في السككي النقل سكر،عماد 
 .0222السورية،  النقل وزارة وشؤون البيئة، والبحوث

http://frssiwa.blogspot.com/2017/04/blog-post_9.html
http://elaph.com/Web/Economics/2016/3/1077554.html
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  عياش قويدر، براهيمي عبد اهلل، آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل
 .0221، ماي 0إفريقيا، العددوالتشاؤم، مجلة اقتصاديات شمال 

  الغرفة تعزز الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وحماية االستثمارات البحرية، غرفة قطر، مركز
: ، على الموقع00/21/0222قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، 

?lang=ar ://qicca.org/4613 http 

 2، تحديات العولمة وآثارها على العالم العربي، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، العدد غربي محمد  ،
 .0222السداسي األول، 

 ،انعكاسات العولمة على واقع التنمية في دول العالم الثالث، على الموقع فاضل الشيخي :
topic-world.ahlamontada.net/t864-hrohttp://ant تم االطالع بتاريخ ، :
21/22/0222. 

  ،فؤاد العلواني، صيغ التحكيم في سندات الشحن، الثقافة القانونية، مطبعة الحرية، بغداد، العراق
2220. 

  ،القبس اإللكتروني، مؤسسة صحفية كويتية://alqabas.com/365674 https/ 

  كيف تؤثر سفن شحن الحاويات العمالقة على مستقبل المالحة؟، دون اسم، موقعBBC  عربي
اإلخباري، 

http://www.bbc.com/arabic/business/2013/02/130219_ship_navigation 
 .22/21/0221: تم االطالع بتاريخ 22/20/0222: بتاريخ

  العدد 2مجيد حميد العنبكي، سندات الشحن وتطور أساليب النقل، مجلة العلوم القانونية، المجلد ،
 .2211، مطبعة العاني، بغداد، العراق، 0و  2

  مقال منشور على الموقع  ،تسوية منازعات العقود الدولية في التجارة اإللكترونية ،أطويفمحمد
: ، تم االطالع بتاريخ00/20/0222بتاريخ . MAROCDROIT .COM: اإللكتروني

22/21/0222. 

http://qicca.org/4613?lang=ar
http://anthro-world.ahlamontada.net/t864-topic
https://alqabas.com/365674/
http://www.bbc.com/arabic/business/2013/02/130219_ship_navigation
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  ،محمد برهان الدين، تنازع اإلختصاص القضائي في منازعة المعامالت ذات الطبيعة اإللكترونية
تم  http://www.alkanounia.com: نونية، جريدة قانونية إلكترونية، على الموقعموقع القا

 20/21/0222: االطالع بتاريخ

  محمد بن سعود العصيمي، منظمة التجارة العالمية والعولمة االقتصادية، مجلة البيان، من موقع
موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، 

A9%http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%
D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A
7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9

-%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
765-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82 22/22/0221: تم االطالع بتاريخ. 

 الموقع اإللكتروني مقال منشور على. ماذا تعرف عن سندات الشحن. محمد التويجري :
http://kenanaonline.com/users/mohajo/posts/254081 .22/20/0220: بتاريخ .

 .22/22/0222: تم االطالع بتاريخ

 محمد طارق، الطبيعة القانونية للقواعد الموضوعية في قانون التجارة الدولية، على الموقع :
http://www.alkanounia.com 22/22/0222: تم االطالع بتاريخ. 

 نشاء الموانئ  محمد عوض خليفة، نظرة مرجعية شاملة على االتجاهات الحديثة للنقل بالحاويات وا 
 .(ه2022/م0222)، 02عة الملك عبد العزيز، علوم البحار، م المحورية لتداولها، مجلة جام

  محمد مرسي عبده، التصدي لالحتيال المتعلق بالوثائق البحرية وفقا للقانون البحري القطري
 .واالتفاقات الدولية، المجلة القانونية والقضائية، قطر، دون تاريخ

 شور، دون تاريخمحمد نبيل ابراهيم، اقتصاديات النقل البحري، بحث غير من. 

  ،محمد نبيل الشيمي، العولمة واألزمة االقتصادية العالمية، موقع الحوار المتمدن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160058  بتاريخ0122العدد ، :

 .21/22/0221: ، تم االطالع بتاريخ02/22/0222

http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82-765
http://kenanaonline.com/users/mohajo/posts/254081
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160058
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 اإلمارات العربية المتحدة ،جريدة االتحاد ،النقل البحري وموانئ العولمة ،محمد ولد المنى، 
02/22/0222. 

  محمود زنبوعة، أثر تفعيل النقل متعدد الوسائط في تنمية التجارة البينية العربية، مجلة جامعة
 .0222، العدد الثاني، 00للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد دمشق 

  ،دور الوثائق والمستندات اإللكترونية البحرية والجمركية ومدى قانونية تداولها وتطبيقها نبيل فرج
الثاني، مجلة انترناشيونال، بتاريخ األول و بالموانـئ الذكيــة الحديثـة فى مصـر والـدول العربيــة، الجزء 

تم االطالع بتاريخ  http://www.international-mag.com:  ، على الموقع22/20/0222
22/22/0222. 

  ،مجلة العربية الدول بين الجمركية التشريعات وتوحيد العربي اإللكتروني الجمركي الربطنبيل فرج ،
دون تاريخ، تم االطالع  http://www.international-mag.com:  إنترناشيونال على الموقع

 .21/22/0222: بتاريخ

  ،سند الشحن اإللكترونى المقترح األخذ به وتعارضه مع تشجيع عمليات الغش والتحايل نبيل فرج
http://www.inter-: فى مجال التجارة البحرية الدولية، على الموقع

ar.html-351-show-review.com/magazine دون تاريخ، تم االطالع بتاريخ :
20/22/0221. 

  قواعد "نبيل فرج، مخاطر التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر
صراع المصالح بين الشاحنين والناقلين، موقع إنترناشيونال ريفيو، و " روتردام

ar.html-715-show-review.com/magazine-http://www.inter  دون تاريخ، تم
 .22/22/0222: االطالع بتاريخ

  نور الدين هرمز، عماد الدين عبد الحي، سامر أحمد، النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه في
ية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، مرفأ الالذق
 .0220، سنة 2، العدد 22المجلد 

http://www.international-mag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1587:2015-08-19-12-54-31&catid=76:me-news&Itemid=475
http://www.inter-review.com/magazine-show-351-ar.html
http://www.inter-review.com/magazine-show-351-ar.html
http://www.inter-review.com/magazine-show-351-ar.html
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  هاشم الجزائري، اآلثار المترتبة على استعمال سند الشحن اإللكتروني في النقل البحري، ورقة عمل
، جامعة اليرموك، كلية القانون، 0220جويلية  20إلى  20مقدمة إلى مؤتمر القانون والحاسوب، 

 .إربد، األردن

  ،غير دون تاريخ، هاني دويدار، جدلية العالقة بين التجارة اإللكترونية وتحرير التجارة العالمية
 .منشور

 مقال منشور على شبكة اإلنترنت على الموقع. المزايا والعيوب: التحكيم اإللكتروني. هشام بشير :
-47-10-24-06-http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=686:2014

17&Itemid=172&option=com_content 00/20/0222: تم االطالع بتاريخ. 

  ،اإللكتروني، بحث منشور على الموقع 0222يتوجي سامية، التحكيم اإللكتروني:  
www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachment &d   ،تم االطالع بتاريخ :

22/20/0222 

 :ـ المؤتمـــــرات والندوات2

  المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، حسم المنازعات البحرية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر
ماي  1إلى  2إدارات التشريع في الدول العربية، بيروت، لبنان، من الخامس عشر لمسؤولي 

 .منشورة. 0222

  عماد الدين المحمد، طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر االنترنت، محاضرة ملقاة
 01بالمؤتمر العلمي السنوي السادس عشر بعنوان التحكيم التجاري الدولي، المنعقد خالل الفترة من 

   :، كلية القانون بجامعة اإلمارات، على الموقع0221أفريل  22إلى 

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf. 

 محاضرة ألقيت في مقر نقابة وكالء . عمر مشهور حديث الجازي، التحكيم في المنازعات البحرية
 .21/22/0220 : المالحة البحرية، بتاريخ

 لقيت في مركز العدالة محاضرة أ ،شرط ومشارطة التحكيم في المنازعات البحرية، غسان علي
حوادث، يومية سياسية تصدر عن : ة، الفئة، مقال منشور بجريدة الوحدللتحكيم والدراسات القانونية

http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=686:2014-06-24-10-47-17&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=686:2014-06-24-10-47-17&Itemid=172&option=com_content
http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf
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: ، بتاريخ1112مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، الالذقية، سوريا، العدد 
20/20/0221.   

  فاروق ملش، هل تنضم مصر إلى اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، ورقة
، آفاق التنمية لمنطقة قناة السويس (0مارلوج)بحري واللوجستيات مقدمة إلى المؤتمر الدولي للنقل ال

  .0222مارس  22إلى  22، من "رؤية مستقبلية"

 الملتقى في ورقة عمل مقد مة االلكترونية، التجارة عقود في اإلرادة عن التعبير شكل مولود، قارة 
 02للتصرفات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  بتاريخ  التعاقدي التوجه حول الدولي

 .0222 أفريل  00و

  محمد حسام محمود لطفي، إثبات العقود المبرمة بالوسائل اإللكترونية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر
رات، العلمي األول حول الجوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكترونية، أكاديمية شرطة دبي، اإلما

 .0222أفريل  1إلى  2من 

  محمد زيدان، قواعد تنظيم التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية وآثارها على المؤسسة
المؤسسة االقتصادية الجزائرية : االقتصادية الجزائرية، ورقة عمل مقدمة للملتقى الوطني األول حول

 .00/20/0222: يخوتحديات المناخ االقتصادي الجديد، المنعقد بتار 

 موضوع  ،اآلثار المترتبة على استعمال سند الشحن اإللكتروني في النقل البحري ،هاشم الجزائري
 20إلى  20من  ،األردن ،إربد ،كلية القانون ،جامعة اليرموك ،مداخلة بمؤتمر القانون والحاسوب

 .منشور .0220( جويلية)تموز 

  اإللكتروني في حل منازعات التجارة اإللكترونية، ورقة عمل هند عبد القادر سليمان، دور التحكيم
نحو قانون مغاربي : مقدمة إلى المؤتمر المغاربي األول حول المعلوماتية والقانون تحت شعار

 .0222نموذجي للمعلومات، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، أكتوبر 

 شركتي حالة دراسة البحري مع قلالن في أفضل تمويلي مستقبل وحيد عبد اللطيف شاهين، نحو 
التكامل من أجل "للموانئ والنقل البحري  02ويومينج، ورقة مقدمة بالمؤتمر الدولي  ايفرجرين

 .0222فبراير  22ـ  22، "مستقبل أفضل
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  يونس عرب، منازعات التجارة اإللكترونية، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التجارة اإللكترونية المنعقد
 .، منظمة اإلسكوا، بيروت، لبنان0222نوفمبر  22إلى  1ين خالل الفترة ب

 :ـ ا تفاقيات الدولية4

  قواعد : وأوصي أن تعرف أحكامها باسم 2221اتفاقية األمم المتحدة لنقل البضائع بحرا لعام
 2220نوفمبر  22ودخلت حيز التنفيذ في  (Règles de Hambourg)هامبورغ 

  تم اعتمادها بتاريخ ( نيويورك)استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية اتفاقية األمم المتحدة بشأن
 .22/22/0222، دخلت حيز التطبيق في 02/22/0221

  0222( نيويورك)التوقيعات اإللكترونية اتفاقية األمم المتحدة بشأن  

 وال تي  1990-06-26 المتعلقة باإلدخال المؤقت المبرمة بتاريخ 1990 اتفاقية اسطنبول لـ
 . 1998/01/12 المؤرخ في 03/98رقم  صادقت عليها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي

   االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة والتي تعرف باتفاقية الجات  General 
Agreement on Tariffs and Trade) )G.A.T.T).( والتي  22/22/2202في  المبرمة 

 .22/22/2201سارية المفعول ابتداء من أصبحت 

  في بروكسل والتي  02/22/2222اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق األنظمة الجمركية المبرمة بتاريخ
 .02/20/0222المؤرخ في  22/002صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 1972 سنةاتفاقية سالمة الحاويات ل  " CSE" ودخلت حيز  1972/12/02 والتي أبرمت في
 .وهي اتفاقية لم تصادق عليها الجزائر إلى اآلن 1977/09/06 التنفيذ في

  2212ماي  00في المبرمة اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع. 

  أوت  01المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ببروكسل في
 (.Règles de La Haye)، وجرى العرف على تسميتها قواعد الهاي 2200

  والمصادق عليها بموجب قانون  2212النظام المنسق لتصنيف وترميز البضائع المبرم في جوان
المتضمن الموافقة على االتفاقية الدولية حول النظام  02/20/2222المؤرخ في  22/22رقم 

 .بضائعالمنسق لتعيين وترميز ال
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  في تونس بموجب  2212اتفاق تسهيل وترقية التبادل التجاري بين الدول العربية المبرم عام
 .22/21/0220بتاريخ  20/012المرسوم الرئاسي رقم 

  22/20/2212اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع الصادرة في. 

 والتي دخلت  02/20/2222: ريخاالتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي المنعقدة في جنيف بتا
 .22/22/2220: حيز التنفيذ بتاريخ

 :ـ النصوص التنظيمية2

 :األوامر والقوانين

 المؤرخ في  21/21المعدل والمتمم بالقانون رقم  02/22/2222المؤرخ في  22/12: األمر رقم
 .المتضمن القانون البحري الجزائري 01/22/2221

 المؤرخ في  21/11لألمر رقم  المعدل والمتمم 02/22/0221المؤرخ في  21/22 رقم قانون
 .المتضمن القانون المدني الجزائري 02/22/2221

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 01/20/0221: مؤرخ في 21/22:قانون رقم. 

  التوقيع الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة ب 22/20/0221المؤرخ في  21/20القانون رقم
 .والتصديق اإللكترونيين

  المؤرخ في  79/07يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  17/04القانون رقم

 .الجزائري قانون الجماركوالمتضمن  21/07/1979
  قانون المرافعات المدنية الفرنسية 

  2220لسنة  02قانون التحكيم المصري رقم 

 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه 22/21/2211المؤرخ في  11/22: قانون رقم. 

  بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية بإمارة دبي، جريدة رسمية عدد  0220لسنة  0قانون رقم
 .02/20/0220بتاريخ  22السنة  022
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  نشاء  00/20/0220الصادر في  0220لسنة  21قانون رقم المتعلق بتنظيم التوقيع اإللكتروني وا 
 .22جريدة رسمية عدد . مية صناعة تكنولوجيا المعلوماتهيئة تن

 :المراسيم

 مرسوم يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية  2220مارس  20: المؤرخ في 22/20: المرسوم رقم
الديمقراطية الشعبية إلى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن 

 .2200أوت  01ببروكسل في 
 المتضمن المصادقة على االتفاقية  1998-01-12 المؤرخ في 03-98 المرسوم الرئاسي رقم

 .1990/06/26المتعلقة بالقبول المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ
  المتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال  22/20/2210المؤرخ في  10/201المرسوم رقم

 .النقل البري
  المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع  653-06ويتمم المرسوم يعدل  615-01المرسوم

من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية 
 .والالسلكية

 :ـ التقارير2

  المتحدة، األمم (األونكتاد)، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 0220استعراض النقل البحري. 
  األمم المتحدة(األونكتاد)، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 0221استعراض النقل البحري ،. 
  ،دليل األونسيترال، حقائق أساسية عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، األمم المتحدة

 .0222فيينا، 
  آثار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات على (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،

 .0222النقل، األمم المتحدة، نيويورك 
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 022.......................................ـ مدى قابلية تجزئة سند الشحن اإللكتروني 2
 020..............ـ عدم ضرورة توافر ارتباط بين سند الشحن اإللكتروني وقانون اإلرادة 0
 021...........................ـ استبعاد فكرة اإلحالة في مجال سند الشحن اإللكتروني 2

 021...................القانون الواجب التطبيق في ظل القواعد الموضوعية : الفرع الثاني
 التحكيم اإللكتروني كوسيلة حديثة لحل النزاع في إطار التجارة : المبحث الثاني

 022................................................................اإللكترونية البحرية
جراءاته في عقود التجارة اإللكترونية: المطلب األول  ماهية التحكيم اإللكتروني وا 

 002..........................................................................البحرية 
 002............................................مفهوم التحكيم اإللكتروني : الفرع األول
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 002......................................................التحكيم التجاري عموما : أوال
 002................................................................ـ تعريف التحكيم 2
 002..................................................ـ دولية التحكيم التجاري البحري 0

 002..................................................تعريف التحكيم اإللكتروني : ثانيا
 002................قواعد التحكيم اإللكتروني في إطار التجارة اإللكترونية : الفرع الثاني

 002.............................اتفاق التحكيم البحري في ظل التجارة اإللكترونية : أوال
 012.........................................ـ شروط اتفاق التحكيم البحري اإللكتروني2

 012............................................................أـ الشروط الموضوعية 
 012..........................................................تحديد موضوع التحكيم 2
 010...........................تراضي طرفي النزاع على عرض نزاعهم على التحكيم  0
 012.........................ة أطراف النزاع في االتفاق على التحكيم اإللكتروني أهلي 2

 010..............................................................ب ـ الشروط الشكلية 
 الشكل المطلوب إلبرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في ظل اتفاقية

 011..........................................................................روتردام 
 012...............ـ القانون الواجب التطبيق من طرف هيئة التحكيم اإللكتروني البحري0

 012..........................اآلثار المترتبة على اتفاق التحكيم البحري اإللكتروني: ثانيا
 ناتجة عن قرار التحكيم اإللكتروني في عقود التجارةاآلثار ال: المطلب الثاني

 022.................................................................اإللكترونية البحرية
 022............حكم التحكيم اإللكتروني في إطار التجارة اإللكترونية البحرية: الفرع األول

 022.............................................................شكل حكم التحكيم : أوال
 020............................................................تبليغ حكم التحكيم : ثانيا
 022...........................................................حجية حكم التحكيم : ثالثا
 021............................................................تنفيذ حكم التحكيم : رابعا

 022.....................................................الطعن في حكم التحكيم : خامسا
 مميزات وسلبيات التحكيم اإللكتروني وأثرها على تسوية المنازعات: الفرع الثاني
 022.............................................................................البحرية 



 العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا التفاقية روتردام  ـ دراسة مقارنة ـ
 

344 
 

 022............................................مميزات وسلبيات التحكيم اإللكتروني : أوال
 022.......................................................ـ مميزات التحكيم اإللكتروني 2

 022.......................................................أـ السرعة في تسوية المنازعات 
 021.................ب ـ إجراء جلسات المحاكمة عن بعد وتقليل تكاليف ونفقات التقاضي 

 022.........................ج ـ التخلص من مشكلة تنازع القوانين واالختصاص القضائي 
 022.................دقة الوثائق والتسجيالت المقدمة من المحتكمين والمحفوظة إلكترونيادـ 

 022........................ه ـ وجود اتفاقية دولية بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين 
 022...................................................وـ المحافظة على سرية المعلومات 

 022.......................................................ـ سلبيات التحكيم اإللكتروني 0
 022..................................................أـ عدم تطبيق المحكم القواعد اآلمرة 

 022......................................................ب ـ عدم ضمان سرية التحكيم 
 020...................................ج ـ عدم قبول المستخدم لشرط التحكيم قبوال واضحا

 020...............................................................دـ خطر إنكار العدالة 
 022.....................انعكاسات التحكيم اإللكتروني على تسوية المنازعات البحرية: ثانيا

 222.............................................................................. خاتمة
 012............................................................................المالحق 

 220.......................................................................قائمة المراجع 
 222.............................................................................الفهرس 

 
 

 


