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 ملخص :

لعــل انفتــاح العــالم نحــو العولمــة االقتصــادية، وسياســة التبــادل الحــر للســلع والبضــائع، و بــروز عقــود 
تبعا لنمو العالقات  ال سيما البحري منه، أهمية النقل وذيوعه وانتشارهازدادت معه التجارة الدولية ،  

 الصناعية.االقتصادية، التجارية و بين مختلف البلدان سواء من الناحية 

ثــم ذن التطــور المكثــف والســريع للصــادرات والــواردات عبــر النقــل البحــري، جعلــت مــن عقــود النقــل 
 البحرية ذات أهمية اقتصادية وتجارية، خاصة أنها تربط الدول ببعضها.

ذن اهثار المترتبة عن عقد النقل البحري للبضائع ترتب التزامات على أطراف العالقة فـي العقـد أكـد 
 المشرع  وتقوم عنها مسؤولية كال الطرفين ضمانا لحقوق الطرف اهخر. عليها

 Résumé :  

     Sans doute l’ouverture du monde vers la mondialisation économique, et 

de la politique de libre échange des biens et des marchandises, et l’apparition 

et l'émergence de contrats commerciaux internationaux, augmente 

l’importance de transports et sa propagation, notamment maritimes ; 

    En fonction de l’accroissement des relations entre les différents pays, tant 

du point de vue économique, commerciale et industrielle. 

    L’évolution massive et rapide des exportations et des importations dans le 

transport maritime, fait des contrats de transport maritime d’importance 

économique et commerciale. 

    Les incidences du contrat de transport maritime de marchandises fait 

obligations aux parties  les droits de l'autre partie confirmé par le législateur 

et procéder à la responsabilité des deux parties afin de garantir  les droits de 

l'autre partie. 
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 مقدمة : 

ة األساسيية يعترب عقد النقل البحري من أهم الوسائل وأكثرها استعماال لنقل البضائع، إذ يشيكل الركييز 
 للتجارة الداخلية واخلارجية، نظرا لوصفه أداة للمالحة البحرية.

و يعتييرب عقييد النقييل البحييري، ذلييك العقييد الييذي يكييون الغيير  األساسييي منييه تييأمني انتقييال شييخص أو 
                                                  بضييييييييييييييييياعة مييييييييييييييييين مكيييييييييييييييييان يتخييييييييييييييييير بواسيييييييييييييييييطة السيييييييييييييييييفينة، مقابيييييييييييييييييل أجييييييييييييييييير يلتيييييييييييييييييزم بيييييييييييييييييه الشييييييييييييييييياحن.                                       

إذ يعرف بأنه : العقد الذي يتعهد فيه الناقل بأن ينقل حبرا بضاعة للشاحن لقاء أجر معلوم، و هو التعريف 
بقولييه :   يتعهييد الناقييل مبوجييب عقييد نقييل البضييائع عيين طريييق  738الييذي تبنيياه املشييرع اجلزائييري يف املييادة 

ل بضيياعة معينيية ميين مينيياء إىل مينيياء آخيير ويتعهييد الشيياحن بييدفع املكافييأة لييه واملسييماة أجييرة البحيير ، ب يصييا
 1اومولة .

و لعيييل أطيييراف عقيييد النقيييل هيييم : الناقيييل و الشييياحن باإلضيييافة إىل املرسيييل إلييييه اليييذي يشيييارك يف نشيييأة 
 العقد.

اقيل وهيو مين يتعياطى فالناقل هو الشخص الذي يتعهد بنقل البضاعة من مكان يتخر يسمى قانونا الن
 النقل.

املرسل أو الشاحن ، فهو الشخص الذي يتعاقد مع الناقل على نقل البضاعة ، فيقوم التزام على عاتقه 
 بتسليم البضاعة إىل الناقل، ويقوم بتحديد كمية البضاعة ، نوعها ومكان نقلها و الشخص املرسل إليه.

، وقد يكون هو الشياحن نفسيه ، وعليى اليرغم أن املرسل إليه ، وهو الشخص الذي ترسل له البضاعة 
املرسييل إليييه ليييس طرفييا يف عقييد النقييل البحيييري ، إال أن املشييرع أعطيياه اوييق يف إقاميية الييدعوى مباشييرة عليييى 

 الناقل ، ألن القانون البحري اجلزائري يقوم على قاعدة  من التكليف إىل التسليم  .

 لعالقة ومها الشاحن والناقل.و يرتب العقد التزامات متبادلة بني طريف ا

فتقييوم مسييؤولية الشيياحن والتزامييه  مبقتضييى عقييد النقييل بتسييليم البضيياعة للناقييل، إضييافة إىل دفييع األجييرة 
 املتفق عليها .

                                                 
أفريل  10، المتضمن القانون البحري، ج.ر المؤرخة في 1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76من األمر  738المادة   1

 .29، العدد 1977
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وتعتييرب مسييؤولية الناقييل البحييري للبضييائع مسييؤولية عقدييية مصييدرها عقييد النقييل البحييري، تبييدأ ميين وقييت 
الناقييل مبقتضييى عقييد النقييل البحييري للبضييائع هييو التييزام بتحقيييق نتيجيية ،  تسييليم البضيياعة إىل الناقييل. والتييزام

                                                        وهي نقل البضاعة مع احملافظة عليها أثناء الرحلة، وتسليمها إىل املرسل إلييه كاملية، سيليمة يف امليعياد احمليدد.                     
مسؤوال مبجرد هالك البضياعة أو تلفهيا أو التيأخر يف تسيليمها، وال ترفيع عين الناقيل  املسيؤولية  ولذلك يكون

إال إذا أثبت أن عدم التنفيذ إمنا يرجع إىل سيبب أجنييب ال ييد ليه فييه كيالقوة قياهرة أو خطيأ املرسيل أو عييب 
  .البضاعة

شيييائه ، فاملرسيييل إلييييه يعيييد غيييري أن هنييياك شيييخص ثاليييث يسيييتفيد مييين هيييذا العقيييد دون أن يشيييرتك يف إن
 مسؤوال ويتحمل بعض االلتزامات.

و قييد يكييون املرسييل إليييه معروفييا عنييد إبييرام العقييد ، كمييا ميكيين أن يكييون جمهييوال، ألن عقييد النقييل ينشييأ 
     1لشخص معني، أو ألمر أو للحامل .

وعليه فعقد النقل يرتب حقوقا للمرسل إليه مبطالبية الناقيل بتسيليم البضياعة عنيد وصيوهلا يف امليعياد وفيق 
 شروط العقد،  والتزامات منها دفع أجرة اومولة للناقل إذا كانت واجبة الدفع عند الوصول .

 قة يف عقد النقل البحري من خالل اإلشكالية التالية :و عليه سنتناول التزامات أطراف العال

 ماهي ايتثار املرتتبة عن عقد النقل البحري ؟

 و تتجزأ حتت هذه اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية : 

 ماهي التزامات طريف العالقة ؟
 و فيما تتمثل التزامات الشاحن ؟

 و ما هي االلتزامات املرتتبة عن الناقل ؟
لإلجابية عليى هييذه األسيئلة ومعاجليية ايتثيار املرتتبيية عين عقييد النقيل البحييري سينتناول البحييث مين خييالل 

 مبحثني أساسيني :
  التزامات الشاحن 

 االلتزام بتسليم البضاعة 
  االلتزام بدفع األجرة 
 التزامات الناقل 

                                                 
 ب.ج، المرجع السابق.من ق. 758ينظر المادة   1
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 االلتزامات قبل الرحلة البحرية 
 االلتزامات أثناء الرحلة البحرية 
 مات بعد الرحلة البحريةااللتزا 

 المبحث األول : التزامات الشاحن 
يلتيزم الشيياحن مبقتضييى عقيد النقييل البحييري بيالتزامني أساسييني مهييا : تسيليم البضيياعة املتفييق عليهييا إىل   

 الربان لشحنها، ودفع األجرة املتفق عليها للقيام بعملية النقل.
 المطلب األول : التزام الشاحن بتسليم البضاعة 

وجب على الشاحن قيامه ب حضار البضائع وتسيليمها للناقيل أو الربيان يف امليعياد واملكيان املتفيق علييه يت
 يف عقد النقل البحري، ليقوم الناقل بشحنها ونقلها إىل اجلهة املتفق عليها.

وينييييدرمل حتييييت هييييذا االلتييييزام  التزامييييات أخييييرى تتمثييييل يف االلتييييزام ب عييييداد البضييييائع بييييالتحزمي والتكييييييف 
التعليب املناسب، وااللتزام بتقدمي بيانات صحيحة وحقيقية عن البضائع حميل النقيل، وكيذا االلتيزام بسيحب و 

  1 .739البضائع وتسل مها عند وصوهلا إذا قبلها سواء من طرف الشاحن نفسه أو املرسل إليه طبقا للمادة 
ملرسييل( إىل الناقييل ليقييوم هييذا و عليييه يبييدأ تنفيييذ عقييد النقييل البحييري بتسييليم البضييائع ميين الشيياحن ) ا

األخيييري بنقلهيييا إىل اجلهييية املتفيييق عليهيييا ، وبيييذلك تنتقيييل اوييييازة  إىل الناقيييل بعيييد اسيييتالم البضيييائع ، فيكيييون 
 مسؤوال عنها.                                   

حيري مبجيرد من القانون البحري اجلزائيري :   يبيدأ عقيد النقيل الب 739حيث تنص الفقرة األوىل املادة 
 أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إىل املرسل إليه أو إىل ممثله القانوين  . 

مين القيانون  772ويتم استالم البضائع من ميناء الشحن يف املوعد واملكان املتفق عليه، حسب امليادة 
مكنة احملددة واملتفق عليها بني الطرفني البحري ، اليت تفر  على الشاحن أن يقدم البضائع يف األوقات واأل

 2، أو حسب العرف يف ميناء التحميل.
 حيث تسري أحكام االتفا  والعرف البحري وعادات امليناء يف هذا الشأن.

                                                 
: " التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه أو إلى  739/2تنص المادة   1

يونيو  25المؤرخ في  05-98ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خالف ذلك في وثيقة الشحن". ينظر القانون 
 .47، العدد 1998يونيو  27، المتضمن القانون البحري، ج.ر المؤرخة في  80-76دل و المتمم لألمر ، المع1998

 من ق.ب.ج، المرجع السابق. 772ينظر المادة   2
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وعادة ميا تسيلم البضياعة للناقيل يف الرصييف إىل جانيب السيفينة ،هييدا لرفعهيا إىل ظهير السيفينة، سيواء 
  1امليناء.بروافع السفينة أو بروافع 

و يف حالييية مل يقيييم الشييياحن هبيييذا االلتيييزام ، ف نيييه يلتيييزم بتعيييويض يدفعيييه إىل الناقيييل عييين تيييأخره يف تنفييييذ 
 2التزاماته ، على أن ال يتجاوز التعويض قيمة مقدار األجرة اومولة املتفق عليها .

مين  810ادة هذا ويفرت  يف الشاحن أن يكون صادقا يف إفادته ببيانيات البضياعة، حييث جياءت املي
لتعفي الناقل من املسؤولية يف حالة تقدمي الشاحن بيانات كاذبة عن قيمة البضيائع ، وهيو  3القانون البحري 

 4على بينة من أمره.

وعليه يعد الشاحن ضامنا للناقيل صيحة تصيرحيه فيميا  يص العالميات ، العيدد، الكميية، اليوزن، و كيل 
 5خطاء يعد مسؤوال عنها.خسارة للناقل أو مصاريف ناشئة عن هذه األ

ذلك أن عدم إحكام ربط بضاعة أو سوء تغليف ، أو عدم وضع عالمات كافية لتعيينهيا ، أو تيأخري  
يف التسليم للناقل يف امليعاد املتفق عليه ، يرتتيب علييه عيدم مسيؤولية الناقيل البحيري عين الضيرر اليذي يلحيق 

 6.بالبضاعة

ى الشاحن إذا قام بتسليم بضائع من األنواع اخلطرة أو املتفجرة أو باإلضافة إىل اجلزاءات اليت تقع عل  
                           القابليييييييييييييييية لالشييييييييييييييييتعال، واليييييييييييييييييت مييييييييييييييييا كييييييييييييييييان للناقييييييييييييييييل أن يرضييييييييييييييييى بنقلهييييييييييييييييا لييييييييييييييييو علييييييييييييييييم بوجودهييييييييييييييييا .                                                        

                                                 
ينظر بسعيد مراد، عقد النقل البحري،للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واالتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه في القانون   1
 .162، ص 2012 -2011خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ، السنة الجامعية ال

 من ق.ب.ج، المرجع السابق. 772ينظر المادة   2
د : " ال يعد الناقل مسؤوال عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما يتبعها إذا ارتكب الشاحن بتعم 810تنص المادة   3

 تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل".
 8- 6ينظر عمر مشهور حديثة الجازي، قانون النقل البحري وقضاياه، دورة تدريبية للتجار، غرفة التجارة عمان، يومي   4

 .9، ص2003ديسمبر 
 من ق.ب.ج. 753ينظر المادة   5
مسؤولية المدنية للناقل، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي دمانة محمد، دفع ال  6

 .55، ص 2011-2010بكر بلقايد، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 
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مين السيفينة أو إتالفهيا أو جعلهيا غيري ضيارة إذا أمكين ، بيدون  فهنا ميكن للناقل يف أي مكان وزمان تنزيلها
 1أدىن تعويض ، بل ويعد الشاحن مسؤوال عن كل ضرر أو مصاريف نامجة عن حتميلها.

أمييا إذا كانييت هييذه البضييائع احململيية مبعرفيية وموافقيية الناقييل ، ف نييه ال ميكيين اتالفهييا أو تنزيلهييا  أو جعلهييا 
ل خطييرا علييى السييفينة ، دون أي مسييؤولية علييى الناقييل ، مييامل يرتتييب علييى غييري ضييارة إال إذا أصييبحت تشييك

  2ذلك خسائر مشرتكة.

 المطلب الثاني : االلتزام بدفع األجرة 

حييث تعتيرب أجيرة النقيل باعيث الناقيل عليى التعاقيد ميع الوفاء باألجرة هو االلتيزام األساسيي للشياحن ، 
يذ عقد النقل ، وقد يتفق الطرفان على أداء األجرة قبيل البيدء إذ بدونه لن يقٌدم الطرفان على تنفالشاحن ، 

يف النقييل أو بعييد وصييول البضييائع ملكييان الوصييول ، حيييث أن األصييل أن يلتييزم الشيياحن بييأداء األجييرة املتفييق 
عليهييا عنييد إبييرام العقييد أو عنييد تسييليم البضيياعة سيياملة للمرسييل إليييه، ألن حييق الناقييل بيياألجرة مييرتبط بتنفيييذ 

 نقل وتسليم البضاعة . عملية ال

فيلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل البحري للناقل مقابل التزام هذا األخري بنقل البضائع اململوكة للشاحن 
 3من ميناء الشحن إىل ميناء الوصول.

ميين حيييث األجييرة، كيفييية  797موضييوع أجييرة اوموليية اسييتنادا إىل املييادة و لقييد عيياش املشييرع اجلزائييري 
ومكان دفعهيا حييث تينص :     ترتتيب عليى الشياحن أجيرة الشيحن أو اومولية والييت حيدد مقيدارها وكيفيية 

 دفعها مبوجب اتفاقية األطراف.               

مييييدينا بييييذلك إذا قبييييل اسييييتالم ويف حاليييية وجييييوب دفييييع األجييييرة يف مكييييان الوصييييول ، ع ييييّد املرسييييل إليييييه 
 البضائع . 

                                                 
 من ق.ب.ج. 778/1ينظر المادة   1
 من ق.ب.ج. 778/2ينظر المادة   2
، أكاديمية شرطة دبي، مطابع البيان 1981-26ي وفقا للقانون اإلتحادي رقم ينظر فايز نعيم رضوان ، القانون البحر   3

 .287، ص 2003التجارية، دبي، 
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وإذا كانيت األجيرة مسيتحقة الوفيياء يف مينياء املغيادرة فيال حيتييامل الناقيل عيادة إىل ضيمانات السييتيفائها ، 
ألنه يكون قد حصل عليها مسيبقا، أميا إذا كانيت مسيتحقة عنيد مينياء الوصيول ، فهنيا  يوز للناقيل االمتنياع 

دينييه، كمييا قييد يتفييق الطرفييان علييى دفييع قسييم ميين األجييرة مسييبقا ، واجلييزء  عيين تسييليم البضيياعة وييني اسييتيفاء
ايتخيير عنييد الوصييول، فيي ذا امتنييع املرسييل إليييه عيين الوفيياء هبييا ، حيييق للناقييل حييبس البضيياعة ولييه حييق االمتييياز 

 1عليها وني تسل م األجرة.

ميييؤ،رات حبريييية أو  و عيييادة ييييتم حتدييييد أجيييرة اومولييية مييين طيييرف النييياقلني البحيييريني عليييى الشييياحنني يف
باإلضيافة إىل ليوائح الناقيل وشيروطه.                                                                  2التجمعات ، لتحديد أجرة اومولة وتوحيدها ، ووضع حد للمنافسة،

أسياس حجيم البضياعة،  و يتم حتديد أجرة النقل ، إما على أساس  الرحلة أو املدة الزمنية للرحلة ، أو  على
 3أو وزهنا عند الشحن ، أو بالقطعة يف البضائع الثمينة إذا كان النقل بسند الشحن.

واألجرة املتفق عليها قد تسقط أو تنقص بسبب : وقوع حوادث كالقوة القاهرة ، إمهال الناقيل ، تليف 
 البحري للوفاء هبا .البضاعة، باإلضافة أنه هناك ضمانات كفلها املشرع اجلزائري  يف القانون 

 أوال أسباب سقوط الحق في األجرة : 

: ال يستحق الناقل أجيرة اومولية جيراء األخطيار البحريية ، فالشياحن  األخطار البحرية    1
يفقد البضاعة ، والناقل يفقد األجرة الستحالة تنفيذ االلتيزام ، ذليك أن وجيوب األجيرة يقابلهيا التيزام بتنفييذ 

 القاعدة هلا استثنائني و مها : عقد النقل، لكن هذه 
 إذا فقدت جراء عيب للحزم الفاسد من طرف الشاحن. -
 4إذا فقدت بسبب عيب أو عمل ينسب للشاحن. -

                                                 
 .9عمر مشهور حديثة الجازي، المرجع السابق، ص   1
 .170ينظر بسعيد مراد، المرجع السابق، ص   2
أفريل  13مال، جامعة الحسن األول، ينظر التزامات الشاحن والناقل في عقد النقل البحري، مجلة القانون واألع 3

 /http://www.droitetentreprise.org/web                                       ، على الموقع : 2015
                               

أي أجرة حمولة على البضائع المفقودة من جراء األخطار البحرية ، إال إذا  : " ال تستحق على أنه 798حيث تنص المادة   4
 فقدت من جراء عيب ذاتي للحزم الفاسد أو من جراء عمل منسوب للشاحن".
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و هيي حالية عيدم قييام الناقيل بالتزاماتيه مين بدايية اسيتالم البضيائع لغايية  ذهمال الناقل :   2
 هيزهيا و،وينهيا، ترتييب  1،عها يف حالية جييدةتسليمها، فيما يتعلق ب عداد السفينة للمالحة البحريية ، ووضي
  2البضائع حبالة جيدة وفظها ونقلها، فيسقط حقه يف األجرة.

أو نقيل  3ة ودقية ،وكذلك حالة إمهال الناقل بالتزاماتيه يف التحمييل ، الير ، الصييانة واوراسية بعنايي  
البضاعة يف الطريق املبل  أو املتفق عليه أو املعتاد ،ماعدا إذا كان التغيري يف املسار لسبب إنقاذ حيياة 

 4األشخا  أو األموال ، أو احملاولة يف ذلك.
ال يسييتحق الناقييل أي أجييرة عنييد خطئييه يف تنفيييذ عملييية النقييل، و ييوز  خطــأ الناقــل :  : 3

وتعويضيه عين الضيرر طبقيا للقواعيد العامية، شيريطة أن ال يتجياوز مبلي  التعيويض  للشاحن طلب فس  العقيد
  5حدود مسؤولية الناقل.

 801و إذا مل تستحق األجرة وجب إرجاع أجرة النقل املدفوعة مقدما طبقا للفقيرة األوىل مين امليادة 
 من القانون البحري، لكن هناك حالتني يستحق مبوجبهما الناقل األجرة ومها : 

 6حاليية إلقيياء البضييائع يف البحيير ألجييل النجيياة العاميية ، مييع املسييامهة يف اخلسييائر املشييرتكة ، -
 7وتعويض الشاحن عن هذه البضائع وفقا لسعرها السائد عند شحنها.

يسيييتحق أجيييرة اومولييية عليييى املسيييافة الييييت قطعتهيييا السيييفينة ، إذا مت مييين خالهليييا إنقييياذ أو   -
 8اسرتجاع بضائع مفقودة.

 انات الوفاء بأجرة النقل :  ثانيا ضم

                                                 
 من ق.ب.ج. 770ينظر المادة   1
تلبية التزاماته  : " ال تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء إهمال الناقل في 800حيث تنص المادة   2

 من ق.ب.ج. 770أعاله" ، ألن المشرع يتطلب هنا العناية الالزمة ، ينظر المادة  775و  773و  770المذكورة في المواد 
 من ق.ب.ج. 773ينظر المادة   3
 من ق.ب.ج. 775ينظر المادة   4
 من ق.ب.ج. 805و  741ينظر المواد   5
قل أجرة حمولة البضائع التي ترمى في البحر ألجل النجاة العامة، تحت شرط : " تدفع للنا 801/2حيث تنص المادة   6

 المساهمة".
 من ق.ب.ج. 314ينظر المادة   7
: " إذا تم إنقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة، يستحق الناقل أجرة الحمولة عن المسافة، إال إذا كان  799حسب المادة   8

 أي فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم انجازه". الشخص المهتم بالبضائع لم يحصل على
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منح املشرع اجلزائري للناقل ضمانات الستفاء حقه يف األجرة من الشاحن أو املرسل إليه ، ،ثليت يف 
 حق حبس البضاعة وحق االمتياز.

للناقيييل رفيييض تسيييليم البضيييائع ويييني دفيييع املرسيييل إلييييه مييياهو مسيييتحق عييين نقيييل حـــبس البضـــاعة:  1
 خلسائر املشرتكة إن وجدت. البضائع، وكذلك املسامهة يف ا

فاملشرع اجلزائري أقر للناقل هبذا اوق وني استيفاء ماهو مطلوب، كما  وز له أن يطلب من احملكمية   
اويييق ، وذليييك مليييدة شيييهرين إذا كانيييت إييييداعها لغيييري أصيييحاهبا ويييني دفيييع مسيييتحقاهتا، عليييى نفقييية صييياحب 

 البضاعة قابلة لإليداع منذ الوصول إىل ميناء التسليم. 
ن مثين املبييع ال وإال ف نه  يوز ليه بييع هيذه البضيائع بعيد موافقية السيلطات القضيائية املختصية ، وإذا كيا  

     1يغطي تكاليف  الديون املستحقة ، ومصاريف اإليداع والبيع ، يعد الشاحن مسؤوال عن الباقي.
يتمتييع الناقيل بامتييياز عليى مثيين البضيائع اليييت تعيود للشيياحن ، مين أجييل اوصييول حـق االمتيــاز :   2 

                      ب عليها حق عيين للغري حسن النية.على أجرة النقل وملحقاهتا، لضمان سداد أجرهتا ، ما مل تكن قد ترت
 وهذا االمتياز  ول للناقل حق التقدم عند استيفاء أجرته من مثنها. 

بييع  مث إن االمتياز الذي منحه إياه املشرع يكون من مثين البضياعة ولييس البضياعة ذاهتا،وهليذا يفيرت 
 البضاعة.                                           

واالمتييياز ال يضييمن فقييط أجييرة النقييل بييل مصيياريف السييفر، املبليي  املسييتحق نظييري التييأخري يف الشييحن 
والتفرييييي ، واملصيييياريف القضييييائية إن وجييييدت، مصيييياريف حفييييظ البضيييياعة، مصيييياريف إنقيييياذ البضييييائع، مبييييال  

 كة... املسامهة يف اخلسائر املشرت 
وتبطل هيذه االمتييازات إذا مل يتقيدم اليدائن )الناقيل( بياعرتا  ليدى الربيان قبيل البيدء يف التفريي  ، أو 

 2يوما من التفري  وقبل أن تصبح البضائع املنزلة بيد الغري شرعا. 15إذا مل يرفع دعوى خالل 
 
 
 
 

                                                 
 من ق.ب.ج. 818ينظر المادة   1
 من ق.ب.ج. 820إلى  817ينظر المواد من   2
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 المبحث الثاني : التزامات الناقل

البضاعة للمرسل إليه ، و هو العمل القانوين الذي يتحقيق بيه تنفييذ إن حدود مسؤولية الناقل ، تسليم 
  1التزام الناقل البحري وانقضاء عقد النقل. 

عهييد مبوجبييه بنقييل البضيياعة وتوصيييلها إىل مينيياء الوصييول وباإلضييافة إىل االلتييزام الناقييل األصييلي الييذي يت
وتسييليمها إىل املرسييل إليييه، ف نيييه وبصييدد تنفيييذ هيييذا االلتييزام األساسييي ، يفييرت  علييييه تقييدمي سييفينة صييياوة 
للمالحة البحرية، والقيام بشحن البضائع ورصها، واحملافظة عليها عند نقلها لضمان وصوهلا يف حالة جيدة، 

 تفريغها يف ميناء التفري ، لغاية االلتزام بتسليمها إىل أصحاهبا.باإلضافة إىل 

وعلييه تقسييم االلتزاميات إىل : التزامييات قبيل الرحليية البحرييية ، التزاميات أثنيياء الرحلية البحرييية، والتزامييات 
 بعد الرحلة البحرية.

 المطلب األول : االلتزامات قبل الرحلة البحرية 

ية وهيي:  االلتييزام بتهيئية السييفينة صياوة للمالحيية، االلتيزام بشييحن و هيي تشيمل ثييالث التزاميات أساسيي
 البضاعة، وااللتزام بر  البضاعة.

 أوال التزام الناقل بتهيئة سفينة صالحة للمالحة البحرية : 

إعداد سفينة صاوة للمالحة ومن كافة جوانبها املادية والبشرية والوثائقية، هيي مين االلتزاميات الرئيسيية 
، فيال بييد أن تكيون السيفينة صيياوة بيذاهتا مادييا ، وأن تكييون صياوة أيضيا لنقييل اومولية عليهييا،  وأن للناقيل 

                                                       حتميييييل عليييييى متنهيييييا اخليييييرائط والوثيييييائق الالزمييييية ليييييدخول وخيييييرومل السيييييفينة مييييين امليييييوانئ الييييييت تتعاميييييل معهيييييا.                                     
وقيييد أوليييت االتفاقييييات الدوليييية االهتميييام الكبيييري يف التيييزام الناقيييل البحيييري ب عيييداد سيييفينة صييياوة للمالحييية، 

 2وشددت على مسؤوليته يف حالة إخالله بااللتزام الواجب على تقدمي سفينة صاوة للمالحة.

                                                 
 .10-9عمر مشهور حيثة الجازي، المرجع السابق، ص   1
سة مقارنة بين قواعد )دراوليد خالد عطية، الجوانب القانونية اللتزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للمالحة   2

التجارة البحرية وقواعد الهاي وقواعد هامبورغ(، مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونية و السياسية، العدد األول، السنة 
 .260-259الخامسة، ص 
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الحية السيفينة مين اجلوانيب كافيه فصالحية السفينة لتنفيذ رحلتها البحرية ونقل البضاعة ، نقصد به ص
ملواجهيية  ييياطر البحيير االعتياديييية والييييت ميين املمكييين أن تتعييير  هلييا أثنييياء الرحلييية ،وتسيييلم اومولييية سييياملة إىل 

  1مقصدها.

وصالحية السفينة ال ياز عمليية النقيل تتطليب شيروطا فنيية  يب أن تتيوفر يف السيفينة لسيالمة البضيائع 
 الناقل ملزم بتجهيز السفينة وإعدادها لتكون صاوة للمالحة .                                                           واألموال املوجودة عليها. ف

إن الصيييالحية املالحيييية تشيييمل اجلانيييب املالحيييي واجلانيييب التجييياري ، فالصيييالحية املالحيييية هيييي قيييدرة 
السييفينة أن تكيييون قييادرة عليييى حتمييل  ييياطر السييفينة عليييى خييو  ومواجهييية  يياطر املالحييية البحرييية ، فعليييى 

وكيذا تزوييدها بطيياقم مؤهيل وعييدد   2الرحلية ، مين حيييث سيالمة احملركيات، أجهييزة القييادة، اليتحكم والتوجيييه،
ألن وصيييف السيييفينة يشييمل جمميييوع امللحقيييات الالزمييية  3كييايف مييين البحيييارة ، واملييؤن والوقيييود الكيييايف للرحليية،

 4قوارب، السالسل، الرافعات ، البوصلة والتلغراف الالسلكي.ملالحتها واستغالهلا كايتالت ، ال

و ميين الناحيييية التجاريييية : فيقصيييد هبييا أقسيييام السيييفينة لوضيييع البضيياعة عليهيييا وحفظهيييا، نظافييية العنيييابر، 
 5سالمة معدات التهوية والتربيد لكي ال تتعر  للتلف.

ه :   يتعيني عليى الناقيل قبيل بيدء من القانون البحري اجلزائري بأني 770و يف هذا الصدد نصت املادة 
 الرحلة، السهر على العناية الالزمة مبا يأيت :

 وضع السفينة يف حالة صاوة للمالحة،   -أ
 تزويدها بالتصليح والتجهيز والتموين بشكل مناسب،   -ب

                                                 
1
 ahmad hussam kassem .the legal aspects of seaworthiness; current law and development 

.2006 .p.19. 
 . 100،ص 2004نظر محمود ربيع الملط، هندسة بناء السفن، منشأة المعارف، اإلسكندرية،ي  2
ينظر هاني دويدار، النظام القانوني للسالمة والصحة في مجال النقل وخاصة النقل البحري، دار الجامعة الجديدة،   3

 .73، ص 2002اإلسكندرية، 
ة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، دراس  4

 .33،ص 2006
 .115، ص 1983أحمد محمود حسني، البيوع البحرية،منشأة المعارف، اإلسكندرية،الطبعة الثانية،  5
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حبالية جييدة السيتقباهلا  تنظيف وترتيب ووضيع مجييع أقسيام السيفينة الييت ستوضيع فيهيا البضيائع وجعلهيا -مل
 ونقلها وحفظها . 

 ثانيا االلتزام بشحن البضاعة : 

وهييي عملييية مادييية يقصييد هبييا وضييع البضييائع املييراد نقلهييا علييى ظهيير السييفينة بعييد تسييلم البضيياعة ميين 
الشييياحن ، وحيصيييل ذليييك بواسيييطة الرافعيييات أو ايتالت أو األنابييييب أو املضيييخات حسيييب طبيعييية البضييياعة 

                                           م غالبيييييييا بواسييييييييطة روافيييييييع املينيييييييياء املثبتييييييية علييييييييى الشييييييياطئ أو العائميييييييية أو روافيييييييع السييييييييفينة.                                                 املشيييييييحونة، وتييييييييت
ركات متخصصة هلذا يقوم هبا الناقل نظرا لتوافر اخلربة لديه والوسائل الكافية للقيام هبا، وغالبا ما يتفق مع ش

 1الغر  اليت تقوم بعملية الشحن بالرافعات إذا تعلق األمر بالبضائع، وباألنابيب إذا تعلق األمر بالسوائل.

و بالرجوع إىل أحكام القانون البحري اجلزائري ،  د أن عملية شحن البضاعة وبالعناية التامة هي من 
بياطال وعيدمي األثير ، كيل شيرط تعاقيدي يكيون هدفيه أو  على أنه يعد 811النظام العام، حيث تنص املادة 

مييين نفيييس  773أثيييره املباشييير أو غيييري املباشييير ابعييياد أو حتدييييد املسيييؤولية اخلاصييية بالناقيييل النامجييية عييين امليييادة 
 القانون.

وال يسيتحق  2و عليه فالناقل ال ميكن أن يشرتط اعفياءه مين عمليية الشيحن ، وحي  مين العنايية التامية.
 3البضائع املفقودة من جراء إمهاله يف تلبية االلتزامات املتعلقة بالشحن.أي أجرة عن 

 ثالثا االلتزام برص البضاعة : 

يقصييد هبييا وضييع البضيياعة املييراد نقلهييا يف األميياكن املعييدة هلييا يف عنييابر السييفينة وعلييى سييطحها بطريقيية 
تكييون هييذه األقسييام والعنييابر مرتبيية  حبيييث  4حتفظهييا ، وال تعرضييها للتلييف أو اهلييالك أثنيياء الرحليية البحرييية ،

                                                     ونظيفيييييييييية ، وموضيييييييييييوعة خصيصيييييييييييا السيييييييييييتقبال البضيييييييييييائع بطريقييييييييييية ،نعهيييييييييييا مييييييييييين التحيييييييييييرك أو االنيييييييييييزال  .                                                
ر عليهيييا العميييل يف امليييوانئ حسيييب طبيعييية البضييياعة، كميييا يراعيييى عليييى أن تييير  البضييياعة بطريقييية فنيييية اسيييتق

                                                 
 .119-118،ص 2011ينظر عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  1
 من ق.ب.ج. 812و  811 – 773ر المواد ينظ  2
: " ال تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء اهمال الناقل في تلبية التزاماته المذكورة  800تنص المادة   3

 أعاله". 775و  773و  770في المواد 
 .304،ص 2005، محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية  4
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ليتحقيق معهيا تيوازن السيفينة، ألن عمليية الير  هليا عالقية مباشيرة ميع احملافظية عليى البضيائع مين جهية، وميع 
 أمن وسالمة السفينة من الغر  من جهة أخرى.  

لير  والتحيزمي، وال يعفييه ويقع على الناقل مسؤولية التعيويض عين األضيرار النامجية عين اخلطيأ يف عمليية ا    
من هذه املسؤولية ح  وإن كانت عملية الر  قد قامت هبا شركات انتدهبا الناقيل هليذا الغير ، ألنيه  يب 

 1أن تكون عملية الر  حتت إشرافه.

 المطلب الثاني : االلتزامات أثناء الرحلة البحرية 

، الييذي يييتم بتوصيييل البضيياعة ميين مينيياء إن االلتييزام الرئيسييي الييذي يتعهييد بييه الناقييل هييو نقييل البضيياعة 
الشحن إىل ميناء التفري ، ولذلك يلتزم الناقل ب جراء النقل يف مدة زمنية معقولة ، مع احملافظة على البضياعة 

 املنقولة أثناء الرحلة البحرية.

 أوال االلتزام بنقل البضاعة : 

حيييث يلتييزم الناقييل بنقييل البضيياعة عييرب الطريييق املبليي  أو املتفييق عليييه، أو الطريييق العييادي يف حاليية عييدم       
االتفيا  عليييه ميين الطيرفني، لكيين أي تغيييري للطريييق املتفيق عليييه ال يعييد  الفيية لعقيد النقييل البحييري ، إذا كييان 

فالناقل ملزم باحرتام  2بضائع احململة ، كما  ب أن تنقل البضاعة يف املدة املناسبة ،اهلدف منه إنقاذ تلك ال
 التزاماته بكل عناية ودقة.

 ثانيا االلتزام بالعناية بالبضاعة :

يتفرع عن التزام الناقل بنقل البضاعة ، التزاميه باحملافظية عليهيا وصييانتها أثنياء نقلهيا، حييث يلتيزم الناقيل 
                النقييييييييييييل باوفييييييييييييياظ علييييييييييييى البضييييييييييييياعة وصيييييييييييييانتها ويييييييييييييني ايصيييييييييييياهلا إىل مينييييييييييييياء التفريييييييييييييي .                                                           أثنيييييييييييياء عمليييييييييييييية 

فعليييه العناييية هبييا منييذ تسييللمها وييني تسييليمها، طيليية املييدة اليييت يسييتغرقها لتنفيييذ عقييد النقييل ، وإذا اقتضييت 
ة علييى البضيياعة إعييادة اوييزم، أو التغليييف، أو إصييال  و إعييادة اليير  إن ار ييت البضيياعة الضييرورة للمحافظيي

                                                 
 .121عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص   1
: " يجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطريق المبلغ أو المتفق عليه وفي حالة عدم تحديده،  775حيث تنص المادة   2

أو األموال في البحر أو  فبالطريق العادي، وال يعد مخالفة لعقد النقل البحري، أي تغيير للطريق، إلنقاذ حياة األشخاص
 المحاولة في ذلك".
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وجيب عليى الناقيل القيييام  1بسيبب اميراف السيفينة الييت قيد تتعير  للعواصيف أو تغييري املسيار أثنياء الرحلية ،
 وز له  بذلك، وآداء كل ما تستلزمه من مصاريف يف الوقت الذي تكون فيه البضاعة حتت سيطرته، حيث

 الرجوع على الشاحن مبا أنفقه.                                                          

وحيي  إذا اسييتلزم األميير تغيييري السييفينة أثنيياء الرحليية البحرييية، ف نييه يتعييني عليييه اختيياذ كافيية التييدابري الالزميية 
 2شحنها يف السفينة اجلديدة.للمحافظة على البضاعة  والعناية هبا أثناء تفريغها ، وإعادة 

 المطلب الثالث : االلتزامات بعد الرحلة البحرية 

بعييد وصييول السييفينة إىل مينيياء الوصييول ، تبييدأ التزامييات أخييرى علييى عيياتق الناقييل تتمثييل بفييك البضيياعة 
 وتفريغها بعناية، وكذا االلتزام بتسليم البضاعة تسليما فعليا إىل املرسل إليه أو ممثله القانوين.

 أوال تفريغ البضاعة : 

هي عملية مادية ، تتم بفك البضاعة وإنزاهلا من السفينة إىل امليناء بنفس الطريقة واإلجراءات الييت قيام 
                                                         3هبييا وهييو بصييدد شييحن ور  البضيياعة، مييع اختيياذ كافيية اإلجييراءات الالزميية ملنييع تلييف البضييائع أو هالكهييا.

ويظل الناقل مسؤوال على حفظ البضاعة أثناء عملية التفري  إىل امليناء إذا كانيت السيفينة قريبية مين الرصييف 
                            ، أو يف الصييييييييييييينادل الييييييييييييييت تقيييييييييييييوم بنقلهيييييييييييييا إىل الرصييييييييييييييف إذا كانيييييييييييييت السيييييييييييييفينة راسيييييييييييييية بعييييييييييييييدة عنيييييييييييييه.                                                

إال أن هذا االلتزام ال يتعار  مع جيواز االتفيا  عليى قييام الشياحن أو املرسيل إلييه هبيذه العمليية،  ألنيه غيري 
                                                                                             4متعلييييييق بالنظييييييام العييييييام ، وال يتعييييييار  مييييييع حتميييييييل الشيييييياحن التكيييييياليف املادييييييية املتعلقيييييية بعملييييييية التفرييييييي .

                                                 
الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع " دراسة مقارنة" ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة   1

 .63مولود معمري، تيزي وزو، ص 
 .128ينظر بسعيد مراد، المرجع السابق، ص   2
، بمعنى أنه بعد وصول السفينة إلى المكان  773على نفس العناية المتضمنة في المادة  من ق.ب.ج تنص 780المادة   3

المتفق عليه، يبدأ الناقل بعمليات فك و إنزال البضاعة بنفس العناية المتعلقة بالتحميل والشحن ، مع مراعاة أعراف ميناء 
 التفريغ.

 من ق.ب.ج. 915-913ينظر المواد   4
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ب شييراف سييلطات  1ورغييم أن عملييية التفرييي  تقييع علييى عيياتق الناقييل ، فيي ن مؤسسييات متخصصيية تقييوم هبييا ،
 املوانئ أو مؤسسات املوانئ نفسها.

 ثانيا تسليم البضاعة :

تحقيييق منهيييا واملقصيييود هنيييا هيييو التسيييليم الفعليييي ألصيييحاهبا ، بعيييد عمليييية فحيييص ومعاينييية البضييياعة وال
                          2وقبوهلا.

فبعيد رسييو السييفينة يف مينيياء الوصييول ، واالنتهيياء مين عملييية التفرييي  ، يلتييزم الناقييل بتسييليم البضيياعة إىل 
املرسييل إليييه أو إىل ممثلييه القييانوين، بنيياء علييى وثيقيية الشييحن، ويف حاليية عييدم وجودهييا فبنيياء علييى وثيقيية نقييل 

 3صحيحة.

يم اإلجراء األخري الذي يضع هناية لعقد النقل البحري، وينتهي مبوجبه تنفيذ عقد النقيل، و ويعد التسل
:                                                                              739ترفييييييييييييييع عييييييييييييييين الناقييييييييييييييل مسيييييييييييييييؤولية البضييييييييييييييياعة، حيييييييييييييييث تييييييييييييييينص الفقييييييييييييييرة األوىل مييييييييييييييين  امليييييييييييييييادة 

مبجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إىل املرسل إليه أو     يبدأ عقد النقل البحري
 إىل ممثله القانوين .

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ما يليها من ق.ب.ج.و  912ينظر المادة   1
التسليم أنه : " التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى  739/2حيث عرفت المادة   2

 المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع ابداء قبوله لها مالم ينص على خالف ذلك في وثيقة الشحن".
 من ق.ب.ج. 782ينظر المادة   3
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 خاتمة : 

النقل البحري وتبادل السلع والبضائع يف مجيع أماء العيامل هيو عصيب اويياة التجاريية ، ذليك أن إ ياز 
مكان يتخير ، عيرب وسييلة نقيل ، فتعيد السيفينة الوسييلة  املبادالت السلعية يتطلب نقل األشياء والبضائع من

والعامل املهم يف استغالل البحار واسيتثمارها، حييث أن مجييع العملييات البحريية تيتم عين طريقهيا ، بوصيفها 
 واسطة املواصالت البحرية الرئيسية وأداة للمالحة البحرية يف ظروف آمنة .

اإلطار التشيريعي اليوطين  واليدويل عيرب االتفاقييات الدوليية  وقد مت تنظيم عقد النقل البحري للبضائع يف
 البحرية، والقوانني الداخلية.

الناقيييل البحيييري  مقيييدم لقيييد كفيييل املشيييرع اجلزائيييري محايييية لطيييريف العالقييية يف عقيييد النقيييل البحيييري  ومهيييا و 
مين أطيراف عقيد  اخلدمة والشاحن  املرسل صاحب البضاعة  ومستهلك اخلدمة ، أما املرسل إليه  فيال يعتيرب

 النقل البحري بالرغم من إمتداد أثار النقل إليه.

                                                              فلقد تقرر محاية  لطريف العالقة وذلك عن طريق إلتزامات لكليهما.                                                                

تزامات صاحب اوق يف البضاعة من تسليم للبضياعة ودفيع األجيرة  محايية للناقيل مين جهية، فجاءت إل
اليت تنوعت مين إسيتالم ، شيحن ، ر  ،نقيل، احملافظية عليى البضياعة ، تفريي ، وتسيليم ،  والتزامات الناقل 

 محاية للشاحن ضد تعسف الناقل أو تقاعسه يف آداء مهامه .

ايييية كيييان الغييير  منهيييا عيييدم شيييل حركييية النقيييل البحيييري ، ميييع جعيييل ولعيييل مسيييؤولية الناقيييل بتحقييييق غ
 مسؤولييته عن هالك البضاعة أو تلفها أو التأخري يف تسليمها مسؤولية حمدودة حتقيقا هلذا التوازن.

فمسؤولية الناقل حققت توازنا للشاحن ، ومسؤولية الشاحن حققت توازنا للناقل ، وكيل ذليك لتضيييق 
 جهة ، وحقوقهم من جهة أخرى.اهلوة بني مطالبهم من 

كيييل ذليييك مليييا لعقيييد النقيييل البحيييري للبضيييائع مييين دور فعيييال مبوجيييب وثيقييية الشيييحن، إذ بدونيييه ال تقيييوم 
 التجارة البحرية .
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