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عقد النقل البحري





نظرا لأهمية البيوع البحرية والذي تعتبر من قبل العقود التج�رية ومن ثم تخ�صع 

اأن نلحقه� بموؤلفن� الخ��س ب�لعقود التج�رية،  في حكمه� لن�صو�س ق�نون التج�رة راأين� 

ومن ثم تخ�صع في حكمه� لن�صو�س ق�نون التج�رة، وت�صمى ب�لعقود البحرية على اأ�ص��س 

اأن مو�صوعه� يتمثل في بيع ب�ص�ئع يتم �صحنه� على �صفينة ليت�صنى نقله� بمعرفة الن�قل، 

وعلى ذلك يمكن تعريف البيع البحري ب�أنه البيع الذي يواجه فيه طرف�ه عقد نقل الب�ص�عة 

.
(192)

بحرا

ويت�صح من هذا التعريف انه ل يكفي ان تنقل الب�ص�عة عن طريق البحر حتى يمكن 

اعتب�ر البيع المتعلق به� بحري�، واإنم� يلزم اأن يرتبط عقد بيع هذه الب�ص�عة بعقد نقله� 

ارتب�ط� يوؤثر على التزام�ت كل من الب�ئع والم�صتري.

والرحلة البحرية قد تكون اإم� لل�صيد اأو للنزهة اأو للعلم اأو للتج�رة. والذي يهمن� 

هن� على وجه الخ�صو�س هو القي�م ب�لرحلة للتج�رة، اأي لنقل الب�ص�ئع من مك�ن المك�ن 

عبر البحر. فعقد النقل البحري يحتل مك�ن ال�صدارة بين مو�صوع�ت الق�نون البحري، 

فهو مو�صوع الرحلة البحرية التج�رية.

العون  يد  له�  يمدون  الذين  الدائنين  ائتم�ن  اإلى  تحت�ج  البحرية  الرحلة  اأن  على 

في الظروف التي تحت�ج فيه� اإلى هذا العون. كذلك تعتر�صه� في خالل الرحلة حوادث 

اأو تحت�ج اإلى اإنق�ذ اأو م�ص�عدة. واأخيرا ف�ن  اأو تتعر�س لخ�ص�رات عمومية،  ك�لت�ص�دم، 

عقد الت�أمين البحري يقوم بدور ه�م في �صم�ن تنفيذ الرحلة البحرية.

ر�صخت  بعدم�  ع�صر،  الت��صع  القرن  منذ  ب�رزا  تطورا  البحرية  البيوع  �صهدت  وقد 

الأعراف اإط�ره� �صيئ� ف�صيئ� مع تقدم الزمن. وقد و�صعت نم�ذج متعددة من عقود البيوع 

البحرية، عنيت ب�صي�غته� جمعي�ت الموردين، ولكن نم�ذج العقود هذه لم تكن ث�بتة بل 

المر  ا�صتقر  متعددة  وبعد مح�ولت  دولي�.  توحيده�  الى  ال�صعي  ا�صتدعى  مم�  متغيرة، 

192 - علي جم�ل الدين عو�س، العقود التج�رية، �س 62 بند 66، الق�هرة 1982.
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على �صي�غة ن�صين اثنين من العقود النموذجية اأعدت اأولهم� جمعية الق�نون الدولي م� 

بين �صنتي 1928 و1932 وهو المعروف بقواعد ف�ر�صوفي� واك�صفورد. اأم� ث�نيهم� ف�تخذت 

المب�درة في اإعداده غرفة التج�رة الدولية ومر بمرحلتين: الأولى في �صنة 1936 والث�نية في 

�صنة 1953. وهذا الن�س يحدد الم�صطلح�ت الرئي�صية الم�صتعملة في البيوع الدولية وقد 

انبثق عنه القواعد الدولية لتف�صير الم�صطلح�ت التج�رية.

الم�لك  فيه�  يوؤجر  التي  ال�صورة  عند  الظهور  في  يبداأ  التع�قدي  الرب�ط  ولكن 

ويقوم  والط�قم  الرب�ن  عقود  يبرم  الذي  المجهز  هو  اآخر  �صخ�س  اإلى  ع�رية  ال�صفينة 

بتجهيز ال�صفينة ويتولى ا�صتغالله� لح�ص�به ب�لتع�قد مع ال�ص�حنين. ويعتبر هذا الم�صت�أجر 

المجهز بمث�رة »الن�قل« في مواجهة هوؤلء ال�ص�حنين.

وعقود النقل هي على نوعين: عقود نقل تتم ب�صند اإيج�ر، واأخرى تتم بمقت�صى �صند 

ال�صحن ويجمع هذين النوعين اأن المجهز فيهم� هو الذي يقوم ب�إدارة ال�صفينة مالحي� 

وتج�ري�، ويحتفظ بحي�زته�.

وعقد النقل البحري بنوعيه، عقد تج�ري ب�لن�صبة اإلى الن�قل ولو بو�صر لمرة واحدة.

ف�لبيوع البحرية هي بيوع تج�رية تتن�ول اأموال منقولة، يتفق بموجبه� الطرف�ن على اأن 

يتم نقل الب�ص�عة المب�عة بحرا من الب�ئع الى الم�صتري، فالبد اإذن، لعتب�ر البيع بحري� 

من اأن يرد على الب�ص�عة المنقولة بحرا، ومن ان يتالزم كل من عقد النقل وعقد البيع.

ول يكون البيع بحري� اإذا لم يت�صمن اتف�ق� على نقل الب�ص�عة المب�عة بحرا، وهذا 

التف�ق هو �صرط اأ�ص��صي لو�صف البيع بكونه بحري� وب�لت�لي ل يعتبر البيع بحري� اإذا جرى 

اإبرامه وتنفيذه في بلد المن�ص�أ.

وفي ذلك يختلف  النقل البحري عن النقل البري الذي ل يعتبر تج�ري� اإل اإذا بو�صر 

على وجه الم�صروع، ف�لن�قل البري ل يعتبر النقل ب�لن�صبة اإليه تج�ري� اإل اإذا ك�ن محترف�. 

اأن يتم مرة واحدة. وعلى ذلك ف�إذا اتفق م�لك  اأم� النقل البحري ف�نه يكفي لتج�ريته 

�صفينة نزهة على نقل ب�ص�عة ف�نه يعتبر قد ق�م بعمل تج�ري.

اأم� ب�لن�صبة اإلى ال�ص�حن، فقد يكون العقد ب�لن�صبة اإليه تج�ري اأو مدني� وفق� لم� 

او  التج�رية  التبعية في ال�صفة  النحو الذي تحدده نظرية  النقل على  اإليه من  ي�صتهدف 

المدنية.
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�لفقرة �لأولى : تكوين عقد �لنقل �لبحري و�إثباته

الب�ص�عة  بنقل  يقوم  ب�ن  بمقت�ص�ه  الن�قل  يلتزم  البحري عقد ر�ص�ئي  النقل  عقد 

لح�ص�ب ال�ص�حن من مك�ن لآخر عن طريق البحر، لق�ء اجر محدد.

ويلزم اأن يتوفر في عقد النقل البحري الأرك�ن الواجب توافره� في العقود ب�صفة 

ع�مة.

اأن يقوم ب�لنقل بنف�صه ل بوا�صطة غيره. وهذا هو الف�رق بين الن�قل وبين  ويجب 

اإذ  اأن يكون الن�قل هو م�لك ال�صفينة،  الوكيل ب�لعمولة للنقل. ومع ذلك ف�نه ل ي�صترط 

يكفي اأن يكون هو المجهز والق�ئم على م�صروع النقل ولو ك�ن م�صت�أجرا لل�صفينة. ويطلق 

.larmateur-affréteur على النقل في هذه ال�صورة: المجهز الم�صت�أجر

عقد  يبرم�ن  اللذان  فهم�  وال�ص�حن.  الن�قل  هم�  طرفين:  للعقد  اأن  والأ�صل   -  1

ينقل  ال�ص�حن  ك�ن  لو  كم�  عليهم�،  العقد  اآث�ر  تقت�صر  المت�صوران  البحري.ومن  النقل 

الب�ص�عة اإلى اأحد فروعه عبر البحر، اأو اإلى معر�س يق�م في بلد اأجنبي، بحيث يت�صلمه� 

�صخ�س  اإلى  لب�ص�عة  ال�ص�حن  ير�صل  اأن  يغلب  اأنه  اإل  الو�صول.  مين�ء  في  وكالوؤه  اأو  هو 

ث�لث هو المر�صل اإليه. ويكون ذلك ع�دة في �صورة البيع البحري الذي يبرم فيه الب�ئع 

عقد النقل مع الن�قل ليت�صلمه� المر�صل اإليه )الم�صتري( في مين�ء الو�صول. وينبني على 

اإليه - رغم انه لي�س طرف� متع�قدا مع الن�قل - حق خ��س في  ذلك اأن يترتب للمر�صل 

مواجهة هذا الأخير هو حقه في المط�لبة ب�لب�ص�عة عند و�صوله� في الميع�د، وم�ص�ءلته 

عن ت�صليم الب�ص�عة وفق� ل�صروط العقد.

الب�ص�عة  بنقل  ب�لقي�م  الن�قل  يلتزم  فبمقت�ص�ه  للج�نبين،  ملزم  النقل  وعقد   - 2

والأجرة  الب�ص�عة  فعن�صر  ولذا  عليه�.  المتفق  الأجرة  بدفع  ال�ص�حن  ويلتزم  بحرا، 

متق�بالن في العقد، اأ�ص��صي�ن فيه.

3 - وهو عقد ر�ص�ئي، بمعنى انه ينعقد بتط�بق اإرادتي الن�قل وال�ص�حن، فال ي�صترط 

لنعق�ده �صكل خ��س. اإل انه ل بد من التف�ق.

ويتولى الق��صي مهمة تف�صير اإرادة المتع�قدين اذا غم�صت، وتكملته� ب�لن�صو�س 

المف�صرة اإذا �صكت� عن الإف�ص�ح.

4 - وعقد النقل البحري يعتبر - في اإحدى �صورتيه على الأقل - من قبيل عقود 
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الإذع�ن.وو�صف عقد الإذع�ن يجعل الق��صي يف�صر العقد على نحو معين ورد تف�صيله في 

الق�نون المدني، ك�ن يف�صر العب�رات الغ�م�صة في العقد تف�صيرا ل ي�صر بم�صلحة ال�ص�حن 

)وهو الطرف المذعن(. واأهم من ذلك اأنه ب�صبب الإذع�ن اأبرمت مع�هدة �صندات ال�صحن 

في بروك�صيل 1924 حم�ية لل�ص�حنين وتحقيق� للعدالة في عالقتهم ب�لن�قلين.

�لفقرة �لثانية : �إثبات عقد �لنقل �لبحري

لالإثب�ت  الكت�بة هو  وا�صتراط  يكون مكتوب�،  اأن  البحري،  النقل  لإثب�ت عقد  يجب 

�صكل  ل�صحته  ي�صترط  ل  ر�ص�ئي،  عقد  هو  البحري  النقل  النعق�د،فعقد  ل�صحة  ولي�س 

اأو ب�لقرائن،  اإثب�ت عقد النقل البحري ب�ل�صه�دة  اأنه ل يجوز  خ��س. ويترتب على ذلك 

واإنم� يجوز اإثب�ته ب�أدلة ل تقل قوة عن الكت�بة ك�لإقرار اأو اليمين.

وهن�ك ورقت�ن اأ�ص��صيت�ن ه�مت�ن ت�صتخدم�ن في اإثب�ت عقد النقل: 

الأولى: �صند الإبح�ر، وهي الأ�صل، اإذ هي ال�صند المثبت لعقد النقل البحري عند 

م�ص�رطة  »تحرر  بقوله:  ذلك  على  البحري  الق�نون  من   208 الف�صل  ن�س  وقد  اإبرامه. 

الإبح�ر اأم� في ر�صم موثق واأم� في ر�صم عرفي«.

اإي�ص�ل  الأ�صل  في  وهي   connaissement ال�صحن  �صند  اأو  وثيقة  فهي  الث�نية  اأم� 

و�صن�صتعر�س  العقد.  لهذا  تنفيذا  الب�ص�عة  ا�صتالمه  على  دليال  لل�ص�حن  الرب�ن  يعطيه 

اأحك�م كل من الورقتين فيم� يلي:

�أول: �سند �لإيجار

�صند الإبح�ر ورقة تحرر لإثب�ت اتف�ق الطرفين في عقد النقل ال�صخم الذي تو�صع 

فيه ال�صفينة كله� اأو بع�صه� تحت ت�صرف ال�ص�حن. وهي تحرر دون التقيد ب�صكل م�صبق. 

على اأن العمل يبرز اأنواع� من �صندات الإيج�ر النموذجية ك�ل�صندات الزمنية النموذجية 

�صندات  وهن�ك  المع�دن،  لخ�م�ت  المتو�صط  الأبي�س  البحر  و�صندات  البلطيق،  لموؤتمر 

هذه  وا�صتعم�ل  الحبوب..الخ.  اأو  القمح  اأو  ك�لخ�صب  المحددة  الب�ص�ئع  لأنواع  معروفة 

النم�ذج ل يعني اأن العقد عقد اإذع�ن، واإنم� هو مجرد ت�صهيل التع�قد. وكثيرا م� يعمد 

المتع�قدان اإلى تعديل �صروط النموذج ب�لإ�ص�فة اأو الحذف على النحو الذي يري�نه.

ولي�س هن�ك م� يمنع من تحرير العقود ومن �صمنه� عقد ت�أجير ال�صفينة على ورق 
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من اأوراق اأحد المتع�قدين �صواء في الداخل اأو الخ�رج. ول تهم جدة الورق اأو عدم وجود 

اأثر لطي العقد اأو التوقيع عليه بحبر ج�ف، فكل ذلك ل ي�صلح اأ�ص��ص� للطعن ب��صطن�ع 

لم  اأمران  به�  التي  الإم�ص�ءات  على  والت�صديق  المذكور  العقد  اإثب�ت  اأن  كم�  العقد. 

يوجبهم� الق�نون.

ومن ن�حية اأخرى فبديهي اأنه يمكن زي�دة هذه البي�ن�ت بم� يريد الطرف�ن اإثب�ته 

من �صروط وتف�صيالت يتفق�ن عليه� م� دامت ل تخ�لف النظ�م الع�م.

ثانيا: �سند �ل�سحن

�صند ال�صحن هو الورقة التي تكتب عند �صحن الب�ص�عة على ال�صفينة ب�لفعل، لإثب�ت 

واقعة ال�صحن ذاته�. وتظل وظيفة ال�صحن ق��صرة على اأداء هذا الدور اإذا ك�ن العقد قد 

�صيق اإثب�ته ي�صند اإبح�ر. اأم� في غير هذه الح�لة ف�ن �صند ال�صحن يتج�وز ذلك اإلى اإثب�ت 

الب�ص�عة  تمثيل  في  خ��س  دور  ذلك  اإلى  ي�ص�ف  بي�نه،  ال�ص�بق  النحو  على  نف�صه  العقد 

الم�صحونة، تتميز به ورقة �صند ال�صحن عن ورقة �صند الإبح�ر تميزا وا�صح�. ذلك اأن �صند 

ال�صحن يمثل حي�زة الب�ص�عة التي تم نقله� على ال�صفينة بمقت�ص�ه، ولذا ف�ن تحويل �صند 

ال�صحن اإلى الغير - بينم� الب�ص�عة في الطريق - يت�صمن نقل حي�زة الب�ص�عة اإليه، اإذ 

يحق له ا�صتالمه� بمقت�صى �صند ال�صحن في مين�ء الو�صول. ويكت�صب �صند ال�صحن بذلك 

كله اأهمية كبيرة في اإط�ر النقل البحري. وقد ن�س الف�صل 209 على اأن: تذكرة ال�صحن 

هي اعتراف خطي ب�لب�ص�ئع التي يت�صلمه� الرب�ن.

على ان الم�دة 210 ن�صت على اأنه يجب اأن تت�صمن تذكرة ال�صحن البي�ن�ت الآتية:

- تعيين الب�ص�ئع الم�صلمة اإلى الن�قل مع الإ�ص�رة اإلى كميته� وعالمته� الف�رقة.

- ت�ريخ ت�صليم التذكرة. 

- ا�صم ال�ص�حن وموطنه.

- ا�صم المجهز اأو موؤجر ال�صفينة وموطنه.

- مك�ن اإقالع ال�صفينة ومك�ن و�صوله�.

- اأجرة النقل اإل اإذا وقعت الإح�لة اإلى م�ص�رطة الإيج�ر اأو اإلى اأي اتف�ق اآخر.

- عدد نظ�ئر تذكرة ال�صحن التي اأن�ص�ه� الرب�ن.
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كل نظير من تذكرة ال�صحن ل يت�صمن البي�ن�ت الم�ص�ر اإليه� اأعاله ل يعتبر اإل بداية 

حجة«.

�لفقرة �لثالثة : حجية �سند �ل�سحن يف �لإثبات

اإذا ك�ن الأ�صل في �صند ال�صحن انه مجرد اإي�ص�ل يثبت عملية ت�صليم الب�ص�عة اإلى 

الرب�ن، وهو م� ك�ن يقت�صي اأن يكتب في ن�صخة واحدة، ف�ن اأهميته في اإثب�ت عقد النقل 

الأقل من  ن�صختين على  كت�بة  يقت�صي  النقل  الب�ص�عة مو�صوع  تمثيل  ودوره في  البحري 

�صند ال�صحن يحتفظ كل من الن�قل وال�ص�حن، ب�عتب�رهم� طرف� العقد بن�صخة.

تتعلق  م�صلحة  �ص�حب  كل  هم  والغير  يختلف،  ف�لأمر  الغير  اإلى  ب�لن�صبة  اأم� 

ب�لب�ص�عة، ك�لموؤمن عليه�، وجميع الم�لكين له� اأثن�ء النقل.والم�لكون يبدءون ب�لمر�صل 

اإليه اإذا ك�ن �صخ�ص� اآخر غير ال�ص�حن.

الآث�ر  اآث�ره. هذه  يرتب  ان  ك�ن لبد من  البحري �صحيح�  النقل  انعقد عقد  واإذا 

تتمخ�س عن التزام�ت في ذمة كل من الطرفين: ال�ص�حن والن�قل يق�بل بع�صه� البع�س، 

ف�لتزام�ت احدهم� هي حقوق الآخر.

�أول: �لتز�مات �ل�ساحن

اللتزام الأ�ص��صي على ع�تق ال�ص�حن هو بال ريب دفع الأجرة. على اأن هن�ك التزام� 

اآخر يع�ون به الن�قل على القي�م بمهمته، وهو اللتزام ب�ل�صحن والتفريغ.

والأ�صل اأن ال�ص�حن هو الذي يقوم ب�صحن الب�ص�عة عند القي�م وانه - اأو المر�صل 

اإليه - هو الذي يقوم بتفريغه� عند الو�صول. ولكن يجوز التف�ق على اأن يقوم به الن�قل. 

الزم�ن  في  الرب�ن  ت�صرف  تحت  الب�ص�عة  و�صع  على  ال�ص�حن  التزام  يقت�صر  وحينئذ 

والمك�ن المتفق عليهم�، حتى يتمكن الرب�ن من القي�م ب�ل�صحن في المواعيد المن��صبة 

لل�صفينة.

وي�صتف�د هذا التف�ق من �صرط »تحت الروافع«. و�صواء اأك�ن ال�صحن والتفريغ على 

ع�تق ال�ص�حن اأو على الن�قل، ف�ن الذي يقوم بهذه العملي�ت هو مق�ول ال�صحن والتفريغ، 

ك�لروافع  خ��صة  وب�أدوات  المتخ�ص�صين،  الموانئ  بعم�ل  ذلك  في  ي�صتعين  قد  وانه 

وال�صن�دل.
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مق�ول  مع  يتع�قد  الذي  هو  الرب�ن  اأن  على  ال�صحن  �صند  ين�س  م�  فكثيرا  ولذلك 

ال�صحن والتفريغ، ب�صفته وكيال عن ال�ص�حن الذي يظل هو الملتزم عن عملية ال�صحن.

اأم� اإذا اتفق على اأن ال�صحن والتفريغ يقع�ن على ع�تق الن�قل فهو الم�صوؤول عنهم�. 

بل وتعتبر ه�ت�ن العمليت�ن جزءا متمم� لعملية النقل تكون معهم� كال ت�صري عليه اأحك�م 

عقد النقل البحري.

ويالحظ اأن ال�صحن chargement، وهو رفع الب�ص�عة من الأر�س اإلى ظهر ال�صفينة، 

ويح�صل ال�صحن في المين�ء المتفق عليه في عقد النقل. ويكون مين�ء ال�صحن هو مين�ء 

القي�م في ح�لة ح�صول ال�صحن عند ابتداء ال�صفر. ف�إذا ح�صل ال�صحن في اأثن�ء ال�صفر 

اأثن�ء  ال�صفينة في  تعرج عليه�  التي  الموانئ  اأكثر من  اأو  واحدا  يكون  ال�صحن  ف�ن مين�ء 

الطريق.

و ل يختلط بعملية الر�س arrimage، وهي ترتيب الب�ص�عة في اأم�كنه� من ال�صفينة، 

.
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وتلك مهمة الرب�ن وي�ص�أل عنه� الن�قل.

بتذكرة  اأو  بم�ص�رطة  الأجرة  تعيين  ويح�صل  ال�صفر،  اأجرة  بدفع  الم�ص�فر  ويلتزم 

يلزم  ف�نه  المق�صودة  الجهة  اإلى  الم�ص�فر  التزامه، وو�صل  الن�قل  اأوفى  لأنه متى  مرور، 

بدفع اأجرة ال�صفر ك�ملة.

وغ�لبية الن�صو�س التي تعر�س لالأجرة هي من قبيل الن�صو�س المف�صرة التي يجوز 

التف�ق على مخ�لفته�. وهي تمتد في جوهره� على اإعتب�ر عقد النقل من قبيل »الإيج�ر«. 

كم� اأنه� ت�صتند اإلى القواعد الع�مة في العقود الملزمة للج�نبين.

ويكفي اأن ن�صير هن� اأي�ص� اإلى اأن التزام المر�صل اإليه بدفع الأجرة ل يخل بحق الن�قل 

في الرجوع على ال�ص�حن اإذا لم يدفعه� المر�صل اإليه اأو ح�مل �صند ال�صحن. ذلك اأن ال�ص�حن 

هو الطرف الملتزم اأ�صال بدفع الأجرة بن�ء على العقد المبرم بينه وبين الن�قل.

ثانيا : �لتز�مات �لناقل

يلتزم الن�قل بنقل الم�ص�فر على �صفينة معينة اإلى الجهة المتفق عليه� في تذكرة 

ال�صفر.ويجب عليه اأن يراعي بقدر الإمك�ن تنفيذ التزامه في الميع�د المتفق عليه اأو في 

193 - اأنظر علي ح�صن يون�س، العقود البحرية �س 64 وم� بعده�، دار الفكر العربي 1978.
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وقت لئق، ويلتزم من اأجل ذلك ب�أل ير�صو في مين�ء اأو يوقف ال�صفينة في اثن�ء ال�صفر بن�ء 

على طلب م�ص�فر اأو لأجل م�صلحته الخ�صو�صية.

في  المق�صود  المحل  اإلى  الم�ص�فر  بتو�صيل  اأو  النقل  بتنفيذ  الن�قل  يقم  لم  واإذا 

الميع�د المتفق عليه ف�نه يكون قد ارتكب خط� ي�صتوجب م�صوؤوليته عن التعوي�س للم�ص�فر 

الأجنبي  ال�صبب  اإلى  راجع  التنفيذ  في  الت�أخير  اأو  التنفيذ  عدم  اأن  الن�قل  اثبت  اإذا  اإل 

تطبيق� للقواعد الع�مة في الم�صوؤولية التع�قدية.

ويلتزم الن�قل بموجب م�ص�رطة ال�صفر بنقل اأمتعة الم�ص�فر، وتحدد الم�ص�رطة ع�دة 

القدر الذي ي�صمح بنقله مج�ن� لكل م�ص�فر.
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