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  مقدمــة
  

őتȴ اƨزائر ȴȮƜ موȞȩها اȢƨرايف وامتداد شواǞȕها وكǮرة موانǞها ǣالنقل البحرǹ ÛɃاصة وأن 
ȸريقة للنقل   % 96مȕ ȳدȩهو أ ɃǾال Ûالبحر Ȩريȕ ȸع ȴتǩ ǯاخلار Ȝارية مǲالت ǧɍاملباد ȸم

  . اɋنسان
  Ƃإ ȴة عامة ينقسȦȎǣ وعقد النقل:  

  
 ɃرƜ عقد نقل   
  نقل جوɃ عقد  
 Ƀرǣ عقد نقل   

  
  :فȞقد النقل اƨوȮƠ Ƀمǹ ȼاصة اȦǩɍاȩياǧ الدولية الƔ انضمǨ اƨزائر إƂ غالبيتها منها  

  
   1919 اȦǩاȩية ǣاريȄ لسنة  
   1929 اȦǩاȩية فارسوفيا لسنة  
   1938 اȦǩاȩية ǣروكسيل لسنة  
  1944 اȦǩاȩية شيȮاغو يف  
   وهي املȞروفة ǣاȦǩاȩية إياǩا1945 سنة  واملȞدلة1919 اȦǩاȩية ɍهاɃ املؤرǹة يف  

  
 ȴȩر Ɔريان املدȖانون الȩ صدور Ƃافة إȑɋاǣ98-06 يف Ƿ03 املؤر ȳعا ȯاألو Ȝيǣ1419 ر  

  .1998 يونيو 27
-75 مȸ األمر رȴȩ 55 إƂ 36 املشرع اƨزائرɃ يف املواد مȸ نȚمȼ أما عقد النقل الɃƎ فقد

 املتضمȸ القانون التǲارÛɃ 1975ة ـ سبتمƎ سن26 املوافȨ 1395 رمضان عاȳ 20ملؤرǷ يف 
 فقد نȴȚ أحȮامÛȼ داǹلياÛ املشرع  :  ƙ أن عقد النقل البحرȮƠ Ƀمȼ نȎوص داǹلية ودولية

 ȴȩيف األمر ر Ƀيف 80- 76ر Ƿ29 املؤر ȳعا ȯ1396 شوا Ȩر سنة 23 املوافǣ1976 أكتو 
 ȴȩالقانون رǣ ȴسنة 05- 98 واملتم ȯاألو Ȝيǣر ȯيف أو Ƿ1419 املؤرȨ1998 يونيو 25  املواف 

ȸيف املواد م Ȭوذل Ƀالقانون البحر ȸ738م Ƃ859 إ.  
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 Û 1925    اȦǩاȩية ɍهاɃ لسنة :مǨ أحȮاȳ عقد النقل البحرȚ  Ƀ نÛعلɂ الȞȎيد الدوƃو
د نȚاȳ سنداǧ الشحȸ  واملتȞلقة ǣتوحي1924 أوǣ 25 ǧروكسيل الدولية املوȞȩة يف
 ǣاȑɋافة إȩ Ƃواعد هامبورȟ الدولية املتȞلقة ǩ19681 19792وكولƙ املȞدلƬ ƙا يف سنة

Ǹتاريǣ ةȞȩواملو Ƀ31 البحر ȃ1978 مار  ȸبادر مƞاملتحدة ȴية األمȞمج .  
ɎȞال ȴȚين ɃǾانون البحار الȩ ȣɎƝ فروع القانون اخلاص ȸم Ƀالبحرية والقانون البحر ǧاȩ

  .دوȯ سواǒ يف وǨȩ السلȴ أو يف وǨȩ اƩرب
    حرية املɎحة والبحارÛ البحر : األǹريوأهȴ املسائل واملوȑوعاǧ الƔ يتȖرƬ ȧا هǾا القانون 

  .3ميÛ أعاƃ البحارÛ اȎƩر البحرÛɃ املهرǣاǧ اƩرǣية والȢنائȴ البحريةÛ وƥاية البيــǞة
ƭموع القواعد القانونية املتȞلقة ǣاملɎحة البحريةÛ  "   ون البحرȮǣ ɃونȼويȞرȣ الȦقȼ القان

  .4"ر األȖǹار الǩ ƔتȞرƬ ȏا ǩلȬ املɎحة والȚروȣ الƠ Ɣيŏ Ȕا
 ȼوعلي Ûȸللمسافري ɃرƜ وعقد نقل Ȝللبضائ ɃرƜ عقد نقل Ƃإ ȴينقس Ƀوعقد النقل البحر

ديد يف مسؤولية الناȩل ومȸ يساعدȻ يف ǩنȦيǾ التزامȼ املتȞلȨ تنا ǩنحȎر يف الȞقد األوȯ وǣالتح
  .ȸ البضائȜ وȦǩريȢها

 يتلقاها الناȩل مȸ الشاحŻ Ûȸ ادالبضائƢ Ȝر أǭناǩ ǒنȦيǾ عقد النقل البحرȞǣ Ƀدة مراحل Ûان 
  Ȧǩرǣ ȟواسȖةȸǬ اƩمولة علɂ السȦينة ǣواسȖة مقاوȯ يف امليناǩ Ż ǒنقل إƂ جهة الوصوȯ حي

 أو ǣواسȖة مقاوȯ كǾلȬ موجود -  إذا كانǨ حديǮة وƭهزة ǾƬا الȢرȏ -ل اخلاصة ǣالسȦينة 
ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ Ȭد ذلȞǣ Ƀرƶو ǒا.  

الȞملياǧ املتȞلقة ǣالشحȸ وما ȩبلȼ والتȦريȠ وما ȞǣدȻ مȸ التزاماǧ الناȩل البحرɃ للبضائȜ ان 
ȼǩ وحيǬ يوجد نǓ Ȍمر Ȯƹ ɍنȼ اȦǩɍاȧ مǣ Ȝقية أȕراȣ الȞقد علɂ ما افة إƂ النقل البحرɃ ذا

Û و األحȮاȳ املنȚمة لȞقد النقل البحرɃ هي نȎوص Ǔمرة وƶ ɍوǣ ȁالتاƃ ألȕراȣ الȞقد اȦǩɍاȧ علɂ ما 
.  

                                               
 Ǹتاريǣ Ȝȩمو ȯ23كو ɃرȦ1968 في Ƒواعد فيسȩ ȬلǾك ɂوكسيل ويدعƎǣ ( Wisby )  ȳيو ǾيȦل حيز التنǹ23د 

1977.  
 ȳيو ȬلǾوكسيل كƎǣ 21 Ǝيف 1979 ديسم ǾيȦل حيز التنǹ14 ود ɃرȦ1984 في.  

 Ƀد–ن البحر  .ȦȖȎمȼـȕ ȯكما ɂ  – 1998 –  املقدمة  + ȳــاȞاملتحدة لقانون البحار ل ȴية األمȩاȦǩا Ȍنـ
.  

 Ƀد–ن البحر  . ȼـȕ ȯكما ɂȦȖȎد– املقدمة – 1998 –م   Ƀالقانون البحر  . Ƀدƥ ȯانية –كماǮة الȞبȖ2000 ال  
.   
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 ȼغري أن  ȳدودة للقياƮ لȩالنا ǧانياȮون إمȮرا لȚنǧاأللتزاما ȐȞبǣǣساƩ Ȭذل Ƃيتو Û ȯمقاو ȼ
 ȠريȦوالت ȸ ) ر وفرنساȎيف م ( Ɂا ما أدǾوه Ûزائرƨواملناولة املينائية يف ا ȸالتشوي ȯأو مقاو

 الȦقهاǒ إƂ القوȯ أن عقد الشحȸ والتȦريȠ أدɁ إƂ وجودȻ عقد النقل البحرɃ للبضائÛȜ غري 
ƆاǮال ǾيȦل لتنǹيتد ȯ5و.  

  أو أɃ عقد 6قانون الȮتاǣة ǭɋباȼǩ وهو سند الشحȸوعقد النقل البحرɃ للبضائȜ يشترȓ ال
 ȼمقام ȳقو ) Ƀيف القانون البحر ǒكما جاÛ لƷ يوجد سند ɍ يةȞȩالناحية الوا ȸم ȼأن ƙيف ح 

 يضȜ يف الȢالǢ علɂ عاȨǩ الناȩل اɍلتزاǣ ȳشحȸ البضاعة ورصها وفȮها وإنزاƬا إƂ لȞقد وا(
  هȻǾ البȐȞ مȸإليȼ إɍ إذا اȨȦǩ الȖرفان علȣɎǹ ɂ ذلȬ فيȞǲل كل أوسليمها إƂ املرسل 

 Ȝيق ȸم ɂعل ȣراȕاأل ȨȦيت ɍ ل وعندماȩأو النا ȼأو املرسل إلي ȸالشاح Ȩعائ ɂعل Ȝقǩ ǧما
عǒǢ شحȸ البضائȜ ورصها وفȮها Ż إنزاƬا مȸ السȦينة وǩسليمها إƂ املرسل إليȼ فǚن القانون 

ƨا ɃȜللبضائ Ƀل البحرȩالنا ǧالتزاما ȸلها مȞإذ ج ȯاȮشɋحل ا ÛɃزائر  )  ƙǩو 773املاد 
 ȼمن  (  Ƀعقد النقل البحر ȌƸ مرة فيماǓ Ȼواعدȩ أن ȴلȞال Ȝهم ȼǣ ȨلȞفيما يتǾ ا ȣɎƝ

  .ص املتȞلقة Ȟǣقد إƶار السȸȦ إذ جاǧǒ مȮملة ɋرادة الȖرفƙ وهǾا ǣنȌ القانون
ȩغري أن النا ȼنȮƹ ɍ Ȝللبضائ Ƀاألحيان –ل البحر Ǣيف – يف أغل Ȭوذل ȼسȦنǣ ȼǩالتزاما ǾيȦنǩ 
 ƙالتاليت ƙاملرسل :ت Ƃسليمها إǩ غاية Ƃها إȢريȦǩ ȸغاية شحنها وم Ƃالبضاعة إǣ لȦȮالت ȸم  

ȠريȦد عملية التȞǣ اصةǹوȴينهǣ ȸم ȸريǹǓ اصǺأش Ƃإ ǧملياȞال ȻǾŏ هدȞي ȼلȞƶ اư:         
 ȠريȦوالت ȸالشح ȯأو "و    "  Ƀالبحر ȯا  " املقاوǾفلماذا ه Ûواملناولة ȸالتشوي ȯأو مقاو 

Ý لمةȮال ƖȞƞ ȯمقاو ɎȞوهل هو ف ÛÝ يف التسمية ȣɎ.  
ȼ مȸ الȞقود الواردة علɂ الȞمل ǩناول) لȮونȼ الشريȞة الȞامة ( املقاولة يف القانون املدƆ ان عقد 

ȴȩاألمر ر ȸم Ȝالباب التاس ȸم ȯل األوȎȦيف ال Ƀزائرƨيف 58-75رع ا Ƿ26 املؤر Ǝسبتم 
عقد يتȞهد ƞقتضاȻ أحد  "   ǖǣنÛ549ȼ وȩد عرفتȼ املادة ȸ القانون املدƆ املȞدȯ واملتمȴ املتضم1

  ."ديȸ أن يȎنȜ شيǞا أو يؤدɃ عمɎ مقاǣل أجر يتȞهد ȼǣ املتȞاȩد اǹɇر
أن " غري أن الȦقȼ يȞرفها ȮǣوŒا  " املقاولة " يȞرȣ املشرع يف القانون التǲارɃ اƨزائرƁ  Ƀو

ȌǺشȼسȦش نƷينة وȞم ǧشباع حاجياɋ ȜتمŎدمة اǹ د يف ǧاȩاȕمادية و ǧاȩاȕ ȬلǾل 
 Ǵǣالر ȨقيƠ أجل ȸرار مȮامل والتȮوالت Ȩوالتنسي ȴيȚسبيل التن ɂمل علȞوي ".  

                                               
 Ƀد–ن البحر  . Ƀدƥ ȯة –كماȞبȕ 2000371  ص.   

 الǩ Ɣناوȯ فيها سند النقل وأعتȻƎ 13 مȮرر 543 مȮررة إƂ 543املشرع اƨزائرɃ أحȮامȼ يف القانون التǲارɃ املواد
  .مȸ السنداǧ التǲارية
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ǩاجرا كل مȸ يباشر عمƟ Ɏاريا ويتȻǾǺ حرفة " ارɃ أعتƎ يف مادȼǩ األوƂ القانون التǲو
ȼل ".  

 ومȸ 7وعددǧ املادة الǮانية مȸ نȄȦ القانون املقاوǧɍ الȞǩ Ɣد عمƟ Ɏاريا ƜسǢ املوȑوع
ȯ كل مقاولة ɍستȯɎȢ النقل أو اɍنتقاȯ وهǾا ما يقودنا إƂ اخلȣɎ املوجود يف الȦقȼ حو

  .ة القانونية لȞقد الشحȸ والتȦريȠ أو التشويȸ واملناولة املينائية
 ȐȞǣ Ɂير ǒقهاȦهوال ȠريȦوالت ȸعقد نقل أن عقد الشح ȼأن Ɂير ȸوهناك م Ûɂعقد غري مسم 

 ǨهƟة واȞعقد ودي Ɂرǹرية أȚن ȼǩƎل واعتȩا للناȞǣاǩ ƎتȞي ȯون املقاوȮعقد عمل ل ȼأن ȐȞالب 
Û مȜ أن هناك مȸ يȞتȻƎ مȸ 8لقوǖǣ ȯنȼ عقد وكالة واستقر الرأɃ علɂ أنȼ عقد مقاولة أǹرɁ ل

ǧاخلدما Ƈقدǩ 9.  
                                               

  :ملقاوǧɍ هي  
 كل شراǒ للمنقوɍ ǧɍعادة ǣيȞها أو ǣيȞها أو Ơويلها وشȢلها 
 كل شراǒ للȞقاراɍ ǧعادة ǣيȞها 
 ة لتǖجري املنقوǧɍ أو الȞقاراǧكل مقاول 
 ǳɎصɋأو التحويل أو ا ǯنتاɌكل مقاولة ل   
 ȏر أو لتمهيد األرȦƩأو ا ǒكل مقاولة للبنا   
 ǧكل مقاولة للتوريد أو اخلدما   
 Ɂرǹاأل ȏاألر ǧارة أو منتوجاǲƩا Ȝحية أو مقالȖالس ȴأو املناج ȴاملناج ȯɎȢستɍ كل مقاولة   
  قل أو اɍنتقاȯ كل مقاولة ɍستȯɎȢ الن 
 ɃرȮȦال ǯنتاɋمومية أو اȞهي الɎامل ȯɎȢستɍ كل مقاولة  
 ǧميناǖكل مقاولة للت   
   كل مقاولة ɍستȯɎȢ املǺاȁن الȞمومية 
  كل مقاولة لبيȜ السلȜ اƨديدة ǣاملزاد الȞلǣ Ɨاƨملة أو األشياǒ املستȞملة ǣالتǲزئة 
 ǣ اصةǹ سرة أوƧ أو ȣرفيةأو عملية صرȎمولةكل عملية مȞال 
 كل عملية ǩوسȔ لشراǒ وǣيȜ الȞقراǧ أو اǧɎǂ التǲارية والقيȴ الȞقارية 
 كل مقاولة لȎنȜ أو شراǒ أو ǣيȜ وإعادة ǣيȜ السȸȦ للمɎحة الƎية 
 ȸȦتاد أو مؤن للسȞل Ȝيǣو ǒكل شرا 
 كل ǖǩجري أو اȩتراȏ أو ȩرƶ ȏرǣ ɃاملȢامرة 
 ǲارة البحريةكل عقود التǖمƙ والȞقود األǹرɁ املتȞلقة ǣالت 
 ȴارهƶوإ ȴȩاȖاألجور الǣ لقةȞاملت ǧاȩاȦǩɍوا ǧياȩاȦǩɍكل ا 
  كل الرحǧɎ البحرية 

 Ƀانية .   د –ون البحرǮة الȞبȖال Ƀدƥ ȯ381  ص 2000كما.  
A. CHAO – Acconiers et Destinataires – Paris 1971    N  
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ȸ ـهل يȞتƎ مقاوȯ املناولة املينائية والتشوي   :Ȼ الȮȦرة Ȯƹننا أن نتساǾ ȯǒوانȩɎȖا مȸ ه
   يȞد عمƟ Ɏاريا ƜسǢ :الǩ ƔنȌ علɂ أنȼ  التǲارɃ  مȸ القانون 06 فقرة Ȧƞ 02هوȳ املادة 

ȼع    :...ǧكل مقاولة للتوريد أو اخلدما .  
ǖǣنȼ يȞد    " :ǣاȑɋافة إƂ هǾا فǚن املادة الǮالǮة مȸ القانون التǲارǩ Ƀقضي يف فقرőا الساȞǣة  

 ȼلȮش ǢسƜ ارياƟ… ويةƨارة البحرية واǲالتǣ ȨلȞيت ɃارƟ كل عقد ".  
املينائية والتشويƵ ȸا مȸ الȞقود التǲارية Ȧƞهوȳ هȻǾ املادة واملادة الǮانيةÛ وعليȼ فȞقدɃ املناولة 

ȸȮل ÛȻɎكورة أعǾالسادسة امل ȬلǾهل األمر ك  Ɣوالنقل ال ȠريȦوالت ȸالشح ȌƸ فيما 
مȸ  916 الɃǾ نǨȎ عليȼ املادة (  مل فيȩ ȼوارب التحميل أو وسائل أǹرɁ للشحȸ املينائي

  Ý .  )لبحرɃن ا
 Ɂاملستو ɂعل ǜارية املوجودة يف املوانǲالت ǧاȕالنشا ȸم ƎتȞǩ ȸاملناولة املينائية والتشوي ȯوأعما

Ûوǒاملينا ǧارسها مؤسساƢ زائرƨإدارية 10يف ا ǧاȕرية نشاǹاأل ȻǾه ȃارƢ جانبها Ƃوإ 
  .اȞǣة للدولةها سلȖة مينائية ونشاȕاǧ أمنية ƞساعدة السلȖاǧ األمنية الت

دȯ واملتمȴ علɂ ـ املتضمȸ القانون البحرɃ امل05Ȟ-98 مȸ األمر رȴȩ 982لقد نǨȎ املادة 
يشȮل Ȗȩر السȸȦ وأعماȯ املناولة املينائية والتشويÛȸ نشاȕاƟ ǧارية مينائية وư ȸȮƹارستها 

ƨللقانون ا Ȝȑاǹ Ƀاعتبار ȌǺجنسية جزائرية أو ش ȸي مȞبيȕ ȌǺكل ش ȣر Ȭوذل Ƀزائر
ȴيȚالتن Ȩريȕ ȸددة عǂا ȓلشرو.  

  ."Ƣارȃ نشاȕاȩ ǧيادة السȸȦ وإرشادها مȕ ȸرȣ السلȖة املينائية 
  :نستنتǰ مȸ نȌ املادة أن النشاȕاǧ التǲارية املينائية هي  

  
 ȸاملناولة املينائية والتشوي ȯأعما  
   Ȗȩر السȦينة 
   إرشاد السȸȦ وȩيادőا 

  
ǲالت ȓهما الشديد غري أن النشاȕباǩرɍ ȸاملناولة املينائية والتشوي ȯنا هو أعماǮƜ ȴيه ɃǾال Ƀار

  .ا مȸ الناحية الȞملية ǹاصةلية الناȩل البحرɃ للبضائȜ وǩداǹلهم

                                               
Contrats civils et commerciaux  - P485, 3em éditions – DALLOZ – François Collart Dutilleul  - Phili

Deleb  
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مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȞǩ Ȝاȩدية Ȗǩ Ûبيقا للقواعد الȞامة Û وهǾا ƞقتضɂ عقد النقل ان 
كما نȌ علɂ ذلȬ ( الشحȸ أو أɃ وǭيقة أǹرȸȮƹ Ɂ أن Ơل ƮلɃ ȼ للبضائȜ الɃǾ هو سند

 Ƀن البحر(.  
ǣ ةȑترȦمسؤولية م ȬلǾك Ƀل البحرȩومسؤولية النا Ƃاملادة الرجوع ا Ȍ802ن ȴȩاألمر ر ȸم 

املتضمȸ القانون البحرɃ املȞدȯ واملتمȴ ونȄȦ هȻǾ املسؤولية نȚمتها أحȮاȳ اȦǩاȩية  05
 Û وهي Ǿŏا ǩسمو علÛ 1964 ɂ الƔ انضمǨ إليها اƨزائر يف سنة  1924 لسنة سيل الدولية

 Û مȜ وجود اǹتȣɎ يف Ơديد نȖاȧ 1996 مȸ دستور 132ن الداǹلي Ȗǩبيقا ألحȮاȳ املادة
ƙǩاملاد ȸكل م ƙǣ الزمان Ǩحي ȸم Ȝللبضائ Ƀ739  و 802لنقل البحر Ƀالقانون البحر ȸم 

  .Ƃ والǮانية مȸ اȦǩɍاȩية الدولية املǾكورة ǓنȦا األو
Ǭ الزمان Ż واملشȮل القانوƆ املȖروǳ هو Ơديد نȖاȧ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ مȸ حي

لتحديد املسؤولية عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة ǣ ɍد مƠ ȸديد يǬ املȮان Û Ý و
  Ƀيب: عقد النقل البحر Ɠفم    ɂعل ȧاȦǩɍيف حالة ا ȼبيقȖǩ ȧاȖما هو ن Û Ý ينتهي Ɠدأ وم

ȣ ذلƙǣ Ȭ الȖرفƙ يف عقد النقل ويف حالة عدȳ اȦǩɍاȧ ما هو نȖاȖǩ ȧبيقȼ يف القانون الداǹلي 
Ý الدولية ǧياȩاȦǩɍ.  

Ȧرنسي  اɋشارة إƂ أنƟ ȼسيدا ملبدأ وحدة عقد النقل البحرɃ للبضائȜ ألɂȢ املشرع الوƟدر 
 ǣ ÛسبǢ 1936 أفريل 02وكǾلȩ Ȭانون ) فيما ȌƸ هǾا الȞقد  ( 1924ن التǲارɃ لسنة 

 Û Ȝȩللوا ƙالقانون ȸيǾمة هǒɎم ȳدȞل ǒوالقضا ȼقȦال ɂروحة علȖم Ǩكان Ɣالقانونية ال ǧاليا
ائرɃ وعوȏ  واملراسيȴ التنȦيǾية لÛȼ غري أن املشرع اƨزǣ ȼȑ1966القانون الȎادر يف سنة

ادة مȸ التǲرǣةÛ استقɂ أحȮاȳ عقد النقل البحرɃ للبضائȜ مȸ القانون الȦرنسي وȩواعد 
 ưا جȞل ȩانونƯ ƙتلƙȦ 1924 وانضȴ إƂ اȦǩاȩية ǣروكسيل الدولية لسنة 197811رȟ لسنة 

ȩɎة التȞاȩدية Û Ý أȳ علɂ عȩɎة ȩانونية واحدة Û فهل هǾا يȩ ȜȖȩ ƗȞانوƆ للȞ) يف الواȜȩ ( ن
د النقل البحرɃ للبضائȜ وǹروجا عȸ القواعد الȞامة ومبدأ وحدة الȞقد ȸȮƹ فيȖǩ ȼبيȨ أكǮر 

ȩɎȞال ȄȦن ɂديـنون علȩاȞلـة التȞال Ȝم ÛÝ ـة ȴ ȬلǾك ȔتلǺدد أو املȞأن النقل املت
 سند واحد ǣرا وƜرا وجوا وكǾلȬ النقل املتتاƞ ȜǣوجMultimodal Transport  ( Ǣ( ائȜ ـ

 اȦǩاȩياǧ دولية حديǮة وƁ ينȌ املشرع اƨزائرɃ سوɁ علɂ عقد النقل املتتاÛȜǣ وعقد النقل 
  .) ǣ Ȕ )    Connaissement directسند شحȸ مباشر

                                               
  . إƂ هȻǾ اȦǩɍاȩية الدوليةǩنȴȚ اƨزائر  أن
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Ơديد نȖاȧ عقد النقل البحرɃ للبضائȜ صȞوǣة واɋشȮالياǧ القانونية املȖروحة ǩ ɍقȤ عند 
ƃ مسؤولية الناȩل البحرȕ Ƀاملا أن التزاماȮƹ ȼǩنǩ ȼنȦيǾها شȎǺيا وǚǣمȮانياȼǩ اخلاصة لȸȮ غالبا 
 Ƀعقد النقل البحر ǾيȦل لتنǹيتد ɃǾواملناولة ال ȸالتشوي ȯل مقاوǮم ȸريǹǓ اصǺأش Ƃإ ǖǲ

ؤوɍ عȸ اخلسائر Ȝ وǣالتاƃ فهو يقوǣ ȳتنȦيǾ التزاماǧ الناȩل البحرɃ للبضائȜ فمȸ يȮون مس
 ȤلȮد يȩو ÛÝ ها منهاȢريȦǩ دȞǣينة وȦهر السș ɂعل Ȝالبضائ ȸبل شحȩ مولةƩاǣ Ȩلحǩ Ɣرار ال
 ƃالتاǣ ǴبȎفي ȼاملرسل إلي Ƃالبضاعة إ ȴتسليǣ واملناولة املينائية ȸالتشوي ȯمقاو Ȝللبضائ Ƀالبحر 

ȯتسǣ ȼاملرسل إلي ȼȦلȮينة أو يȦالس ȸع Ɏوكي ȸفم Ûالشحنة ȸع Ɏوكي ǴبȎل فيȩالنا ȸلمها م
  .ȻÝ اƩاǾ ǧɍيف كل هسؤوȯ كǾلȬ عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة

وإذا كلȤ الناȩل املتȞاȩد يف سند الشحȸ ناȩل ǹǓر ويسمɂ الناȩل الȞȦلي ǣتنȦيǾ جزǒ مȸ عقد 
بة إȢǩ Ƃيري الرحلة أو الȖريȨ أو  فȮيȖǩ Ȥبȩ Ȩواعد املسؤولية ونȄȦ السؤاȯ يȖرǣ ǳالنس

Ý Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ǧالتزاما ǾيȦنǩ واملناولة املينائية يف ȸالتشوي ȯل دائما مقاوǹدǩ Ȝم Ûة.  
 Ȝيȑاملوا ȸم ȸاملناولة املينائية والتشوي ȯاصة أعماǹالبحرية و ǜارية يف املوانǲالت ǧاȕوالنشا

 مȩ ȸبل ǣاȑɋافة إƂ هǾا فهي الȞملياǧ الƠ ƔدƬɎǹ ǧا أعلɂ دة الƁ Ɣ يسبȨ التȞرȏ إليها
 ǧهاƨا ɂعل ǳرȖǩ Ɣرة القضايا الǮك ƃالتاǣو ÛȜالبضائ ǢيȎǩ Ɣرار الȑاخلسائر واأل ȸم

  .ئية
ȌȎƸ الɎȎȦن ,و ǩسهيɎ لدراسة املوȑوع ارǖǩينا ǩقسيمȼ اǭɎǭ Ƃة فȎوȯ وانȩɎȖا مȸ هǾا 

لتȞريǣ ȤالȞقود كل واحد علɂ حدɁ و الȎȦل الǮالǩ Ǭتȴ فيȼ دراسة اǭɇار والنتائǰ   الǮاƆ ل
  .Ȼ الȞقود وƮاولة اɍجاǣة علɂ اɍشȮالياǧ القانونية املȖروحةǾ عȸ الȩɎȞة الǩ Ɣرƙǣ Ȕǣ ه
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ƃكالتا Ǭالبح ȴقسيǩ Ź ȼوعلي:    
  

    ȯȿɉا ȰȎȦال:ɍا    ȯɎȢالبحرية ست ǜيف املوان ƨزائرية اƂإ ȧرȖالت ȼفي ȴعقدويت  
ƆاǮال Ǭيف املبح ȸعقد التشوي Ż ȯاألو Ǭاملناولة املينائية يف املبح  

      ƆاǮال ȰȎȦال: ƙǮمبح Ƃإ ȼقسيمǩ Ź دȩو Ȝللبضائ Ƀل البحرȩمسؤولية النا    
ȬلǾك  

   ȯȿɉا ǬǶǤƫا: Ƃاستنادا إ Ȝللبضائ Ƀل البحرȩمسؤولية النا    
  رɃعقد النقل البح
    ƆاǮال ǬǶǤƫة :اȑترȦامل Ȝللبضائ Ƀل البحرȩمسؤولية النا    

Ƀزائرƨا Ƀبقا للقانون البحرȕ  
    ǬالǮال ȰȎȦال: Ȝللبضائ Ƀل البحرȩسؤولية الناƞ مة القانونية اخلاصةȚدد األنȞǩ    

  وǩداǹلها مȜ مسؤولية مقاوȯ التشويȸ واملناولة املينائية
    ȯȿɉا ǬǶǤƫاأل:ا ȣɎتǹسؤولية     اƞ لقةȞمة القانونية املتȚن

Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا  
    ǩداǹل مسؤولية املقاوȯ مȜ مسؤولية الناȩل :ǬǶǤƫ الǮاƆ    ا 

  البحرɃ للبضائȜ والنتائǰ املترǩبة عنها
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ǧاألو ǨǆǞال  
ǧȆǚالست  Ǽمينائ ǻكام القانون البحرƭƍ Ǻاستنادا إل

ǻالجزائر  

  
  

يف ( رية عدة نشاȕاǧ يقسمها الȦقȼ والقانون إƂ نشاȕاǩ ǧتȴ يف البحر Ƣارȃ يف املوانǜ اƨزائ
 ǒاملينا (Ȥالرصي ɂعل Ƀسة أǣاليا ɂعل Ɂرǹوأ.  

  Ȼيف امليا ȴتǩ Ɣال ǧاȕالنشا ȸم:  
  

     ȸȦر السȖȩ Remorquage   
   ȩ Le Pilotageيادة السȸȦ وإرشادها    

  
   Déchargement et Chargementالشحȸ والتȦريȠ  :  ومȸ النشاȕاǧ الƢ Ɣارȃ علɂ الياǣسة  

 80- 76 املȞدȯ واملتمȴ لɊمر رȴȩ 05-98 مȸ األمر رȴȩ 892غري أن املɎحȘ يف نȌ املادة 
  :مȸ القانون البحرɃ هو حȎر النشاȕاǧ التǲارية يف املوانǜ يف 

  
     ȸȦر السȖȩRemorquage  
     ȸاملناولة والتشوي ȯأعما Acconage  Manutention et   
  ȩ Pilotageيادة السȸȦ وإرشادها     

  
 Ƀي أو اعتبارȞبيȕ ȌǺكل ش ȣرȕ ȸم ȸȮư ƆاǮوال ȯاألو ȓارسة النشاư املادة ȻǾه ǨلȞوج
 أن يȮون األوȯ مȸ جنسية جزائرية والǮاǹ ƆاȜȑ للقانون اƨزائرɃ يف حȎȩ ƙرư ǧارسة 

  .هاÛ علɂ السلȖة املينائية فقȩȔيادة السȸȦ وإرشاد:    ȓ الǮالǬ وهو  

Mis en forme : Couleur de
police : Vert
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 املتضمȸ القانون 05- 98 مȸ الȮتاب الǮالǬ مȸ األمر رǣ12 ȴȩالرجوع إƂ الباب اخلامȄو
 ȴيȚلتن ȯل األوȎȦاملشرع ال ȼفي ȌȎǹ املينائي ȯɎȢستɍمل عنوان اƷ ȻدƱ ȴواملتم ȯدȞامل Ƀ

ȸللتشوي ƆاǮل الȎȦاملناولة املينائية وال ȳ.  
 املتضمȸ القانون البحرɃ 1976 أكتوǣر سنة 28 املؤرǷ يف 85- 76ن األمر رȴȩ يف حƙ أ

ƆاǮتاب الȮال ȸم Ȝǣاملشرع الباب السا ȼينة – عنون فيȦللس Ƀارǲالت ȯɎȢستɍا – "  ȸالشح
 ǜيف املوان Ƞي " ȸ873املواد م Ƃ884 إ ȴȩيف األمر ر ǨيȢأل Ɣالقانون 05-98 ال ȸاملتضم 

 ȯɎȢستɍا ȸم ȸاملناولة املينائية والتشوي ȯمقاو ȓاملشرع نشا ȯا حوǾŏو Û ȴواملتم ȯدȞامل Ƀ
ǜاملوانǣ ȯɎȢستɍا Ƃينة إȦللس Ƀ ȸȦل يف كون السǮتمǩ ة هامةȖنق Ƃشارة اɍا ȸد مǣ ɍ وهنا 

  .ديلا التǾȞة ƭهزة ǣوسائل للشحȸ والتȦريư Ƞا يǮري التساȯǗ حل مدɁ سɎمة ه
 ƙǣ أعماȯ التشويȸ وأعماȯ املناولة املينائية إذ 80-76 مȸ األمر رȴȩ 873وȦǩ Ɓرȧ املادة 

 علɂ أنǩ ȼتȴ عملياƠ ǧميل البضاعة يف املوانǜ ورصها وȦǩريȢها وعملياǧ أǾǹ وإرجاع 
 املȞدة Ȝ مȸ وإƂ الȞنƎ أو الياǣسة أو املستودعاǧ وكǾلȬ حراسة وحȘȦ البضائȜ املƕلة أو

ȏرȢا الǾƬ املؤهلة ǧاǞيƬا ȣرȕ ȸم ǜزيل يف املوان.  
 ȯل الدكتور كماȞا ما جǾا النحو وهǾه ɂيسري عل ɃرȎارة البحرية املǲانون التȩ ȯاȁɍو

ȼنǖǣ ȠريȦوالت ȸعقد الشح ȣرȞعقد النقل "  ي ȣراȕأحد أ Ȼقتضاƞ هدȞي ɃǾقد الȞهو ال
ملرسل إليȼ إƂ مقاوȯ متȌȎǺ للقياȞǣ ȳملياǧ شحȸ البضائȜ علɃ ɂ الناȩل Û أو الشاحȸ أو ا

  .13" ة أو ȦǩريȢها منها 
املقاوȯ   :  مȖȎلـǴ  مقاوȯ الشحȸ والتȦريȠعلɂ اǒ املȎريƙ ـȼ والقضـ الȦقȖلȨ وي
Ƀ ÛمليȞال Ȝȩة ومتداولة يف الواȞا شائŒوȮرنسي 14لȦل القانون الș يف ȻدƱ Ȝȑالو ȄȦون Û 

1966 ƙǩرنسي لسنة 51  و 50 يف املادȦال Ƀل القانون البحرș يف ȼأن ƙيف ح ȼ1936 من 
 ليȼ يȞتǮƞ Ǝاǣة ناȩل ƜرÛɃ وȖǩبȨ ع مقاوȯ الشحȸ والتȦريȠ املادة الǮامنة منȼ فقد كانحديد يف 

اȳ القانون  عليȼ أحȮنȖǩ ǨبȨ ص القانونية املتȞلقة Ȟǣقد النقل البحرɃ للبضائȞǣ Ȝد أن كا
  .ويȞتȻƎ الȦقȼ والقضاǒ علɂ حد سواǮƞ ǒاǣة ناȩل ǣرɃ ) 108 و 105املادɃ ) ƙǩ الȦرنسي 

وأعماȯ الشحȸ والتȦريȠ هي أعماȯ مادية Ɯتة إɍ أنǢƶ ȼ التȦرȩة فيها ƙǣ الȞملياǧ التǲارية 
ȯاملقاو ȼǣ ȳيقو ɃǾال Ƀارǲل الرص التǮحية مɎامل ǧيا )Commercial Arrimage (  والرص

                                               
ɃǾال ǬالǮتاب الȮال ȸمȑ ا البابǾملد هƷ  تابȮأن ال ƙيف ح ǜانون املوانȩ ȐȞالب ȻƎتȞاملينائي وي ȯɎȢستɍعنوان ا 

 ƆاǮالɃهو القانون البحر.  
 Ƀد–ون البحر  . Ƀدƥ ȯانية سنة –كماǮة الȞبȖص2000 ال Û 379.  
 Ƀد–ون البحر  . ȼـȕ ȯكما ɂȦȖȎص1998 –م Û 209.  
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الɃǾ يقوȼǣ ȳ الرǣانÛ فاألوȯ يتȞلǣ ȨاǂافȚة علɂ اƩمولة يف حArrimage Nautique (  ƙ( ي
  .Ɔ15 لǮباǧ السȦينة 

إƂ جانǢ التȦرȩة ƙǣ الȞملياǧ التǲارية والبحرية لȞقد الشحȸ والتȦريȠ الɃǾ هو يف اƩقيقة 
  ȸعقدي ȸع     :ȸعقد شح ȯان وصوȮم Ƀأ ȠريȦالت ǒيف مينا ȠريȦǩ وعقد ȸالشح ǒيف مينا 

Ûȼاملرسل إلي Ƃإ Ȝȸالتشوي ǧاملناولة املينائية وعمليا ǧعمليا ƙǣ رنسييȦاملشرع ال ȧفر  
كان يوجد يف املوانǜ الȦرنسية وحسǢ الȞرȣ السائد ǓنǾاك يف فقد :  ب أمɎها الواȜȩ الȞملي

 ȯاملا( شما Ȕيǂو ا Ȉمقاولو املناولة املينائية  ) نStevedors تةƜ مادية ȯعماǖǣ يقومون ȸيǾال  
  كانوا Acconiers التشويȸ  وƙ أن مقاولو البحر األǣيȐ املتوسÛȔ وȖǩلȨ عليهǩ ȴسمية مقاول

ǂافȚة علɂ ن ǣاȑɋافة إƂ الȞملياǧ املادية املتȞلقة ǣالشحȸ والتȦريȞǣ Ƞملياȩ ǧانونية مǮل ا
 ȼقȦال ɂروحة علȖم Ǩكان Ɣرا للمشاكل الȚرنسي ونȦل املشرع الȞا جư Ûعة وحراستها

 ويȦرƙǣ ȧ عملياǧ املناولة 1966 جوان 18اǒ الȦرنسيƙ يȎدر القانون التǲارɃ املؤرǷ يف
ȯا املقاوŏ ȳيقو Ɣال ȸالتشوي ǧمادية وعمليا ȯهي أعما Ɣالدرجة  وهي أ16ة الǣ انونيةȩ ȯعما

  ) . الȦرنسي . ب.   51ȧ  و 50املادǩان (   
 عقد:   Ƶ ȸا  املشرع اƨزائرɃ  وفȎل عقد الشحȸ والتȦريȠ إƂ عقدي اƟɍاȻ يف هǾاساروȩد 

 املتضمȸ القانون 05- 98  أحȮامهما يف القانون رȴȩ  و ȩاǣ ȳتنȚيȴالتشويÛȸعقد  املينائية و
Ƀ ȸيف املواد م ȴواملتم ȯدȞ912امل Ƃ926 إ ǧملياȞال ȸاملادية البحتة ع ǧملياȞال ȬلǾǣ اȩرȦم 

  .ا صبȢة ȩانونية
 ȼȞم ƙȞا يتư ȸاملناولة املينائية والتشوي ɃقدȞǣ اصةǹ أركان Ƃشر إǩ Ɓ ȻɎكورة أعǾواملواد امل

ما كȮل الȞقود يتȮونان مȸ األركان ع إƂ القواعد الȞامة يف القانون املدÛƆ وعليȼ فه
  :وعية الȞامة وهي  

  
   الرȑـا 
   اǂـل 
 Ǣوالسب   

  

                                               
 Lamy Transport – Tome II – 199  

RODIERE – Droit Maritime, P.207  - 11em René   
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Ƀالدكتور السنهور Ɂأما 17وير Ǣي والسبȑا التراƵو Ȕقد ركنان فقȞدد أن للȎا الǾيف ه 
ȳلتزاɍادر اȎم ȸدر مȎقد هو مȞأن ال ȴا رغǾه ÛقدȞيف ال Ȅولي ȳلتزاɍيف ا ȸهو رك.  

هو وجود إرادƙǩ متȖاǣقتǩ ƙتǲهان إƂ إحداǫ أǭر ȩانوǹ ÛƆاليتƙ مȸ عيوب التراȑي و
 وصادرة مȸ ذɃ أهلية وǩقȜ علƮ ɂل مستوȣ لشروȼȕ وǩتȼǲ لتحقيȨ سبǢ مشروع وهǾا ما 

 ȸاملواد م ȼامȮأح Ǩ54 Ƃ98 إƆالقانون املد ȸم .  
ملناولة املينائية ɍ يشترȓ القانون وɎǹفا لȞقد النقل البحرɃ للبضائȜ فǚن عقدɃ التشويȸ وا

  .ة ǭɋباőا سواǒ فيما يتȞلǣ Ȩاألعماȯ املادية أو األعماȯ ذاǧ الȎبȢة القانونية
  ƙǮمبح Ƃل إȎȦال ȴقسيǩ Ź ȼدراسة عقد املناولة املينائية :    وعلي ȼفي ȴتǩ ȯاألو Ǭاملبح

  ƆاǮال Ǭ   :إ Ǭكل مبح ȴقسيǩ Ȝم ȸعقد التشوي  ǢالȖم ǫɎǭ Ƃ   : الدراسة فيهاǣ ȯنتناو
 ȯاولة الوصوƮ أجل ȸم ÛȐويȞاملسؤولية والت Ɂفدعو ȯمسؤولية املقاو Ż قدȞريف الȕ ǧلتزاما

  :تيǲة التالية  
 ȠريȦوالت ȸقد الشحȞونة لȮامل ǧملياȞال ƙǣ لȎعندما ف Ƀزائرƨاملشرع ا ǴƱ 873املادة ( هل 

 ȴȩ80- 76ألمر ر Ƈالقد Ƀالقانون البحر ȸاملتضم  ( ȴȩيف القانون ر Ȍ05-98ون ȸاملتضم 
Ý ȸاملناولة املينائية والتشوي Ƀعقد ɂعل ȴواملتم ȯدȞامل Ƀن البحر.  

  

                                               
 Ɔيف القانون املد Ȕي– ȳلتزاɍادر اȎد– م  . ǯ  Ƀالسنهور ȧاȁص 1عبد الر Û 170.  
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ǧاألو Ƥالمبح  
  Manutention-Strevedoring   عقد المناولة المينائيـة

   
  

Ȯǣ Ûونȼ اȦǩاȧ يلتزƞ ȳوجبȼ شȌǺ أو مة ȦȎǣة عا  مȸ القانون املدƆ الȞقد54عرفǨ املادة  
 05- 98 القانون رȴȩ  يف حƙ أنƞ  ÛنÛǴ أو فȞل أو عدȳ فȞل شيǒ ماǹǓ ÛريȸشǺاص 

  منȼ 912مȸ القانون البحرɃ املȞدȯ واملتمƁ ȴ يȞرȣ عقد املناولة املينائية وإƴا عددǧ املادة 
 Ɣال ǧا  يŒأ ɂعل ǨȎشمل ع" شملها فنǩ هاȮورصها وف Ȝالبضائ ȠريȦǩو ȸشح ǧمليا

  ".ا وعمليƔ وȜȑ البضائȜ علɂ السȖوǳ التراǣية واملǺاȁن وأǾǹها
فشحȸ البضائȜ يقȎد ŏا عملية رفȞها مȸ الرصيȤ إƂ سǴȖ السȦينة أيا كانǨ الوسيلة 

Țنǩالبضاعة و Ǣيǩرǩ فهو Ƀارǲود هنا الرص التȎأما الرص واملق Ȭر ملة يف ذلǣل عناǹيمها دا
 ɂر أو علǣناȞها يف الȞيȁوǩ ȬلǾر وكȦالس ǒناǭأ Ȥك أو التلɎƬر اȖǹ قيهاǩ ريقةȖǣ ينةȦن الس

 ǖǣنɍ ȼ يي املتضمȸ القانون البحرǩ Ƀقض05-98 مȸ األمر رȴȩ 774 السȦينة مȜ الȞلȴ أن املادة
ɍ Ɣال ȓالشرو ȸمȑ ɍينة إȦالس ǴȖس ɂعل Ȝميل البضائƠ ونȮالرحلة وعندما ي ȸأم ȸد مƠ

ȳموȞال ȼوج ɂعل ȼارفا عليȞاميا ومتȚالة نƩا ȻǾيل يف ه.  
ويف حالة Ơميل البضائȜ علɂ سǴȖ السȦينة Ǣƶ علɂ الناȩل إعȳɎ الشاحǾǣ ȸلȬ ما عدا يف 

ȸالشاح Ȝم ȧاȦǩɍاǣ Ź دȩ ما إذا كان التحميل.  
علɂ سǴȖ السȦينة ǩ ƁتȞرȏ لȼ اȦǩاȩية ǣروكسيل الدولية Ƃ أن Ơميل البضائȜ اوƟدر اɋشارة 

  .1978 وهǾا Ɏǹفا لقواعد هامبورȟ لسنة 1924
أما فȬ البضائȜ فيȮون عند وصوȯ السȦينة إƂ ميناǒ التȦريȠ وإǹراجها مȸ الȞناǣر ويقȎد 

ل الƠ Ɣملها يد الȎناعلɂ الرصيȤ أو ووȞȑها علɂ السȦينة Ȧǩ ǴȖريȠ البضاعة إنزاƬا مȸ س
ȤرصيÛȳالقيا ǒل يف ميناȎƠ Ɣال ȸملية الشحȞل لǣهو املقا Ûȯالوصو ǒيف مينا ȠريȦوالت .  

 Ȝدف Ƃضي اȦǩقد وȞعليها يف ال ȨȦاملت ǧلتزاماɍا ɂا علǒناǣ املناولة املينائية ǧيد عملياȦنǩ ȴويت
املتضمȸ القانون البحرɃ املȞدȯ  05_98 مȸ القانون رȴȩ 913 وهǾا Ȗǩبيقا ألحȮاȳ املادة

ɂعقد املناولة املينائية ه ȌائȎǺف ȼوعلي Ûȴ:  
  

   أنȼ عقد رȑائي إذ يƎȞ فيȼ الȖرفƙ عȸ إرادőما 
ئية واملتȞاȩد مǩ ȼȞسديد اعقد ملزȳ للǲانبÛƙ فاملقاوȯ يلتزǣ ȳالقياǖǣ ȳعماȯ املناولة املين 

ȸم 
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 ư عمل ȁاƱإ ɂقود الواردة علȞال ȸم Ƈقدǩ عقود ȸم ȻƎتȞي ǒقهاȦال ȐȞǣ لȞا ج
 ǧة خلدماǮديƩاContrat de prestation de service  

 الدهÛȸ هو الȖبيȞة القانونية لȞملياǧ املناولة املينائية و إƂ أوȯ سؤاȸȮƹ ȯ أن يتبادر إن
اǒ علɂ أن  أمجȜ الȦقȼ والقضإذ يف هدا الȞقد أيسر ưا هو اƩاȯ عليȼ يف عقد التشويÛȸ جاǣة

  .ملياǧ املناولة املينائية هي عملياǧ مادية Ɯتة
 Ǹتاريǣ لياȞمة الȮǂا ȸادر عȎالقرار ال ÛاǾه ɂعل ȯاǮ22/07/1997وكم ȴȩر Ȥيف املل 

15325ɃǾيف  وال ǒجا ȼـǩياǮا أن القرار ...  : حيƞو  Ɓ املنتقد Ȝالبضائـ ȠريȦǩ ƙǣ يزƹ – 
 مȸ القانون 790التسليǣ ȴاملƖȞ القانوƆ فانǹ ȼرȧ املادة  وعملية –هي ƭرد عملية مادية

 الȖبيȞة القانونية لȞملياǧ املناولة إƂوسيتȴ التȞرȏ ( حرɃ و يتƙȞ مȼȞ نقȐ القرار املنتقد
ƆاǮال Ǭيف املبح ɎيȎȦǩ رǮكǖǣ ȸالتشوي ǧعمليا Ȝقارنتها مƞ ينائية. (  

عملياǧ رص البضاعة وفȮها وعمليƔ وȁ Ȝȑيادة علɂ هǾاÛ هناك رأɃ فقهي يرɁ أن 
ǹية وأǣالترا ǳوȖالس ɂعل ȜضائǾ لة يفǮاملادية األصلية املتم ǧملياȞية للȞبǩ ǧها منها هي عمليا

 ƔمليȠريȦالت ȸالشح.  
والȞقد يضȜ التزاماǧ علɂ عاȕ Ȩǩرفيȼ وȩد عرȐȞǣ ȣ الȦقهاǒ اɍلتزاȮǣ ȳونȼ حالة ȩانونية 

ƙȞم ȌǺقتضاها شƞ  فمحل ƃالتاǣو Ûعمل ȸمتناع عɍاǣ مل أوȞǣ ȳالقياǣ أو Ɨعي Ȩنقل حǣ 
  :ȳ أو الȞقد هو ǭɎǭة أنواع 

  
   اɍلتزاǣ ȳنقل ملȮية أو حȨ عيǹǓ Ɨر 
   اɍلتزاȞǣ ȳمل 
   اɍلتزاǣ ȳاɍمتناع عȸ عمل 

  
ÛɃ فما هي  هȻǾ   مȸ القانون البحر912ويقوȳ مقاوȯ املناولة املينائية ǖǣعماȯ ذكرőا املادة  

ȻɎكورة أعǾة املǭɎǮاألنواع ال ƙǣ ȸم ȯاملقاو ȳوما هو نوع التزا Ûȯ.  
 ȳقوǩ فهل Ûكورة يف عقد املناولة املينائيةǾامل ǧلتزاماɍحد اǖǣ املناولة املينائية ȯل مقاوǹوإذا أ

Ý وما نوعها ÛÝ ȬلǾة لǲنتي ȼليت.  
ȼǩ مȩ ȸبل املتȞاȩد مǣ ɍ ÛȼȞد مȞǩ ȸويضȼ للضرر الɃǾ وعند ȩياȳ مسؤولية املقاوȞǣ Ûȯد مقاȑا

ȸȮƹ ȼ التساȯǗ كǾلȬ حوȕ ȯريقة هǾا التȞويÛȐ وإن كان املقاوȯ ـ ǾƬا األǹريÛ وعلي
 Ƀل البحرȩغرار النا ɂديد املسؤولية علƠ ȸوم Ûانونيةȩ عقدية أو Ǩأكان ǒسوا ǧاǒاȦعɋا ȸد م
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ǒقهاȦال ȐȞǣ اصة وأنǹ ÛȜ قد النقلȞية لȞبǩ ȼكما أن أعمال Ûȼيǣأو مندو ȼيȞǣاǩ ȸم ȼونƎتȞي
Ý ɃرƜ عقد نقل Ȼحد اعتبار Ƃووصل األمر إ ȐȞر البȚيف ن Ƀ.  

 ȤيȮف Ûمولة أو البضاعةƩا ȸع Ɏينة أو وكيȦالس ȸع Ɏاملناولة املينائية وكي ȯون مقاوȮد يȩو
Ý عنها ȐويȞالت ȴيت Ȥوكي ȼمسؤوليت.  

  : هȻǾ األسǞلة وغريها ǩ Źقسيȴ املبحǬ إǫɎǭ Ƃ مȖالǢ  لǣɂة علɌجا
  

     ȯȿɉا ǢȲȖƫعا:ا ɂعل Ȝقǩ Ɣال ǧلتزاماɍا    ǩريف عقد املناولة املينائيةȕ Ȩ  
      ƆاǮال ǢȲȖƫا:ȼǩالتزاماǣ املناولة املينائية ȯمقاو ȯɎǹإ ȸة عƟاملسؤولية النا      
    ǬالǮال ǢȲȖƫاملسؤ:ا Ɂعنها    دعو ȐويȞولية والت  
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ǧاألو ƚالمطل  
   عقد المناولة المينائية18اȅلتزاماƟ الناشƖة عن

  
  

:    يضȜ عقد املناولة املينائية كȮل الȞقود امللزمة للǲانبƙ التزاماǧ علɂ عاȕ Ȩǩرفيȼ وƵا  
ȼǩدماǹ Ǣالȕ أو ȼȞد مȩاȞواملت ȯ ) Ƀيف القانون البحر ǒا) كما جاȞأحد املت ȳهو والتزا ȸديȩ

لمتȞاȩد األǹرÛ وعليȼ نتناوȯ أوɍ التزاماǧ املقاوȯ يف فرع أوŻ ȯ التزاȳ املتȞاȩد مȼȞ يف فرع 

  
  ǧرع األو:ǧالمقـاو Ɵالتزامـا      
 املتضمȸ القانون البحرɃ املȞدȯ واملتمȴ الȞملياǧ 05- 98 مȸ القانون رȴȩ 912حددǧ املادة 

املينائية والǩ ƔشȮل يف نȄȦ الوǨȩ التزاماǧ املقاوÛȯ يرǩبها عقد املناولة شملها عقد املناولة 
ȼقǩعا ɂ19ة عل.  

وهي أعماȯ مادية Ɯتة ȩد يتȨȦ الȖرفان يف الȞقد Û علɂ أن يقوŏ ȳا املقاوȯ كلها أو ȐȞǣ منها 
  .و الشاحȸ أو املرسل إليȼيف ȯɎǹ األجل املتȨȦ عليǣ ȼناǒا علɂ عقد املناولة الɃǾ يرǣ ȼȖǣالناȩل أ

 Ȝالبضائ ȸشح ǧملياȞǣ ȯاملقاو ȳويقو "Chargement  "   رصها "Arrimage "  ǴȖس ɂعل
Ȝالبضائ Ȭف Û رǣناȞل الǹة أو دا "Désarrimage "              هاȢريȦǩ Ƀينة أȦالس ȸا مƬإنزا Û

Déchargem " Ǔ ɎمȞها منها مستǾǹن وأȁاǺها يف املȞȑو و ȸوأجهزة متنوعة فالشح ǧɍ
 ȨلȞǩ إذا Ǣيǣاألناǣ ائمة أوȞال ǧاȞالرافǣ أو Ȥالرصي ǧاȞرافǣ ينة أوȦالس ǧاȞرافǣ ȴيت ɎǮم Ƞي

ǧاȦȖأو ش ȯسوائل كالبتروǣ "Suceuse  "  ȸيدة عȞǣ ينةȦالس Ǩبوب وإذا كانƜ األمر ȨلȞǩ إذا
Û وǩتȖور هȻǾ األجهزة واǣ ǧɍɇتȖور السȸȦ  20ل أو املواعƙيÛȤ يشحȸ املقاوǣ ȯالȎناد

                                               
 البȐȞ عدȳ سɎمة ǩوجيȼ الدراسة Ʋو مقاوȯ الشحȸ والتȦريǣ Ƞدɍ مǩ ȸوجيهها لدراسة عقد الشحȸ والتȦريȠ ذاȼǩ ألن 

Ǩمولة ووكيل للترانزيƩينة أو اȦوأمينا للس ȠريȦوالت ȸللشح ɍون مقاوȮد يȩ )Transitaire.(   
أو  ) Charte partie( وȁ أن يرǩبȔ مقاوȯ املناولة املينائية مȜ الشاحȸ أو مȜ املرسل إليƞ ȼوجǢ شرȓ يف مشارȼȕ اƜɋار 

  ȸشح )Connaissement.(   

أن املشرع اƨزائرɃ أشار إليȼ يف  ما جȞل وأɃ فقهي يȞتƎ مقاوȯ املناولة املينائية ناƜ Ɏȩريا أو ناǣ Ɏȩريا غري أنȼ منتقد ولو 
91 ȴȩالقانون ر ȸاملادة  05-98 م ǨȎإذ ن     : ȠريȦوالت ȸالشح ǧعمليا ȯɎǹ Ȝالبضائǣ رار امللحقةȑاأل Ǩǭإذا حد

   .…لɃǾ استȞملǨ فيȩ ȼوارب التحميل
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كة يف املوانǜ واȁدياد وكǮرة البضائȜ كما ơتلȕ Ȥريقة الشحȸ والتȦريȠ كǾلȬ حسǢ نوع 
 Ǭذاǧ الرافȞاǧ الȞمودية أو األفقية أو ذاǧ األǣواب الȦǩ ƔتǴ علɂ رصيȤ امليناǒ حي:    ة 

  .  ووصل التȖور إƂ استȞماȯ اƩاوياRoll-on-roll-off" ǧ"  مل الدحرجة  
 ƙǣلوȖهيل املǖة املهنية والتǒاȦȮال ǧلباȖمت Ǣحس ǧملياȞال ȻǾŏ ȳأن يقو ȯاملقاو ɂعل Ǣƶو

  . املتضمȸ القانون البحرɃ املȞدȯ واملتم05ȴ-98 مȸ القانون رȴȩ 914ا إƂ أحȮاȳ املادة 
ȓدد شروƠ ȼانية أنǮا الőاملادة يف فقر Ǩافȑوأ ȴيȚالتن Ȩريȕ ȸع ȓا النشاǾارسة هư ǧياȦوكي 

  .إƂ يومنا هǾاȞǣد ن املرسوȳ التنȚيمي Ɓ يȎدر
 1422 شواȯ عاȳ 22 املؤرǷ يف 01-02 مȸ املرسوȳ التنȦيɃǾ رȴȩ 24وǣاملقاǣل ȩضǨ املادة 

ينبȢي ǩشȢيل :    "  الƷ ɃǾدد النȚاȳ الȞاɍ ȳستȯɎȢ املوانǜ وأمنها  2002 يناير سنة 06
دمƙ مؤهلƙ وعتاد مɎئȴ يف عملياǧ املناولة سواǒ كان ذلȬ علɂ مƒ السȸȦ أو علɂ الياǣسة 
 ȻǾƬ ددةǂا ȯجاɇا ȳاحترا Ȝالتقنية واألمنية م ȣروȚال ȸكل عملية مناولة يف أحس ȴتǩ

ǧ."  
Ƃ الوسائل البشرية ǣوسائل مادية كما ويستƙȞ مقاوȯ املناولة املينائية يف أداǹ ǒدماǣ ȼǩاȑɋافة إ

أǭناǒ :    "  مȸ املرسوȳ املǾكور أعǨ45  ȻɎ اɋشارة إليÛ ȼ ويف هǾا الȎدد نǨȎ املادة
ǧ شحȸ البضائȜ أو ȦǩريȢها يȦضل استȞماȯ اǧɍɇ واملنشǧǔ املينائية املوجودة علǣ ɂاȩي 

  ". إɍ يف حاȤȞȑ ǧɍ مردودها ل الƢ ƔتلȮها السȦينة والȩ Ɣد ǩستȞملها
وɍستȞماȯ الوسائل البشرية واملادية أǭناǒ الشحȸ والتȦريȠ أو مȸ يقوȻǾŏ ȳ الȞملياÛǧ أǭر كبري 

   :Ơديد املسؤوȯ يف حالة وȩوع ǹسائر وأȑرار ǣالبضاعة
تƎ فǚذا ȩاŏ ȳا الناȩل ǣواسȖة األجهزة اخلاصة ǣالسȦينة وحدǹ Ǩǭسائر وأȑرار ǣالبضاعة أع

 مسؤوÛɍ أما إذا استȞملǨ الوسائل البشرية واملادية ملقاوȯ املناولة املينائيةÛ أسندǧ املسؤولية 
  .عند اǭباȼǞȖǹ ǧألǹري

  املǾكورة أعȻɎ أƵية ǣالȢة ǹاصة وأنȼ علɂ سبيل املǮاȯ 45وهǾا ما Ȟƶل لنȌ املادة  
ȴȩر Ȥزائر يوجد الرصيƨا ǒ11سة ميناŎيف  ا ȣرȞال Ɂجر ÛةǮائية حديǣكهر ǧاȞرافǣ هز

 ɂورة وكافية إلعلȖا جد متőأجهز Ǩولو كان ȼǩأجهز ȯماȞاست ɂعل ȼǣ رسوǩ Ɣال ȸȦالس ȳزا
ȠريȦأو الت ȸ.  

 ǧة عملياȎوصƝ لقةȞا واملواد املتǾه ȏارȞيت ɍل أǣاملقاǣ ȼسȦن ǳرȖي ɃǾال ȯالسؤا ȸȮل
 املتضمȸ القانون البحرɃ املȞدȯ 05-98 مȸ القانون رɍ ȸ892 ȴȩسيما املادة  املينائية والتشوي

  . الƷ ɃǾدد النȚاȳ الȞاɍ ȳستȯɎȢ املوانǜ وأمنها 01Ý- 02 مȸ املرسوȳ التنȦيÛȴ47 ɃǾ واملادة 
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 1966 جوان 18 الȎادر يف 420-66 مȸ القانون رȴȩ 50أما يف فرنساÛ فقد نǨȎ املادة 
 ȯل يف  ألعماǮتمǩاملناولة املينائية و ȯا مقاوŏ ȳيقو Ɣاملادية ال " Ȝȑالوǣ لقةȞاملت ǧملياȞكل ال

 ɂها علȞȑها منها ووǾǹن وأȁاǺها يف املȞȑو ǧعمليا Ȭا يف ذلƞ Ȝالبضائ ȠريȦǩينة وȦلس
  .21"  وǳ التراǣية 

لة املينائية وما ȞǩتƎ عملياǧ ونȚرا لȞمومية النȌ فقد حاوȯ الȦقȼ والقضاƠ ǒديد عملياǧ املناو
ȑروريةÛ فȦي البداية يǾǹǖ املقاوȯ البضاعة مȸ مȮان ǩواجدها إƂ الرصيŻ Ȥ يشحنها أو 

 ويقوȞǣ ȳد هǾا 22 )1986 أفريل ȩ24رار ƭلȩ Ȅضاǒ إكȄ الȎادر يف (  فوȧ السȦينة 
ȩرار ƭلȩ Ȅضاǒ ( د ميناǒ الوصوȯ ها يف الȞناǣر وƟرɃ نȄȦ الȞملياǣ ǧالȖريقة الȮȞسية عن

   ) .1985 ماɃ 15لƑ يف 
 مȩ ȸانون التǲارة البحرية علɂ التزاماǧ املقاوȯ 148يف حƙ أنȼ يف مȎرÛ نǨȎ املادة 

Ƀ– املناولة املينائية ǧعمليا ƙǣ ȧرȦي ɍ ɃرȎون القانون املȮاملناولة املينائية ل ȯمقاو Ȅولي 
 ȸالتشوي ǧا–  ) ƂوɊية لȞبǩ انيةǮال ƎتȞإذ ي:  (  

  
يقوȳ املقاوȯ البحرƛ ɃميȜ الȞملياǧ املادية اخلاصة ǣشحȸ البضائȜ علɂ السȦينة أو .  1"  

  ها منها
   2  . ȼأو املرسل إلي ȸهز أو الشاحŎساب اƩ ȳالقياǣ Ƀالبحر ȯاملقاو Ƃهد إȞأن ي ȁوƶو

ȠريȦوالت ȸالشحǣ لةȎمت Ɂرǹأ ǧ ينة أوȦوكيل الس ȸم Ǵصري ȧاȦǩاǣ اŏ ȤلȮأن ي ȓشرǣ 
  " الشحنة  

  
 Ƀالبحر ȯاملادة ( فاملقاو Ȍيف ن ǒما جا Ǣل يف ) حسǮتمǩ Ɣاملادية البحتة ال ȯاألعماǣ ȳيقو

ǧ الشحȸ والتȦريÛ Ƞ املتضمنة ǣالضرورة حȘȦ البضاعة ورȩاǣتها ưا Ȟƶل األعماȯ اȑɋافية هي 
  . وهȻǾ األǹرية Ƭا صبȢة ȩانونية23ديȞةة والو

  .وهǾا رأɃ منتقد لوجود فرȧ كبري ƙǣ عملياǧ املناولة وعملياǧ حȘȦ البضاعة ورȩاǣتها
   

                                               
Article 50 de la loi N°66-420 du 18 juin 1966  :    “ Toutes les opérations qui réalisent la mise à bord   

marchandise, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préala
la suite néces

                    
Lamy Transport 1997, N° 439  

 Ƀد–ون البحر  . Ƀدƥ ȯــة –كماȞبȕ 2000 383 ص.   
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  ǼانƦع ال:ǧالمقـاو ǔالتزام المتعـاقد م      
 رȴȩ   مȸ األمر913أهȴ التزاȳ يقȜ علɂ عاȨǩ املتȞاȩد مȜ مقاوȯ املناولة املينائية ǩضمنتȼ املادة  

05ǧل اخلدماǣمقا Ȝوهو دف ȴواملتم ȯدȞامل Ƀالقانون البحر ȸاملتضم .  
واألصل أن أجرة املقاوȯ يتƠ ȴديدها يف الȞقد ǣاȦǩاȧ الȖرفÛƙ لȸȮ مȸ ناحية الواƱ Ȝȩدها 

  .  ǩضȞها السلȖة املينائية ƞقتضȩ ɂرار ǩنȚيمي أو حسǢ عرȣ امليناƞ TarifǒقتضȞǩ ɂريȦة  
لتȞريȦة حسǢ نوع البضاعة Û وŒȁا ȩ ÛيمتهاÛ حǲمها والȖريقة أو الوسائل املستȞملة ا وȮǩون 

 ǒن سواȁاǺامل Ƃها إǾǹية أو أǣالترا ǳوȖالس ɂها علȞȑو Ȝها مȮها أو رصها أو فȢريȦǩ ها أو
ئية يȞتȻƎ  هȻǾ الوسائل مادية أو ǣشريةÛ واملدة الǩ ƔستȢرȩها الȞملياǧ وعليȼ فȞقد املناولة املينا

   ȐContrats Types مȸ الȞقود النموذجية 
والȞقود النموذجية هي عقود مȖبوعة ǩوجد ǮȮǣرة يف التǲارة البحرية نȚرا للسرعة الǩ ƔتȖلبها 

كماƥ ȯدɃ الȞقود النموذجية مȎدرا مȸ مȎادر القانون .őاǣ Ûاȑɋافة إƂ هǾا فقد اعتƎ  د
Ƀ24.  

 ألن التȞريȦة ǮƢل إƶاǣا دائما 25ية يراها جانǢ مȸ الȦقȼ علɂ أŒا عقود إذعانوالȞقود النموذج
 اخلدماȸȮƹ ɍ ǧ اɍستȢناǒ عنها أو ƯالȦتها وǣاألȌǹ يف املوانǜ الǩ Ɣوجد ŏا احتȮار املناولة 

  .26ة مȩ ȸبل ȐȞǣ املؤسساǧ أو مؤسسة واحدة
ɍلتزاȳ ما هو اɋجراǒ الȸȮƹ ɃǾ اơاذȑ ȻدƸ ÛÝ ȻتلȤ األمر وإذا أǹل املتȞاȩد مȜ املقاوǾŏ ȯا ا

ȼأو املرسل إلي ȸل أو الشاحȩهو النا ȯاملقاو Ȝد مȩاȞفيما إذا كان املت ÛالةƩا Ȼ:   
فǚذا كان املتȞاȩد مȜ املقاوȯ هو صاحǢ البضاعة Ȯƹنȼ حبسها إƂ غاية استيȦاǒ  حقȼ أو ǣيȞها 

ȩ نيةȞامل ǧاȖها دة السلȁاوƟ دȞǣ هاملانوناȮا مالŏ ǢالȖدون أن ي ǒامليناǣ القانونية ǫوȮدة امل Û
  . ما Ȯǩون هȻǾ السلȖة هي ادارة اƨمارك

 Ȝجرها ويقǖهزها أو مستƭ ينة أوȦا للسȮل وكان مالȩهو النا ȯاملقاو Ȝد مȩاȞأما إذا كان املت
يمȮنȼ القياǚǣ ȳجراǒاǧ اǲƩز فاولة املينائيةÛ عاǩقȼ وفȨ اȦǩاȧ األȕراǩ ȣسديد أجرة عملياǧ املن

 ȸاملواد م ȳاȮأح Ƃينة استنادا إȦ150لس Ƃ160/08  إ   Ƃافة اȑɍاǣ Ƀالقانون البحر ȸم
  . و ما يليها مȩ ȸانون اɍجراǒاǧ املدنية350

                                               
   .15  ص2000 الȖبȞة الǮانية –كماƥ ȯدɃ . نون البحرɃ د
   14 الȖبȞة الǮانية  ص–كماƥ ȯدɃ . نون البحرɃ د

BERERD-(G)  les Entreprises de Manutention dans les Ports Maritimes  page N  
تȞلقة  ǣسبǢ عدȖǩ ȳبيȨ النȎوص القانونية امل– كمؤسسة ميناǒ اƨزائر –ما هو اƩاȯ حاليا ƞؤسساǧ املوانǜ اƨزائرية

  . Ȏة
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ǼانƦال ƚالمطل  
  مسƐوليـة مقاوǧ المناولة المينائيـة

  
  

مسؤولية عقدية ومسؤولية ǩقȎرييةÛ فاملسؤولية :    ةǩ Ûنقسȴ املسؤولية إȖǩ Ƃبيقا للقواعد الȞام
ة هي جزاǒ اǣ ȯɎǹɋالتزاȳ عقدɃ واملسؤولية التقȎريية هي جزاǒ الȞȦل الضار أو الȞȦل الȢري 

  . نتيǲة اǣ ȯɎǹɍالتزاȩ ȳانوƆع
  :وللمسؤولية سواǒ أكانǨ عقدية أو ǩقȎريية ǭɎǭة أركان  

  
1.  ǖȖاخل  
   الضرر .2
   عȩɎة السببية ƙǣ اخلǖȖ والضرر .3

  
 ȼǩدماǹ Ǣلȕ ȸم ȻاƟ ɍمسؤو ÛȼǞȖǹ يف حالة Ûاملناولة املينائية ȯون مقاوȮا ما …ويǾه Û 

  .  املتضمȸ القانون البحرɃ املȞدȯ واملتم05ȴ-98  مȸ األمر رȼǣ 915  ȴȩ املادة  
 ƙفرع Ƃإ ǢلȖامل ȴنقس Ȍا النǾƬ ÛɎليƠا:    و  ȯرع األوȦل    : Ż ȯاملقاو ǧدماǹ Ǣالȕ

  ƆاǮاملناولة املينائية:     ال ȯمسؤولية مقاو ȃأسا.  
  

  ǧع األو:ǧالمقـاو ƟدمـاƱ ƚالǍ       
 ȯاملقاو ǧدماǹ Ǣالȕ إن ȼȞد مȩاȞأو :   هو املت ȼأو املرسل إلي ȸل أو الشاحȩون الناȮد يȩو
Ǿهو ال ȸفالشاح Ûانوناȩ ȴله ɂالبضاعة عل Ȝȑوǣ ȳيقو Ƀƒعقد م ȣراȕينة وهو أحد أȦالس 

 الناȩل سند الشحǣ ȸناǒا علȕ ɂلبȼ وهو ǣالتاƃ املتȞاȩد ȎدرالبحرɃ للبضائȜ وهو كǾلȬ الɃǾ ي
ȼأو املرسل إلي Ȝون البائȮد يȩو ȼȞر م.  

رسل إليȼ مȸ مȮان إƂ أما الناȩل فهو الɃǾ يقوǣ ȳنقل البضاعة ǣناǒا علȕ ɂلǢ الشاحȸ أو امل
ǒمينا Ƃإ ǒمينا ȸون مȮǩ أن ǢالȢلد والǣ ر يفǹǓɃدر سند أȎوهو م ÛɁرǹدولة أ Ƃدولة إ ȸم 

 ,ȸPropriétaire de navire وموȼȞȩ وȩد يȮون هو مالȬ السȦينة أو ƭهزها أو مستǖجرها  

Armateur ou Aff.   
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 أو صاحبها أɃ املشترɃ الȞǩ ɃǾاȩد ƞوجǢ عقد ǣيȜ يف حƙ أن املرسل إليȼ هو مالȬ البضاعة
ائȜ يف البلد املȎدر أو ميناǒ القياȳ وهو الƹ ɃǾلȬ اȨƩ يف استȳɎ البضاعة ويتȞǩ ȴيينȼ يف سند 

  املتضمȸ القانون البحرɃ 05-98  مȸ األمر رȸ784  ȴȩ حسǢ ما جاǒ يف نȌ املادة 
  : واملتمȴ كما يلي  

  
  هو اسȴ الشȌǺ املوجود يف سند الشحȸ:   كان سند الشحȸ اƧيا  إذا  .1
:    هو الشȌǺ الɃǾ يȮون ألمرȻ ويف حالة Ơويل السند  :    إذا كان السند ألمر   .2

ȼهر لȚر مǹ  
3.   ȼاملƩ إذا كان السنـد     :ȯالسند عند الوصو ȳيقد ɃǾال ȌǺهو الش  

   
Ȝد مȩاȞللت ȼل أو املرسل إليȩل الناǮƹ دȩل هو وكيل وȩفبالنسبة للنا Ǣأو نائ Ɔانوȩ لǮư ȯاملقاو 

  أما ǣالنسبة للمرسل إليȼ فهو وكيل اƩمولة أو الشحنة   Consignataire de navireة  
Consignataire de carg.   

 Ɏون وكيȮد يȩينة وȦالس ȸع Ɏوكي ƃالتاǣل وȩالنا ȸع Ɏوكي ȼسȦن ȯون املقاوȮد يȩ ȼغري أن
  .رسل إليȼ أو املرسل إليهȴ ويȮون ǣالتاƃ وكيɎ عȸ اƩمولة أو البضاعة

Ý ȼسȦن Ȝد مȩاȞالت ȼل ȁوƶ الة هلƩا ȻǾويف ه.  
 مƁ77 ȸ يتȞرȏ القانون البحرɃ إƂ هȻǾ املسǖلة وǣالرجوع إƂ القواعد الȞامة Ʊد أن املادة 

Ȝ نȦسǣ ȼاسȴ مȸ ينوب عنȼ سواǒ أكان التȞاȩد ن املدǩ Ɔقضي ǖǣنƶ ɍ ȼوȁ لشȌǺ أن يتȞاȩد م
ȼ هو أƩ ȳساب شǹǓ ȌǺر دون ǩرǹيȌ مȸ األصيلÛ غري أنȸȮƹ ȼ لɊصيل أن ƶيز التȞاȩد 
مȜ مراعاة ما يقضي ȼǣ القانون وȩواعد التǲارةÛ فǚذا Ȟǩاȩد الناȩل مȜ مقاوȯ املناولة املينائية كان 

ȸع ȼيف مواجهت ɍري مسؤوǹأل ÛقدȞال ǾيȦنǩ ري يفǹǖالبضاعة أو التǣ حقةɎرار الȑاخلسائر واأل 
كان املتȞاȩد مȜ املقاوȯ هو املرسل إليȼ كان األوȯ مسؤوɍ يف مواجهتȼ عȸ أȑ Ƀرر أو ǩلȤ أو 

ȸهو الشاح ȯاملقاو Ȝد مȩاȞن إذا كان املتǖهو الش ȬلǾالبضاعة وك ǢيȎي.  
 ȸع Ǵبري صريȞǩ هناك ȸȮي Ɓ وإذا ȓيشتر Ɓ اصة وأن القانونǹ Ûلȩوالنا ȯاملقاو ƙǣ رادةɋا

ة ǭɋباǧ عقد املناولة ورسǨ السȦينة ǣامليناư ǒا يستلزǩ ȳدǹل املقاوɍ Ûȯسيما إذا كان ǾƬا 
Ý منياȑ هماȖǣأن هناك عقد ير ȯالقو ȸȮƹ فهل ȠريȦوالت ȸالشح ǧملياȞار لȮاحت .  

ةƱ Ûد أن التراȑي الɃǾ هو أحد أركان الȞقد يتǣ ȴتȖاȨǣ إرادة ǣالرجوع إƂ القواعد الȞام
  ƙ    : بريȞون التȮد يȩو Ûمنياȑ ا أوƷون صرȮد يȩ رادةɋا ȸبري عȞوالت Ûȯبوȩاب وƶإ
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ǣ ǴاللȘȦ أو ǣالȮتاǣة أو ǣاɋشارة املتداولة عرفا كما يȮون ǣاơاذ موɍ Ȝȑ يدع أɃ شȬ يف 
  .حبȼ علɂ مقȎود صا

 ƎتȞي ǒيف املينا ȼينتȦسǣ ل عندما يرسوȩاب فالناƶɋاǣ ǳروȖامل ȯالسؤا ȸة عǣجاɋون اȮǩ اǾŏو
ȠريȦاملناولة املينائية عملية الت ȯمقاو Ƃن يتوǖǣ ȼمن Ɨمȑأو ȸالشح .  

 الƷ ɃǾدد 2002 يناير 06 املؤرǷ يف 01-02 مȸ املرسوȳ التنȦيɃǾ رȴȩ 20غري أن املادة 
ȯɎ  ما يلي ɂعل Ȍنǩ وأمنها Ûǜينة :    "  املوانȦالس ȠريȦǩ أو ȸشح Ǣلȕ ȳي أن يقدȢينب

ة املينائية مȕ ȸرȣ وكيل السȦينة أو املؤسسة املȮلȦة ǣاملناولة وعندما يتȞلȨ األمر Ɯمولة Ƭا 
  ".ملالȸȮƹ Ȭ أن يتǩ ȴقدƹها مȩ ȸبل صاحبها أو وكيل البضاعة

Ʒ Ɓ القانون ȸȮل ȯاȎǩاعتبار ا ȸȮƹ هل ƃالتاǣا وǣتوȮون مȮأن ي ȓيشتر Ɓو ǢلȖل الȮدد ش
ɂاملرسǣ ينةȦون السȮǩ يا عندماȦǩها ȯاملقاوǣ En Rade  ȣرȞال Ǣمل حسȞال ȼǣ Ɂكما جر  

Ý ȠريȦوالت ȸلبا للشحȕ ǒامليناǣ د.  
Ƃإ ǢلȖيقدمون ال ȸيǾاص الǺدد األشƷ ȻɎكور أعǾاملادة امل Ȍا  إن نƵة املينائية وȖالسل :  

  
  وكيل السȦينة 
   املؤسسة املȮلȦة ǣاملناولة 

  
  Ȭاملال ȄȦا نƬ مولةƜ األمر ȨلȞǩ وإذا:  

  
   مȩ ȸبل مالȬ اƩمولة 
   مȩ ȸبل وكيل الشحنة أو البضاعة 

  
ȯاملقاو Ȝد مȩاȞدد املتƷ ɍ ÛاǾغري أن ه.  

ارة أǹرɁ أعماȯ املناولة املينائية مǣ ȸاȑɋافة إƂ هǾا فǚن الشحȸ والتȦريȠ والرص والȬȦ وȞǣب
 ƙǩيف املاد Ȭذل ǒالقانون كما جا Ȍنǣ د يتضمنها عقد النقل أوȩ Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ǧ

 املتضمȸ القانون البحرɃ املȞدȯ واملتمÛȴ وعليȸȮƹ ȼ القوȯ 05- 98 مȸ القانون رȴȩ 780 و
عماǩ ȯنȦيǾا لȞقد النقل البحرɃ للبضائȜ وǣالتاǩ ƃنȦيǾا ɍلتزاȳ اوȯ املناولة املينائية يقوȻǾŏ ȳ األ

ȼǩائدȦا لŏ ȳفهو يقو Û.  
Ǯيفوم ȼعلي ȯاƩة يف لما اȞȩروكسيل الدولية املوǣ يةȩاȦǩن اǚف Ƀ25 القانون البحر ǧ1924 أو 

:     البحرɃ  ترȓ إȖǹار الناȩل للمقاوÛȯ إذا كان يتȞاȩد مȼȞ ملȎلحة ȕرǹǓ ȣر يف عقد النقل
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ȸ أو املرسل إليÛȼ وǾƬا الȦراȟ انȮȞاساǧ سلبية علƠ ɂديد املسؤولية عȸ اخلسائر واألȑرار 
  . أǭناǒ عملياǧ املناولة املينائيةقة ǣالبضاعة

 املتضمȸ القانون 05-98 القانون رȴȩ  م892ȸو يزداد األمر Ȟǩقيدا عند اعماȯ نȌ املادة 
 Ȗȩر السȸȦ وأعماȯ املناولة والتشويư ȸȮƹ ȸارستها مÛ ȸالǩ ƔنȌ علɂ أنمɃ ȴ املȞدȯ واملت

 Ȭوذل Ƀزائرƨللقانون ا Ȝȑاǹ Ƀاعتبار ȌǺجنسية جزائرية أو ش ȸي مȞبيȕ ȌǺكل ش 
ȴيȚالتن Ȩريȕ ȸددة عǂا ȓلشرو.  

ينائية الɃǾ يقوȳ فȞند ȖǩبيȨ اخلوصȎة ميدانياÛ يȎبǴ مȸ حȨ الناȩل اǹتيار مقاوȯ املناولة امل
Ȟǣ ȼملياǧ الشحȸ والتȦريȠ والرصÛ والÛȬȦ ووȜȑ البضاعة يف املǺاȁن وأǾǹها منهاÛ كما 

 سواǣ ǒناǒا –عليǣ ȼاملقاǣل إȖǹارȻ يف حالة ما إذا كان يقوÛȳ هو كǾلȞǣ Ȭملياǧ املناولة املينائية
ئدة مȸ يتȞاȩد هل هو الشاحȸ أو  لȦا–شرȓ يف عقد النقل البحرɃ للبضائȜ أو اȦǩاǹ ȧاص

 Ȩريȕ ȸع ȼانتقل إلي ɃǾال Ûȸون حامل سند الشحȮن يǖلحة كȎم ȼر لǹǓ ȌǺش Ƀأو أ ȼل إلي
ȨƩري أو حوالة ا.  

ȼعلي ȳقوǩ ɃǾال ȃاألسا Ż املناولة املينائية ȯة مسؤولية مقاوȞبيȕ Ƃإ ȏرȞا نتǾه ȸا مȩɎȖوان  
  .ملسؤولية

 املناولة املينائية يف مواجهة مȸ قاوȯ مع اƨزائرɃ يف القانون البحرɃ مسؤولية لقد Ȏȩر املشر
 Ûالبضاعةǣ رارȑسائر أو أǹ ǫإذا أحد ÛȼȞد مȩاȞاملت ȻاƟا ɍإ ɍون مسؤوȮي ɍ ȼأن Ƀأ ȼǩدماǹ 

  .وليتȼ أصɎ هي مسؤولية عقدية
 ÛɃعقد ȳالتزاǣ دȩاȞاملت ȯɎǹإ ǒقدية هي جزاȞواملسؤولية ال Ȑرف Ż ƙرفȖال ƙǣ ȼعلي ȧاȦǩɍا Ź

ȼǣ ȳل عند القياƵأو أ ȼǣ ȳهد القياȞǩ ما ȁاƱإ ȯ.  
 املتضمȸ القانون البحرɃ أن املشرع 05- 98 مȸ األمر رȴȩ 915واملɎحȘ علɂ نȌ املادة 

 ǴلȖȎم ȬلǾǣ ɎمȞمست Ûɍون مسؤوȮاملناولة املينائية ي ȯاملسؤولية " صراحة أن مقاو " Ƀأ  ȼأن
ÛȼǞȖǹ يف مواجهةلة ȸȮل ɍمسؤو ɍون اȮي ɍ  فمسؤولية ÛȔفق ȼǩدماǹ Ǣلȕ ȸم  م ȯقاو
إذن هي مسؤولية عقدية ɍ غريÛ وهǾا Ȗǩبيقا ملبدأ نسبية الȞقود Ɏǹفا لȞقد النقل  املينائية 

  . استǮناǒ وǣامجاع مȸ الȦقȼ والقضاÛɃǒ الƸ ɃǾرǯ عȸ هǾا املبدأ
مقاوȯ املناولة :    "  الȦرنسي علɂ ما يلي  1966 جوان 18 مȩ ȸانون 52ادة وǩنȌ امل

ة يȞمل ملȎلحة مȕ ȸلǹ ǢدماÛ ȼǩ وɍ يȮون مسؤوɍ إƟ ɍاȻ مȕ ȸلǹ Ǣدماȼǩ الɃǾ يȮون 
Ȼدȑ Ɂالدعو ȼوجيǩ Ȩح Ȼد."  
 مسؤوɍ إɍ املينائيةة مقاوȯ املناولكور ɍ يȮون ÛǾ استنادا للنȌ املǣالنسبة للمشرع الȦرنسي

" كماƥ ȯدɃ يرɁ أن .مȕ ȸلǹ ǢدماÛȼǩ الȮǩ ɃǾون لȼ وحدȻ دعوȑ ɁدȻ وهǾا ما جȞل  د
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 ȯاملقاو ǧدماǹ Ǣلȕ ȸديد أن مƠيراد وɋ ƖȞم ɍ لȞƶ امةȞالقواعد ال ȴȮح Ȝي م–  Ȼوحد 
- ȼبلȩ Ɂدعو ȼ27" ل  ƃالتا ȯالسؤا Ƃإ ȌلǺمل:      لي Ȅهل لي ȯاملقاو ǧدماǹ ǢلȖي Ɓ ȸ

Ý رييةȎقǩ ȳدية أȩاȞǩ Ǩأكان ǒسوا ȼبلȩ Ɂو.  
حسǢ القانون الȦرنسي والȦقȼ الɃǾ سايرÛȻ وكǾلȬ القانون املȎرɃ فǚن مقاوȯ املناولة 
 ɍ عقدية ȼفمسؤوليت Û عقد املناولة املينائية Ǣوجƞ ȼȞد مȩاȞǩ ȸم ȻاƟا ɍإ ɍون مسؤوȮي ɍ ة

ذ حدد كل مȸ املشرع الȦرنسي واملȎرɃ أن املتȞاȩد مȜ املقاوȯ لȼ وحدǩ Ȼوجيȼ الدعوɁ  إ
ƖȞƞ أدȧ أنȼ حȎر حȨ اɍلتǲاǒ إƂ القضاǒ أو املȖالبة القضائية يف مواجهة املقاوȯ علɂ املتȞاȩد 

ƹ ɍ ȼو علي ǒالقضا Ƃا ǒاǲلتɍا Ȩتها حȖواسǣ ȃارƹ Ɣهي الوسيلة ال Ɂري و الدعوȢل ȸȮ
  .ا اȨƩ يف مواجهتǾ ȼد مȜ املقاوȯ أن يستȞمل ه

 Ûȼǩدماǹ Ǣلȕ ȸم ȻاƟا ɍإ ɍون مسؤوȮي ɍ ȯأن املقاو ɂعل Ȍن Ƀزائرƨأن املشرع ا ƙيف ح
  علɂ أساȃ املسؤولية املتȞاȩد مȜ املقاوȯ مȸ مساǒلتȼ عقديةÛ لȸȮ هل هناك ما ƹنȜ تȼ  مسؤولي
Ý ريية.  
ȩالواÛȜȼأن  ɍ  رييةȎاملسؤولية التق ȃأسا ɂعل ȼلتǒمسا ȸم ȯاملقاو Ȝد مȩاȞاملت Ȝنƹ املا يوجد ماȕ

 ȼǭكان سببا يف حدو ȸم ȳري يلزȢررا للȑ Ǣويسب ǒاملر ȼبȮǩصل أن كل عمل أيا كان ير
  . مȸ القانون املد124ƆيȐ استنادا إƂ أحȮاȳ املادة

األجنƑ عȸ عقد املقاولة املينائية مساǒلة املقاوÛȯ عȸ الضرر اɍحȨ ومȸ البديهي أنȸȮƹ ȼ للȢري 
ǒريية  اȎاملسؤولية التق Ȩريȕ ȸقدية أو عȞاملسؤولية ال Ȩريȕ ȸع .   
  

  ǼانƦالمناولة المينائية:ع ال ǧولية مقاوƐمس ƻساƍ      
ǖȖاخل ȼقȦال ȣلقد عر ÛاȞالسلوك ال ȸع ȌǺالش ȣراƲا ȼونȮǣ ة عامةȦȎǣ ǖȖأما اخل ÛɃد

 مȸ القانون Ƀ915 فهو عدǩ ȳنȦيǾ املديɍ ȸلتزامȼ الناشǜ عȸ الȞقد فهل املقȎود مȸ نȌ املادة 
Ƀ عدȩ ȳياȳ املقاوǖǣ ȯعماȯ املناولة املينائية املتȨȦ عليها أɃ عدȩ ȳيامȼ مǣ ɎǮشحȸ البضاعة أو 

Ý هاȢريȦǩ ها أوȮأو ف .  
ȼ ـتةǩ ÛنȦيǾا للȞقد الɃǾ يرǣ ȼȖǣاملتȞاȩد مȞـية يقوǖǣ ȳعماȯ مادية Ɯإن مقاوȯ املناولة املينائ

 ȯǾǣ ȳلتزاɍي يف اȦȮد يȩينة وȞعناية م ȯǾبǣ ɍون إȮي ɍ ȻǾيȦنǩمل وȞǣ ȳالقياǣ ȳإذن هو التزا Ûȼ
مƙȞ للوصوȯ إƂ الȢرȏ سواƠ ǒقȨ أو Ɓ يتحقÛȨ املهȴ أن الȞناية املبǾولة هي عناية الرجل 
  .ÛɃ وهǾا Ɏǹفا لɎلتزاȳ الȞقدɃ الɃǾ يȮون اȼǣ ȯɎǹɋ هو عدƠ ȳقȨ الȢاية أو النتيǲة املȖلوǣة

                                               
 Ƀد–ون البحر  . Ƀدƥ ȯانية –كماǮة الȞبȖص2000 ال Û 394.  



27

  والدليل علɂ هǾا Obligation de moyensوالتزاȳ مقاوȯ املناولة املينائية هو التزاǣ ȳبȯǾ عناية  
ǧ املناولة املينائية ȕبقا ƟرɁ عمليا:     مȸ القانون البحرɃ الǩ Ɣقضي  ǨȎ914 عليȼ املادة 

ǧ الȦȮاǒة املهنية والتǖهيل املȖلوÛƙǣ وعليȼ فȖǺؤȻ الȞقدɃ هو عدȯǾǣ ȳ الȞناية الȮافيةÛ وهي 
 05- 98 مȸ القانون رȴȩ 912ادة ـالرجل الȞادÛɃ أǭناȩ ǒيامǣ ȼالȞملياǧ املنȎوص عليها يف امل

 ȩد يؤدɃ إƂ حدوǹ ǫسائر وأȑرار ǣالبضاعة يستلزȳ مȸ القانون البحرɃ املȞدȯ واملتمư Ûȴا
  .Ȑ املضرور منها

حالة " يف :     مȸ القانون البحرɃ الǩ ɃǾنȌ علɂ أنȼ  915وهǾا ما ǩؤكدȻ كǾلȬ املادة 
  " ȼȞد مȩاȞاملت Ƀبل املضرور أȩ ȸم ǧباǭɋا Ǣواج ǖȖǹ املناولة املينائية هو ȯمقاو ǖȖǹو

ǭباǧ إƵاȯ مƙȞ منȼ أو اƲراȣ عȸ أصوȯ الȎنȞة وهǾا شǖنȼ يف ذلȬ شǖن ن ذلȬ عȕ ȸريȨ إ
 ǖȖاخل ƙǣ ة السببيةȩɎالضرر وع ÛǖȖاخل Ǣجان Ƃإ ǨبǮوي ÛامةȞبقا للقواعد الȕ عناية ȯǾبǣ ȳتزا

  .ر
ها يف وعلɂ املقاوȞǣ ȯد ذلȬ إǭباǧ أنȯǾǣ ȼ الȞناية املȖلوǣة أǭناȩ ǒيامǣ ȼالȞملياǧ الƔ اȨȦǩ علي

 Ǣالسب ǧباǭإ Ɂمنها سو ȌلǺللت ȼأمام ɂيبق ɍ قديةȞال ȼمسؤوليت Ǩبتǭو Ȭيف ذل ȨȦǹوإذا أ 
 Ƒ    : Ȍرار أو النقȑاملضرور أو القوة القاهرة أو أن اخلسائر أو األ ǖȖǹ أو ÛريȢال ǖȖǹ

 هǾا ƞوجƎǹ Ǣة  Ȟǣد الȞملياǧ الȦȮǩ Ɣل ŏاÛ وعليȼ إǭباǧ أو/ و ǣ Ȩالبضاعة وȩ Ȝȩبل
  .رية

 مȸ القانون البحرɃ للتǖكيد علɂ أن مقاوȯ 915وهǾا السبǢ األǹري أȑافȼ املشرع يف املادة 
Ȝالبضائǣ ȨحɎال Ȍرار أو النقȑاخلسائر أو األ ȸع ɍإ ɍون مسؤوȮي ɍ املينائية Ȝقǩ Ɣال Û ǒناǭأ 

ȼة إليȕاملنو ǧملياȞالǣ28.  
 Ûشارةɍيف هر اǾ املناولة املينائية وهي حالة ǧعمليا ǧɍحا ȸاصة مǹ حالة Ƃدد اȎا ال

ا ǾاȯɎǹ  ȯ عملياǧ الشحȸ والتȦريȩ Ƞوارب التحميل أو وسائل أǹرɁ للشحȸ والتȦريȠ وه
إذا حدǨǭ األȑرار امللحقة   :    القانون البحرɃ الƔ جاǒ يف Ʈتواها أنȼ مȸ 916 ضȼǣ Ǩ املادة

ة ȯɎǹ عملياǧ الشحȸ والتȦريȠ والنقل الɃǾ استȞملǨ فيȩ ȼوارب التحميل أو وسائل ع
ȼدد مسؤوليتƷ أن ȼانȮمǚǣ املناولة ȯن مقاوǚف Ûاملينائي ȸللشح .  

                                               
 Ɂا أدư ȠريȦأو الت ȸلة للشحǓ ȯماȞاست ǒرنسي سوȦال ǒالقضا Ƃا استناد إŏ ȳأن يقو ȯللمقاو ȸȮƹ Ɣال ǒاȖǹاأل ȸلة عǮم

 ȼȦلǩرد وȕ ȓو– Ȅاريǣ ǒضاȩ Ȅلƭ 24/11/1977 – ȯماȞة  استǞالبضاعة يف حالة سي ȠريȦǩ أو ȸوسائل لشح– Ȅلƭ 
Ȅ19/01/1979ك – Lamy Transport 1997  Page N° 642   
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 Ƀوهو رأ ÛɃرƜ عقد املناولة املينائية عقد نقل ÛالةƩا ȻǾيف ه ƎتȞأن املشرع ي ǰننا أن نستنتȮƹ
Ƈدȩ ضائي فرنسيȩاملادة  و Ȍفا لنɎǹ ƃالتاǣو Û915 املناولة املينائية ȯل مسؤولية مقاوȞƟ Ɣال 

 ɂعل ȴائȩ ÛالةƩا ȻǾيف ه Ûȼون التزامȮي Ûǧباǭɋا Ǣواج ǖȖواخل Ûعناية ȯǾبǣ ȳالتزا ɂائمة علȩ ة
Ȝللبضائ Ƀغرار عقد النقل البحر ɂعل ȏترȦم ǖȖواخل Ûغاية Ȩتحقيǣصر Ȍاحة  ألن املشرع ين

لȬ وهو أمر مقȎور علɂ الناȩل البحرɃ ألن مسؤوليتǾ ȼمȮانية Ơديد املقاوȯ ملسؤليتȼ ك
  .كما سوȣ نراɍ Ȼحقا–ȑة

 Ǣواج ǖȖǹ ȃأسا ɂعل ȳقوǩ املناولة املينائية هي مسؤولية عقدية ȯان مسؤولية مقاو
و أȑرار فما املقȎود ǣاخلسائر  ا اخلǖȖ أدɁ اƂ اصاǣة البضائȜ املنقولة Ɲسائر ÛǧǾغري أن ه

  :ار
 ƙȞا يتư Ȝالبضائǣ ȨحɎال Ȍرار أو النقȑاخلسائر أو األǣ ودȎاملق Ƀزائرƨاملشرع ا ȣرȞي Ɓ

  .رجوع إƂ الȦقȼ والقضاǒ املȎرɃ والȦرنسي وهǾا يف غياب نȚرييهما يف اƨزائر
Û ك البضاعة أو هɎ  أصابǩلȤرة عȸ عباȮون ǩاخلسائر واألȑرار الǩ Ɣلحǣ Ȩالبضائȩ Ȝد ان 

ك ȩد يȮون كليا أو جزئيا و يضاȣ إليȼ النقȌ يف البضاعة كما يȞتƎ التǹǖري يف شحȸ البضاعة 
 ȸالسرعة يف الشح ǢلȖا يتư Ȥة التلȞالبضاعة سري Ǩاصة إذا كانǹ احبهاȎǣ Ȩررا يلحȑ هاȢ

ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ ȴيت Ɠح Ƞي.  
رɁ الȞرȣ علɂ اعتبار الضرر الɃǾ يلحȢǩ ȨليȤ أو ȞǩليǢ البضاعة سببا للǺسائر واألȑرار وج

يؤدƢ Ƀزȧ كيȄ أǭناǒ رفȼȞ أو وȼȞȑ علɂ الرصيȤ إƂ سيɎن البضاعة املوجودة ǣداǹلȼ أو 
 صندوȞǣ ȧد سقوÛȼȕ وǣالتاɍ ƃ يȞتǩ ƎلȦا ما يȞود إȕ ƂبيȞة البضاعة وهو ما يȞرǲȞǣ ȣز 

Ȩ  Déchet de route, Freinte de route .   
 ȼǩدماǹ Ǣلȕ ȸم ȻاƟ مسؤولية عقدية ɍون مسؤوȮاملناولة املينائية ي ȯأن مقاو ȯصة القوɎǹو
 Ƀأل Ɔالقانو Ǣل أو النائǮأو املم Ûȼأو املرسل إلي ȸل أو الشاحȩهو النا ǧاخلدما Ǣالȕ كان

ȴمنه .  
ملقاوȯ يف عقد النقل البحرɃ للبضائǚǣ Ȝدراǯ شرȓ الشحȸ والتȦريȠ ويتƠ ȴديد املتȞاȩد مȜ ا

عائȨ املرسل إليȼ مÛɎǮ وإذا Ɓ يتƠ ȴديد ذلȬ يف الȞقدÛ اعتƎ الناȩلÛ يف غياب عقد املناولة 
Ƀ ة املȮتوب هو املتȞاȩد مȜ املقاوǣ ȯاعتبار أن أعماȯ املناولة املينائية مȸ التزاماǧ الناȩل البحر

  ). ƜرɃ 780  و 773املادƞ Ȝ ) ƙǩوجǢ عقد النقلÛ وكǾلȬ نȌ القانون
 ȼالتزامǣ ȼلɎǹإ Ǣسبǣ ǧباǭɋا Ǣواج ǖȖǹ ȃأسا ɂعل ȳقوǩ املناولة املينائية ȯومسؤولية مقاو
ɂعل ȼروجا منǹ أجلها ȸد مȩاȞǩ Ɣال ǧملياȞالǣ ȳمة يف القياȁɎناية الȞال ȼلǾǣ ȳل يف عدǮاملتم Ƀ 
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 ƙǣ ة السببيةȩɎالضرر وع ǧباǭاملضرور إ ɂعل ƙȞيت ǖȖǺلل ȼǩباǭإ Ǣجان Ƃوإ ÛɃادȞالرجل ال 
  . والضرر

 ǧملياȞالǣ ȼيامȩ ǒناǭمة أȁɎناية الȞال ȯǾǣ ȼأن ǧباǭاملسؤولية إ ȸم ȌلǺللت ȯاملقاو ɂون علȮوي
  .ǭǚǣ ɍباǧ السبǢ األجنȞƑاȩد Ȏǣددها وعند ǭبوǧ مسؤوليتȮƹ ɍ ȼنȼ التǺلȌ منها إ

ǜاجȦامل ǫادƩل املضرور أو القوة القاهرة أو اȞأو ف ÛريȢل الȞهو ف Ƒاألجن Ǣوالسب.  
فȞȦل الȢريÛ هو الشȌǺ الƁ ɃǾ يتȞاȩد مȜ املقاوȯ أɃ الشȌǺ األجنƑ علɂ عقد املناولة 

ȯاملقاو Ȝد مȩاȞاملت ȼǣ ȳيقو ɃǾال ǖȖل املضرور وهو اخلȞأما ف Ûأو املرسل ة ȸل أو الشاحȩالنا Ƀأ
 ǜاجȦامل ǫادƩأن القوة القاهرة أو ا ƙالبضاعة يف ح ȤليȢǩ ǒسو ȸالشاح ǖȖǹ ɂعل ȯاǮوكم

  .أن يستحيل دفȼȞ وǩ ȸȮƹ ɍوƩ    :ȼȞȩادǫ الɃǾ يتوفر فيȼ عنȎران 
ǭناǒ الȞملياǧ الǣ Ɣاȑɋافة إƂ كونȼ مسؤوɍ عȸ اخلسائر واألȑرار والنقȌ الɎحǣ Ȩالبضاعة أ

ل ŏا مسؤولية عقديةÛ فǚن مقاوȯ املناولة املينائية يȮون مسؤوɍ عȸ الضرر الƷ ɃǾدǫ للسȦينة 
 ȁاوƟ إذا كان ɍقد إȞيف ال ȼعلي ȨȦاألجل املت ȁاوƟ إذا ȠريȦوالت ȸالشح Ɣر يف عمليǹǖǩ Ƀأ 

  .انون البحرɃ مȸ القɍ 917 يȞزɁ إليȼ وهǾا ما ȩضȼǣ Ǩ املادة
 وǣاألȌǹ   عملياǧ املناولة املينائيةالǩ ƔستȢرȩها  املدة يقودنا إƂ التساȯǗ حوȯ ماوهǾا

ȠريȦو الت ȸالشح ǧÝ .   
 علɂ املدة الǩ ƔستȢرȩها عملياǧ الشحȸ والتȦريÛȠ وإذا Û كقاعدة عامةÛ يتȴ اȦǩɍاȧ يف الȞقد

  .لȬ أعراȣ امليناǒتبȜ يف ذȨǩ املتȞاȩدان علɂ مدة Ʈددة
 ǒاملينا ȄȦيف ن Ȥتلơ دȩل وǣ ǜاملوان ȣɎتǹاǣ Ȥتلơ مهنية ȣهي أعرا ǒيف املينا ȣواألعرا

  .ȣɎ نوع السȦينة وȕبيȞة البضاعة
ȣاألعرا Ȥك ǾÛȬل ÛȠريȦوالت ȸالشح ǧر مؤسسة واحدة عملياȮتƠ ǒيف مينا  ȸوجد عǩ ǒمينا

  .Ȟملياǧ الشحȸ والتȦريǩ  Ƞقوǣ ȳة مؤسساǧ عامة وǹاصة
علɂ املقاوȯ أن يقوǣ ȳالشحȸ والتȦريȠ يف أسرع وȸȮư Ǩȩ حǩ ɍ ƓتȖȞل السȦينة وما ان 

 Ƃالنسبة إǣ ȬلǾينة وكȦهز السƭ جر أوǖأو مست Ȭالنسبة ملالǣ ȯسارة يف األمواǹ ȸم Ȭذل ȸع
  .Ȧينة أǹرɁ رصيȦا ǣاستȖاعتȼ استȞمالȼ لشحȸ أو ȦǩريȠ سǩشȢل ȯ لȮوŒا 

 Ȥالسقائ ȳياǖǣ ɂسمǩ ȠريȦوالت ȸالشح Ɣعملي ȳاƢينة إȦا السƬɎǹ رȚنتǩ Ɣال ȳواأليا )Lay 

days  -  Jour de plan (  ارȚنتɍأو مهلة ا )Staries (  دةƜ سهاȦار نȚنتɍالية اȮإش ǳرȖǩ ɍو Û
صة ǣالنسبة للȖǺوȓ املنتȚمة Û إɍ يف حاǧɍ استǲǞار السȦينة Û أما يف النقل البحرɃ وǹا

 مȸ 47ن مدة الشحȸ والتȦريȠ حسǣ Ǣرنامǩ ǰضȼȞ مؤسسة امليناǒ وهǾا ما نǨȎ عليȼ املادة 
 ɃǾيȦالتن ȳ02-01 يف Ƿ2002 يناير 06 املؤرǜاملوان ȯɎȢستɍ ȳاȞال ȳاȚدد النƷ ɃǾال .  
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 ȸالشاح Ƃالنسبة إǣ جدا ȴمه ȼǣوحسا ȠريȦوالت ȸاد الشحȞوميȼاصة  واملرسل إليǹ :  
وǩبدأ مدȼǩ مȸ رسو السȦينة علɂ الرصيÛȤ وɍ يدǹل يف حساب املدة األياȳ الƁ Ɣ يتȴ فيها 
 ǒار وسوȖاألم ȯوȖسريان املدة يف حالة ه Ȥية كما يقƧل الرȖȞال ȳأيا ɍو ȠريȦأو الت ȸ

  .ة أو إȑراب الȞماȯȯ اƨوية وكǾلÛȬ إذا وجد مانǹǓ Ȝر مǮل أوامر السلȖة املينائي
ومقاوȯ املناولة املينائية غري مقيد ǣاملدة اǂددة يف الȞقد أو الƔ جرɁ عليها الȞرÛȣ وعليȼ فǚذا 

  .Dispatch money  حȸ والتȦريǣ Ƞسرعة ȩد ƹنǴ الشاحȸ أو املرسل إليȼ مȮافǖة سرعة 
ليها كان للشاحȸ ميȞاد ǹǓر إȑايف  وإذا Ɓ يتȴ الشحȸ والتȦريȯɎǹ Ƞ املدة اǂددة أو املتȨȦ ع

SuriesȣرȞال Ǣأو حس ȧاȦǩɍاǣ ȼǩدد مدƷ  .  
وإذا انتهǨ املدة اȑɋافية وƁ يتمȸȮ املقاوȯ مȸ إŒاǒ عملية الشحȸ والتȦريȠ كانǨ للشاحȸ أو 

 ɂسمǩ انيةǭ افيةȑمدة إ ȼل إليContre suriestaries.   
لتȦريǣ Ƞالنسبة لȮل سȦينة ǣاستȞماȯ الوسائل البشرية واملادية ويف ميناǒ اƨزائر يتȴ الشحȸ وا

  ȃأسا ɂن علɎمȞي ƙفريق Ƃإ ȯماȞال ȴمولة ويقسƩا Ȝم Ǣتناسǩ Ɣرية ال "Shift  "  ȸم
ة السادسة صباحا إƂ الواحدة ȁواɍ الȦريȨ األوÛ ȯ ومȸ الساعة الواحدة ȁواɍ إƂ الǮامنة مساǒا 

ƆاǮأو  ال  ) ǨȦالشي "  ( Shift  " ƆاǮال.  
Ûالسادسة صباحا Ƃا إǒامنة مساǮالساعة ال ȸزائر مƨا ǒيف مينا ȠريȦوالت ȸالشح ȴيت ɍوو  ȳأيا ɍ 

  . الرƧية والدينية وŒاية األسبوع Û إǣ ɍاȦǩاȧ أو للضرورة
 06 املؤرǷ يف 01-02 مȸ املرسوȳ التنȦيɃǾ رȴȩ 2 و 1 فقرة 23وɎǹفا ǾƬاÛ نǨȎ املادة 

ȕبقا لنȚاȳ الȞمل  :   " علɂ أنȼ الƷ ɃǾدد النȚاȳ الȞاɍ ȳستȯɎȢ املوانǜ وأمنها  2002 سنة
 ǒفور إرسا ȠريȦوالت ȸالشح ǧعمليا ȴتǩ ي أنȢينب Ûاملستمر Ǩيȩالتو ȳاȚوهو ن ǜيف املوان 

  ".ة ǣدون انقȖاع 
Țنǩ Ǣحس ǧملياȞال ȻǾز هǲنǩ أن Ǣƶمولة وƩوا Ǩيȩالتو ȣروș ا يفǾمل وكȞال Ǩيȩوǩو ȴي

ǒل ميناȮǣ اخلاص ȳاȚدد يف النǂا ȸ…."   
Û استȞماƩ ɍقȼ يف اɍلتǲاǒ اƂ ة املقاوȯ يلǖǲ املضرور إƂ رفȜ دعوɁـوǭɋباǧ مسؤولي

  . ȻÝ الدعوǾɁ هة ǣالتȞويȐ فما هي إجراǒاǧـملȖالبǒ مȸ أجل ا
ȩانون اɋجراǒاǧ املدنية Ȗǩبيقا ألحȮاȳ ملناولة املينائية إجراǒاǧ عامة لدعوɁ مسؤولية مقاوȯ ا

ȴȩالقانون  ر ȼضمنǩ اصǹ ǒ98-05  ا يفƬنتناو ȴواملتم ȯدȞامل Ƀالقانون البحر ȸاملتضم 
 ƙفرع Ƃا ȼونقسم Ǭالǭ Ǣ:  

  
    ȯȿɉا țȀȦال    :ǙɁالدعو ǧاǒجرا  
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     ƆاǮال țȀȦامل:    ال ȸع ȐويȞالت ȬلǾك ȼفي ȏرȞونت Ûسؤولية ƂاǧاǒاȦعɋاȸم  
ȯمسؤولية املقاو ǧبوǭ دȞǣ ما يتمانŒاعتبار أǣ ÛديدهاƠو Ûاملسؤولية Ɂدعو ȳقادǩ Ż Û

  .املسؤولية
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ƤالƦال ƚالمطل  
دعوǹ المسƐولية ضد مقاوǧ المناولة المينائية 

  والتعويǈ عنǶا
  
  

Ȧأن املت ɍإ ÛɁالدعو ǴلȖȎم ȤريȞǩ يف ȼقȦال Ȥتلǹا Ɣا األداة الŒا أǒضاȩفقها و ȼعلي Ȩ
 وهي ƭموعة مȸ مل يف حȨ اɍلتǲاǒ إƂ القضاǒ أو املȖالبة القضائية املنȎوص عليȼ دستوريا

ǒاǩ ǧتضمنها اخلȎومة  ǩبدأ ǣايداع الȞريȐ اɍفتتاحية Ȯǣتاǣة ȑبȔ اȮǂمة وǩنتهي Ȏǣدور 
  . ȞȖȩي يف املوȑوع

Ȝد مȩاȞل املتȎƷ يȮول ȨحɎالضرر ال ǒجرا ȸم ȐويȞيف الت ȼحق ɂاملضرور عل Ƀأ ȯاملقاو 
  .  القضائيةوصوɍ اƂ مبتȢاȻ وهو التمتǣ ȜاƩماية" الدعوɁ " عة أو التǹǖر يف ǩسليمها يستȞمل

 ȯلتناو ȯرع األوȦال ȌȎƳ Ûƙعنها يف فرع ȐويȞاملسؤولية والت Ɂوع دعوȑمو ȯونتناو
لǮاƆ لȖريقة التȞويȐ عنها وكǾلȬ اɍعȦاǒاǧ املنȎوص عليها ȩانونا مɁ ȸ املسؤولية والȦرع ا

  .ية وأǹريا ǩقادȳ دعوɁ املسؤولية
  

  ǧع األو:ǹالدعـو ƟاƊإجرا      
 مȩ ȸانون اɋجراǒاǧ املدنية أɃ 26 و ǩ12-13-22-23 -24رفȜ الدعوɁ وفȨ أحȮاȳ املواد 

Ȯǂا Ȕبȑ ةǣتاȮǣ د ع عريضة افتتاحيةȞǣ ȳرية ويقوǹاأل ȻǾƬ ȳاȞيلها يف القيد الǲسǩ ȴمة ويت
  .ملضرور ǚǣجراǒاǧ التȮليǣ ȤاƩضور

  : مȩ ȸانون اɋجراǒاǧ املدنية وهي  459وشروȩ ȓبوȯ الدعوɁ نǨȎ عليها املادة 
  

  الȦȎة 
   املȎلحة 
   أهلية التقاȑي 
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ȼ أو املتناȁع فيÛȼ  أن يȮون مȸ يباشر الدعوɁ هو صاحǢ اȨƩ املȞتدɁ عليي ه29فالȦȎة
حة هي الȦائدة الƶ Ɣنيها املدعي مȸ اȴȮƩ لȖǣ ȼلباȼǩ وǢƶ أن يȮون لرافȜ الدعوɁ مȎلحة 

  .ة وأن Ȯǩون املȎلحة ȩائمة وحالة وأن Ȯǩون شȎǺية ومباشرة
 ǨبǮǩ Ɣال Ûأهلية الوجوب Ȅي وليȑفهي أهلية التقا ÛɁالدعو ȣراȕة يف أǣلوȖأما األهلية امل

 30أن يبلȠ الشȌǺ الȖبيȞي سȸ الرشد:    ن ǣتماȳ وɍدȼǩ حياÛ وأهلية التقاȑي يشترȓ فيها 
ɍ يȎيبȼ عارȏ مȸ عوارȏ األهلية سواǒ أكانȕ ǨبيȞية مǮل اƨنون والȞتÛȼ أو ȩانونية وكǖن 

اǒاǧ القيد يف لقانون سȸ مȞينة ملمارسة التǲارة مǣ ɎǮالنسبة للشȌǺ الȖبيȞيÛ واستȮماȯ إجر
ل التǲارɃ والشهر ǣالنسبة للشȌǺ املȞنوÛɃ أو ȩضائية مǮل إشهار إفȃɎ التاجر أو صدور 

Ɔاملد ȧقوƩارسة اư ȸم ȼȞنƞ Ȭوذل Ûالرجولةǣ شائنة ȴي يف جرائȞبيȕ ȌǺد شȑ .  
  

  .املدعي و املدعɂ عليȼ :     و للدعوɁ أȕراȣ وƵا 
  
Ǖ -  يȝدƫدما: اǹ Ǣالȕ رر     هوȑ قهاƩ Ɣالبضاعة ال Ǣصاح Û ȼȞد مȩاȞاملت Ƀأ ȯاملقاو ǧ

هاƞ ÛوجǢ سند الشحȸ سواǒ كان اƧيا أو ƩاملÛȼ أو انتقل إليȼ عȕ ȸريȨ التȚهري أو حوالة 
  .وفȨ أحȮاȳ القانون املدÛƆ وǣالتاƃ فهو إما الشاحȸ أو املرسل أليȼ أو مǮƹ ȸلهما

حة علɂ أن املتȞاȩد مȜ مقاوȯ املناولة املينائية هو الɃǾ يȮون لȸȮ القانون البحرɃ نȌ صرا
 ȯاملقاو Ȝد مȩاȞفاملت ȼوعلي Ûالبضاعةǣ Ȩلحǩ Ɣرار الȑاخلسائر واأل ȸع ȼيف مواجهت ɍري مسؤوǹأل

:    ون الشاحȸ أو الناȩل أو املرسل إليȼ إذا Ź اȦǩɍاȧ يف عقد النقل البحرɃ علɂ ذلȬ صراحة  
الƸ ɃǾتار ƞوجبȼ الرǣان مقاوɍ للتȦريȠ لȦائدة   Déchargement d’officeرȓ التȦريȠ التلقائي  ش

ȸأو الشاح ȼل إلي.  
 Ûاملناولة املينائية ȯمقاو Ȝد مȩاȞا لتحديد املتȕشر Ƀعقد النقل البحر ȣراȕيورد أ Ɓ أما إذا

ƃالتاǣو ȼȞد مȩاȞهو املت Ɔالقانو ȼلǮư ل أوȩلناȬلƹ ɍ البضاعة Ȭمال ȼولو أن ȼاملرسل إلي ǴبȎي   
 مɁ124 ȸ مباشرة يف مواجهة مقاوȯ املناولة املينائية وهǾا ما يȞتǹ Ǝروجا علɂ أحȮاȳ املادة 

  .ن املدƆ وȩواعد املسؤولية ȦȎǣة عامة
 والتستيȤ أو الȬȦ فاملرسل إليȼ يقوƞ ȳقاȑاة الناȩل ǣاعتبار أن اɍلتزاǣ ȳالشحȸ والتȦريȠ والرص

 Ƀعقد النقل البحر Ǣوجƞ ديةȩاȞل التȩالنا ǧالتزاما ȸم ȼاملرسل إلي Ƃالبضاعة إ ȴسليǩو ȳɎت

                                               
  .ها ȐȞǣ الȦقهاǒ وصȤ مȸ أوصاȣ املȎلحة

 Ƀزائرƨا Ɔلرشد يف القانون املد    : ȳاƢ يȞبيȖال ȌǺالش ȟلوǣ19سنـة .  
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ƙǩاملاد ȳاȮأح Ƃ780 و 773دا إ ȼȞل ودفȩمسؤولية النا ǧبوǭ  دȞǣو ÛɃالقانون البحر ȸم 
ɂاملناولة املينائية عل ȯمقاو ɂري علǹا األǾود هȞي ȐديةȩاȞاملسؤولية الت ȃأسا .  

وȩد يȮون املدعي هو املؤمȸ أɃ شركة التǖمÛƙ فالناȩلÛ ونȚرا ملǺاȕر البحر يؤمȸ علɂ السȦينة 
قوǣ ȳالتǖمƙ علɂ البضاعةÛ فǚذا ȩامǨ شركة التǖمǣ ƙتسديد مبلȠ التȞويȐ إƂ املرسل إليȼ نياǣة 

ي مȸ الدعاوɁ الȢري مباشرة ملȖالبة املقاوȯ ناȩل فŒǚا Ơل Ʈلƞ ȼوجǢ دعوɁ اƩلوȯ وه
  .Ȑ الضرر الɎحǣ Ȩالبضاعة

  
ǡ .  ȼɆȲȝ يȝدƫا يف :اȎسارة أو نقǹ ررا أوȑ ǫأحد ɃǾاملناولة املينائية ال ȯوهو مقاو     

عة عند ȩيامȞǣ ȼملياǧ املناولة املينائيةÛ أو يسبǹǖǩ ǢرȻ يف ǩسليȴ البضاعة نتيǲة ǹǖǩرȻ يف 
  ȠريȦو الت ȸالشح ǧ ) 917املادة ɃرƜ انونȩ . (  

 ȳا يقوǾƬ ملية ( وȞالناحية ال ȸم ( ȸȮل ƙمǖالت ǧشركا Ȝعقود م ȳراǣǚǣ املناولة املينائية ȯمقاو
 Ƀا أŏ ȳيقو Ɣال ǧملياȞر الȕاƯ ɂعل ȸيؤم ȼنȮالبضاعة ل ɂعل ƙمǖالت Ȅلي ȼالنسبة إليǣ قدȞ

Ƃيقدمها إ Ɣال ǧȼȞد مȩاȞاملت .  
 ȼنȮƹ ɍ ينة إذȦالس ȸع Ɏوكي ȼوكون ȯكمقاو ȼتȦص ƙǣ ȯاملقاو Ȝمƶ عندما ǳرȖي ȯاȮشɋوا

Ǩȩالو ȄȦومدعيا يف ن ȼعلي ɂون مدع.  
و دعوɁ املسؤولية ǩقتضي اǭباǧ الضررÛ وعليǢƶ ȼ علɂ املدعي أن يǮبǨ اخلسائر و األȑرار 

  .ة ǣالبضاعة
 الضرر الɎحǣ Ȩالبضاعة وكون اخلسائر حدǨǭ أǭناȩ ǒياȳ مقاوȯ املناولة املينائية باǧ النقȌ أو

  مȸ القانون البحرɃ أن يȮون 915أو Ȟǣدها اشترǨȕ املادة  /ماȯ املȮلŏ Ȥا وليȩ Ȅبل و
  .ƞوجƎǹ Ǣة حضورية أƜ Ƀضور ȕريف الȞقد

 املواد البحرية ưا يتƙȞ مȼȞ الرجوع إƂ وƁ يشر القانون البحرɃ إƂ إجراǒاǹ ǧاصة ǣاخلƎة يف
  ). مȮرر منȼ 55 إƂ 47املواد مȞ ) ȸة الȞامة يف ȩانون اɋجراǒاǧ املدنية 

 ȸاملدنية مقيدي ǧاǒجراɋانون اȩ ȳاȮأح Ǣوجƞ ƙينȞامل ǒاƎدد أن اخلȎا الǾيف ه ȘحɎامل ȸȮل
ما ƸالȤ الواȜȩ الȞملي يف املواد البحريةư Ûا يȞد ȯ اخلƎاǒ وȩاموا ǣتǖدية اليمƙ القانونية وهǾا

 ÛɁرǹارية األǲة يف املواد املدنية والتƎاخل ȣɎƝ الضرر ǧباǭɋ فهي هنا ÛةƎية اخلƵا ألǹصار 
ȼ دليل ـة ǩقنيةÛ أو فنية فقÛȔ إذ يȮون لديـȮون فيها رأɃ اخلبري استشارɃ للقاȑي يف مسǖل

 – البينة –ع املȞروȏ أمامÛȼ وفȕ Ȩرȧ اǭɋباǧ املنȎوص عليها ȩانونا وهي الȮتاǣة  ǹǓر يف الƕا
  . اȩɋرار أو القرائȸ القضائية أو القانونية–
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  ǼانƦرع ال:  ǈا التعويǵا وتحديدǶمن ƟاƊاǞعȅولية واƐعن المس 
  وتقاد مǶا

 ȐويȞا لتǣ ي للمدعيȑالقا ȴȮƷ ȯمسؤولية املقاو ǧبوǭ ا عندǾدد مقدار هƷ ȤيȮعنها ف
Ý Ȝللبضائ Ƀل البحرȩغرار النا ɂديدها علƠاملسؤولية و ȸم ǒاȦعɍيف ا ȨƩا ȯهل للمقاو Ż Ȑ  

  
  : التعويǈ عن المسƐولية  -

 املتضمȸ القانون البحرɃ املȞدȯ 05- 98  مȸ القانون رȴȩ 917نǨȎ الȦقرة الǮانية مȸ املادة  
 ȴ "    :أ Ǣƶ لماǮيف عقد املناولة م ÛينةȦالس ȠريȦǩو ȸأجل شح ȁاوƟ ɂعل ȐويȞدد التƷ ن

ǧاȞالنسبة للمسترجǣ نǖش "(  Ristournes  ) .   
وعليȼ وفيما يتȞلǣ Ȩالضرر الناǰǩ عȸ التǹǖري يف شحȸ وȦǩريȠ البضائȜ يتȨȦ الȖرفان يف الȞقد 

  .لتȞويÛȐ وهو ما يȞرǣ ȣالشرȓ اƨزائي
نسبة للتȞويȐ عȸ اخلسائر واألȑرار والنقȌ الɎحǣ Ȩالبضاعة أǭناǒ عملياǧ املناولة أما ǣال

ȸديȩاȞة املتȞشري Ȼاعتبارǣ قدȞيف ال ȼعلي ȧاȦǩɍا ȴيت Ɓ ذاǚاملادة ة ف ȳاȮأح Ƃ106 استنادا ا ȸم 
Ɔالتحديد املادة  ن املدǣامة وȞالقواعد ال Ƃالرجوع إ ƙȞيت Û182ȸم ȄȦن  ȏوȞفي Ûالقانون 

  .ي املضرور علɂ أساȃ ما فاȼǩ مȸ كسǢ وما Ʃقتȼ مǹ ȸسارة
ل يف ǩنȦيǾ الȞقدÛ هو التنȦيǾ الȞيƗ أɃ إلزاȳ املديǖǣ ȸداǒ عƙ ما التزȳ ـمȜ اɋشارة إƂ أن األص

ائيةȨƷ Û  غري أنȼ إذا كان التنȦيǾ الȞيƗ غري ȸȮư كما هو الشǖن ǣالنسبة ملقاوȯ املناولة املين
  .رور املȖالبة ǣالتنȦيƞ ǾقاǣلÛ الɃǾ يȮون عادة مبلȢا مȸ النقود

والضرر يف عملياǧ املناولة املينائية هو ȑرر مادɃ ناشǜ عȸ عدȯǾǣ ȳ املقاوȯ الȞناية الȁɎمة 
ȨȦاد املتȞالبضاعة يف املي ȴسليǩ ر يفǹǖالت Ƃإ Ɂا أدư املناولة املينائية ǧملياȞǣ ȼيامȩ  اŒأو أ ȼعلي

 وȩوعها أǭناÛ  ǒ وكǾلƞ ȬوجǢ اخلƎة اƩضورية التلȑ Ȥرر أو ǹسارةÛ ويǮبǨ املضرور
Ƀأ Ûاŏ Ȥكل Ɣال ǧ Ȅبلها و ليȩɍدهȞǣ ا.  

  
ƙ-   ǈمقدار التعوي:  

ما فاǧ الدائȸ مȸ كسǢ و :    عندما يقدر القاȑي التȞويȐ يدǹل يف حساȼǣ عنȎران وƵا  
ǹ ȸسارةÛ فيقدر ǣالدرجة األوƂ ما أصاب الدائȸ مȑ ȸرر ǣسبǢ عدǩ ȳنȦيǾ املقاوȯ قتȼ م

 ȸم ȼقتƩ وما Ǵǣر ȸاملضرور م ǧما فا Ǣحس ÛȬيقدر ذل Ż ÛǾيȦيف التن Ȼرǹǖǩ Ǣسبǣ أو ȼم
ȸريȎنȞال ȸيǾموع هƭ هو ȐويȞالت Ƞون مبلȮفي Û ة.  
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توفرة لديȼ واملساعدة للوصوȯ إƂ مبلȠ وللقاȑي أن يȞتمد يف هǾا علɂ مجيȜ الȞناصر امل
ǒاƎقارير اخلǩ ÛةƎأهل اخل ƙمơسية وƩل املشاهدة اǮم Ȑ… وع الضررȩو ȳيو ȸم Ȭوذل Ûƀإ 

ȴȮƩصدور ا .  
ȴسيƨا ǖȖواخل ȈȢال Ɣيف حال ɍالضرر املباشر إ ɂعل ȐويȞر التȎويقت.  

فهل يستȦيد مȸ اɋعȦاǒاǧ اȦǩɍاȩيةÛ والقانونية وعند ȩياȳ مسؤولية مقاوȯ املناولة املينائية 
  .Ơ Ȭديد املسؤولية

 ƙǩاملاد ǨȎالواردة 814 و 813ن ǧاǒاȦعɋوا ǧالتحديدا ȨبȖǩ ȼأن ɂعل Ƀالقانون البحر ȸم 
 علɂ كل دعوǩ Ɂرفȑ Ȝد الناȩل للمȖالبة ǣاخلسائر أو األȑرار علɂ أساȃ املسؤولية 31ا الȎȦل
 ÛديةȩاȞت Ȭا املندوب التمسǾƬ ȁجا Ûلȩالنا Ÿأحد مندو ɂعل ÛكورةǾامل Ɂالدعو Ǩيمȩوإذا أ

  .ديداǧ واɋعȦاǒاǧ مȸ املسؤولية الȸȮƹ Ɣ للناȩل أن يتمسŏ Ȭا ǣاɍستناد ألحȮاȳ هǾا الȎȦل
Ý Ȝللبضائ Ƀل البحرȩا للناǣا أو مندوȞǣاǩ املناولة املينائية ȯمقاو ƎتȞفهل ي.  

   ǣ ɍد مǩ ȸوافر الشروȓ املنȎوص عليها  يفوȯ املناولة املينائية ǩاȞǣا للناȩللȮي يȮون مقا
136ÛƆالقانون املد ȸة وهي  مȦيșدية الوǖǩ ȯل حاȞȦال Ȝار وأن يقȑ لȞف Ȝǣالتا ȸم ǫدƷ أن  
 ÛاوببهاȞȑاǹ ون املتبوعȮوإصدار األوامر وأن ي ȼة والتوجيǣاȩوافر عناصر الرǩ ȸد مǣ ɍل  Ȝǣلتا 

 ƙǣ الناȩل البحرɃ للبضائȜ  القانونية املوجودةتوافر يف الȩɎȞةم غريا ǣتنȦيǾ أوامرÛȻ وهǾا
 Ɏون فيها وكيȮي Ɣالة الƩا ǒناǮاستǣ ȯوɊا لȞǣاǩ Ȅري ليǹا األǾل هȞƶ اư Ûاملناولة املينائية ȯ

  .و يوȑحها التزاماǧ الȖرفƙ  عقد وكالةأيضا يضȜسȦينةÛ وهنا 
 Ȩما سب Ƃذو استنادا اȻنكر Ûǰيستنت ɍ ȼيد أنȦأن يست Ûاملناولة املينائية ȯمقاو ȜيȖست ȸم 

 Ǩإذا كان ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩائدة الناȦعليها القانون ل Ȍن Ɣديد املسؤولية الƠالقانونية و ǧاǒ
ǣاستǮناǒ اƩالة سؤولية الȞقديةɁ Û املرفوعة ȑدȻ علɂ أساȃ املسؤولية غري التȞاȩديةÛ وɍ امل

Ȍن Ɣناديل وغريها القانونا عليهدة الȎال ȯماȞاستǣ ȠريȦعملية الت ȴتǩ و  صراحة وهي عندما Û
  :Ȼ الȮȦرة ǣنوع مȸ التȎȦيل فيما يلي  ȏǾ ه

  
  :إلعǞاƊاƟ من المسƐوليـة   ا-

 أو ȩانونيةÛ فȦي الساȨǣ كان مقاوȯ اɋعȦاǒاǧ مȸ املسؤولية ȩد Ȯǩون اȦǩاȩية واردة يف الȞقد
ȨلȞتǩ اȕشرو Ȝيض ȠريȦوالت ȸاملسؤولية ȸم ǒاȦعɍاǣ ȐȞǣ ا يفǾوه ȠريȦوالت ȸيف عقد الشح 

                                               
 ǬالǮالباب ال ȸم ǬالǮل الȎ ȴȩالقانون ر ȸم Ȝنقل البضائǣ ȨلȞ05-98املتȴواملتم ȯدȞامل Ƀالقانون البحر ȸاملتضم .  
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  أو أǭناǒ شحنȼ أو ȦǩريȼȢ لبȐȞ البضائȜ الȞǩ ƔتȖǹ Ǝرية  ǣالنȚر اȖǹ Ƃورőاǧ املناولة املينائية
  .واد السريȞة اɍلتهاب واملمǮل املواد الȮيميائيةها

 ǒاȦإع ɂرنسي علȦأو ال ɃرȎأو امل Ƀزائرƨا Ƀكان القانون البحر ǒسوا ƙالقوان Ȍنǩ Ɓو
 املناولة املينائية مȸ مسؤوليتȼ الȞقدية ǣسبǢ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضائȜ أو التǹǖري يف 

لقضاǒ الȦرنسيƙ مسؤوليتȼ شبيهة ƞسؤولية ها وهǾا Ɏǹفا ملقاوȯ التشويȸ الɃǾ اعتƎ القانون وا
ȼƩاȎالقانونية ل ǧاǒاȦعɋا ȄȦن ɂعل Ȍون Ȝللبضائ Ƀيف (  البحر ȼيحȑوǩ ȴا ما سيتǾوه

 ƆاǮال Ǭ. (  
  
  : تحديـد المسƐوليـة  -

 ȯمقاو ȸل مȮي لȖȞǣ اȕشر Ƀعقد النقل البحر Ȼاعتبارǣ ȸيرد يف سند الشح Ȩǣكان يف السا
 ȳالتقادǣ Ȭديد مسؤوليتهما أو التمسƠ يف ȨƩا ȠريȦوالت ȸالشح ȯواملناولة املينائية أو مقاو ȸ

 يف الدعاوɃ املقامة ȑدƵا وهو ما يȞرǣ ȣشرȓ – املȌȎǺ للناȩل البحرɃ للبضائȜ –ري
  .ƞ32ناسبة ȩضية نȚرőا ȮƮمة اɍستǞناȣ اƱɋليزية )  ɍ)The Himalaya clauseيا

 ÛȠريȦوالت ȸالشح ƃائدة مقاوȦل ȓا الشرǾه ȯاǹدǚǣ ȳقوǩ Ƀالنقل البحر ǧل شركاȞا ما جǾوه
 ȴاكǂا ȐȞǣ ȼǣ ǧǾǹ    : املشرع ȬلǾك ȼمن ɂواستق Û واألسترالية Û نديةȮوال Û يةȮاألمري

 Ȼأصدر ɃǾيف القانون ال ȠريȦوالت ȸالشح ȯالنسبة ملقاوǣ ديد املسؤوليةƠ ȳاȮأح Û18يف  سي 
1966 Ǣاملناولة املينائية حس ȯأن مقاو Ƀأ ÛȔة القانونية فقȢبȎال ǧذا ǧملياȞيف ال ȸȮل Û 

  .ن الȦرنسي ɍ يستȦيد مƠ ȸديد املسؤولية
    :  ة علɂ ما يلي ـ مȩ ȸانون التǲارة البحري151ادة ـون املȎرɃ فقد نǨȎ املـأما يف القان

 مȸ هǾا 233ة املنȎوص عليها يف املادة ـاƠ ȳديد املسؤوليـحȮرɃ علɂ املقاوȯ البحرɃ أ
  ".ون ـ

 ÛهاȦلǩ أو Ûك البضاعةɎه ȸع Ƀل البحرȩدد مسؤولية الناƠ دهاƱ املادة ȻǾه Ȍن Ƃالرجوع إǣو
كان نوع املسؤوليةƞ Ûا ƶ ɍاوȁ ألȦي جنيȼ عȸ كل ȕرد أو وحدة شحȸ أو ƞا ƶ ɍاوȁ ستة 

 ȸع ǧ رود أوȖال ǨȞوإذا مج Ûɂاألعل ȸديƩا Ƀأ Ûللبضاعة ƃمجاɋن اȁالو ȸم ȳكل كيلوغرا
اǧ يف اƩاوياǧ وذكر يف سند الشحȸ عدد الȖرود أو الوحداǧ الǩ Ɣشملها اƩاوية عد كل 
ȕردا أو وحدة مستقلة فيما يتȞلǣ ȨتȞيƙ اƩد األعلɂ للمسؤوليةÛ وإذا ȸȮǩ Ɓ اƩاوية ưلوكة 

  . أو مقدمة منȼ وهلǨȮ أو ǩلǨȦ اعتȕ ǧƎردا أو وحدة مستقلة

                                               
Alder y.Dickson Lyads Rep. (1955) Q.B-15  
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 Ƀالبحر ȯاملقاو Ǣنائ ȸكل م ɂعل ÛȻɎكور أعǾالنحو امل ɂعل Ûديد املسؤوليةƠ ȬلǾك Ƀويسر
.  

 مȩ ȸانون التǲارة البحريةÛ الƠ Ɣدد مسؤولية 151ويȞيǢ الȦقȼ املȎرɃ علɂ نȌ املادة 
ǩ اŒكو Ƀالبحر ȯ يف Ȅولي ȏترȦامل ǖȖون يف اخلȮفتحديد املسؤولية ي Ûفادحا ǖȖǹ ȸتضم

ǧ الشحȸ والتȦريȠ الƔ يȮون فيها اɍلتزاǣ ȳبȯǾ عناية وǣالتاƃ فاخلǖȖ واجǢ اǭɋباÛǧ إذ يف 
Ʃالةƭ ɍ Ûاȯ لتحديد املسؤوليةÛ علɂ غرار مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائÛȜ الƔ اȨȦǩ القانون 

ȏترȦم ǖȖǹ ɂعل ȳقوǩ ȼأن مسؤوليت ɂعل ɃرȎامل ǒوالقضا .  
إذا حدǨǭ األȑرار :    "  علɂ ما يلي  916أما يف القانون البحرɃ اƨزائرɃ فقد نǨȎ املادة 

ة ǣالبضائȯɎǹ Ȝ عملياǧ الشحȸ والتȦريȠ والنقل الɃǾ استȞملǨ فيȩ ȼوارب التحميل أو 
مقاوȯ املناولة ǚǣمȮانȼ أن Ʒدد مسؤوليتȼ وفقا للشروȓ اǂددة يف ل أǹرɁ للشحȸ املينائيÛ فǚن

  أكتوǣر 23  املؤرǷ يف  ȳ80 -76 الȎȦل الراȜǣ مȸ الباب الǮالÛǬ الȮتاب الǮاƆ مȸ األمر
1."   

  :يستنتǰ مȸ النȌ أن مقاوȯ املناولة املينائيةȮƹ Ûنȼ أن Ʒدد مسؤوليتȼ يف اƩاǧɍ التالية  
  

  ملياǧ الشحȸ والتȦريȯɎǹ Ƞ ع 
   النقل الɃǾ استȞملǨ فيȩ ȼوارب التحميل أو وسائل أǹرɁ للشحȸ املينائي 

  
 ÛǬالǮالباب ال ȸم Ȝǣل الراȎȦال ȳاȮددة يف أحǂا ȓالشرو Ǣون حسȮديد املسؤولية يƠ ȸȮل

ȴȩاألمر ر ȸم ƆاǮيف 80/76ب ال Ƿر 23 املؤرǣادر يف1976 أكتوȎال Ƀالقانون البحر Ƀأ  
1976 ȴȩالقانون ر ɂقتضƞ ȼديلȞǩ Ź ɃǾ05-98 والɃالقانون البحر ȸاملتضم .  

إن :    "  ǩنȌ علɂ ما يلي   - الƔ الȢيǨ –  من805ȼوǣالرجوع إƂ هǾا األمر Ʊد املادة 
 ɍمسؤو ƎتȞي ɍ لȩن الناǚف Ɂرǹيقة نقل أǭأو و ȸيقة الشحǭقيمة البضاعة يف وǣ ǳرȎي Ɓ إذا ȸ
خلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة أو الǩ ƔتȞلŏ Ȩا ƞا يزيد عȸ املبالȠ اǂسوǣة وفقا للقواعد 

  .وعة ǾƬا الȢرƞ ȏوجǢ اȦǩɍاȩياǧ الدولية املȎادȧ عنها مȩ ȸبل اƨزائر
  ȴȩديلها يف القانون رȞǩ Ź Ɣاملادة هي ال ȻǾ05-98وه ɂد األعلƩديد اƠ فيها Ź إذ Û 

ȯوكوǩروǣ يف ǒما جا Ǣحس Ȝللبضائ Ƀل البحرȩوكسيل 1979لية الناƎية الȩاȦǩɍ ȯدȞامل 
  . واملتȞلقة ǣتوحيد أحȮاȳ سنداǧ الشح1924ȸ أوǧ 25ة املوȞȩة يف 

وعليȼ فȦيما يتȞلǣ Ȩتحديد مسؤولية مقاوȯ املناولة املينائية عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة 
 ǧعمليا ǒناǭعة أ Ɂرǹوارب التحميل أو وسائل أȩ ȯماȞوالنقل يف حالة است ȠريȦوالت ȸالشح
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 ǣ Ûاعتبارها املȞاهدة الوحيدة املتȞلقة ȸ1924 املينائي Ȗǩ ÛبȨ اȦǩاȩية ǣروكسيل الدولية لسنة
 مȸ األمر 805 البحرɃ للبضائÛȜ الƔ انضمǨ إليها اƨزائر وهǾا حسǢ ما جاǒ يف نȌ املادة 

Û املتضمȸ القانون البحرɃ  05- 98 مȸ القانون رȴȩ 805املادة ǣ  الȞǩ Ź Ɣويضها – 80/76
ȴو املتم .  

 علɂ أن 1924لقد نǨȎ الȦقرة اخلامسة مȸ املادة الǮانيةÛ مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 
 ȨحɎال Ȥك أو التلɎƬا Ǣسبǣ ȯاألحوا ȸم ȯحا Ƀǖǣ ȳيلز ɍ ينةȦأو الس  ȨلȞالبضاعة أو ما يتǣ

لȠ يزيد علɂ مائة جنيȼ إƱليزɃ عȸ كل ȕرد أو وحدة أو علɂ ما يȞادȯ هȻǾ القيمة ǣنقد أو 
 أǹرɁ ما Ɓ يȸȮ الشاحȩ ȸد ƙǣ جنȄ البضاعة وȩيمتها ȩبل الشحȸ ودون ذلȬ يف سند 

ȸ.  
أɃ القيمة :    قدية الواردة ŏا  وȖǩبيȨ املادة التاسȞة مȸ هȻǾ املȞاهدة Û يȮون ǣالوحداǧ الن

 ȨƜ ȘȦتƠ اŒǚكوحدة نقدية ف Ɨسترليɋا ȼنيƨمل اȞستǩ ɍ Ɣدة الȩاȞاملت ȯالنسبة للدوǣو Û ة
Ƀامها النقدȚبقا لنȕ صحيحة ȳاȩأر Ƃإ ɃليزƱɋا ȼنيƨاǣ املبينة Ƞاملبال .  

  :ة يف القانون البحرɃ اƨزائرɃ ما يلي  واملɎحȘ علƠ ɂديد مسؤولية مقاوȯ املناولة املينائي
  
 مȸ 151 ما يȞاب علɂ نȌ املادة 05-98 مȸ القانون رȴȩ 916 يȞاب علɂ نȌ املادة    .1

ȠريȦوالت ȸالشح ǧملياȞالنسبة لǣ ديد املسؤوليةƠ ɂعل ǨȎإذ ن Û ɃرȎامل Ƀارة البحرǲالت  Ɣال 
  أǹرɁ لنقل البضائȜ مȸ السȦينة الāالرصيÛȤ و مل فيها القوارب أو الȎناديل أو أɃ وسائل

 ǣبȯǾ عناية واخلǣ ǖȖالتاƃ  هوالتزاȳ املقاوȯ فيها و ƜتةÛ  الȞملياǧ هي عملياǧ ماديةǾȻه
ǧباǭɋا Ǣانوناȩ وص عليهاȎاملن ǧباǭɍا ȧرȕ افةȮǣ  الة لتحديد املسؤوليةƩا ȻǾيف ه ƖȞم ɍو Û

Ȟكما ف ÛȏترȦامل ǖȖون يف اخلȮي Ɣال ǧملياȞال ɂديد املسؤولية علƠ رȎȩ رنسي إذȦل املشرع ال
 ȸالتشوي ȯا مقاوŏ– Acconage – ȳهو التزا ȼيف مسؤوليت ȳلتزاɍوا Ûانونيةȩ ةȢصب ǧاعتبارها ذاǣ 

  .ǣ ɃتحقيȨ غاية واخلǖȖ مȦترȏ علɂ غرار مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ التȞاȩدية
  
Ơديد مسؤوليتȼ الȞقدية يف حالة النقل مȸ  كǾلȬ ملقاوȯ املناولة املينائية Ƨ  916حǨ املادة .2

 وهǾا – دون Ơديدها –  أو وسائل أǹرɁ للشحǣ ȸامليناAlléges ǒ يستȞمل ȩوارب التحميل 
ة للرأɃ الȦقهي والقضاǒ الȦرنسي الɃǾ يȞتƎ الشحȸ والتȦريǣ ȠاستȞماȩ ȯوارب التحميل عقد 

  .مȦترȏفيها تاƃ فاخلǣ ǖȖال
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 علɂ استȞماȯ اƨنيȼ اɋسترليƩ Ɨساب اƩد ǩ  1924نȌ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة .3
 ȯوكوǩروǣ غري أن ǢهǾيمة الȩ ȃأسا ɂا علǣسوƮ ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩملسؤولية النا ɂ1968 

ȼاريȮالبوان ǢهǾال Ȭمل فرنȞا استƬ Poincaréǩروǣ ǒجا Ż   ȯ1979وكو ȬلǾا كƬ ȯدȞامل 
 D.T.S  :   Droit de Tirage  –مل كǖساƩ ȃساب اƩد األعلɂ للمسؤولية حȨ السحǢ اخلاص

Spe - لسنة ȟواعد هامبورȩ مرة ȯألو ȼمتȚن ɃǾ1978 ال.  
 املتضمȸ 05-98 مȸ القانون رȴȩ 805وحȨ السحǢ اخلاص هو الɃǾ نǨȎ عليȼ املادة 

 كما حددǧ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ حسǢ ما جاǒ يف Ƀ املȞدȯ واملتمÛȴ البحر
لȬ يف ȩواعد هامبورÛǾ ȟ وك1924 املȞدȦǩɍ ȯاȩية ǣروكسيل الدولية لسنة 1979كوȯ سنة 

   .1978 التوȩيȜ عليها يف سنة 
  
ǒاǧ الواردة يف  ȖǩبيȨ التحديداǧ واɋعȦا05-98 مȸ القانون رȴȩ 813  حȎرǧ املادة .4

ل الراȜǣ املتȞلƞ Ȩسؤولية الناȩل البحرɃ علɂ كل دعوǩ Ɂرفȑ ȜدȻ للمȖالبة ǣاخلسائر أو األȑرار 
ساȃ املسؤولية غري التȞاȩديةÛ يف حƙ أن مسؤولية مقاوȯ املناولة املينائية هي مسؤولية Ȟǩاȩدية 

Û غري ɍ البضاعةǣ حقةɎرار الȑاخلسائر واأل ȌƸ ديد املسؤوليةƠ ɂاملشرع عل Ȍا نǾه Ȝوم 
ȼة إلي.  

  
 دون 1924 أوǧ 25  انضمǨ اƨزائر إƂ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية املوȞȩة يف .5

ا ǩضمȸ القانون Û Ǿ ومȜ ه1979 وسنة 1968وكولƙ املȞدلƬ ƙاÛ الȎادريȸ علɂ التواƃ يف 
  .Ƀ املȞدȯ و املتمȴ البȐȞ مȸ أحȮامهما

  
Ȟǣد التȞرȏ إƂ إجراǒاǧ دعوɁ املسؤوليةÛ أȕرافهاÛ الضرر الɃǾ يتȴ التȞويȐ عنÛȼ مقدار 
 Ûاملناولة املينائية ȯاملسؤولية فتحديد مسؤولية مقاو ȸم ǧاǒاȦعɋا Ż Ȼقديرǩ ريقةȕ أو Ȑ

  .الدعوɁهȻǾ ي ǩقادȏ ȳ فيما يلي
  

  :تقادم دعوǹ المسƐوليـة 
جرائي منحȼ املشرع إƂ مقاوȯ املناولة املينائية حɍ Ɠ يȚل مهددا ǣاملȖالبة التقادȳ هو حȨ إ

يȐ عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة أǭناǒ عملياǧ املناولة املينائيةÛ وǹاصة وأŒا 
  .ǩ ǧتȮرر يوميا
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Ǣƶ إǭارȼǩ مȩ ȸبل والتقادȳ ليȄ مȸ النȚاȳ الȞاȳ فƶ Ɏوȁ للمحȮمة إǭارȼǩ مǩ ȸلقاǒ نȦسها ǣل 
:    ون البحرɃ  ـ مȸ القان919ة املينائيةÛ وهو ǩقادȳ مسقȎȩ Ȕري املدة إذ نǨȎ املادة ـ املناول

ȯر عملية 33ضي كل األعماǹǓ ȸم ǒنتهاɍا ȳيو ȸا مǒتداǣد سنة اȞǣ عقد املناولة ȸبة عǩاملتر 
  ".ص عليها يف هǾا الȞقد

 علǩ ɂقادȳ الدعوɁ 1966 مȩ ȸانون جوان 32سي نȌ يف املادة واملɎحȘ أن املشرع الȦرن
  . عقد املناولة املينائية Ȟǣد سنةÛ غري أن ȕريف الȞقد Ȯƹنهȴ اȦǩɍاȧ علƢ ɂديد املدةلɂ ع

ưا يستشȤ منȼ أن األجل ǣالنسبة للقانون البحرɃ اƨزائرɃ مȸ النȚاȳ الȞاȳ عȄȮ القانون 
 ȼفي ȸȮƹ ɃǾال ÛسيȼتȦالƯ ɂعل ȧاȦǩɍا ȣراȕɊل.  

                                               
" Û يف حƙ أن النȌ الȦرنسي أورد مȖȎلǩ… "  Ǵنقضي كل األعماȯ :   " حȘ وجود ǖȖǹ يف النȌ الȞرŸ إذ يǾكر

 "Û “ Les actions découlant … “.   
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ǼانƦال Ƥالمبح  
  L’acconage   عقد التشويــن

  
  

 ȤريȞǩ Ƃا ȧرȖالت Ȩد سبȩو Ûȸعقد التشوي Ƀيف القانون البحر Ƀزائرƨاملشرع ا ȣرȞي Ɓ
 استنادا اƂ القواعد الȞامة يف القانون املدÛƆ عند التȞرȏ اƂ عقد املناولة – ȦȎǣة عامة –
لȬ إƂ كون التȦرȩة Ǿ ƙǣا الȞقد  فقد سبقǨ اɍشارة كÛǾ أما فيما يف ما يتȞلȚǣ Ȩهور هة

 Ûة القانونيةȢبȎال ǧذا ÛيةȞالتب ǧملياȞتة والƜ مادية ǧها عملياȦوصǣ ȠريȦوالت ȸالشح ǧ
قاولو ة يف عملياǧ التشويȞǩ ȸود إƂ التȦرȩة املوجودة يف الواȜȩ الȞمليÛ يف فرنساƙǣ Û م

ȯ )Stevedos (  ةǮاملادية البح ǧمالياȞال Ƃافة إȑɍاǣ يقومون ȸيǾنوب اللƨ34ومقاولو ا  
أɃ القارب  ) Acon(  وهي مǹǖوذة مȸ كلمة  ) ǧ  )Acconies ذاǧ صبȢة ȩانونية ويدعون

  .ري
ȸم ŸرȞال ȴǲȞيف امل ǒوذة كما جاǹǖية فمǣرȞة الȢيف الل ȸشويǩ اأما كلمة ǧلماȮلتالية   ال:  

  ȷاȉ: شون (     شونا ( ÛȃوǗو الشانية  الر Ûوشان شينا    : ȸموعة مƭ شوان وهي ǯ
  . الȮبرية

  :وȩد حاوȯ الȦقȼ وȞǩ ȜȑريȤ لȞملياǧ التشويȸ مƠ Ȝديد ȕبيȞتها القانونية نلȎǺها فيما يلي 
ȳɎ البضائȜ والتȞرȣ يف الياǣسة علɂ أن عملياǖǩ ǧمƙ است  :    " ȼRené Rodiere  35  ـلȦقي

Ȝ املشحونة أو املƕلة هي عملياȩ ǧانونية يف حƙ أن حراستȼ للبضائȜ إƂ أن يتȴ شحنها أو 
 Ǩȩالو ȄȦانونية يف نȩ ةȢا صبƬمادية و ǧهي عمليا ȼاملرسل إلي Ƃها إ."  

  ȼقيȦأما الJ.L.Renouid  Ɂوا:    "   فري ȸالشح ǧا أن عملياŏ ȳمادية يقو ǧهي عمليا ȠريȦلت
 Û أما عملياǧ استȳɎ البضاعةÛ التȞرȣ عليها وحراستها فهي Stevedoring املناولة املينائية  

  .ǧ36 ذاǧ صبȢة ȩانونية
 Ɂير ƙ37يف حAntoine Vialard     :   ȳانون ومرسوȩ 1966أن ȯل مقاوǹدǩ ɎȞج ƙرنسيȦال 

Ư ƙمستوي ɂعل  ƙȦتل :  
                                               

فɎ ... أن مهمة مقاوȯ الشحȸ والتȦريȩ Ƞاصرة علɂ الȞملياǧ املادية   :  " 209.   ص1998. مɂȦȖȎ كماȼȕ ȯ يɎحȘ يف كتاȼǣ القانون البحرȓ Ƀ.  ما جȞل د
ȼسليمها للمرسل إليǩالبضاعة و ȌحȦǣ لقةȞالقانونية املت ǧملياȞل. "  

Droit Maritime – René Rodiere, Emmanuel de Pontavice   11em  Ed.  P2  
Renouid.  Droit Maritime    P  

 Antoine Vialard – Droit Maritime  P4  
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  . ǳوȖالس ɂعل Ȝالبضائ Ȝȑا ووƬوإنزا Ȝالبضائ ȸشح ǧل يف عملياǮتمǩمادية و ǧعمليا

   )50املادة ( ة واملǺاȁن 
  

وǩتمǮل يف استȳɎ البضائÛȜ التȞرȣ عليها يف  ) 51املادة ( وعملياǧ أǹرƬ Ɂا صبȢة ȩانونية .  
Ƃافة إȑɋاǣ شحنها ȴأن يت Ƃوص عليها يف املادة  ة وحراستها إȎاملن ǧملياȞوهي 80 ال  

 Ƃسليمها إǩ غاية Ƃلة وحراستها إƕالبضاعة امل ɂسة علǣيف اليا ȣرȞوالت Ȝالبضائ ȳɎاست ǧ
ȼل إلي.  

  
 والتȦريȠ حسǣ 38 Ǣالنسبة إƂ الدكتور مɂȦȖȎ كماȕ ȯـȼ ورغȴ كون مقاوȯ الشحȸو

ǧملياȞǣ ȳيقو ɃرȎامل Ƀارǲن الت  ȘحɎفهو ي Ǩȩالو ȄȦيف ن ȸاملناولة املينائية والتشوي      :
 مهمة مقاوȯ الشحȸ والتȦريȩ Ƞاصرة علɂ الȞملياǧ املادية اخلاصة ǣشحȸ البضائȜ يف السȦينة 

 ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩالبضاعة و ȌحȦǣ لقةȞالقانونية املت ǧملياȞل يف الǹيتد Ɏف Ûها منهاȢ" Û
ƎتȞ يةȞالتب ǧملياȞون للȮǩو ȠريȦوالت ȸهي الشح Ɣاألصلية ال ǧملياȞية للȞبǩ ǧعمليا ȻرȚيف ن 

  ". ȩانونية إذ Ȟǩود ȕبيȞتها إƂ عقد الوكالة أو الوديȞة
أن الȞقد املƙǣ ȳƎ املقاوȯ البحرɃ ورب الȞمل :    " عبد اƩميد الشوارŸ يرɁ  .يف حƙ أن د

اولة فيما يتȞلǣ Ȩاألعماȯ املادية اخلاصة ǣالشحȸ والتȦريȠ وǩضاȣ إليها وكالة مȩ ȸبيل عقود املق
لة ȮǩليȤ املقاوȯ البحرǣ Ƀالقياǣ ȳتسليȴ أو استȳɎ البضائÛȜ ويȎري املقاوȯ البحرɃ يف مركز 

ȯاألحوا Ǣينة أو وكيل الشحنة حسȦ39"  الس.  
مجȜ الȦقȼ والقضاǒ علɂ أŒا أعماȯ مادية Ɯتة șلǨ هǾȮا وɎǹفا لȞملياǧ املناولة املينائية الƔ أ

ة يف عقد التشويƙǣ ȸ الȞملياǧ املادية الƬ Ɣا صبȢة ȩانونية والȞملياǧ القانونية البحتة Ʈل 
  .ȣ فقهي

فما املقȎود ȮǣوŒا أعماȯ أو عملياȩ ǧانونية أو ذاǧ صبȢة ȩانونية Û Ý مȜ األƙȞǣ Ǿǹ اɍعتبار 
ن البحرɃ لȎǹ ȼوصياȼǩ وǣالرجوع إƂ القواعد الȞامة يف القانون املدǣ ƆاعتبارȻ الشريȞة القانو

Ɔانوȩ عمل ǴلȖȎƞ ودȎاملق ɂعل ȣرȞالت ȯاوƲ Û Ɔانوȩ ȣرȎǩ أو .  
املɎحȘ أن الȦقȩ ȼسȴ املȞامƙǣ ǧɎ الناȃ إƂ وȩائȜ مادية ووȩائȩ Ȝانونية واألعماȯ القانونية 

  .صاحبها التȞبري عȸ إرادȼǩ وǩوجيهها Ȏȩد إحداǫ أǭر ȩانوƔƆ يريد 
                                               

  .382 مɂȦȖȎ كماȕ ȯـȼ  ص/.ون البحرɃ د
  .138 ص–عبد اƩميد الشوارŸ .  د–ن التǲارة البحرية 
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ǖǩمƙ استȳɎ البضائȜ مȸ الناȩلÛ :    إن مقاوȯ التشويȸ عند ȩيامȞǣ ȼملياǧ التشويȸ وهي  
ري والتȞرȣ يف الياǣسة علɂ البضاعة املشحونة أو املƕلة وحراستها إƂ غاية ǩسليمها إƂ املرسل 

 ȸع ƎȞهل ي Û  ǫا إحداŏ ȳالقيا ȯɎǹ ȸد مȎويق ÛȼǩإرادǓانونيȩ ارǭبقا للقواعد ـȕ ينةȞة م
Ý .  

لقد اعتƎ كل مȸ الȦقȼ والقانون الȦرنسي واملȎرɃ أن عملياǧ التشويȸ هي عملياǩ ǧبȞية 
 ǧا عملياŒأ ɂعل ǒوالقضا ȼقȦال Ȝأمج Ɣال ȠريȦوالت ȸالشح ǧلة يف عملياǮاألصلية املتم ǧا

  .Ɯتة
واǹتلȤ الȦقȼ الȦرنسي واملȎرǹ ɃاصةÛ حوȕ ȯبيȞة الȞقد األصلي لȞملياǧ التشويÛȸ وهل 

Ý ة القانونيةȢبȎيها الȖȞي ɃǾ.  
الƔ يقوŏ ȳا املقاوȯ البحرɃ وǩتȎل ǣالشحȸ ) التبȞية ( فهناك مȸ يرɁ أن األعماȯ اȑɋافية 

 Ȏǩرفاȩ ǧانونيةÛ فاملقاوȯ البحرɃ يȮون وكيȻ Ɏ الȞقود هيÛǾ و هيȠ هي الوكالة والوديȞة
ȼالبضاعة من ȳɎل يف استȩينة ( ناȦوكيل س ( ȸالبضاعة م ȳɎيف است ȼاملرسل إلي ȸع Ɏووكي

 إƂ غاية ǩسليمها إƂ 40وǩتمǮل الوديȞة يف حȘȦ البضائȜ ورȩاǣتها وحراستها) وكيل شحنة ( 
ȼل إلي.  

ȼقȦالنسبة للǣ ÛاǾاملادة  ه ǨȎفقد ن ɃرȎأما القانون امل Û ɃرȎارة 148 املǲانون التȩ ȸم 
  :  " علɂ ما يلي  1990ة الȎادر يف 

يقوȳ املقاوȯ البحرƛ ɃميȜ الȞملياǧ املادية اخلاصة يشحȸ البضائȜ علɂ السȦينة أو .  1
  ها منها

2  .Ŏساب اƩ ȳالقياǣ Ƀالبحر ȯاملقاو Ƃهد إȞأن ي ȁوƶو ȼأو املرسل إلي ȸهز أو الشاح
ǧ أǹرɁ متȎلة ǣالشحȸ والتȦريǣ Ƞشرȓ أن يȮلŏ Ȥا ǣاȦǩاȧ كتاŸ صريǴ مȸ وكيل السȦينة 

  ."كيل الشحنة 
  :  " مȩ ȸانون التǲارة البحرية املȎرɃ يف فقرőا األوƂ  149وǩضيȤ املادة  

ǣالȞملياǧ اȑɋافية األǹرɁ يقوȳ املقاوȯ البحرȞǣ Ƀملياǧ الشحȸ أو التȦريȠ و.   1
   ".…Ʃساب مȸ كلǣ ȼȦالقياŏ ȳا 

  ƙȎالن ȸم ȌلǺويست    : ǧملياȞمادية وهي ال ǧهي عمليا ȠريȦوالت ȸالشح ǧأن عمليا
 Ɂرǹأ ǧوهناك عمليا Ûاŏ ȼȦكل ȸائدة مȦل Ƀالبحر ȯا املقاوŏ ȳيقو ȠريȦوالت ȸية يف عقد الشح

                                               
  .Û 383 صȕ 2000بȞة – كماƥ ȯدɃ / د–ن البحرɃ و
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ومتȎلة ǣالشحȸ والتȦريÛ Ƞ يشترȓ القانون حƓ يقوŏ ȳا املقاوȻǾƬ  ȯ الȞملياǧ األصلية
  .نةÛɃ أن يȮلǾǣ Ȥلǣ ȬاȦǩاȧ كتاŸ صريǴ سواǒ مȕ ȸرȣ وكيل السȦينة أو الشح

و الȞقد املƙǣ ȳƎ املقاوȯ البحرɃ ورب الȞمل يȞتƎ مȸ :    " و يضيȤ الȦقȼ يف هǾا الȎدد  
عماȯ املادية اخلاصة ǣالشحȸ والتȦريȠ وǩضاȣ إليها وكالة يف حالة عقود املقاولة فيما يتȞلǣ Ȩاأل

Ȝالبضائ ȳɎأو است ȴتسليǣ ȳالقياǣ Ƀالبحر ȯاملقاو Ȥ "41.  
 ȧاȦǩɍا Ûȸالتشوي Ƀية أȞالتب ǧملياȞالǣ Ƀالبحر ȯاملقاو ȳيقو Ɠح ÛɃرȎالقانون امل ȓويشتر

  .42نة أو وكيل الشحنةذلȬ صراحة يف الȞقد املوǣ Ȝȩينȼ وƙǣ وكيل السȦي
إذا كانǨ الȞملياǧ املادية املتمǮلة يف الشحȸ   :    " رƹون ȩبيوȦقيȼ  يف فرنسا فقد كتǢ الماأ

Ȧيșهي الو ÛȠافـة األساسية ملقاولو املناولة املينائيـيȑɋاǣ رونǹǓ مقاولون ȳيقو Û ة إليها ـة
هاÛ ـǮل يف استɎمهاÛ التȞرȣ عليها وحراستةÛ وهǾا Ȟǣد ȦǩريȠ البضاعة وǩتمـǧ أǹرɁ متنوع

ون Ʊدهȴ يف موانǜ البحر األǣيȐ املتوسȔ ـ اƨانǢ مȸ دورهȩ ȴانوÛƆ وهؤǒɍ املقاول
Û يف حƙ أنȼ يف موانǜ الشماȯ يقتȎر املقاولون علɂ القياǣ ȳالȞملياAcconiers (  ǧ( ون ـ
 )Le Stevedoring( 43.  

أن التمǮيل أو النياǣة يف عقد التشويȸ لȼ دور   :    "  ȦChaoرنسي شاو   و يضيȤ الȦقيȼ ال
44.  

 ȻǾŏ التȦرȩة ووȜȑ نȚامƯ ƙتلƙȦ 1966 جوان 18وȩد أǾǹ القانون الȦرنسي الȎادر يف 
:   Û وعليȼ فقد نǨȎ علɂ أن عملياǧ املناولة املادية ǩتمǮل يف   ) 57 إƂ 50املواد مȸ ( ؤولية 

 Ûها منهاǾǹن وأȁاǺية واملǣالترا ǳوȖالس ɂعل Ȝالبضائ Ȝȑو Ɣا فيها عمليƞ ÛȜالبضائ ȠريȦǩو 
Ƀأ ȠريȦوالت ȸية للشحȞبǩ ǧعمليا  " :Le préalable ou la suite nécessaire  ."  

                                               
 ȴȩارة البحرية رǲ1990 لسنة 08ن الت Ȝوالتشري ǒوالقضا ȼقȦال ǒوȑ ص/ د– يف Ÿميد الشوارƩ128 عبد ا.  
 ȴȩارة البحرية رǲ1990 لسنة 08ن الت Ȝوالتشري ǒوالقضا ȼقȦال ǒوȑ ص/ د– يف Ÿميد الشوارƩ138 عبد ا.  

Droit maritime – M. Rémond Gouilloud – P. 3  
 Ȥكما ورد يف املؤل :  

“   Si les opérations matérielles de chargement et de déchargement constituent la fonction première de l’entrep
de manutention, certains, effectuent en outre diverses autres opérations :  Ayant déchargé la cargaison, ils en 
assurent la réception, la reconnaissance, et la garde. Cet aspect de leur rôle est juridique et leur responsabilité s
trouve modifiée. De tels entrepreneurs opèrent sur les côtes de Méditerranée ou on les appelle Acconiers. Sur 
atlantique en revanche et dans les ports du Nord, les entrepreneurs se limitent en règle générale aux seules 
opérations matérielles de manutention, ( le stevedoring ) “. 

  Acconier et destinataires – André CHAO   P11  :  “ En matière d’acconage , la représentation joue un 
considérable, parce que le transport maritime implique qu’une distance plus ou moins grande sépare le transp

du chargeur ou du destinataire. Comme il est de l’intérêt du navire de séjourner le moins longtemps possible a
de rester en attendant que le destinataire vienne prendre livraison de sa marchandise, c’est généralem

transporteur qui fait appel aux services de l’acconier même si ce n’est pas pour son propre compte  
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ياǣسة أما الȞملياǧ القانونية أو ذاǧ الȎبȢة القانونيةÛ فتتمǮل يف استȳɎ البضاعةÛ التȞرȣ يف ال
ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ شحنها أو ȴأن يت Ƃلة وحراستها إƕاملشحونة أو امل Ȝلبضائ.  

 ǧذا ǧملياȞاملادية البحتة وال ǧملياȞال ƙǣ ȧرȦي Ƀزائرƨاملشرع ا ȬلǾل كȞا ما جǾوه 
 مȸ القانون رȴȩ 918 إƂ 912املواد مȸ ( ة القانونية Û فاألوƂ يقوŏ ȳا مقاوȯ املناولة املينائية

05 (  ȸالتشوي ȯمقاو Ƃا إŏ انية عهدǮوال ) ȸ920املواد م Ƃأن كل  ) 926 إ ɂعل Ȍون
  . ƹارƞ ȃوجǢ عقد مستقل

 ǜيف املوان ɃرƟ اŒوȮل ǧملياȞال ȻǾه ƙǣ ةȩرȦالت Û مليةȞالناحية ال ȸجدا م ǢȞȎال ȸم ȼغري أن
ȳقوǩو Ûلة أحياناǹة ومتداȞǣة متتاǒا مؤسسة امليناŏ .  

   :وهي عقد التشويǩ Ź ȸقسيȴ املبحǬ إǫɎǭ Ƃ مȖالǢ لدراسةو
  

     ȯȿɉا ǢȲȖƫا    :ȼرفيȕ Ȩǩعا ɂعل ȸها عقد التشويȞيض Ɣال ǧلتزاماɍا   
     ƆاǮال ǢȲȖƫمنها مسؤولية  :    ا ǒاȦعɍديدها و اƠ و ȸالتشوي ȯمقاو  
   ǬالǮال ǢȲȖƫاملسؤولية  :    ا Ɂعنهادعو ȐويȞوالت    
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ǧاألو ƚالمطل  
  اȅلتزاماƟ الناشƖة عن عقد التشوين

  
  

 مȸ 03مȎǹ ȸائȌ عقد التشويȸ أنȼ عقد رȑائي وملزȳ للǲانبƙ وƟارɃ استنادا إƂ املادة  
 ȳوالتزا Ûȼرفيȕ Ȩǩعا ɂعل ǧالتزاما Ȝيض ƙانبǲقود امللزمة للȞل الȮفهو وك ƃالتاǣو Ƀارǲن الت

فƙ هو حȨ لǹɊر والȄȮȞ صحيǴ كǾلÛȬ وهو يف هǾا ƸضȜ أوɍ للنȎوص املتȨȦ عليها لȖر
 عرȣ امليناÛǒ ولدراسة  ƸضȜ اƂقد Ż القواعد الȞامة ǣاعتبار عقد التشويȸ هو عقد مقاولة أو

 ƙفرع Ƃإ ǢلȖامل ȴقسيǩ Ź Ûȸالتشوي ȯمقاو ǧ    :  ȯرع األوȦاملقا:   ال ǧالتزاما Ûȯو
  ƆاǮع ال   :ȼȞد مȩاȞاملت ȳالتزا.  

  
  ǧالتشويـن:ع األو ǧمقـاو Ɵالتزامـا      

  املتضمȸ القانون 05- 98  مȸ القانون رȴȩ  920هي األعماȯ الƔ نǨȎ عليها املادة  
  :Ƀ املȞدȯ واملتمȴ وهي 

  
   Ȝالبضائ ȳɎاست ƙمǖǩAssurer la réception de la marchandise   

 La reconnaissance à terre التǖشري والتȞرȣ يف الياǣسة علɂ البضائȜ املشحونة أو املƕلة   

des marchandises embarquées ou débarq  
   ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ شحنها أو ȴتǩ أن Ƃحراسة البضاعة إ Le gardiennage de la 

marchandise juqu’à leur embarquement ou délivrance au destina  
  

 Û وǣالنسبة ǣ  45الȦȮاǒة والتǖهيل املȖلو922ƙǣوǩتȴ هȻǾ الȞملياǧ كما ȩضǾǣ ǨلȬ املادة  
ن التǲارة البحرية املȎرɃ فǚن الȞملياǧ املادية اخلاصة ǣالشحȸ والتȦريȠ هي الȞملياǧ األصلية 

ȴ البضاعة املراد شحنها والتحقȨ منها قوŏ ȳا مقاوȯ الشحȸ والتȦريÛȠ أما عملياǩ ǧسلي

                                               
Û ونضرا لȮون املرسوƠ " ȳدد شروȓ وكيȦياư ǧارسة هǾا النشاȓ عȕ ȸريȨ التنȚيȴ :    " ة الǮانية مȸ املادة  يȤ الȦقر

ȨبيȖلة للتǣاȩ هر فهي غريȚي Ɓ Ƀ.  



48

Țها حƓ يتȴ شحنها وكǾلǣ Ȭالنسبة للبضائȜ املȦرغة حƓ يتǩ ȴسليمها إƂ املرسل إليȼ فهي 
ȠريȦوالت ȸقد الشحȞافية لȑ46 إ ȯاملقاو ȄȦا نŏ ȳة (  ويقوȩرȦالت ȻǾه Ƃإ ȏرȞالت Ź دȩو.(  

أو ذاǧ صبȢة ȩانونيةƁ Û يȞرفها القانون البحرɃ والتزاماǧ مقاوȯ التشويȸ هي عملياȩ ǧانونية 
 ȸȮƹ القوȯ أن استȳɎ البضائȜ هي أǾǹها مȸ الناȩل نياǣة عنȼ أو عȸ املرسل إليȼ أو املرسل 

  .ووȞȑها علɂ السȖوǳ التراǣية أو املǺاȁن
املناولة والوȜȑ علɂ السȖوǳ التراǣية أو املǺاȁن هي عملية مادية ǩدǹل ȑمȸ عملياǧ عقد 

 ȳن املرسوȁاǺية أو املǣالترا ǳوȖالس ɂها علȞȑوو ÛȜريقة إيداع البضائȕ Ƃإ ȏرȞǩ دȩة و
 ȴȩر Ƀ02-01 يف Ƿ2002 يناير 06 املؤر Ûوأمنها ǜاملوان ȯɎȢستɍ ȳاȞال ȳاȚدد النƷ ɃǾال 
 ȸ30اد م Ƃ35 إȼمن .  

ملƕلةǣ Ûالتǖكد إن كانǨ مȖاǣقة لسند الشحȸ ويȮون التȞرȣ علɂ البضائȜ املشحونة أو ا
ȦاسǨ وذلǣ ȬالتحقȨ منها ومȸ الɎȞماǧ علɂ الȖرود أو الرȳȁ أو اƩاوياǧ وعددها ووŒȁا 

 ǧاȚȦƠ ة حضورية أو إرساليةƎǹ ررƷ Ȍرار أو نقȑسائر أو أǹ اŏ Ǩكما –ها وإذا كان 
Ż مقارنة إرسالية التحȚȦاǧ مȜ سند  ) Bordereau de réserve(  يف ميناǒ اƨزائر – ȼǣ الȞمل 

Ûȴينهǣ ȧضر فرƮ ررƷو ǨاسȦواملاني ȸ)Etat différentiel  ( Ȩائǭوالو Ȝȩالوا ƙǣ ȬلǾمقارنة ك.  
 ȸروجا عǹ ȬلǾفهو ك ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ شحنها أو ȴأن يت Ƃأما حراسة البضاعة إ

 حراسة الشيǒ أن يȮون اƩارȃ هو صاحǢ السيȖرة الȞȦلية علɂ د الȞامة الǩ Ɣستلزȳ يف
ȼمالȞاست ɂوعل ǒا  كماǾه ȼوجيǩا وƬ دȞامل ȏيف األغرا ǒالشي ȯماȞة استȖسل ȼون لȮǩ 

ÛȬلǾمة لȁɎتيار الوجهة الǹاǣ ÛȯماȞوȼƩاȎل ȯماȞستɍون اȮوأن ي ȼانȮوم ȼمانȁ Ȭية ذلȦكي.  
 منÛȼ 923مقاوȯ التشويȸ فقد نȌ عليها القانون البحرɃ يف املادة أما اƩراسة الƔ يقوŏ ȳا 

 وهو ملزǣ ȳاơاذ مجيȜ التداǣري اŎدية للحȦاȗ علɂ البضائȜ املوȑوعة ǨƠ …:    "  الǮانية  
 ȼǩعهد ǨƠ ن املوجودةȁاǺأو يف امل Ÿالترا ǴȖالس ɂها علǭوȮم ǒناǭأ ȼت."  

وȜȑ علɂ السȖوǳ التراǣية أو يف املǺاȁن وأǾǹ البضاعة منها هي مȜ اɋشارة كǾلȬ هناÛ أن ال
تزاماǧ مقاوȯ املناولة املينائية يضȞها علɂ عاǩقȼ عقد املناولة املينائية استنادا إƂ أحȮاȳ املادة 
 مȸ القانون البحرư ÛɃا يؤكد مرة أǹرǩ Ɂداǹل عملياǧ املناولة املينائية والتشويȸ فيما ǣينهما 

  .احية الواȞȩيةÛ وȞƶل ɍ مƖȞ لوجود عقديƯ ȸتلƙȦ مȸ الناحية النȚرية
 ǨƠ ȴون التسليȮد يȩو ÛقدȞعليها يف ال ȧاȦǩɍا ȴيت Ûللبضاعة ȸالتشوي ȯومدة حراسة مقاو

وǣالتاƠ ɍ ƃتاǯ البضائȜ إƂ حراستها مȩ ȸبل املقاوȯ فهي ǩسلȴ مباشرة مSous-palan  (  ȸ( د

                                               
 Ƀدƥ ȯانية –كماǮة الȞبȖال  Ƀ148 املادة – 389 ص 2000 القانون البحرɃرȎارة  البحرية املǲانون التȩ ȸم .  
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ƒاخلاصة أو م ȼنȁاƯ Ƃوينقلها مباشرة إ ǧالشاحنا ɂها علȞيض ɃǾال ȼاملرسل إلي Ƃينة إȦالس 
  .جرة

 يناير 06 املؤرǷ يف 02/01 مȸ املرسوȳ التنȦيɃǾ رǣ21 ȴȩاȑɋافة إƂ هǾا فقد نǨȎ املادة 
2  ȼأن ɂوأمنها عل ǜاملوان ȯɎȢستɍ ȳاȞال ȳاȚتحديد النǣ ȨلȞاملت  "    : ǫوȮدد أجل مƷ

Ȝ الȞاǣرة ǣاملوانǜ التǲارية وكǾا القواعد اخلاصة الǩ ƔنȴȚ مȮوǫ وعبور املواد اخلȖرية أو 
  ". حسǢ وȞȑية كل ميناǒ يف نȚامȼ اخلاص

 ȳا ويف حالة عدŏ Ȍǹاملر ǫوȮمدة امل ȯɎǹ سحبها ȼالبضاعة أو موكل Ǣصاح ɂون علȮوي
Ȯمل ȼǣ Ȍǹاملواد  األجل املر ȳاȮأح ȨبȖǩ ǒيف املينا Ȝالبضائ ǧ931 و 929-928و ȸم 

 06 املؤرǷ يف 01- 02 مȸ املرسوȳ رȴȩ 21ن البحرǣ Ƀاȑɋافة إƂ نȌ الȦقرة الǮالǮة مȸ املادة
 وذلǣ ȬاعǾار صاحǢ البضاعة Ơ Żوȯ إƂ مناȨȕ الشحȸ واملساحة اƨمركية املȞدة 2002

Ż Ûǒاملينا ǯارǹ ÛȜز والبيǲƩا ǧاǒاذ إجراơا .  
 مȸ املرسوȳ املǾكور أعÛȻɎ أن حراسة البضائȜ واȦƩاȗ عليها ȕواȯ مدة 22وȩد أكدǧ املادة 

 Ƃرفتها إȞمها ومɎاست ȸيضم ɃǾال ȸالتشوي ȯمقاو Ȩǩعا ɂون علȮǩ Ûǒا يف امليناŏ Ȍǹاملر ǫ
  .سليمها

  
  ǼانƦالتـزام المتعاقـد:ع ال    ǧالمقـاو ǔم   

أهȴ التزاȳ يقȜ علɂ عاȨǩ املتȞاȩد مȜ املقاوȯ أو مȸ يȖلǹ Ǣدماǧ هǾا األǹري هو دفȜ مقاǣل 
 املتضمȸ القانون البحرÛɃ 05-98 مȸ القانون رǧ921 ȴȩ التشويȸ كما ȩضǾǣ ǨلȬ املادة

يȨ التȞريȦةư Ûا جȞلȼ يسمɂ فا لȞقد املناولة املينائية الƷ ɃǾدد فيȼ أجر املتȞاȩد مȜ املقاوȯ عȕ ȸر
 كما أكدǧ علɂ ذلÛ  – Ȭ فǚن عقد التشويȸ يǣ ȳƎالتȦاوȏ اƩر  Contrat type النموذجي  

 ȻɎكورة أعǾمل– ȸديȩاȞللمت ȯوƸ اư  ) ȼǩدماǹ Ǣالȕو ȸالتشوي ȯمقاو ( ȏاوȦر للتǮحرية أك
 وحسȕ ǢبيȞة البضاعةÛ نوعهاÛ كميتها وȕريقة الȞملياǧ الƔ يقوŏ ȳا املقاوȯ كلها أو Ȟǣضها

فالبضاعة املوجودة داǹل حاوياơ ǧتلȤ عȸ األǹرÛ Ɂ املوȑوعة يف أكياȃ مɎǮ :    ا 
ائل الƔ يستلمها املقاوȯ مȸ السȦينة عȕ ȸريȨ أناǣيơ ǢتلȤ كǾلȬ عȸ غريها ويȮون 

  .و عادة مبلȠ مȸ النقودȏ أيضا ǣشǖن الǮمȸ الɃǾ يتقاȑاȻ املقاوȯ وه
 ǧاǒجراɋا Ƃإ Ƀيشر القانون البحر Ɓ Ûǧأجرة اخلدما ȯاملقاو Ȝد مȩاȞاملت Ȝيدف Ɓ وإذا Ɣال

Ȧاǒ يذها ưا يتƙȞ مȼȞ الرجوع إƂ القواعد الȞامةÛ الƢ ƔنǴ الدائȸ حȨ حبȄ البضاعة استاơا
  .اوȼȯ كوسيلة للضȔȢ علɂ املديȸ أɃ املتȞاȩد مȜ املق
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 وإذا ȞǩنǨ املديȸ يف ǩسديد ما عليȸȮƹ Ûȼ للمقاوȯ اơاذ اɋجراǒاǧ املنȎوص عليها اǾه وȞǣد
 مȸ القانون البحرɃ وذلǣ Ȭتحويل البضاعة إƂ مناȨȕ الȦسحة 931 و 929-928واد 

Ȝز والبيǲƩا ǧاǒجراǚǣ ȳالقيا Ż ȬلǾة لȎȎǺمركة املƨحة ا.  
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ǼانƦال ƚالمطل  
  مقاوǧ التشويـنمسƐوليـة 

  
  

وȳ ـاوȯ التشويȸ يقـة الȦقȼ والقضاÛǒ سواǒ املȎرɃ أو الȦرنسيÛ علɂ أن مقـاȨȦǩ غالبي
ǚǣ Ûȼمجاع الȦقȼ ـƬ ǧا صبȢة ȩانونيةÛ وهǾا Ɏǹفا ملقاوȯ املناولة املينائية الȞǩ ɃǾتƎ أعمال

  .اǒ كǾلÛȬ عملياǧ مادية Ɯتة
ن مقاوȯ التشويÛȸ مسؤوƟ ɍاȻ مȕ ȸلǹ ǢدماÛȼǩ هǾا ما ويف حالة ارȮǩاǭ ǖȖǹ ȼǣاÛǨǣ يȮو

  .  مȸ القانون البحر924Ƀ عليȼ املادة  
 Ƃفاألو ÛرييةȎقǩ ون إما عقدية أوȮǩ ة عامةȦȎǣ Ûأن املسؤولية Ƃشارة إɋا Ǩفقد سبق Ûȼوعلي

Ȟي ɃǾوال ÛƙرفȖال ƙǣ Ȝȩقد املوȞال ȻدرȎم ȳالتزاǣ Ƀأ Ƀعقد ȳالتزاǣ ȯɎǹɋة  اȞشري Ǝت
 مȸ القانون املدÛƆ والǮانية جزاǒ اǣ ȯɎǹɋالتزاȩ ȳانوÛƆ 106ديȸ استنادا إƂ أحȮاȳ املادة

ون ينهɂ عȸ اȑɋرار ǣالȢريÛ وǣالتاƃ فاملسؤولية التقȎريية هي نتيǲة الȞȦل الضار أو الȞȦل الȢري 
  .ع

Ɏǭ رييةȎقǩ عقدية أو Ǩأكان ǒسوا Ûأركان وهي  وللمسؤولية ǫ:  
  

 ǖȖاخل  
   الضرر 
   عȩɎة السببية ƙǣ اخلǖȖ والضرر 

  
 Ȥȩأو مو ȣرș يف ȃالنا ƙǣ ȣلوǖالسلوك امل ȸع ȌǺالش ȣراƲهو ا ȳاȞال ȼهومȦƞ ǖȖواخل

ɃادȞسلوك الرجل ال Ƀوعي أȑيار املوȞهو امل ȻيارȞوم .  
 ȳالضرر أ ǫإحدا ȼǣ دȎكان يق ǒسوا ǖȖǹ ƎتȞي ȤالǺفالسلوك امل ƎتȞي Ƃالة األوƩي اȦف Û ɍ

 ȯمقاو Ƃإ Ǣينس ɃǾال ǖȖفما هو نوع اخل ÛɍاƵأو إ Ƀغري عمد ǖȖǹ انيةǮالة الƩويف ا Ûعمديا 
 ȻاƟ ɍإ ɍون مسؤوȮي ɍ ȼأن ɂعل Ûصراحة Ȍاصة وأن القانون نǹ Û Ý ȼمسؤوليت ȳقوǩ Ɠح ȸ

ȼǩدماǹ ǢلǢلȖامل ȴقسيǩ Ź رةȮȦال Ǵيȑولتو Û ƙفرع Ƃا     : Ƃا ȼȎيȎơ Ź ȯرع األوȦال
  .ǩ Ƀقوȳ عليȼ مسؤولية املقاوȖǣ ȤǾȯالǹ Ǣدماǧ املقاوȯ  الȦرع الǮاƆ لɊساȃ ال



52

  ǧع األو:ǧالمقاو ƟدماƱ ƚالǍ      
 ȯاملقاو ǧدماǹ Ǣالȕ عقد النقل ȣراȕأحد أ ȼكون ȸعادة ع ǯرƸ ɍو ȼȞد مȩاȞهو املت

  .إما الناȩلÛ أو الشاحȸ أو املرسل إليɃ    :  ȼ للبضائȜ وهو
Ȩ ـون علɂ عاǩـل البحرɃ علɂ أن عملياǧ التشويȮǩ ȸـد يتȨȦ أȕراȣ عقد النقـفق

Ƞ ـȸ أو املرسل إليȼ مÛɎǮ كما هو الشǖن يف حالة إدراǯ يف عقد النقل البحرɃ شرȓ التȦري
Ȯǩون عملية التȦريȠ وعملياǧ التشويȸ التاȞǣة فȦي هȻǾ اƩالة  )  Déchargement d’office( ي

ȼاملرسل إلي Ȩعائ ɂ.  
 ȠريȦوالت ȸالشح ǧعمليا Ȝقǩ ȸم Ȩǩعا ɂعل Ƀل البحرȩعقد النا ȣراȕأ ȨȦيت Ɓ وإذا

 هو املتȞاȩد مȜ مقاوȯ التشويǣ ȸاعتبار أŒا 47ياǧ التاȞǣة Ƭا أɃ عملياǧ التشويÛȸ اعتƎ الناȩل
  مȸ القانون البحرɃ واملادة 780  و 773اȼǩ الȞقدية كما جاǒ يف نȌ املادȑ  ƙǩمȸ التزام

 املتȞلقة ǣتوحيد ȐȞǣ أحȮاȳ سنداǧ 1924 أوǧ 25 مȸ اȦǩاȩية الƎوكسيل الدولية املوȞȩة يف
  .Û ȸ الƔ انضمǨ إليها اƨزائر

ا إƂ املرسل إليÛȼ فيȎبǴ وكيɎ استȳɎ البضاعة وǩسليمهȞǣملية  املقاوȯ  اƂوȩد يوكل الناȩل
وȩد يȞهد املرسل إليȼ أو أɃ شǹǓ ȌǺر )  مȸ القانون البحرɃ 620 إƂ 609املواد ( سȦينة 

Ȩ علɂ البضاعة إƂ مقاوȯ التشويǣ ȸاستɎمها مȸ الناȩل وǩسليمها فيما Ȟǣد إƂ املرسل إليȼ أو 
ȴمول ل إليهƩا ȸع Ɏوكي Ûƃالتاǣ ǴبȎفي Û ة ) ȸ621املواد م Ƃ630  إ Ƀالقانون البحر ȸم .(  

Ȝمƶ ÛيةȞȑالو ȻǾل أو  فيهاويف هȩالنا ȸكوكيل ع ȼتȦوص ȸللتشوي ȯكمقاو ȼتȦص ƙǣ ȯاملقاو 
 ȼل إلي ) ȴاملرسل إليه (Ý ȼسȦن Ȝد مȩاȞالت ȼل ȁوƶ فهل.  

دƆ للشȌǺ أن يتȞاȩد مȜ   مȸ القانون املǣ77الرجوع إƂ القواعد الȞامة دائماƟ Ûيز املادة  
ȣرȎري التǹا األǾيز هƶ أن ȓشر Ûالوكيل ȸة عǣاألصالة عنها ونياǣ.  

                                               
األصل أن الشحȸ يضȜ علɂ عاȨǩ :   "  عȄȮ هǾا  181علي البارودɃ يرɁ يف كتاȼǣ القانون البحرɃ  ص. ن دأ

 ) ȼاملرسل إلي Ȩǩعا ɂعل Ȝيق ȠريȦأو ) والت ȸهو الشاح ȠريȦوالت ȸالشح ȯمقاو Ȝقد مȞال ȳƎي ɃǾا فاألصل أن الǾول
ȼامل( إلي ȸع Ɏوكي ȼتȦȎǣ مولةƩا ƙأو أم ȼرسل إلي… (  ȯمقاو Ȝان مǣالر Ȼقتضاƞ دȩاȞا يتȎن ȸسند الشح ȸد يتضمȩو

 ȼأو املرسل إلي ȸالشاح ǒاȁمباشرة إ ɍمسؤو ȯون املقاوȮي ȼل وعليȩالنا ȸنائبا ع ɍ Ûȸالشاح ȸع Ɏوكي ȼتȦȎǣ ÛȠريȦوالت ."  
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وȸȮƹ ألȕراȣ عقد النقل البحرɃ اȦǩɍاȧ علɂ عقد وكالة يف سند الشحȸ سواȞǣ ǒبارة 
  :حة Û صرƷة أو ƞوجǢ شروȓ مǮل 

  
   Clause sous-palanشرǨƠ ȓ الروافد   
 ȸClause de cessation de responsabilité au املسؤولية عند التȦريȠ   شرȓ التناȯȁ ع 

débarquemen  
   Une clause de déchargement d’office شرȓ التȦريȠ التلقائي   

  
 ȼاملرسل إلي Ƃالبضاعة إ ȴتسليǣ قديةȞال ȼمسؤوليت ȸل مȩالنا ȌلǺالروافد   ( وهنا يت ǨƠSous 

p (  ȯاملقاو Ƃأو إ)  ائيȩالتا ȠريȦالت d’office Déchargement .(   
 Ɂكما ير ȁوƶ ɍ إذ Ûرǹɇا ȸع ɎȎȦل كل منهما منȚي ȸغري أن عقد الوكالة وعقد التشوي
 الȦقهاÛǒ ذلȖǩ ÛȬبيȨ مبدأ اƨزǒ يتبȜ األصل أɃ عقد الوكالة يتبȜ عقد التشويǣ ȸاعتبارȻ هو 

ȸالتشوي ȯالنسبة ملقاوǣ األصلي.  
 وما يليها مȸ القانون املدÛƆ غري أن الناȩل ȩد يتȨȦ مȜ 571وȖǩبȨ علɂ عقد الوكالة املواد 

 ȣراȕأ ȸر مǹǓ ȣرȕ سابƩ لǣ ȼǣساƩ Ȅلي ȸȮل ȸالتشوي ǧملياȞǣ ȳأن يقو ɂعل ȸالتشوي 
ȴينهǣ Ź ɃǾال ȓأو الشر ȧاȦǩɎا لǾيȦنǩ ÛȜللبضائ Ƀلنقل البحر.  

 Ǩأوجب ÛȯاƩا ȻǾي هȦيف حالة 149/01املادة ف ȼأن ɂعل ɃرȎامل Ƀالبحر Ƀارǲالقانون الت ȸم 
 عهد الناȩل ǣالȞمل إƂ املقاوȯ البحرǣ Ƀناǒا علȞǩ ɂليماǧ صاحǢ الشǖن أو شرȓ يف سند 

ȬلǾǣ ȯار املقاوȖǹإ ÛينةȦار السƶأو يف عقد إ ȸ.  
شرع اƨزائرƁ Ƀ يشر إليȼ يف وƁ ينȌ القانون علɂ شȮل اȖǹɋارÛ أو إجراǒاÛȼǩ كما أن امل

 املتȞلقة ǣتوحيد ȐȞǣ أحȮاȳ سنداǧ 1924ن البحرɃ وكǾلȬ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة
  .Ûȸ الƔ انضمǨ إليها اƨزائر

فهȻǾ املȞاهدة ǩنȌ يف الȦقرة السادسة مȸ املادة الǮالǮة منها علɂ اȖǹɋار غري أن املقȎود ȼǣ يف 
 Ƞبليǩ املادة  هو ȳاȮالواردة يف أح ǧاȚȦ790التحɃالقانون البحر ȸم .  

 ȴȩرنسي رȦال ȳاملرسو ȓيف 1078-66واشتر Ƿ31 املؤر Ǝ1966 ديسم ȼǩ81 يف ماد    :  
 Ûȸأو الشاح ȼائدة املرسل إليȦل ȸالتشوي ǧملياȞǣ ȳإذا كان يقو Ûȸالتشوي ȯل مقاوȩر الناȖ

ȴينهǣ فيما ȼعلي ȧاȦǩɍا Ź ما Ǣ48.  
                                               

L’article 81 du décret de 1966 stipule que :    “ Si le transporteur est chargé par l’ayant droit et pour son compt
faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations visées aux articles 50 et 50 de la loi sur les c

d’affrètements et de transport maritimes et 80 ci-dessus ( 10 et 10 bis ), il devra en aviser cet entrepren  
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فهناك   ) Avis(  وȩد انقسȴ القضاǒ الȦرنسي ǣسبǢ اخلǣ ȣɎينȼ حوȯ أƵية وشȮل اȖǹɋار 
رɁ أن وجود اȖǹɋار ȑرورɃ لقبوȯ الدعوȑ Ɂد مقاوȯ التشويȸ وعليǢƶ ȼ أن يȮون 

 ǣ Ûينما يرɁ فريǹǓ Ȩر Û أن اȖǹɋار ȸȮƹ أن يȮون ȑمنياÛ وعلɂ صاحǢ اȨƩ إǭباȼǩ 49ا
  .ȧ50 الȖر

 ǴلȖȎمومية مȞرا لȚون " ǧاخلدما Ǣالȕ  " رارا يفȩ رنسيةȦارية الǲمة التȮǂا ǧفقد أصدر
للسلȖة التقديرية لقاȑي "  مȕ ȸلǹ Ǣدماơ  " ȼǩضƠ Ȝديد مȦهوȳ مȖȎلǴ 1975كتوǣر 
  .وع
  

 ǼانƦالتشوين:ع ال ǧولية مقاوƐمس ƻساƍ  ƊاǞعȅا واǵتحديد Û 
  

Ƃإ ȏرȞإن الت ȻǾديد هƠ ȸع ǬديƩا ȬلǾك ǢلȖيت ȸالتشوي ȯمسؤولية مقاو ȃأسا 
  .ولية واɍعȦاǒ منها

  
  ǦɆلȿǘȆƫا ȃسا:  

 فقرة أوƂ مȸ القانون البحرɃ علɂ أنȼ يف حالة ارȮǩاب ǭ ǖȖǹاÛǨǣ يȮون 924نǨȎ املادة 
ȼǩدماǹ Ǣلȕ ȸم ȻاƟ ɍمسؤو ȸالتشوي .  

وȳ علɂ الȞȦل الضار أɃ اǣ ȯɎǹɋالتزاȩ ȳانوÛƆ وهي ǣالتاƃ فمسؤولية مقاوȯ التشويǩ ɍ ȸق
 مسؤولية ǩقȎرييةÛ فاملقاوɍ ȯ يȮون مسؤوɍ إƟ ɍاȻ مȕ ȸلǹ ǢدماÛȼǩ واملقȎود هو املتȞاȩد 

  .عليȼ فمسؤوليتȼ عقدية ɍ غري
ȼ يف ـȳ املتȨȦ عليةÛ هو إȯɎǹ املتȞاȩد ǣتنȦيǾ اɍلتزاـإن اخلǖȖ الȞقدȖǩ ÛɃبيقا للقواعد الȞام

  : واɍلتزاȳ كما عرفȼ القانون املدƆ وأمجȜ عليȼ الȦقȼ ينقسȴ إǫɎǭ Ƃ أنواع  
  

 Ɨعي Ȩنقل حǣ ȳالتزا  
   التزاǣ ȳالقياȞǣ ȳمل 
   التزاǣ ȳاɍمتناع عȸ عمل 

  
                                               

 Tribunal Com. De Marseille 31/08/1971  -  Lamy Transport 1997  -  Tribunal com. de Marseille 16/03/197
D.M.F 1971     

 Lamy Transport  -  Tome II  P651  -  19  
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 ǢلȖي ȸم Ȝم ȸيف عقد التشوي ȨȦيت ȼونȮرا لȚمل نȞǣ ȳالقياǣ ȳهو التزا ȸالتشوي ȯمقاو ȳوالتزا
 ȼتȦȎǣ Ƀر يف عقد النقل البحرǹǓ ȣرȕ ائدةȦل ȳأ ȼƩاȎلبها لȖري يǹا األǾأكان ه ǒسوا Ûȼǩ

 ȸالتشوي ǧملياȞǣ ȼǣساƩ ȳن يقوǖǣ Ûȼعن     : Ż عليها ȣرȞالت Û لȩالنا ȸالبضاعة م ȳɎاست
ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ غاية Ƃة عليها إȚافǂتها وا.  

Ȟǣ ȳالقياǣ ȳلتزاɍناية واȞال ȯǾǣ ȳا عدƴوإ ɃقدȞال ȳلتزاɍاǣ ȯɎǹɋا ȼفي ǖȖون اخلȮي ɍ Ûمل
 ǖȖǹ ƎتȞي Ûاملناولة املينائية ȯالنسبة ملقاوǣ وإذا كان األمر Ûعليها ȨȦة املتǲالنتي ȨقيƠ ȳة أو عد

 ưا سبǹ Ǣسائر  يف جانبȼ عدȩ ȳيامǣ ȼبȯǾ الȞناية الȁɎمة أǭناȩ ǒيامȞǣ ȼملياǧ املناولة املينائية
ر ǣالبضاعةÛ فǚن التزاȳ مقاوȯ التشويȸ هو التزاǣ ȳتحقيȨ غاية وهǾا ما يستǺلȌ مȸ نȌ املادة 

 ȼنǖǣ قضيǩ Ɣال Ƃفقرة أو Ƀالقانون البحر ȸم  "    : Ǩǣاǭ ǖȖǹ ȼǣاȮǩيف حالة ار…  "  ȼلǣويقا
 ǴلȖȎرنسي للمادة مȦال Ȍ "Faute prouvée ."   

ǖȖواخلǨǣاǮالسنهور و د ال ȧȁالدكتور عبد الرا ȴينهǣ ȸم ǒقهاȦغالبية ال ȨȦǩا . ȯكما Ƀدƥ
ȼن  ȏترȦامل ǖȖاخل La faute présumée ƃالتاǣو   ɂصراحة عل Ȍد نȩ Ƀزائرƨون املشرع اȮي 

ȏترȦامل ǖȖهو اخل ȸالتشوي ȯمسؤولية مقاو ȃا ǨȮن هلǖعليها ك ȨȦة املتǲالنتي ȨقƠ ȳدȞف Û 
  أو متǹǖرة عȸ امليȞاد املتȨȦ عليȼ أو حسǢ الȞرȣ 51عة هɎكا كليا أو جزئياÛ أو وصلǩ ǨالȦة

ɃقدȞال ȸالتشوي ȯمقاو ǖȖǹ جوهر Ȩيتحق Ûǒد يف املينا.  
ملزǣ ȳاơاذ مجيȜ :    "  مȸ القانون البحرɃ نǨȎ علɂ أنȼ  923لȸȮ الȦقرة الǮانية مȸ املادة 

لبضائȜ املوȑوعة ǨƠ حراستȼ أǭناǒ مȮوǭها علɂ السǴȖ التراŸ أو يف املǺاȁن ري للحȦاȗ علɂ ا
 ȼǩودة يف عهد."  

 ɂها علǭوȮم ǒناǭأ Ȝراسة البضائƜ ȨلȞاملت ȸالتشوي ȯمقاو ȳأن التزا ȯننا القوȮƹ Ȍالن ȯɎǹ ȸم
  .اية الرجل الȞادǴɃ التراŸ أو يف املǺاȁن املوجودة يف عهدȼǩ هو التزاǣ ȳبȯǾ عناية وهي عن

  . ȞɃÝادلوهل يƗȞ هǾا منȕ Ȝريف الȞقد مȸ إدراǯ فيȼ عناية ǩزيد أو ǩقل عȸ عناية الرجل ا
 ƙǣلوȖهيل املǖة املهنية والتǒاȦȮال Ǣحس ȯا املقاوŏ ȳيقو ȸالتشوي ǧ922املادة ( وعمليا 

Ƀالقانون البحر ȸم Ƃاألو .(  
Ûȯ يȮون ǭǚǣباǧ وȩوع ǹسائر وأȑرار ǣالبضاعة أو واǭباǧ الضررÛ لقياȳ مسؤولية املقاو

ها الȮلي أو اƨزئي أو ǩلȦها أو التǹǖري يف ǩسليمها وعǒǢ اǭɋباǧ يقȜ علɂ عاȨǩ املضرور وهو 
ȼǩدماǹ Ǣالȕ Ûȯاملقاو Ȝد م.  

                                               
لȸȮƹ ɃǾ أن يȎيǢ البضاعة أǭناǒ نقلها وأǭناǒ عملياǧ الشحȸ والتȦريȠ وهو ما  الȞرȣ علɂ التسامǴ يف النقȌ الȖبيȞي ا

" ȨريȖز الǲȞǣ"  Déchet de route   ȣرȞال Ɂد جرȩو ÛبوبƩا ȸكمية م ȓالسوائل أو سقو ȸم ǒر جزǺن يتبǖك Û
  .علǩ ɂقدير نسبة مȞينة ɍ يترǢǩ علɂ نقȎها أية مسؤولية
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وǭɋباǧ وȩوع ǹسائر وأȑرار ǣالبضاعة أو نقǴƧ Ȍ القانون البحرɃ إƂ املرسل إليȞƞ ȼاينة 
عة وȦǩتيشها عند استɎمها وƠرير Ʈضر مȞاينة مȜ إجراƎǹ ǒةȖǣ ÛلǢ منȼ أو مȸ الناȩل وȮǩون 

 مȸ القانون 789املادة ( يȤ اخلƎة علɂ عاȨǩ هǾا األǹري عند ǭبوǧ وȩوع اخلسائر واألȑرار 
Ƀ (ال Ƞبليǩ ȸم ȼي القانون املرسل إليȦȞي ȬلǾضورية كƩة اƎويف حالة اخلǧاȚȦتح.  

 ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي ȳة يقوƎاخل Ǣوجƞ قديرهاǩو Ȍرار أو اخلسائر أو النقȑاينة األȞد مȞǣو
ǣ ƆتبليȠ رسالة ȚȦƠاǧ إƂ الناȩلÛ عند استȳɎ البضاعة ƞيناǒ الوصوÛȯ إذا كان الȞيș Ǣاهرا 

ƹ رينةȩ وهي Ûȸقة لسند الشحǣاȖمها مɎاست Ź دȩ البضاعة ǧƎسهاعتȮع ǧباǭإ ȸȮ.  
 ǫɎǭ مدة ȼاملرسل إلي Ƃإ Ƀالقانون البحر Ǵفقد من ÛيȦǹ البضاعةǣ املوجود ǢيȞأما إذا كان ال

  ). مȸ القانون البحرɃ 790املادة ( Ȟد استȳɎ البضاعة لتبليȚȦƠ Ƞاȼǩ إƂ الناȩل
 Ƞبليǩة وƎاخلǣ ȳيف البضاعة يقو ȨƩن أو اǖالش Ǣأن صاح Ûهنا ȘحɎيف مواجهة وامل ǧاȚȦالتح

  
ǣاơاذ مجيȜ التحȚȦاǧ   :    " 923أما مقاوȯ التشويȸ فقد أجاȁ لȼ القانون البحرɃ يف املادة 

أو مسلȴ البضاعة ȎƝوص النقائȌ الContre le bord    ( Ɣالناȩل أو اŎهز أو املالȬ  ( سȦينة 
  ) ".أو ȢǩليȦها ( وȞǩليبها Ȟاينتها حضوريا ǣالنسبة لسوǒ حالة البضاعة

 ȸالتشوي ȯمقاو ȳيقو Ûاملناولة املينائية ȯبل مقاوȩ ȸها مȢريȦǩ البضاعة أو ȸند شحȞف Ûȼوعلي
وذلǣ ȬالتحقȨ منهاLa reconnaissance et le pointage  (   Û(  مها مȸ الناȩل والتȞرȣ عليها

سند الشحÛȸ املانيȦاسȩ ȸ )  Ǩبل الناȩل  وȁنا وكما ومدɁ مȖاǣقتها للمستنداǧ املقدمة م
Man (   ليبهاȞǩ ǒالتها أو سوƜ ȨلȞفيما يت ǒا سواŏرر أصاȑ سارة أوǹ أو Ȍنق Ƀأ ȸوإذا عاي

   )Contre le bord  reserves(  اơاذ ȚȦƠاȑ ǧد السȦينة
  يȮون علɂ عاƟLe conditionnement  Ȩǩدر اɋشارة هناÛ إƂ أن ȞǩليǢ البضاعة أو ȢǩليȦها  و 

 ȸم Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ǒاȦا إعőبوǭ عند Ǣǩترǩ Ɣري الǹا األǾه ǒاȖǹأ ȸوهي م Ûȸأو الشاح
  .ولية املȦترȑة عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة

حرɃ ونȚرا لȮون ȐȞǣ الȦقȼ والتشريȞاÛǧ يȞتƎون عقد الشحȸ والتȦريȠ امتدادا لȞقد النقل الب
Ȝ52 Ȝللبضائ Ƀل البحرȩقة ملسؤولية الناǣاȖم ȸالتشوي ȯر أن مسؤولية مقاوǹɇا ȐȞالب Ɂوير Û 

ƃ يستȦيد مȸ نȄȦ اɋعȦاǒاǧ القانونية املقررة للناȩل البحرǣ ɍ ÛɃد مȸ التǖكيد علɂ أƵية 
Ȟي Ɣال ÛǧاوياƩا ȯماȞوجود وانتشار است ȴرغ ÛليبهاȞǩ البضاعة أو  ȼقȦال ȸم Ǣها جانƎت

                                               
ȞǩتƎ عملية Ȧǩريƥ Ƞولة السȦينةÛ علɂ ما يستȦاد :    "  الȩ Ɣضǖǣ Ǩنȼ  07/02/1967 جلسة –Ȏرية  ȮƮمة النقد امل

  جزǒا متمما لȞملية النقل -  وعلɂ ما جرȩ ȼǣ ɁضاȮƮ ǒمة النقȐ  - مȩ ȸانون التǲارة البحرɃ  91-90 املادة 
Ƀعقد النقل البحر ȳاȮأح ȼعلي Ƀسرǩ Ɏها كȞ.  
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 ȤليȢǩ ȸعبارة ع Ȭ Emballage
53 Ȝȑو ɂالتركيز عل Ȝاصة مǹ عناية ȼوليǩ ȯل الدوȞا جư  

 ǹاص للمواد اخلȖرة الƔ يتȴ نقلها ƜراÛ وأǭناǒ شحنها وȦǩريȢها يف املوانǜ فȎدر القانون 
ɂرا ويدعƜ ريةȖاخل Ȝنقل البضائǣ اخلاصة ǧالتوصياǣ Code I.M.D.G 

54 ȴيȚالتن Ƃافة إȑɋاǣ  
 R.P.Mص ǣنقل والشحȸ والتȦريȠ يف املوانǜ البحرية للبضائȜ اخلȖرية

 الɃǾ شرعǨ الدوȯ يف 55
   .1952 اǣتداǒا مȸ أوȯ جانȦي

 Ȝالبضائǣ ȨلȞتǩ دولية ǧاهداȞم ɂة علȩادȎامل ǨƢ ÛهاȦليȢǩ ريقةȕو ÛريةȖاخل Ȝالبضائ ɂيادة علȁ
  وǹاصة مياȻ البحار مǮل اǂروȩاǧ وȩد نǨȎ عليها  Marchandises polluantesيǞة   للب

 املتȞلقة ǣالوȩاية مȸ التلوǫ الناǰǩ عȸ السȸȦ والƎوǩوكوȯ املȞدƬ ȯا 1973دة الدولية لسنة 
1978  (  MARPOL 73-78  ) .  

 ÛɃارǲالت ȣرȞال Ƃرك األمر إǩ فقد ÛɁرǹاأل Ȝأما البضائ Ź ÛǧاوياƩاǣ ȨلȞفيما يت ȼأن ƙيف ح
 ȜC.S.C   ) International Convention For علɂ املȞاهدة الدولية املتȞلقة ǖǣمȸ اƩاوياǧ املسماة 

Safe Contai (  Ǝيف ديسم Ȥيف جني ǧعقد ǧاوياƩا ȯية دولية حوȞ1972يف مج.  
Ɏالضرر وع ǧبوǭ وعند Ȼذكر Ȩما سب Ƃاستنادا إ ȸالتشوي ȯملقاو ȏترȦامل ǖȖاخل ƙǣ ة السببيةȩ

  .ر ǩ Ûقوȳ مسؤوليتȼ الȞقدية
 ǧباǭǚǣ Ȭوالضرر وذل ȏترȦامل ǖȖاخل ƙǣ ة السببيةȩɎي عȦنǣ ɍمنها إ ȌلǺالت ȼل ȸȮƹ ɍو

وȩد سبȨ التȞرȴƬ ȏ عند التȖرǢ ) ȧ األجنƑ أɃ القوة القاهرةǖȖǹ Û املضرور أو ǖȖǹ الȢري
  ). مقاوȯ املناولة املينائية ȑوعو

 ȏترȦامل ȻǖȖǹ ƙǣ ة السببيةȩɎي عȦنǣ ȼمسؤوليت ȸم ȌلǺالت ȸالتشوي ȯملقاو ȸȮƹ كما
ر ǭǚǣباƞ ǧوجƎǹ Ǣة حضورية أن اخلسائر أو األȑرار أو النقȌ الɎحǣ Ȩالبضاعة وȩ Ȝȩبل 

 ǣاȑɋافة إƂ اƩالة الǩ Ɣبقɂ فيها ) Ɯر924/02ȧ . Ƀاملادة (  Ȟǣد الȞملياǧ الȦȮǩ Ɣل ŏا
) Ɯر925ȧ  . Ƀاملادة ( إɍ يف حالة وجود ǩنȎيȎاƯ ǧالȦة . Ȝ ملدة ǩتȞدɁ اɇجاȯ املسموحة

 عȸ األعماȯ الȯ1990 Ɣ املقاوȯ البحرÛ Ƀ يف ȩانون التǲارة البحرية املȎرɃ الȎادر يف سنة 
 والتȦريǣ Ƞاȑɋافة إƂ عملياǧ التاȞǣة Ƭا ƞوجǢ اȦǩاȧ  أɃ عملياǧ الشح148ȸا ȕبقا للمادة 

ȼȞǣاǩ ǖȖǹو ȼǞȖǹ ȸع Ûينة أو وكيل الشحنةȦوكيل الس ȸم Ǵصري .  
 ȯأعما ȸامة يف مسؤولية املتبوع عȞعليها القواعد ال ȨبȖǩ ȼيȞǣاǩ ǒاȖǹأ ȸع ȯومسؤولية املقاو

مǮل هǾا النȌ يف القانون البحرɃ اƨزائرɃ ÛɃ املسؤولية التقȎريية عȸ عمل الȢريÛ وɍ يوجد

                                               
Droit maritime   M.Rémond Reno  

I.M.D.G ( Code ) :    Code de recommandation pour le transport par mer des marchandises dangereu  
R.P.M :  Règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des marchandises dangereu  
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 Ȼوǣمندو ȯǖأن يس ȸȮƹ Ȝللبضائ Ƀل البحرȩأن النا ƙيف ح ȯاملقاوǣ ȨلȞ804املادة ( ت ȬلǾوك 
ȧ  . ɃرƜ.(  

هل أن :   والسؤاȯ الɃǾ يȖرǳ نȦسȼ كǾلÛȬ مǮلما هو اƩاǣ ȯالنسبة ملقاوȯ املناولة املينائية  
  .ȯǖ إɍ مȩ ȸبل املتȞاȩد مȼȞ فقÝ Ȕ التشويɍ ȸ يس

 مȸ القانون البحرÛɃ أن املقاوɍ ȯ يȮون مسؤوɍ إɍ يف مواجهة 926الȚاهر مȸ نȌ املادة 
د مÛȼȞ وهǾا Ȗǩبيقا Ʈضا للقواعد الȞامة فالȞقد ɍ يȮون ملزما إɍ لȖرفيÛȼ إعماɍ ملبدأ نسبية 

  . مȸ القانون املدƂ106Ɔ أحȮاȳ املادة قدÛ وهو شريȞة املتȞاȩديȸ استنادا إ
 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرȞƟ ÛɃل مقاوȯ التشويȸ يف حالة ȼǞȖǹ الǮاÛǨǣ 926لȸȮ املادة 

 فقرة األوƂ مȸ القانون املȎرɃ وكǾلȬ املادة Ɵ ɍ149اȻ مȕ ȸلǹ ǢدماÛȼǩ أما نȌ املادة
 فيقضيان ǖǣن املقاوȯ البحرɃ يقوȳ 1966جوان ȩ ȸانون التǲارة البحرية الȦرنسي الȎادر يف

ǧ الشحȸ أو التȦريȠ وعملياǧ اȑɋافية األǹرƩ Ɂساب مȸ كلǣ ȼȦالقياŏ ȳاÛ وɍ يسȯǖ يف 
ȼإلي Ɂالدعو ȼوجيǩ Ȼوحد ȼون لȮي ɃǾال ȌǺا الشǾبل هȩ ɍن إǖش.  

  ǴلȖȎرنسي ملȦوال ɃرȎاملشرعان امل ȯماȞواست " Ɂي عل"  الدعوȦريضǹǓ ƖȞم Ȍالن ɂ.  
سلȖة اɍلتǲاǒ إƂ القضاǒ للحȎوȯ علɂ " فالدعوÛ Ɂ كما يراها الȦقȼ القدƇ واƩديǬ هي 

 ȼمايتƩ أو Ȩ56" ح.  
وحȨ اɍلتǲاǒ إƂ القضاǒ أو املȖالبة القضائية هو اȨƩ املنȎوص عليȼ دستوريا لȎاſ كافة 

ن ذلǣ ȬاستȞماȯ وسيلة الدعوÛɁ فهل يقȎد Ǻاص مȸ أجل الوصوȯ إƂ اƩماية القضائية ويȮو
Ý ȼȞد مȩاȞيت ȸمل ɍإ ȸالتشوي ȯبل مقاوȩ Ɂيف الدعو Ȩون حȮǩ ɍ ȼرنسي أنȦوال ɃرȎعان امل.  

الواȜȩ أن كل مȸ الȦقȼ الȦرنسي واملȎرɃ يرɁ أنȸȮƹ ȼ مساǒلة املقاوȯ علɂ أساȃ املسؤولية 
 اǹɇريȸ الǾيǩ ɍ ȸوجد عȩɎة Ȟǩاȩدية ǣينهȴ وƙǣ ة ملȸ يتȞاȩد مÛȼȞ أما أȕراȣ عقد النقل

 Ƀأ ȴƬ Ȅإذ لي ÛرييةȎاملسؤولية التق ɍقدية وȞاملسؤولية ال ȃأسا ɂعل ɍ ȼلتǒمسا ȴنهȮƹ Ɏف ȯ
ȼبلȩ Ɂ57 ȴسميتهǩ ɂعل ȼقȦال ǴلȖي "  وهو ما أصƵري الوȢالǣ."  

ǣاملقاوȯ وȕǖǣ ɍراȣ عقد النقل البحرɃ أما الȢري حقيقيÛ أɃ الǩ ɍ ɃǾرȼȖǣ أɃ عȩɎة Ȟǩاȩدية 
 Ǣسبǣ ȴƬ ررȑ وعȩيف حالة و ȴنهȮفيم Ûريǹقد األȞا الǾه ȣراȕأ ȸاما عƢ Ǣاألجان Ƀأ ȸي

  .ǧ التشويȸ الرجوع علɂ املقاوȯ علɂ أساȃ املسؤولية التقȎريية

                                               
ǂا ȯاملدنية د ǧو الوفا  /اكماǣد أƥة - أȞǣة الراȞبȖية ص1989 الȞامƨ105 الدار ا.  

  ȕ 2000بȞة - كماƥ ȯدɃ  /ون البحرɃ د
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 علɂ 1966ان  مȩ ȸانون التǲارة الȦرنسي الȎادر يف جوȁ55يادة علɂ هǾا فقد نǨȎ املادة 
 Ȝم Ȝȩقد املوȞيتضمنها ال Ɣال ȓلة كل الشروȕاǣ ǧƎاعت ƃالتاǣمرة وǓ واعدهاȩ ȯسؤولية املقاو

  .Ûȯ يȮون اƬدȣ منها إعȦاǒ هǾا األǹري مȸ املسؤولية أو ƠديدهاÛ غري أن الȄȮȞ جائز
 عȸ فȞل الȢري وعȸ ة Ȯǩون كǾلȬـȼ وȖǩبيقا للقواعد الȞامةÛ فǚن املسؤولية الȞقديـإɍ أن

 ǒ    : بلȩ ريȢل الȞف ȸمسؤولية عقدية ع ȼون لȮǩ ɍأ Ûلȩهو النا ȯاملقاو Ȝد مȩاȞذا كان املتǚف
Ý ȸوالشاح ȼل إلي.  

  :ǹاصة وأنȼ يشترȓ يف املسؤولية الȞقدية عȸ فȞل الȢري وجود ǫɎǭ أشǺاص  
  

 ɃدȩاȞالت ȳلتزاɍا ǾيȦنǩ ȸع ȯوهو املسؤو ȸاملدي  
  ملتضرر أو املضرور وهو الدائȸ يف هǾا اɍلتزاȳ ا 
  ɃدȩاȞالت ȼالتزام ǾيȦنǩ يف ȸاملدي ȴدمهǺاست ȸيǾال ȴري وهȢال  ) ȯاǮم  : Ûاملؤجر ƙǣ ةȩɎȞال

ȸȕالبا ȸجر مǖد ) جر واملستƱ وهنا    :ȼأو املرسل إلي ȸوالشاح ȯاملقاو Ûلȩالنا  
  

 Û ريȢال ȸدية عȩاȞǩ مسؤولية Ǣǩترǩ ɍو ȯاملسؤو ƙǣ Ȕǣير Ǵيوجد عقد صحي Ǭحي ɍإ
Ɂرǹجهة أ ȸقد مȞا الǾه ǾيȦتنǣ اȦلȮري مȢون الȮوي Ûجهة ȸم Ûرر.  

 ȸع ɍري وȢل الȞف ȸدية عȩاȞاملسؤولية الت ɂعل Ȍي ينȞشريǩ Ȍوجود ن ȳل هو عدȮاملش ȸȮل
ǒ.  

  
  :تحديد المسؤولية واإلعفاء منها 

 Ƀزائرƨاملشرع ا Ȍين Ɓ ȴȩ05-98يف القانون ر ɂعل ȴواملتم ȯدȞامل Ƀالقانون البحر ȸاملتضم 
 مسؤولية مقاوȯ التشويȸ وɍ اɋعȦاǒ منها ưا Ȟƶل املضرور يتحȎل علɂ التȞويȐ كامɎ يف 
ǭبوǧ مسؤولية املقاوÛȯ إɍ أنȼ ونȚرا لȮون الȞقد هو شريȞة املتȞاȩديÛȸ فهǾا يƗȞ أن املشرع 

دراǯ شروȓ يف الȞقد مȸ أجل Ǵɍ الباب علɂ مȎرعيȼ ملقاوȯ التشويȸ واملتȞاȩد مȼȞ رɃ فت
  . مسؤولية املقاوȯ أو إعȦاȻǒ منها

 ǖȖعناية و اخل ȯǾبǣ ȳالتزا ɂائمة علȩ ȼكون مسؤوليت ȴورغ Ûاملناولة املينائية ȯفا ملقاوɎǹ اǾوه
 علƠ ɂديد مسؤوليتȼ فيما ȌƸ األȑرار  مȸ القانون البحرǢ916Ƀ اǭɋباÛǧ فقد نǨȎ املادة

قة ǣالبضاعة أǭناǒ عملياǧ الشحȸ والتȦريȠ والنقل الɃǾ استȞملǨ فيȩ ȼوارب التحميل أو 
  .ل أǹرɁ للشحȸ املينائي
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كما سبقǨ اɋشارة إليȼ يف املبحǬ ( أما املشرع املȎرÛɃ فلȴ يȦرȧ يف ȩانون التǲارة البحرية 
ȯملقاو ȌȎǺادر يف سنة )  املناولة املينائية  املȎلة يف 1990الǮاملتم Ûاملادية ǧملياȞال ƙǣ Û

ȸ والتȦريȠ والȞملياǧ التبȞية Ƭا والȮǩ Ɣتسي صبȢة ȩانونية Û وجȞل اɍلتزاȳ فيها ǣبȯǾ عناية 
 منȼ علƠ ɂديد مسؤولية مقاوȯ الشحǖ151 ȸ واجǢ اǭɋباÛǧ ومȜ ذلȬ نȌ يف املادة

Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنسبة للناǣ ديد املسؤوليةƠ غرار ɂعل Ƞي.  
 املتȞلȞǣ Ȩقد النقل 1966 مȩ ȸانون جوان 55يف حƙ أن املشرع الȦرنسيÛ اعتƎ يف املادة 

 ȸيف عقد الشح ȼȞد مȩاȞواملت ȯاملقاو ȨȦيت Ɣال ȓلة كل الشروȕاǣ Ûارƶɋا ǧاȕومشار Ƀ
نقل عǒǢ اǭɋباÛǧ أو :   سؤولية أو Ʈاولة اɋنقاص منها مǮل  يȠ مȸ أجل التǺلȌ مȸ امل

ƙمǖǩ 58 عقد.  
وǾŏا يȮون املشرع الȦرنسيȩ Ûد منȜ أɃ شرȓ اȦǩاȩي يȦȞي املقاوȯ مȸ املسؤوليةư Ûا جȞل 

 يرɁ أن هǾا النȌ اɇمر ȩد يؤدɃ إƂ اȑɋرار Ȏƞلحة املقاوȯ يف اƩالة الȮǩ Ɣون فيها 5
ة منقولة ƞوجǢ عقد إƶار السȦينة علɂ أساȃ الرحلةÛ فمسؤولية املقاوȎǩ ȯبǴ أشد مȸ ع

  .لية املؤجرÛ عندما يȮون املستǖجر هو صاحǢ البضاعة
 علɂ إعȦاǒاǧ 1966مȩ ȸانون جوان . ب.53وǣاملقاǣل نȌ املشرع الȦرنسي يف املادة 

  :رɃ للبضائȜ وǩتمǮل يف  ةÛ وهي نȄȦ اɋعȦاǒاǧ الƔ وȞȑها للناȩل البح
  

 ȨريƩا  
   األȖǹاǒ الǩ ɍ ƔرجȜ إليȼ شȎǺيا 
   اȑɋراب 
 ȸالشاح ǖȖǹ   
   عيǢ يف البضاعة 
 األعماȯ املتȞلقة ǣاɋنقاذ ǣالبحر وهǾا ماعدا حاǧɍ اɋعȦاǒ املتȞلقة ǣالناحية املɎحية  

  :ة مǮل  

                                               
58   L’article 55 de la loi N°66 420 de 18 juin 1966 d’éclaire :    Nulle à l’égard du chargeur, du réceptionnaire 
leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet  :  
 
 De soustraire l’entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l’article 53 de la loi du 
18/06/1966 
 De renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe 
 De limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l’article 54 de la loi
du 18 juin 1966 
 De céder à l’entrepreneur de manutention le bénéfice d’une assurance de la marchandise 
59  Droit Maritime – Antoine Vialard P433. 
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  عدȳ صɎحية السȦينة للمɎحة 
   األȖǹاǒ املɎحية 
  خلȦي املتȞلǣ ȨالسȦينة الȞيǢ ا 

  
 علƠ ɂديد مسؤولية املقاوȯ علɂ 1966 مȩ ȸانون جوان 54نȌ املشرع الȦرنسي يف املادة و

Ƀأ Ȝللبضائ Ƀل البحرȩنان  ( 02مسؤولية الناǭي) اǣن ـوحدة حساȁالو ȸم ȳراȢل كلȮة ل
Ȧاملتضررة أو التال Ȝللبضائ ƃي666,67ة أو ـǣة ـ وحدة حسا )D.T.S (  رد أوȕ لȮل

 ȈȢال Ɣيف حال ȼǩبوǭ عند ȼديد مسؤوليتƠ يف ȼحق ȸم ȯحرمان املقاو ɂعل Ȍكما ن Ûȸدة شح
D (  رȦتȢري مȢال ǖȖواخل ȴسيƨا ǖȖأو اخل )La faute inexcusable (   
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ƤالƦال ƚالمطل  
  دعوǹ مسƐولية مقاوǧ التشوين والتعويǈ عنǶا

  
  

ية ɍ يبقɂ أمامȼ سوȞǩ ɁويȐ املضرور عȸ الضرر أو اخلسارة عند ǭبوǧ مسؤولية املقاوȯ الȞقد
 Ƀأ ƗيȞال ǾيȦهو التن ÛامةȞبيقا للقواعد الȖǩ Ûȳلتزاɍا ǾيȦنǩ واألصل يف Ûالبضاعةǣ ȨحɎال Ȍق
 Ûعينا ȳلتزاɍا ǾيȦنǩ أو يستحيل ȸȮư غري Ȭإذا كان ذل ɍإ Û قدȞيف ال ȼǣ ȳمالتز ƙع ǒداǖǣ ȸملدي

  .ȻǾ اƩالة يلزȳ املديǣ ȸالتنȦيƞ Ǿقاǣل أو يȞوȏ ويȮون عادة مبلȢا مȸ النقوده
 ȼالتزامǣ ȸالتشوي ȯمقاو ȯɎǹل إǮغاية م Ȩتحقيǣ ȳالتزاǣ ȸاملدي ȼل فيƸ ɃǾال ɃقدȞال ǖȖويف اخل
Ƀ يف استȳɎ أو ǩسليȴ البضاعة سليمة إƂ املرسل إليȼ مÛɎǮ يلزǣ ȳالتȞويȐ عȸ اخلسائر أو 
 Ɂالدعو Ȝرف Ż Ȼقديرǩالضرر و ǧباǭإ ȼمن ȳا يستلزư Ûالبضاعة نقداǣ ȨحɎال Ȍار أو النق

 ƙفرع Ƃإ ǢلȖامل ȴقسيǩ Ź ȼوعلي ÛȐويȞالتǣ لبة    :  ȯرع األوȦال    : Ɂدعو Ȝرف ǧاǒاجرا
  .ȕريقة ǩقدير التȞويȐ:    والȦرع الǮاƆ  ولية وǩقادمها 

  
   و تقادمǶاجراƊاƟ دعوǹ مسƐولية مقاوǧ التشوين   إ :وǧع األ

إن لدعوɁ املسؤولية إجراǒاǧ نȌ عليها ȩانون اɍجراǒاǧ املدنية ǣاȑɍافة إƂ اƨهة القضائية 
  .Ȏ1998ة أما التقادȳ فقد ǩناولȼ املشرع يف  القانون البحرɃ املȞدȯ واملتمȴ لسنـة 

  
ǹالدعـو ƟاƊجرا:  
ɋوا ȓالشرو ȄȦاملناولة هي ن ȯالنسبة ملقاوǣ املسؤولية Ɂا يف دعوƬ ȏرȞالت Ź Ɣال Û ǧاǒجرا

  .ة
 مȩ ȸانون 459فالدعوǢƶ Ɂ أن ǩتوافر فيها شروȓ رفȜ الدعوɁ املنȎوص عليها يف املادة 

  .ǒاǧ املدنيةÛ وهي الȦȎة واملȎلحة وأهلية التقاȑي
يȼ علɂ حد سواÛǒ إذ الدعوǢƶ Ɂ أن ǩرفȜ مȸ والȦȎة Ǣƶ أن ǩتوافر يف املدعي واملدعɂ عل

ȼمدعيا في ǴبȎل فيǣمقا ǢلȖǣ ȳأن يتقد ȸȮƹ ȼعلي ɂفاملدع ÛةȦص Ƀذ ɂة علȦص.  
وهي عند ȐȞǣ الȦقهاǒ ( أن Ȯǩون مباشرة  :     واملȎلحة Ǣƶ أن ǩتوافر عناصرها وهي 

 ȬلǾانونية)   كȩو Ûائمةȩو Ûوحالة.  
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 49ن ǩتوافر يف مقاوȯ التشويȸ فهي أهلية التقاȑي وفȨ أحȮاȳ املادƙǩ أما األهليةÛ الǢƶ Ɣ أ
  مȸ القانون املدÛƆ وȩد سبȨ التȖرȧ إƂ هȻǾ الشروȓ يف مسؤولية مقاوȯ املناولة املينائية 

ǒالقضا ȳأما Ȝرفǩ Ɂدعو Ƀيف أ ȓشترǩ .  
 ȸم Ɂد للدعوǣ ɍ ÛاȦنǓ كورةǾامل ȓوافر الشروǩ Ƃافة إȑɋاǣ  اƵو ȣراȕاملدعي :    أ

ȼعلي ɂ.  
  
Ǖ  .  يȝدƫا: Ǭيف املبح ȼعلي ȣرȞالت Ȩد سبȩو ȼǩدماǹ Ǣالȕ Ƀأ ȯاملقاو Ȝد مȩاȞهو املت     

اخلاص ƞسؤولية مقاوȯ التشويÛȸ ونضيȤ هنا مقاوȯ التشويȸ يقوȻǾŏ ȳ الȞملياǧ ليȄ لȦائدة 
 ȩد يقوŏ ȳا لȦائدة مستǖجر السȦينة أو اŎهز وهǾا ȣ عقد النقل البحرɃ للبضائȜ فقȔ وإƴا

Ǣ نوع عقد إƶار السȦينة ملدةŏ ÛيȮلهاÛ أو علɂ أساȃ الرحلةÛ لȸȮ مȸ الناحية الواȞȩية غالبا ما 
  . أو اŎهز أو مالȬ السȦينة هو يف ذاǧ الوǨȩ الناȩل60 املستǖجر

لȞاȳ أو اخللȤ اخلاص للمتȞاȩد مȜ وȸȮƹ التساÛȯǗ يف هǾا الȎددÛ إن كان ȨƷ للǺلȤ ا
ȸالتشوي ȯاة مقاوȑمقا ȼǩدماǹ Ǣالȕ أو ȯ.  

ȼاهƟا ȼȩيف حقو ȯاملقاو Ȝد مȩاȞل املتƮ لواƷ أن ǒɍؤƬ ȸȮƹ ÛامةȞبيقا للقواعد الȖǩ.  
  
ǡ  .  ȼɆȲȝ ɂȝدƫيف :ا Ǣسبǩ رار أوȑسائر أو أǹ ǫأحد ɃǾال Ûȸالتشوي ȯوهو مقاو    

  .اȩ ǒيامȞǣ ȼملياǧ التشويǣȸالبضاعة أǭن
  

 ǹتقادم الدعو:  
ǩنقضي كل األعماȯ الناȞǣة عȸ عقد :    "  مȸ القانون البحرɃ علɂ أنȼ  926نǨȎ املادة 

  .Ȟǣ ȸ "61د سنةÛ اǣتداǒ مȸ يوȳ انتهاǹǓ ǒر عملية ينȌ عليها الȞقد
احدÛ علɂ غرار مسؤولية الناȩل املɎحȘ علɂ املادة أن مدة التقادȎȩ ȳريÛ حددها املشرع Ȟǣاȳ و

  .Ƀ للبضائȜ ومقاوȯ املناولة املينائية
 Û علɂ الدعوɁ املقامة 1966أما القضاǒ الȦرنسي Û فقد كان يȖبȩ Ȩبل صدور ȩانون جوان 

  أو القانون 1936ملقاوȯ التقادȳ الȖويل املنȎوص عليȼ يف ȩانون التǲارة البحرية لسنة  
  .سنة) ǭɎǭون  ( 30أو ) عشرة   ( 10 منȼ لتȮون مدة التقادȳ  433املادة Ƀ وǣالتحديد 

                                               
  . يȮون ƭهز السȦينة هو مالȮها ȸȮƹ أن

 ȼنǖǣ رنسي يقضيȦال Ȍفالن ÛŸرȞال Ȍيف الن ǖȖǹ وجود Șح   :Toutes les actions découlant du contrat 
d’acconage se prescrivent un an à compter du jour de l’achèvement de la dernière opération prévue par le c  
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 Û أصبǴ التقادȳ مدȼǩ سنة واحدة علɂ غرار ǩقادȳ الدعوɁ 1966وȎǣدور ȩانون جوان 
ة للناȩل البحرɃ للبضائȜ ولو أن الȦقȼ أمجȜ علɂ كون املقاوɍ ȯ يȞد ناƜ ɎȩرياÛ رغȴ اعتبار 

  .Ȧريǩ Ƞدǹل ȑمȸ نȖاȧ عقد النقل البحرǧɃ الشحȸ والت
والتقادɍ Ûȳ يȞتƎ مȸ النȚاȳ الȞاÛ ȳ فȎاحǢ اȨƩ فيȼ هو الɃǾ يتمسȼǣ Ȭ أماȳ اȮǂمةÛ أما 

 مȩ ȸانون اɋجراǒاǧ املدنية ȞǩتȻƎ مȸ النȚاȳ الȞاÛȳ لȸȮ السؤاȯ الɃǾ يȖرǳ نȦسȼ 401 فاملادة 
ة ـ مȸ القانون البحرǩ ÛɃتȞلǣ Ȩاملسؤولي926 املادة ون مدة عاȳ املنȎوص عليها يفـ يف ك

ة يف مواجهة ـة التقȎرييـư Ûȸا يستǺلȌ منȼ أن ǩقادȳ دعوɁ املسؤوليـة ملقاوȯ التشويـدي
ȯ15 )  سة عشرƦ (سنة.  

 ȓسقو ƗȞفت ÛɁالدعو ȓسقوǣ أما Ûضائيةȩ ايةƥ دونǣ وعيȑاملو ȨƩل اȞƶ Û Ɂالدعو ȳقادǩو
  .ǒاǧ وǣقاǒ اȩ ȨƩائما

 ȴسليǩ قد وهيȞعليها ال Ȍر عملية ينǹǓ ǒانتها ȳيو ȸم ǒتداǣا Ûȳويبدأ حساب مدة التقاد
ȼإلي ȏسليمها افتراǩ أو Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي Ƃعة إ ) ȴر يف التسليǹǖيف حالة الت.(  

  
    : و شرǋ التحكيمالجǶة القǊائية المختǆة

 ȴيȮأكان ان التح ǒسوا ÛɁالدعو Ȝرف ɂعل Ȩمسب ǒذهو اجرا Ƀيف عقد املناولة املينائية أو أ Ȭل
  .ǹر
  

  :جǶة القǊائية المختǆة محليا 
 ǩتȞلȨ  اǂليƁ ينȌ املشرع اƨزائرɃ يف القانون البحرÛɃ علȩ ɂواعد ǹاصة ǣاǹɍتȎاص

Ƃ القواعد الȞامة يف ȩانون اɋجراǒاǧ املدنية Ƀ املناولة املينائية والتشويư ȸا يتƙȞ مȼȞ الرجوع إ
 ƙǩامنة  ( 08حديد املادǮة  ( 09و ) الȞالتاس (ȼمن.  

  ȼلي وعليǂاص اȎتǹɍاǣ ȨلȞاملت ȳاȞاملبدأ ال ɂعل ǨȎامنة نǮاملادة ال ȸم Ƃقرة األوȦفال       :
لنسبة للدعاوɃ اخلاصة ǣاألمواȯ ون اǹɍتȎاص للǲهة الƔ يقȜ يف دائرőا موȸȕ املدعɂ عليǣ ȼا

 ɂفيها عل Ȍين Ɓ Ɣال Ƀالدعاو Ȝيف مجي ȬلǾقارية وكȞية الȎǺالش ȧقوƩا Ƀة ودعاو
اص Ʈلي ǹاصÛ فǚن Ɓ يȸȮ للمدعɂ عليȼ موȸȕ مȞروÛȣ يȞود اǹɍتȎاص للǲهة القضائية 

ÛȣروȞامة مȩل إƮ ȼل ȸȮي Ɓ وإن Ûȼامتȩل إƮ اőيف دائر Ȝهة القضائية قǲاص للȎتǹɍون اȮفي 
ȼل ȸȕر موǹǓ اőدائرǣ ."  
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 ȼامتȩل إƮ أو ȣروȞامل ȼنȕفمو Ûأو املناولة املينائية ȸالتشوي ȯهو مقاو ȼعلي ɂون املدعȮرا لȚون
Ȝȩالوا ÛȠريȦأو الت ȸالشح ǒيف ناȻلدǣ.  

يف املواد :    " لǩ Ɣقضي علɂ أنȼ  أما اɍستǮناǒ فقد ورد يف الȦقرة الساȞǣة مȸ املادة التاسȞة ا
يةÛ غري اɋفȃɎ والتسوية القضائيةÛ يȮون اǹɍتȎاص اǂليÛ أماȳ اƨهة القضائية الŹ Ɣ فيها 

  ". أو ǩسليȴ البضاعةÛ أو أماȳ اƨهة القضائيةÛ الŹ Ɣ اȦǩɍاȧ علǩ ɂسديد الǮمȸ فيها 
 ȸالتشوي ȯون مقاوȮرا لȚمقاو( ون ȬلǾاملناولة املينائية وك ȯ ( ȳاȮأح Ƃاجرا استنادا إǩ ƎتȞي

)03 (   ȼلȮش ǢسƜ ارياƟ Ɏا السادسة عمőيف فقر ƎتȞǩ Ɣال Ƀارǲالقانون الت ȸة مǮالǮال    :
  .Û فاملادة املǾكورة ȖǩبȨ عليȼمل ƟارɃ يتȞلǣ Ȩالتǲارة البحرية واƨوية

  
  :التحكيم  

اللǲوǒ إƂ إدراǯ شرȓ التحȮيȴ يف ) ومقاوȯ املناولة املينائية أيضا ( ويƶ ȸوȁ ملقاوȯ التش
 مȩ ȸانون اɋجراǒاǧ املدنية 442 الƔ يƎمها مȜ مȸ يȖلǹ Ǣدماȼǩ وهǾا Ȗǩبيقا لنȌ املادة

  ȼنǖǣ قضي:  
  

  ƶوȁ لȮل شȌǺ أن يȖلǢ التحȮيȴ يف حقوȧ لȼ مȖلȨ التȎرȣ فيها 
  ȴيȮالتح ȁوƶ ɍو  ȸȮاملسǣ لقةȞاملت ȧقوƩوا ǫرɋا ȧيف حقو ɍقة وȦالنǣ ȳلتزاɍيف ا

ȴاص وأهليتهǺوحالة األش ȳاȞال ȳاȚالنǣ لقةȞيف املسائل املت ɍو Ȅ  
 ȴيȮلبوا التحȖأن ي ƙموميȞال ƙعتباريɍاص اǺشɊل ɍللدولة و ȁوƶ ɍو   
ما ǣينهاÛ فǚنƶ ȼوƬ ȁا أن  وǣالنسبة لȩɎȞاǧ الشركاǧ الوȕنية واملؤسساǧ الȞمومية في 

 ȯاȢأو األش ǧالتوريدا ǧداȩاȞǩ ǾيȦنǩ ȸها املالية أو النامجة عȩقوƜ لقةȞاملت ǧاعاƕيف ال ȴيȮالتح 
ǧدما  

  
 مؤسسة عمومية Û وعقود التشويȸ  يف اƨزائر هو)واملناولة املينائية (  أن مقاوȯ التشويȸ غري 

ǧاǒإجرا ȸȮل Ûǧدماǹ ɂي علȮـالتح ȸوص عليها يف املواد مȎاملن ȴ442 Ƃ458 وكرر إ 
د مȜ املقاوȩ ȯد يȮون ـةǩ ÛتȞلǣ ȨالتحȮيȴ الداǹليÛ يف حƙ أن املتȞاȩـنون اɋجراǒاǧ املدني

 ) ȸل أو الشاحȩواعد )إذا كان هو الناȩ ȼعلي ȨبȖǩو Ûدوليا ȴيȮون التحȮالة يƩا ȻǾويف ه Û
ƃالدو ȴي.  
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   عن المسƐولية و تقديرǳ   التعويـƦ:       ǈانǼع ال
Ɓ ينȌ املشرع اƨزائرɃ يف القانون البحرɃ علɂ عند ǭبوǧ مسؤولية املقاوȯ يلزǣ ȳالتȞويȐ و

 ǹاصة لتقدير التȞويȐ أو حساư ȼǣا يتƙȞ مȼȞ الرجوع إƂ القواعد الȞامةÛ والقوȯ أن 
 مȸ القانون املدƆ وهي ما فاǧ 182نȎوص عليها يف املادة Ȑ يȮون علɂ أساȃ الȞناصر امل
وȩد سبȨ التȞرȏ إƂ عناصر التȞويȐ عند التȖرȧ إƂ (  مȸ كسǢ وما Ʃقتȼ مǹ ȸسارة

  ). املناولة املينائية 
 ȏوȞي ɃǾال Ȝȩري متوȢد دون الضرر الȩاȞالت ǒناǭأ Ȝȩاملتو Ûالضرر املباشر ɂعل ȐويȞون التȮوي

Ȕريية فقȎاملسؤولية التق .  
ȸȮƹ ɍ أن ǩتǲاوȁ مسؤولية :    "  مȸ القانون البحرɃ نǨȎ علɂ أنȼ  925غري أن املادة 

ǧاخلدما ǢالȖǣ ɎȞف ȨƩأ ɃǾيمة الضرر الȩ ديةȩاȞالت ȯ…."   
ȸائمة الشحȩ يمة البضاعة يفȩ Ǣكا كليا 62والضرر يقدر حسɎه ǨȮأو هل ǨȦلǩ وفيما إذا Û 

 مȸ القانون البحرɃ 924زئيا ويǮبƞ ǨوجƎǹ ǢةÛ كما ȩضǾǣ ǨلȬ الȦقرة الǮانية مȸ املادة 
Ȍ هǾا األǹري علɂ إجراǒاǹ ǧاصة ǣاخلƎة يف املواد البحرية ưا يتƙȞ مȼȞ الرجوع إȩ Ƃانون 

شويǣ ȸاơاذ ǣ Ûاȑɋافة إƂ اخلƎة يقوȳ مقاوȯ الت) منȼ 55 إƂ 47املواد ( ǒاǧ املدنية 
Ȝ النقائȌ املتȞلقة ǣسوǒ حالة البضاعة يȚاȑ ǧد السȦينة ƞقتضɂ مȞاينة حضوريةȎƝ Ûوص مج

  ).ȢǩليȦها ( يبها 
وهناك مȸ الȦقهاǒ مȸ يرɁ أن حساب التȞويȐ يȮون علɂ أساȃ القيمة السوȩية للبضاعة 

ȯالوصو ǒر يف ميناƩا ȧر السوȞا سŏ ع63د ȐويȞأما الت  ɂون علȮفي ȴري يف التسليǹǖالت ȸ
 ɃǾال Ǩȩيمتها يف الوȩو ȼعلي ȨȦاملت Ǩȩسليمها يف الوǩ Ź لو ȧيمة البضاعة يف السوȩ ƙǣ ȧرȦال 

  .Ǩ فيǣ ȼالȞȦل
 ȯاعتبار أعما Ǣسب ȯروحا حوȖم ȯǗالتسا ɂيبق ȸدراسة عقد التشوي ȸم ǒنتهاɍد اȞǣو

اƟ ȯارية وǣالتاƃ فاǭɍباǧ فيها يȮون Ȯǣافة الȖرȧ شŒǖا ȸ ذاǧ صبȢة ȩانونية رغȴ كوŒا اعم
  .Ȭ شǖن عملياǧ املناولة املينائية

                                               
Ɏǹفا ملسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ الƔ يقدر فيها التȞويȐ حسȩ Ǣيمة البضاعة يف سند الشحÛ ȸ الɃǾ يȮون ا
  . عنȼنƑأج

 Ƀد–ون البحر / Ƀدƥ ȯة – كماȞبȖ601 ص2000 ال.  
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ويبقɂ الȦرȧ الوحيد حسǢ رأينا يف التȞبري عȸ اɍرادةÛ فهȻǾ األǹرية أɃ أعماȯ املناولة املينائية 
 مȸ 921ما جاǒ يف املادة مȸ عقود اɍذعان ǣينما عقد التشويȸ يتǣ ȴالتȦاوȏ اƩر ȕ ƙǣرفيȼ ك

ȴواملتم ȯدȞامل Ƀن البحر.  
ومهما كان سبǢ التȦرȩة فǚن كل مȸ عقد التشويȸ وعقد املناولة املينائية يساƵان يف ǩنȦيǾ عقد 

Ǭالبح ȸم ƆاǮل الȎȦيف ال ȼسنتناول ɃǾال Ȝللبضائ Ƀالبحر.  
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ǼانƦال ǨǆǞال  
 نون البحرǻقاسƐولية الناقǨ البحرǻ للبǊائǼǝ ǔ ال

ǻالجزائر  
  
  

نتيǲة التȖور اȩɍتȎادɃ واȁدياد حاجياǧ اŎتمȞاÛǧ أصبǴ التاجر يسɂȞ إǹ Ƃارǯ حدود 
 Ƀأو املشتر ȼفاملرسل إلي ÛرةǮȮǣ Ȭستهلǩ Ɣمالية الȮالضرورية أو ال ǧاǲاملنت Ǣأجل جل ȸم 

ƙǣ ÛدهاȞǣاملسافة و ȯوȖرا لȚون ÛرǹǓ لدǣ يف Ȝالبائ Ȝم Ȝيǣ ووجوب عقد ÛȜريف عقد البيȕ 
 البضاعة ǩنȦيǾا ɍلتزاȳ البائƢ ÛȜر هȻǾ األǹريةÛ عند ǩنȦيǾ عقد النقل البحرɃ للبضائȞǣ Ȝدة 

الȩ ɃǾد يȮون البائÛȜ حسǢ ما Ź اȦǩɍاȧ عليȼ يف ( فالناȩل يتلقɂ البضاعة مȸ الشاحȸ :    ل 
 Ȝأ)لبي ÛينةȦالس ɂمباشرة عل ȸشحǩ دȩ Ż Û راستهاƜ Ȝلد البائǣ يف ȸالتشوي ȯل مقاوȦȮو يت

أو املقاوǣ ȯرصها وǩستيȦهاÛ فنقلها وهو ما يسمȚ/ ɂة عليها إƂ غاية شحنهاŻ Û يقوȳ الناȩل و
أو املقاوȮȦǣ ȯها Ȧǩ ŻريȢها مȕ ȸرȣ مقاوȯ املناولة /لة البحرية Û وعند الوصوÛȯ يقوȳ الناȩل و

 Ƃويتو Ûة–  ȯاألحوا Ǣحس– Ƃة عليها إȚافǂعليها وحراستها وا ȣرȞمهمة الت ȸالتشوي ȯمقاو 
ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إ.  

 Ƃيقة إǭو Ȝللبضائ Ƀوعقد النقل البحر Ûȸاملناولة املينائية والتشوي Ƀعقد ƙǣ ةȩɎȞفال Ûإذن
 ȼأن Ǝاعت ÛǒقهاȦال ȐȞǣ أن  "    :Ƀإذا كان عقد النقل البحر ȸوجود عقد الشح Ǣهو سب 

Ƀعقد النقل البحر ǾيȦنǩ ري هو سبيلǹقد األȞن الǚف ÛȠ64" ي.  
ونȖاȖǩ ȧبيȨ عقد النقل البحرɃ للبضائÛȜ هو نȖاȖǩ ȧبيȨ مسؤولية الناȩل البحرư ÛɃا جȞلها 

ȸاملناولة املينائية والتشوي ȯي مسؤولية مقاوȖȢǩ .  
Ȝللبضائ Ƀل البحرȩومسؤولية النا ÛȨمȞتǣ Ûفدراستها ȼوعلي ÛɃالقانون البحر Ȝيȑموا ȴأه ȸم 

 لȮون املهǣ ȴالنسبة إليناÛ هو التȞرȏ إƂ املشاكل اي أن Ȯǩون موȑوع علɂ حدÛɁ ونȚر
ية املȖروحة ǣسبǢ ارǩباȓ مسؤولية الناȩل البحرƞ ɃسؤوليƔ مقاوȯ التشويȸ ومقاوȯ املناولة 

  .ها يȮون مȩ ȸبيل التȞريŏ Ȥا ǹاصةة Û فǚن التȖرȧ إلي
 Ûعشر Ȝيف القرن التاس ÛاريةǺالب ȸȦهور السș Ȝم ÛȜللبضائ Ƀهر عقد النقل البحرș ÛياƸارǩ

ومȖǩ Ȝور  ) Tramping( Ơل Ʈل السȸȦ اƨوالة  )  ǣ )Lignes régulièresدأǧ اخلȖوȓ املنتȚمة
                                               

 Ƀد–ون البحر / Ƀدƥ ȯة – كماȞبȕ 2000379  ص.  

Mis en forme : Couleur de
police : Vert
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 الشاحنÛƙ لȸȮ الناȩلون ǣدأوا يضȞون شروȕا يف عاǧ امليȮانيȮية اȁدادǧ أƵيتư Ûȼا جلǭ Ǣقة
إعȦاǒاǧ الناȩل مȸ املسؤولية :    ǧ الشحȸ لتحميل الشاحنƙ كل Ưاȕر النقل مǣ ȸينها 

   وغريها  Poids et quantité inconnus"  الوȁن والȮمية الȢري مȞروفة "  أȖǹاǒ البحارةǣ Ûند 
 Û ألن الشاحȸ مضȖر إɃ65 Ƃ للبضائȜ إƂ عقد إذعانشروÛȓ فتحوȯ عقد النقل البحر

  .Ƿ إƂ شروȓ الناȩلÛ وهǾا ما أجƎ األوȯ علɂ اللǲوǒ إƂ التǖمƙ علɂ البضاعة
 Ûتها دولة شاحنةȦȎǣ Ûƙلȩانون الناȩ Ƃإ Ƿوȑية الرȮاملتحدة األمري ǧياɍالو Ǩلقد رفض

الɃǾ هدȣ أساسا إƂ جȞل كل الشروȓ  1893  يف فيȦرHarter Act  Ƀرȩ ǧانون هـارǩر  
  .نائية الȦȞǩ Ɣي الناȩل مȸ املسؤولية ǣاȕلةÛ ووȤȩ الشاحǾŏ ȸا مȜ الناȩلÛ علȩ ɂدȳ املساواة

ǣريȖانيا Û الƔ حاولǨ وǲƞرد Œاية :    واستقǨ أغلǢ دوȯ الȞاȩ ÛƁوانينها البحرية منÛȼ مǮل  
 25لȸȮ األمر ǹǖǩر إƂ غاية ) ȩواعد ɍهاȩ ) ɃيȜ علÛ  ɂ عقد مجȞية دولية للتو1923ب سنة 
 Ź التوȩيȜ يف اجتماع عقد Ǝǣوكسيلǣ ÛبلǲيȮاÛ علɂ املȞاهدة املتȞلقة ǣتوحيد Û Ǭ حي1924

:     أحȮاȳ سنداǧ الشحÛȸ وȩد Ȟǩ Źديلها مرǣ ÛƙǩسبǢ الȢǮراǧ املɎحȚة عند   Ȗǩبيقها  
  . ȯ1979الǮانية ƞوجǣ Ǣروǩوكو واملرة 1968ألوƂ سنة  

وƩǚǣاǳ مȸ الدوȯ يف ȕريȨ النموÛ الƔ اعتǧƎ هȻǾ املȞاهدة ƭحȦة يف حقهاÛ انȞقد اجتماع 
دةȐǺƢ Û عنȼ التوȩيȜ علɂ        ـ ǨƠ Û لواǒ هيǞة األمȴ املتح1978ة  ـمبورǖǣ ȟملانياÛ يف سن

 ȟ31يف ) عد هامبور  ȃقد1978 مارȞǣ ȨلȞاملت Ȝللبضائ Ƀالنقل البحر .  
 صدر يف مرسوƞ Û ȳوجǢ 1924لقد انضمǨ اƨزائر إƂ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة  

1  Ɣيف سن ȸادريȎا الƬ ƙدلȞامل ƙوكولǩوƎدون ال Û 1968 1979 و.  
 ȴȩالقانون ر žد عاȩعقد النقل 05-98و ȳاȮأح ȴواملتم ȯدȞامل Ƀالقانون البحر ȸاملتضم 

Ƀ يف ȯناوǩ Ż Ûȯل األوȎȦيف ال ȼواعد عامة لȩ Ȝȑفو ÛƆاǮتاب الȮال ȸم ǬالǮيف الباب ال
ل الǮاƆ أحȮاȳ سند الشحÛȸ فتنȦيǾ الȞقد يف الȎȦل الǮالÛǬ وأǹريا يف الȎȦل الراȜǣ مسؤولية 

Ȝللبضائ Ƀ66 البحر.  

                                               
Droit Maritime  -  Rémond Gouilland   P.  

املȞدȯ  ( 1966 جوان 18 املؤرǷ يف 420-66القانون رȴȩ :     نسا ينȴȚ عقد النقل البحرɃ القوانƙ التالية 
 ȴȩر ƙ79-1103 يف Ƿ21/12/1979 املؤر ȴȩيف 1292-86 ور Ƿ23/12/1986 املؤر (  ȴȩر ȳ66املرسو-

 املؤرǷ يف 1065-86 املتمȴ للمرسوȳ رȴȩ 12/11/1987املؤرǷ يف  922-87 ورȴȩ 31/12/1987 املؤرǷ يف 
0/1986Ƀينة وعقد النقل البحرȦار السƶقود إȞǣ لقةȞاملت .  
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يتȞهد :    " Ȝ كالتاƃ   مȸ القانون البحرÛ Ƀ عقد النقل البحرɃ للبضائ738وعرفǨ املادة 
 ƞوجǢ عقد نقل البضائȜ عȕ ȸريȨ البحر ǚǣيȎاǣ ȯضاعة مȞينة مȸ ميناǒ إƂ ميناǹǓ ǒر ويتȞهد 

  ".ǣ ȸدفȜ املȮافǖة لȼ واملسماة أجرة اƩمولة
يبدأ عقد :    "  مȸ القانون البحرÛɃ نȖاȖǩ ȧبيقȼ  739كما حددǧ الȦقرة األوƂ مȸ املادة 

 Ƃأو إ Ûȼاملرسل إلي Ƃالبضاعة إ ȴتسليǣ وينتهي ȼقǩعا ɂل البضاعة علȩالنا Ǿǹرد أǲƞ Ƀالبحر
 Ɔلقانو."  

  ȼأن Ƀقد النقل البحرȞقهية لȦال ǧاȦريȞالت ȸكان :    " وم ǒل سواȩالنا ȼهد فيȞيت ɃǾقد الȞال
 السȦينة مȸ ميناǒ إǹǓ Ƃر  للسȦينة أو ƭهزها أو مستǖجرها ǖǣن ينقل ǣضائȜ أو أشǺاص يف

  ". أجر 
  ȼأن Ȝللبضائ Ƀعقد النقل البحر ȌائȎǹ ȸوم:  

  
عقد رȑائيÛ إذ يتȮون ǲƞرد ǩراȑي أȕرافÛȼ وذلǣ Ȭاȩتران اƶɋاب ǣالقبوÛȯ دون حاجة  

Ȯلية ǹاصةÛ رغȴ أن جانǢ مȸ الȦقȼ يرɁ أن رȑا الȖرفƙ ليȄ حرا فالناȩل ƸضȜ إȩ Ƃانون 
  الƔ ينضȴ إليها والشاحȸ اƶاȼǣ مȦروǧ )Conferences ( ȏ ا

   ƙانبǲقود امللزمة للȞال ȸأو املرسل :     م ȸالشاح ȸكل م Ȩǩعا ɂعل ǧالتزاما Ǣǩفهو ير
  لناȩل
  ȻدرȎوي ÛȼلǮƹ ɃǾال ȸسند الشح Ȩريȕ ȸع Ȭون ذلȮوي Ûȼǩباǭɋ ةǣتاȮالقانون ال ȓيشتر 

ȸالشاح ȸم ǢلȖǣ   
 عقد ƟارɃ يف مواجهة الناȩل دائما استنادا إƂ أحȮاȳ املادƙǩ الǮانية الȦقرة التاسȞةÛ  هو 

 ȼوعȑمو ǢسƜ ارياƟ Ɏعم ȻƎتȞǩ Ƃفاألو ÛɃارǲالقانون الت ȸقرة السادسة مȦة الǮالǮال 
ȼلȮش ǢسƜ ة  

  67 وهو مȸ الȞقود الȦوريةÛ فتنȦيǾ اɍلتزاȳ فيȼ يتȴ دفȞة واحدة 
اعتȻƎ جانǢ مȸ الȦقǣ Ûȼاȑɋافة إƂ هǾاÛ مȸ عقود اɋذعانÛ فالشاحȸ يȞهد ǣبضاعتȼ  و 

ؤسساǧ البحرية الƢ ƔلȖǹ Ȭوȕا منتȚمة Û وشروȕا Ʈددة مسبقاƹ ɍ ÛلȬ الشاحȸ أو املرسل 
  وɁ الرȑوǷ إليهاÛ إذ Ȯƹ ɍنȼ مناȩشتها وȞǩ ɍديلها

  

                                               
 Ȝللبضائ Ƀص/ د–ل البحر ȏعو ȸالدي ȯ438 مجا.  
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رɃ للبضائȜ وȎǹائǣ ɍ ÛȼȎد مȸ التȦرȩة ǣينȼ وƙǣ الȞقود وȞǣد التȞرȣ علɂ عقد النقل البح
  ).اخلاص ǣاألشياǒ ( عقد الوكالة ǣالȞمولة أو عقد الȞمولة للنقل :   ة لȼ منها  

 ȸيف املواد م Ƀزائرƨاملشرع ا ȼامȮأح ȴȚ36ن Ƃ38 إ ȸوم Û 56 Ƃالقانون 61 إ ȸم 
  .ǒ وعقد عمولة لنقل األشǺاصÛɃ وينقسȴ إƂ عقد عمولة لنقل األشيا

وعقد الȞمولة للنقل صورة ǹاصة للوساȕة يف ƭاȯ النقل ǺƞتلȤ أنواعÛȼ وفيȼ يتȞهد الوكيل 
 ǾيȦي لتنȎǺالش ȼƧاǣ ȴهȞد مȩاȞر يتǮل أو أكȩة ناȖواسǣ ȸȮول ȼسȦنǣ Ȅالنقل لي ȳاƢɋ Ûولة

  . النقل Ʃساب املوكل
لȢة يف نقل البضائÛȜ وƝاصة إذا كان ǩنȦيǾ النقل يتȖلǢ إƢامȼ وǾƬا النوع مȸ النقل أƵية ǣا

  ).ǣالȞرǣاÛǧ أو ǣالسȬȮ اƩديديةÛ أو ǣالبحر أو ǣاƨو ( ل ƯتلȦة 
  

 ǔو المتتابƍ ƚالمتعاق Ǩالنق :     Transport Successif   

النقل علɂ التتاȜǣ أو هو النقل الɃǾ يتȞدد فيȼ الناȩلونÛ فيتوƂ كل واحد ǩنȦيǾ جزǒ مȸ عملية 
ة نقل واحدة ǣالنسبة ƨميȜ الناȩلÛƙ سواǒ أكان ذلǣ Ȭرا أو ـǢ وهو الɃǾ يتǣ ȴواسȖة وسيل

ون نقل متتاƞ ȜǣوجǢ سند شحȸ ـةÛ وȸȮƹ أن يȮـو جوا أو عȕ ȸريȨ السȬȮ اƩديدي
  )Ɯر763ȧ  . Ƀاملادة ( 
  

 ǌو المختلƍ ǣالمشتر Ǩالنق :      Transport Combiné, Mixte ou Multimodal   

ويف هǾا النوع مȸ النقلÛ يتȴ نقل البضاعة ǣسند واحد لȸȮ مȞǩ Ȝدد وسائل النقلÛ ويتوɍها 
ويشترȓ ( واحدư Ûا Ȟƶلȼ عملية واحدة ơضȜ ألنȚمة ǩقل ƯتلȦة دون إƞ ȯɎǹبدأ وحدة النقل

  ).اȯ وسيلتƙ أو أكǮر للنقل
 ألƵية هǾا النوع مȸ النقل يف عȎرنا اƩاŻ Ûƃ عقد اجتماع مȸ أجل التوȩيȜ علɂ ونȚرا

  . ƛنيÛȤ غري أŒا ǩ Ɓدǹل حيز التنȦيȞǣ Ǿد1980 ماɃ 24ة دولية يف 
 Ƀوƨوعقد النقل ا Ȝللبضائ ɃƎقد النقل الȞل ȳاȮأح Ƀزائرƨاملشرع ا Ȝȑو ÛاǾه Ƃافة إȑɋاǣ

Ƃ مسؤولية الناȩل فيها عند التȞرȏ إƂ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائÛȜ ÛȜ وستتȴ اɋشارة إ
 ÛȐويȞالتǣ ȼا يلزمư Ȍسائر أو نقƝ Ȝة البضائǣأو إصا ɃقدȞال ȼالتزامǣ ȯɎǹɋعند ا Ȩتحق

  . علɂ سبيل املقارنة
ة فهي جزاǒ واملسؤوليةÛ إذا كانǨ عقدية فهي جزاǒ اǣ ȯɎǹɋالتزاȳ عقدɃ وإذا كانǩ ǨقȎريي

  .ǣ ȯɎالتزاȩ ȳانوƆ هو عدȳ اȑɋرار ǣالȢري
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 Ȍأو ن ÛɃعقد النقل البحر ÛقدȞهو إما ال Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ȳدر التزاȎفم Ûهنا ȸوم
  .ن

 Ź Ûبقة عليهاȖمة القانونية املȚدد األنȞرا لتȚون ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩولدراسة مسؤولية النا
Ƃإ ƆاǮل الȎȦال ƙǮمبح .  

  
   ȯȿɉا ǬǶǤƫا:Ȝللبضائ Ƀل البحرȩدية للناȩاȞاملسؤولية الت      
    ƆاǮال ǬǶǤƫالقانون :ا ȳاȮأح Ƃاستنادا إ Ȝللبضائ Ƀل البحرȩة للناȑترȦاملسؤولية امل    

ɃرȎرنسي واملȦال ƙالقانون Ȝم ȳمقارنة عند اللزو Ȝم Û Ƀزائرƨا Ƀ  
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ǧاألو Ƥالمبح  
Ǩولية الناقƐ Ǩعقد النق Ǻاستنادا إل ǔائǊللب ǻالبحر 

ǻالبحر  
  
  

القانونÛ الȞقدÛ الȞمل غري املشروع وشبȼ :    مȎادر اɍلتزاȳ يف القانون املدƆ اƨزائرɃ هي  
68.  

 ȸسند الشح ȼلǮƞ ɃǾال Û Ƀهو عقد النقل البحر Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ȳدر التزاȎومLe 

Connaisse )  Bill of lading   (   عشر ȃيف القرن الساد Ûمرة ȯهر ألوș ɃǾال )وكان  ) 16
يسلمȼ الرǣان إƂ الشاحǭɋ Ûȸباǩ ǧسلمȼ للبضاعةŻ Û أصبǴ يبƙ حالة  )  Reçu(  عȸ وصل 

  .ألǹرية
 Ż Ûȼرافȕأ Ȩǩعا ɂعل ǧالتزاما Ȝيض Ǵصبǖف Ûنوعǩو ȸداد دور سند الشحȁا ÛورȎȞمر ال Ȝوم

  ȯللتداوNégociable البضاعة أو Ȝيǣ أو ÛȨƩحوالة ا Ȩريȕ ȸع ǒسوا Ûل البضاعةǮƹ Ȼاعتبارǣ  
  . وهي ǩ ɍزاȯ يف أعاƃ البحار

 Ȼتزويدǣ ȸالشاح Ǣلȕ ɂا علǒناǣو ÛȜالبضائ ȳɎد استȞǣ ÛȼلǮƹ ȸل أو مȩالنا ȳا يلتزǾرنا هȎويف ع
Ǣالواج Ȝوالبضائ ȣراȕوية األŏ نوداǣ ȸتضمǩ ȸامها  شحƢإ Ǣنقلها وعناصر الرحلة الواج

 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرÛɃ كما نȌ 748 اƩمولة الواجǢ دفȞهاÛ هǾا ما ȩضȼǣ Ǩ املادة
 مȸ 199 واملشرع املȎرɃ يف املادة 1966 مȩ ȸانون جوان 18ع الȦرنسي علɂ هǾا يف املادة 

  .1990 التǲارة البحرية لسنة 
يȞرǣ ȣالسند ǣرسȴ الشحȸ أو مȸ أجل الشحÛȸ والناȩل Ȯƹنȼ عدǩ ȳسليȴ سند وهǾا السند 

 ȸم ȸسند الشح ȸالشاح ǢلȖي Ɓ إذا Ȝȑفما هو الو ÛمراǓ Ȅلي Ȍفالن Ûȸالشاح ȼلبȖي Ɓ إذا ȸ
Ý .  

 Ȝللبضائ Ƀأن عقد النقل البحر Ɂير ȸفهناك م Û ȯاŎا اǾيف فرنسا يف ه ǒوالقضا ȼقȦال Ȥتلǹا
 Û 1924 صحيحاÛ لȸȮ مȸ الناحية القانونيةȖǩ ɍ ÛبȨ عليȼ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 

 أحȮاȳ سنداǧ الشحÛȸ وهناك مȸ يرɁ أن سند الشحȸ يǮبǨ وجود عقد  ȐȞǣة ǣتوحيد
 

                                               
ȼقȦبل الȩ ȸمنتقد م ȴالتقسي .  
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 ÛɃعقد النقل البحر ǧباǭɋ Ƀرورȑ ȸفسند الشح Ûǒوالقضا ȼقȦغالبية ال ȼعلي ȨȦǩا ما اǾوه
  .ألǹري ȸȮƹ أن ينȞقد ǣدونÛȼ فالȮتاǣة هي شرȓ لǭɌباǧ وليسǨ لɎنȞقادا

 ȸسند الشح ȸن يتضمǖǣ ǢالȖينة أن يȦالس ƒم ɂعل Ȝميل البضائƠ دȞǣ ȸالشاح ȜيȖويست
 مȸ 751وكǾلȬ اسȴ السȦينة وǣيان ǩاريǸ التحميل استنادا إƂ أحȮاȳ املادة "  مشحونة "  

Ƀن البحر.  
  .هو سند الشحȸ اɍعتيادɃ"  مشحون " لشحȸ الɃǾ يتضمȸ عبارة  وسند ا

 Ƀأ ȼكما أنǸل يف نسȩالنا ȻدرȎي ȸ69سند الشح Ɂاألحرǣ لة أوǭاư  " ائرȚن " Ȍين Ɓ Û
ɂȎȩكحد أ ÛةȞǣأر Ƃإ ƙتǺنس ȸون مȮǩ أن ɂعل ȣرȞال Ɂجر ȸȮل Ûعددها ɂعل Ȝ.  

Ƃإ Ȝللبضائ Ƀعقد النقل البحر ȣراȕدر أȎد يȩا وƬ ÛɁرǹارية أƟ ȧأورا ȸسند الشح Ǣجان 
  Û أمر الشحȸ املانيȦستو Û وأوامر  Shipping déclarationأȖǹار الشحȸ  :    وǭيقة ȼǣ وهي  

ȴ.  
Ûȼ ـاǧ علɂ عاȨǩ أȕرافـ للǲانبÛƙ يرǢǩ التزامةوعقد النقل البحرÛɃ كȮل الȞقود امللزم

ǹ ƎتȞي ÛɃدȩاȞالت ȳلتزاɍاǣ ȯɎ ȻǾفه ƃالتاǣو Ûامة يف املسؤوليةȞبيقا للقواعد الȖǩ Ûعقديا ǖȖ
 ǫɎǭ Ƃإ Ǭاملبح ȴقسيǩ Ź اǾه ȸا مȩɎȖللمضرور وان ȐويȞالت ȳا يستلزư ÛقدȞال ǒة هي جزا

 Ǣ:  
  

♦    ȯȿɉا ǢȲȖƫا:     Ƀعقد النقل البحرȜللبضائȼرافȕأ ǧوالتزاما   
♦      ƆاǮال ǢȲȖƫا:     ȃديةمسؤولأساȩاȞالت Ȝللبضائ Ƀل البحرȩية النا  
♦    ǬالǮال ǢȲȖƫا:Ȝللبضائ Ƀل البحرȩدية للناȩاȞاملسؤولية الت ȸع ȐويȞالت      

  
ƃالتوا ɂا علƬناوǩ ȴسيت.  

                                               
  .Ȝȩ الناȩل علɂ األصل ونȚائرǺة هي صورة فوǩوغرافية عȸ األصل Û أما سند الشحȸ فيو
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ǧاألو ƚالمطل  
   واȅ لتزاماƟ الناشƖة عنǴالناقǨ البحرǻ للبǊائـǔد
  
  

رع اƨزائرɃ أحȮامȼ يف القانون عقد النقل البحرɃ للبضائȠȞ هو سند الشحÛȸ وȩد نȴȚ املش
  . املȞدȯ واملتمÛȴ فنȌ علɂ البياǩاǧ الǢƶ Ɣ أن يتضمنها وشروȓ صحتɃ1998ȼ لسنة 

يȎدر الناȩل البحرɃ للبضائÛȜ سند الشحȖǣ ÛȸلǢ مȸ الشاحÛȸ ويوȜȩ كل نسǺة منȼ أو مȸ و
عة علɂ السȦينةÛ ويف ساعة مƠ ȸميل البضا ) 24(  وكǾلȬ الشاحȯɎǹ ȸ أرȞǣة وعشرون

ǒينة للميناȦادرة السȢم ȻاȎȩأ .  
الناȩل أو مǮƹ ȸلȼ :    فȕǖراȣ سند الشحȸ إذنÛ الǾيȸ يȎدر عنهما اƶɋاب والقبوƵ ȯا  

حÛȸ إɍ أن البضاعة ǩشحȸ لȦائدة شǭ ȌǺالǬ هو املرسل إليÛȼ الɃǾ يرد اȼƧ يف الȞقدÛ دون 
ɍبوȩ ȼدر منȎ.  
Ȟل الȦقȼ والقضاƷ Ûǒتار يف الȩɎȞة القانونية املوجودة ƙǣ األȕراȣ الǭɎǮةÛ إذ منǾ وهǾا ما ج

 Ƀة عقد النقل البحرȞبيȕادية وȎتȩɍالضرورة ا ȼتضتȩا ÛقدȞر الǭمبدأ نسبية أ ɂعل ǯروǹ هناك 
  .ȕÝراȣاألÛȜ لȸȮ ما هو التȮييȤ القانوÛ Ɔ الȸȮƹ ɃǾ إȦȑاȻǒ علɂ هǾا الȞقد الǭɎǮي 

فهناك مȸ يرɁ أنȼ عقد وكالةÛ فالشاحȸ يتȞاȩد مȜ الناȩل مȸ أجل إيȎاȯ البضاعة إƂ املرسل 
   Gestion d’affaireهو Ǿŏا يتȎرȣ كوكيل عȸ هǾا األǹري وهناك مȸ يرɁ أنȼ عقد فضالة 

  .حȸ يتȞاȩد مȜ الناȩل لȦائدة املرسل إليÛȼ دون علȴ هǾا األǹري
  فالشاحȸ يتȞاȩد مStipulation pour autrui  ȜيǹǓ ȨرÛ أنȼ اشتراȓ ملȎلحة الȢري  ǣينما يرɁ فر

ȼلحة املرسل إليȎمل .  
وكل هȻǾ النȚرياǧ منتقدةÛ لȸȮ أمجȜ الȦقȼ والقضاǒ علɂ أن نȚرية اɍشتراȓ ملȎلحة الȢري 

  .ألȩرب إƂ الȎواب
جنبيا عȸ عقد النقل البحرɃ للبضائÛȜ وهǾا ومȜ هǾا ȁɍاȯ مȸ الȦقهاǒ مȸ يȞتƎ املرسل إليȼ أ

ا علɂ مبدأ نسبية أǭر الȞقد لȸȮ لȼ حǹ Ȩاص يف مواجهة الناȩل وهو املȖالبة ǣالبضاعة عند 
  .Ƭ70ا

                                               
  .310 صȕ 1990بȞة – حسƙ يوسȤ غناƇ / د–ون البحرɃ يف دولة اɋماراǧ الȞرǣية املتحدة
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وعقد النقل البحرɃ للبضائȜ يضȜ التزاماǧ علɂ عاȕ ȨǩرفيÛȼ ونȚرا لȮون املهȴ يف ǮƜنا هو 
 علɂ التواƃ يف فرع أوȯ إƂ البياناǧ الواجǢ البحرÛɃ نتȞرȏماǧ الواȞȩة علɂ عاȨǩ الناȩل

Ɔاǭ يف فرع ȼرافȕأ ǧالتزاما Ż Ȝللبضائ Ƀهو عقد النقل البحر ɃǾال ȸها يف سند الشح.  
  

  ǧا سند الشحن  :  ع األوǶمنǊن يتƍ ƚيج Ǽالت Ɵالبيانا  
ȸأن يتضمنها سند الشح Ǣƶ Ɣال ǧالبيانا ȴع– أه Ȼاعتبارǣ Ƀضمنتها   -قد النقل البحرǩ

  :Ƀ وǩتمǮل يف  لبحر مȸ القانون اȳ752 املادة 
  
الɎȞماǧ الرئيسية والضرورية للتȞريǣ ȤالبضائȜ علɂ اƩالة املقدمة فيها كتاǣيا مȩ ȸبل  .

ȩ ȸبل البدǣ ǒتحميل هȻǾ البضائÛȜ إذا كان ȕبȜ وǹتȴ هȻǾ الɎȞماǧ واȑحة وɃǖǣ شȮل كان 
   مȸ البضاعة أو Ơزƹها كل ȞȖȩة

I.  Ǣحس Ȭوذل ȸبل الشاحȩ ȸة مǣكتا Ǩدمȩ ا كماŒȁوكميتها وو ǒرود واألشياȖعدد ال 
  حالة

I. اهران للبضاعةȚال ȤييȮالة والتƩا   
  

 Û والبضاعة Û 71 املتȞلقة ŏوية األȕرا748ȣهǾا ǣاȑɋافة إƂ البياناǧ الواردة يف نȌ املادة 
Ûنقلها وعناصر الرحلة Ǣ سند Ǹان إصدار نسȮوم Ǹواريǩ Ƃإ ȬلǾافة كȑɋاǣ ÛمولةƩوأجرة ا

ȸ.  
هȻǾ البياناǧ أوردها املشرع علɂ سبيل املǮاɍ Ûȯ اȎƩرÛ وǣالتاȸȮƹ ƃ ألȕراȣ الȞقد إȑافة 

ǧالبيانا ȸون مǒا.  
 ƙǩاملادة 752 و 748ومضمون املاد Ȍن ɁتوƮ هو Ƀزائرƨا Ƀالقانون البحر ȸ33 م ȸم 

ȳ1966 املادة Ȥضيǩو Ûارƶɋا ǧاȕومشار Ƀقد النقل البحرȞǣ ȨلȞرنسي املتȦ3772 ال ȸم 
ȯɎǹ ون يفȮي Ȝيȩوالتو Ûȼل Ǹاريǩ Ȝȑالسند وو Ȝيȩوǩ انية وجوبǮا الőيف فقر ȳ24 )  ةȞǣأر

  .ساعة مȸ شحȸ البضاعة) ون

                                               
إذا Ɓ يǾكر اسȴ الناȩل يف وǭيقة الشحÛȸ عد ƭهز السȦينة الƔ :   "  مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ أنǨ754  ȼ املادة 

  ".و الناȩلÛ وكǾلȬ اƩاȯ عندما يǾكر اسȴ الناȩل يف وǭيقة الشحǣ ȸشȮل غري دȩيȨ أو غري صحيǴ بضاعة علɂ متنها ه
37 ȳاملرسو ȸادر يف 1966 مȎال ȳا املرسوƬدȞي Ɓ رنسيȦ1987 ال.  
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لقانوÛƆ وƁ يȞد ǩوȩيȜ الشاحÛȸ والتوȩيȜ يȮون مȩ ȸبل الناȩل علɂ أصل السندÛ أو Ǯưلȼ ا
 Û وكǾلȬ 73 1987 نوفمƎ 12 عȸ اƶɋاب والقبوȑ Ûȯروريا حسǢ املرسوȳ الȎادر يف

ساعة مǩ ȸاريǸ شحȸ البضاعة وهǾا عȄȮ ما ǩقضي ȼǣ  ) 24( توȩيȜ املقدرة ǖǣرȜǣ وعشرون
    :  مȸ القانون البحرɃ اƨزائر760Ƀ الǮانية مȸ املادة  

 ȸالشاح Ȝيȩوǩ ȬلǾوك ȸيقة الشحǭو ȸة مǺكل نس ɂعل Ȝيȩالتوǣ ȼلǮƹ ȸل أو مȩالنا ȳلزǩ Ɣال
 ȯɎ )24 (  Ȩرفǩو ÛينةȦادرة السȢبل مȩ ȻاȎȩالتحميل يف موعد أ ȸة وعشرون ساعة مȞǣأر

ائÛȜ عة علɂ مƒ السȦينة نسǺة عȸ وǭيقة الشحÛȸ فهل يƗȞ هǾا عودة عقد النقل البحرɃ للبض
Ý رنسيȦعقد إذعان يف القانون ال ȼكون Ƃإ .  

فالشاحȸ إذ Ɓ يقǣ ȴالتوȩيȜ علɂ سند الشحȸ والتȞبري صراحة علȩ ɂبولȮƹ ɍ Ûȼنȼ اɎȕɍع 
 Ǿǹǖي ɍ رنسيȦال ǒل القضاȞا جư ÛامةȞالقواعد ال ȸروجا عǹ Ûتويها السندƷ Ɣال ǧاȚȦلتح

  .75لشاحȸ كان يȞلمها أو أŒا ارǩقǨ إƂ عادة اȦǩاȩيةÛ إɍ إذا أǭبǨ الناȩل أن ا
 مȩ ȸانون التǲارة البحرية 200أما املشرع املȎرÛɃ فنȌ علǣ ɂياناǧ سند الشحȸ يف املادة 

  : وهي  1990ر يف 
  

I. ȴوعنوان كل منه ȼواملرسل إلي ȸل والشاحȩالنا ȸكل م ȴاس  
II. تȞبيȕ Ȍǹاأل ɂوعل ȸا الشاحŒالبضاعة كما دو ǧاȦا أو  صŒȁرود ووȖها وعدد ال

  حǲمها أو الɎȞماǧ املميزة املȖبوعة عليها وحالتها الȚاهرية ƞا يف ذلȬ األوعية املوȑوعة فيها
III. ȼد إجرائȞǣ أو ȸالشح ǒإجرا Ǩȩينة إذا صدر السند وȦالس ȴاس   
IV. انǣالر ȴاس   
V. ȠريȦوالت ȸالشح ǒمينا   
VI.   أجرة النقل Fret  
VII. Ȼإصدار Ǹاريǩان إصدار السند وȮم ȼمن ǧحرر Ɣال Ǹوعدد النس   

  

                                               
73 Article 37 du décret de 1966, avant sa modification par le décret de 1987 stipulé, que les connaissements  :  
Sont signés par le transporteur ou son représentant et par le chargeur au plus tard dans les vint-quatre heures a
chargement “ - Droit Maritime - René Rodière  12ed  P259. 
74 Droit Maritime – M.Rémond Gouillond pedon  1988  P259. 

 Ƀد–ون البحر / Ƀدƥ ȯانية – كماǮة الȞبȖ478 ص2000 ال.  
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وǩدرǯ البياناǧ املتȞلقة ǣالبضاعة يف سند الشحǣ Ûȸناǒا علɂ التȎريǴ الȮتاŸ للشاحÛȸ هǾا ما 
 مȸ 19 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرÛɃ الǩ Ɣقاǣلها املادة 753 عليȼ الȦقرة األوƂ مȸ املادة

  . الȦرنسي1966 جوان 
ȃ التȎرƷاǧ املقدمة مȩ ȸبل الشاحȸ حوȯ مواصȦاǧ البضاعةÛ فǖجرة النقلƠ ÛسǢ علɂ أسا

  .ن علɂ الناȩل مراȩبة مدɁ صحة هȻǾ التȎرƶاǧ مȜ البضاعة الȦȮǩ Ɣل ŏا
وƟدر اɋشارة هناÛ إƂ صȞوǣة املراȩبة ǹاصة إذا كانǨ البضاعة يف حاوياư Ûǧا جȞل أيضا 

 ȌƸ البضائȜ اخلȖريةÛ إذ ȸȮƹ للناȩل عند اǧ الدولية ǩضȩ Ȝوانƙ وشروȓ صارمةÛ فيما
  .فهاÛ أن يقوǣ ȳتȦريȢها أو إɎǩفهاÛ يف أɃ وÛǨȩ أو إرجاعها غري Ȗǹرية

 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ أن الشاحȸ يȞد ȑامنا 752وǩضيȤ الȦقرة الǮانية مȸ املادة 
ÛȜن البضائȁوعدد وكمية وو ǧماɎȞال ȌƸ فيما ÛȼƷرȎǩ صحة  ȳأما ȬلǾǣ ɍون مسؤوȮوي 

 عȸ كل ǹسارة ومȎاريȤ ناشǞة أو ناƟة عȸ األȖǹاǒ املتȞلقة ȻǾŏ النواحيÛ وأن مسؤولية 
ȸ هȞƟ ɍ ȻǾل الناȩل Ʈررا مȸ مسؤوليتȼ والتزاماȼǩ الناƟة عȸ عقد النقل ƟاȻ أɃ شǹǓ ȌǺر 

ȸشاح.  
ؤوɍ عȸ اȯɎǹɋ التزاماȼǩ الناشǞة عȸ عقد النقل فالناȩل استنادا إƂ أحȮاȳ هȻǾ الȦقرةÛ مس

Ƀ يف مواجهة األشǺاص اǹɇريÛȸ غري الشاحÛȸ الɃǾ يبقɂ مسؤوɍ عȎǩ ȸرƷاȼǩ الȮاذǣة يف 
  .هة الناȩل

ȸيف سند الشح ǧاȚȦƠ Ȝȑوǣ Ûلȩللنا Ǵيسم Ûل القانونȞا ما جǾوه:  
ȸȮƹ  ȼ للناȩل أن يرفǩ Ȑسǲيل  مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ علɂ أن755نǨȎ املادة 

  :اǧ الشاحȸ علɂ سند الشحȸ والǩ ƔتȞلƞ Ȩا يلي 
  

I.  يف Ȭدواع جدية للش ȼون لديȮǩ عندما Ȝن البضائȁوكمية وو ȜȖرود أو القȖعدد ال
  صحتها أو إذا ǩ Ɓتوفر لديȼ الوسائل املȞقولة للتحقȨ منها

II. Ȯǩ ɍ عندما Ȝالبضائǣ لقةȞاملت ȤريȞالت ǧماɎع  ɂبقǩ لȮشǣ تومةƯ ون مدموغة أو
  فيȼ مقروǒة ȦȎǣة عادية حŒ Ɠاية الرحلة

  
ولرفǩ Ȑسǲيل ȎǩرƷاǧ الشاحȸ علɂ سند الشحÛȸ يتƙȞ علɂ الناȩل مراȩبة البضاعة 
 ǢȞȎال ȸم ÛمليةȞالناحية ال ȸم ȸȮل Û يةǣتاȮال ǧاƷرȎقتها للتǣاȖم Ɂمد ȸكد مǖللت Ûونة

Ȟǣ ȳل القياȩالنا ɂة  علȎȎǺر املدة املȎȩ Ǣسبǣ Ûرداȕ Ûرداȕ Ȝل البضائȮل Û ȻǾبة هȩملية املرا
  .Ûوألن التوȤȩ الȖويل يȮلȦهايف امليناǒ يȮلȦها أمواǣ ɍاهضةȤ السȦينة
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 مȸ القانون البحرɃ للناȩل أو مȸ ينوب عنȼ أن يدرǯ 756وانȩɎȖا مȸ هǾاÛ أجاǧȁ املادة 
ȨلȞاملت ȴئɎالبيان امل ȸد الشح  ƙيف حالت ǧاȚȦالتحǣ:  

  
  Ƃȿɉا ǦالƩدواع جدية :ا ȼلدي ǧيتها إذا وجدƵوأ ȸاهريȚال Ȝالبضائ ȤييȮǩحالة و     

 يف صحتها أو إذا ǩ Ɓتوفر لديȼ الوسائل املȞقولة للتحقȨ منهاÛ كǖن يȮون التȢليư ȤزȩاÛ أو 
  . اƸ… ƀرǯ مȸ الȖرد 

  
  ǦɆȹاǮال ǦالƩا:ǩ Ź إذا     ǯأن يدر ȬلǾل كȩللنا ȁجا Ûزومة ألجل نقلهاƮ البضاعة وهي ȴسلي

  .يقاȯ أŒا ƠتوÛ   :Ƀ مستȞمɎ عباراǧ مǮل د الشحȸ ما يشري إƂ أنȼ علɂ غري علƞ ȴحتواها
  

 1966 مȸ مرسوȳ 36 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ هي املقاǣلة لنȌ املادة 756واملادة 
 ȳمرسو Ȭ12 Ǝ205 واملادة 1987 نوفمɃرȎارة البحرية املǲانون التȩ ȸم Ƃ76 فقرة أو.  

 Sans garantieويلزȳ القضاǒ الȦرنسي الناȩلǣ ƙتسبيǢ التحȚȦاǧ حȮǩ ɍ Ɠون عامة جدا مǮل  

de li  - Pesage impossible    املادة ȼǣ قضيǩ Ǩا ما كانǾ36وه ȳمرسو ȸرنسي 1966 مȦال 
 ȳمرسو Ǣوجƞ ديلهاȞ198777وعȑاملو ǒضاȩ Ƃود إȞǩ لةǖمس ǧاȚȦالتح Ǣسبيǩ78 و.  

ǧاȚȦالتح ȻǾل هǮم ȬلǾك ɃرȎامل ǒية سند 79ويقر القضاǲح ȐويȦǩ Ƃإ Ƀؤدǩ اŒأ ȴرغ Û 
  .ȸ80 يف اǭɋباǧ واɍنتقاص مȩ ȸيمتȼ اɍئتمانيةǣ Ûاȑɋافة إƂ إعȦاǒ الناȩل البحرɃ مȸ املسؤولية

                                               

يقدȳ الشاحȸ كتاǣة البياناǧ   :    " 1990 مȩ ȸانون التǲارة البحرية املȎرɃ لسنة Ȍ205 الȦقرة األوƂ مȸ املادة 
ȚȦƠ ǒاǧ علȩ ɂيدها إن كانǨ لديǣ ȼالبضائȜ عند ǩسليمها إƂ الناȩل وȦǩيد هȻǾ البياناǧ يف سند الشحÛ ȸ وللناȩل إǣدا

جدية للشȬ يف صحتها أو Ɓ يȸȮ لديȼ الوسائل الȞادية للتǖكد منها Û وǾǩكر أسباب التحȘȦ علȩ ɂيد البياناǧ يف سند 
."  

77 L’article 36 du décret de 1966 précisait que les réserves devaient être spéciales et motivées. 

 1987 نوفمƎ 12 املȞدلة ƞوجǢ املرسوȳ الȎادر يف Ǣƶ ǧ36 أن Ȯǩون ǹاصة ومبنية والȦقرة األوȯ مȸ املادة
  Ǵȑل أن يوȩالنا ɂمنها" عل Ȩقولة للتحقȞالوسائل امل ȼتوفر لديǩ Ɓ يف صحتها أو إذا Ȭدواع جدية للش ȼلدي Ǩإذا كان.  

“ Les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l’absence de moyen de contrôle suffisant “. 
78 Droit maritime  -  M. Remoud Renouid  -   1988   -  P310. 

  ǧاȚȦللتح  "    :Said to be   "  "  Qui dit être   "  - Ƀأ   ) ȸالشاح ȯوȩ Ǣحس  "  (Poids ou quantité 

in  "  -  "  Weight, quantity, measure, contents, and value unknown   "  - ǒتداǣلة اȕاǣ ȓالشرو ȻǾه ǧƎاعت  
1936.  

 ȕ 2000بȞة – كماƥ ȯدÛ / Ƀ وكǾلȬ القانون البحرɃ د281 ص1998 – مɂȦȖȎ كماȕ ȯـȼ /ون البحرɃ د
3.  
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 املتȞلقة ǣتوحيد أحȮاȳ سنداǧ الشحǩ ɍ Ûȸلزȳ 1924 لȸȮ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة
 ǣتسبيȚȦƠ ǢاÛȼǩ وهȻǾ التحȚȦاǧ إذا أدرجǨ يف سنداǧ الشحÛȸ فŒǚا Ȧǩقدها ȩوőا اɍئتمانية 

 وينقȌ مȩ ȸيمة  Û   Crédit Documentaire فترفضها البنوك لȦتǴ اɍعتماداǧ املستندية 
نȚيȤ  ( وȯ علɂ سند الشحȸ  ـتǴ اŎاȯ للشاحȸ مȸ أجل اȎƩة املدرجة ȑمنها ưا فـع

   . Lettres de garantieمنǴ الناȩلȖǹ ƙاǣاȑ ǧمان   )
 Ǣسبǣ ȼيبȎعما ي ÛȼȑوȞن يǖǣ هداȞǩ لȩالنا Ƃإ ȸي الشاحȖȞاب الضمان هو أن يȖƝ ودȎواملق

Ȝȩل أن يوǣمقا ȸيريد إدراجها يف سند الشح Ɣال ǧصحة البيانا ȤيȚن ȸسند شح ɂل علȩالنا 
 ȘȦƠ Ƀأ ȸم ȯا )Clean bill of lading .(   
  ȸوسند الشح " ȤيȚالن  "ƙمǖالت ǧالبنوك وشركا Ƃاصة إǹ ȼون موجȮي Û.  

Û ويقȎر حǲية Ȗǹاǣاǧ الضمان علȕ ɂرفيها "  الȢري " وهǾا ما جȞل القانون Ʒاوƥ ȯاية  
ȞǩتƎ :    "  مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ علɂ ما يلي   757اȩل والشاحÛȸ فنǨȎ املادة 

 ƙل حȩالنا ȐويȞتǣ ȸبل الشاحȩ ȸاة مȖȞامل ǧياȩاȦǩɍالرسائل أو ا Ȝمجي ÛريȢال ȻاƟ رǭة األƹوعد
 Ûفيها ǒصحة ما جا ȳدȞǣ قوةǣ Ȭوهو يش ȘȦƠ دونǣ ȸيقة شحǭو ǒاȖعǚǣ ȼلǮư ري أوǹا األǾه 

  ". التمسŏ Ȭا ƟاȻ الشاحƶ ȼ ȸوȁ للȢري
 ȼمن Ǣانǲف Ûالضمان ǧاǣاȖǹ نǖشǣ ȴمنقس Ûر أو يف فرنساȎيف م ǒسوا ÛȼقȦأن ال ƙيف ح
Œا ǣاȕلة وعدƹة األǭر يف كل األحواǣ Ûȯينما يرɁ جانǹǓ Ǣر أŒا Ȯǩ ɍون ǣاȕلة إɍ إذا كان 

ن وهو يȞلȞǣ ȴدȳ صحة ǣياناȼǩ  منها هو الƖȞƞ ÛȈȢ أن الشاحȩ ȸاǣ ȳتحرير Ȗǹاب الضما
Ȝȩقتها للواǣاȖم ȳالبضاعة وعدǣ 81ة.  

ومهما كان األمرÛ فǚن املشرع اƨزائرɃ حȎر حǲيتها يف الناȩل والشاحÛȸ واعتƎها ǣاȕلة يف 
ȸالشاح ȼسȦهو ن ȸȮي Ɓ وإذا Ûالنية ȸإذا كان حس Ûȼاملرسل إلي ȴري ومنهȢهة ال.  

ȤتلƸ ÛاǾاب الضمان هȖǹو ɃǾال ȼاملرسل إلي ȸل مȩلبها الناȖي Ɣال Ûرسالة الضمان ȸع 
ǣ Ǣالبضاعة وɍ يوجد لديȼ سند الشحÛȸ وȮǩون صادرة مǣ ȸنÛȬ الɃǾ يقوǣ ȳدفȸƣ Ȝ البضاعة 

Ƀاعتماد مستند Ǵفت Ȩري.  
  ȸسند الشح ȌائȎǹ Ƃار إȎتǹاǣ ȏرȞالت Ƃا ما يقودنا إǾوه:  

  
  وهي أوǹ ȯاصية عرTitre représentatif de la marchandise  ȣ    أنȼ أداة لتمǮيل البضاعة.1

 Ǵنƹ كما Ûالبحار ƃوهي يف أعا ȼوجبƞ ȸرهǩ باع أوǩ البضاعة Ǩد كانȩو Ûȸيا سند الشحƸر

                                               
  .483 ص– 2000 الȖبȞة الǮانية – كماƥ ȯدɃ /ون البحرɃ د
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أɃ النȚري  "  سند الشاحȸ " وهو املسمɂ  ) اɍعتماد املستندȼ ) Ƀ املرسل إليȩ ȼرȑا مȸ البنوك
L’exempl (  ية البضاعة كماȮنتقل ملǩ ȼتداولǣل البضاعة وǮƹ ɃǾال Ûȸة الشاحȁوƜ ونȮي ɃǾال

  .  إƂ املديRipertȸا ريبار  
  ƙǩاملاد ǧسند 759 و 758وحدد ȯريقة انتقاȕل وȮش Ƀزائرƨا Ƀالقانون البحر ȸم  

ȼداولǩ أو ȸ.  
  ȼأن ɂعل ƙǩاملاد ǨȎفن:  

  
اسȴ املرسل إليȼ ويتǩ ȴداولǣ ȼالتǺلي عȸ ديȸ أɃ عȸ   :    إذا كان سند الشحȸ اƧيا 

ȨƩحوالة ا Ȩريȕ  
 إذا كان السند ألمر Û يȮون ألمر شاحȸ أو شȌǺ مƙȞ مȩ ȸبلȼ وينتقل إƂ الȢري  
  ǣالتȚهري

 ȼتسليمǣ ينتقل ÛȼاملƩ ȸإذا كان سند الشح   
  

 ȸعد السند ألمر الشاح Ûألمر ȸيف سند الشح ȌǺالش ƙȞي Ɓ ن وإذاǚا فǾه Ƃافة إȑɋاǣ Û
  .Ȍ الɃǾ ينقل سند الشحǣ ȸاƹ ÛȼƧلȬ حȨ التȎرǣ ȣالبضاعة املȞينة واستɎمها

 مȸ القانون التǲارɃ اƨزائرÛɃ املȞدƞ ȯوجǢ املرسوȳ التشريȞي 08 مȮرر 543نǨȎ املادة 
Ȯية البضائÛȜ  أن سند النقل يȎبǣ ÛǴاعتبارȻ وǭيقة ǮƢل مل1993 أفريل 25 املؤرǷ يف 08- 98

  ".ألمر " أو  "   للحامل " أو يȚهر /Ɵاريا عندما يȎدر و
د نقل البضائȜ ـلÛ يȮون ǣرƜ ÛɃرɃ أو جوÛɃ وعليȼ فسند الشحǣ ȸاعتبارȻ سنـوسند النق

  : ȸȮƹ اعتبارȻ يف نȚر القانون التǲارɃ اƨزائرɃ سندا Ɵاريا عندما  
  

   "ألمر" أو   "   للحامل " يȎدر   
  "ألمر " أو   "    للحامل "  أو يȚهر   

  
وهناك فرƙǣ ȧ القانون البحرɃ والتǲارɃ فاألوȯ يقȎر التȚهري يف اƩالة الƔ يȮون فيها سند 
 ǒهري سواȚالتǣ السند ȯل انتقاȞƶ ƆاǮأن ال ƙيف ح ȴالتسليǣ فينتقل ȼاملƩ ألمر أما إذا كان ȸ

" ȼاملƩ  "  ي"  ألمر " أوȁ Ûȸينما سند الشحǣ لها نقوداƮ اريةǲالت ǧن السنداǚا فǾه ɂادة عل
فيȼ عيƗ فهو Ǯƹل ǣضاعة وليȄ نقودا وهǾا هو اɍنتقاد املوجȼ إƂ اعتبار سند الشحȸ سندا 

.  
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 ƙǩاملاد Ǩافȑرر 543كما أȮهري 12 و 10 مȚالتǣ ȬلǾيا ينتقل كƧأن سند النقل إذا كان ا 
مل يȮون كǾلȩ ȬاɎǣ للتحويل علǣ ɂياȏ حسǢ الشروȓ املنȎوص عليها يف املواد كان للحا

39 Ƃ402 إɃارǲالقانون الت ȸم .  
  
2. ȄȦا نǾŏ ǢȞوهو يل Ûȸل والشاحȩالنا ƙǣ Ź ɃǾعقد النقل ال ǧباǭɋ أداة ȸسند الشح  

 ȸȦار السƶار يف عقود إƶɋا ǧاȕمشار Ƃإ ȓاملنو Les contrats d’affrètements    
  
3. ǨȎا ما نǾوه Ûȸبل الشاحȩ ȸم ȼǣ ل للبضاعة املوصوفةȩالنا ȳɎاست ǨبǮي ȸسند الشح  

ǩشȮل وǭيقة الشحȸ اǭɋباǧ علɂ استȳɎ "   مȸ القانون البحرɃ الǩ Ɣقضي ǖǣنȼ  749ملادة  
 كسند Ʃياȁة البضائȜ  للبضائȜ الƔ ذكرǧ فيها ǣ ÛقȎد نقلها عȕ ȸريȨ البحر وȞǩتƎ أيضا

  ".Ɏمها 
  

 املȞدƞ ȯوجǢ املرسوȳ الȎادر 1966 الȦقرة الǮانية مȩ ȸانون 18وهǾا النȌ يقاǣلȼ نȌ املادة 
2 Ǝديلهيف فرنسـا 1986 ديسمȞǩ بلȩ قرةȦال ȻǾه Ǩد كانȩو Ûـ ȸن سند الشحǖǣ قضيǩ ا

  .حسǢ ما Ź وصȦها فيÛȏȼ إƂ غاية إǭباǧ الȄȮȞ أن البضاعة ǩسلمها الناȩل
 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرÛɃ الǩ Ɣؤكد علɂ أن سند 761 نȌ املادة ȣ749 إƂ املادة 

ȸ املوȑوع وفȨ أحȮاȳ الȎȦل الǮاƆ املتȞلǣ Ȩوǭيقة الشحÛȸ يȞد ȩرينة علɂ استȳɎ الناȩل 
ȸم ǧباǭغاية إ Ƃإ Ûمية املبينة يف السندȮالǣالة وƩيف ا Û عةȬذل ȤالƸ ل ماȩبل الناȩ .  

  
     البحرǍ ǻرǼǝ عقد النقǨ    التزامـاƦ:   ƟانǼع ال

 Ǭيف البح ȴألن امله Ûȯاألو ǧار التزاماȎتǹاǣ ȯونتناو ÛɃل البحرȩوالنا ȸاصة الشاحǹ اƵو
Ƀل البحرȩالنا ǧزاما.  

  
  :تزاماƟ الشاƭن 

لȬ أǾ Ƀعند اȦǩɍاȧ يف الȞقد علɂ الزامǣ ȼ يلتزȳ الشاحǣ ȸتسليȴ البضاعة وǩسديد األجرة
 ȸمǮد ال.  
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  :تسليم البǊاعة  
 Ûلȩالنا Ƃالبضاعة إ ȴسليǩ هو ȸالشاح Ȩǩعا ɂعل Ȝللبضائ Ƀعقد النقل البحر ȼȞيض ȳالتزا ȴأه
 Ȝǣاألر ȯɎǹ يف ȼعلي Ȝيȩالتوǣ ȸالشاح ȬلǾك ȳيلتز ɃǾال Ûȸسند الشح ȼمن ǢلȖوي Ûȼل Ȝȩيو 

  .ȸ ساعة أو علɂ األكǮر ȩبل مȢادرة السȦينة امليناǒي
 مȸ القانون البحرɃ علɂ أنǢƶ ȼ علɂ الشاحȸ أو مȸ ينوب عنȼ أن 772لقد نǨȎ املادة 

 ǒيف مينا ȣرȞال Ǣأو حس ȣراȕاأل ƙǣ ةȞȩية املوȩاȦǩɍددة يف اǂنة اȮواألم ǧاȩلبضاعة يف األو
حȸ البضائȜ يف األوȩاǧ واألمȮنة اǂددة يدفȞǩ Ȝويضاǧ للناȩل يل Û ويف حالة عدǩ ȳقدƇ الشا

  .خلسائر الƩ Ɣقȼǣ Ǩ علɂ أǩ ɍتȞدɁ مبلȠ أجرة اƩمولة املتȨȦ عليها
 39 واملادƙǩ 1990 مȩ ȸانون التǲارة البحرية املȎرɃ لسنة 21ويقاǣل هǾا النÛȌ نȌ املادة 

 ȳمرسو ȸرنسي1966 مȦال .  
عة مȩ ȸبل الشاحȸ إƂ الناȩل مȸ أجل التȦȮل ŏاÛ ويǣ ƗȞداية نȖاȧ عقد النقل وǩسليȴ البضا

ȻǾيȦنǩ والشروع يف Ȝللبضائ Ƀ.  
 Ûاŏ لȩللنا Ûȸالشاح ȳɎإع ȳوعد ÛارǲȦنɍأو ا ȯاȞشتɎلة لǣرة أو القاȖويف حالة البضاعة اخل

 ما كان ليقبل ǣتحميلها عند مȞرفة  مȸ القانون البحرǾƬ Ƀا األǹريÛ يف اƩالة الǨ778Ɣ املادة 
 وǹاصيتهاǖǣ Ûن يقوȳ يف أȚƩ Ƀة ويف أɃ مȮان ǣتنـزيلها مȸ السȦينة أو إɎǩفها أو جȞلها غري 

ȐويȞǩ ل دونȩالنا ȣرȕ ȸم .  
ويȞتƎ الشاحȸ مسؤوÛɍ عȸ كل ȑرر ومȎاريȤ نامجة أو ǩنȴǲ مباشرة أو ȦȎǣة غري مباشرة 

  .ةميل هȻǾ البضاع
  

  :تسديد الƦمن  
 الɃǾ يقȜ علɂ عاȨǩ الشاحÛ ȸ وǩتمǮل يف أجرة ǮاƆ هو اɍلتزاȳ ال82اɍلتزاǣ ȳتسديد األجرة

ȣراȕاأل ȧاȦǩɍ هاȞية دفȦديد مقدارها وكيƠ Ƀزائرƨرك املشرع اǩ Ɣال ÛمولةƩأو ا ȸ.  
Ʃا Û ƙرفȖرادة الɋ ȸديد أجرة الشحƠ رك حريةǩ أن القانون ȴورغ Ȝون مȮي Ȭأن ذل ɍإ Û رة

 ƙȞǣ 83  Les اɍعتبارȩ Ûواعد املنافسة ونسبة األجرة اǂددة مȩ ȸبل اƨمȞياǧ البحرية

                                               
  . أو ȸƣ البضاعة– كما ƗȞǩ أجرة النقل –ȩد يقȎد ŏا البضاعة  " Fret"  أجرة أو 

 Û "Rings " ou " Rate Agreement   "– " Comité ويسمون كǾلConférences Maritimrs   " Ȭ"ياǧ البحرية  

Ma " " Entente de Fret "   
“ Freight conference “ – Lamy Transport – Tome II  1997. 
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Conférences mariti  ȸهزيƭ ȸون مȮتǩ اصةǹ ǧياȞوهي مج Ûا فيهاȕرǺإذا كان من  
ArmمةȚة منتȦȎǣ Ȕاخل ȄȦن ɂالنقل علǣ يقومون Û .  

اȣ الȞقدÛ علɂ وجوب دفȜ األجرة يف مȮان الوصوȯ عدņ املرسل إليȼ مدينا وعندما يتȨȦ أȕر
  مȸ القانون Ȭ787 إذا ȩبل ǣاستȳɎ البضائÛȜ وهǾا ما نǨȎ عليȼ الȦقرة الǮانية مȸ املادة  

Ƀ.  
وƠديد أجرة النقلÛ يتǣ ȴالنȚر إƂ نوع البضاعةȕ ÛبيȞتها وŒȁا وحǲمها وȩيمتهاÛ فالبضاعة 
Û أجرة نقلها Ȯǩون أعلɂ مǣ ȸضاعة ȩيمتها أȩلÛ ولو كانƠ Ǩتل نȄȦ املساحة أو اȴǲƩ يف 

  .ة
 ȸم ǧإذا فقد ɍار البحرية إȖǹاأل ǒجرا ȸقودة مȦامل Ȝالبضائ ȸولة عƥ أجرة Ƀأ Ȩستحǩ ɍو

 798عيǢ ذاź للحزȳ الȦاسد أو مȸ جراǒ عمل منسوب للشاحÛȸ هǾا ما نǨȎ عليȼ املادة  
Ƀقانون البحر.  

 Ûار البحريةȖǹاأل ǒجرا ȸفقد البضاعة م Ǣسبǣ سديد أجرة النقلǩ ȸم ȸالشاح ɂȦȞي يȮفل
  .ن Ȯǩون هȻǾ األǹرية هي السبǢ املباشر

 ǨƠ مولةƩا ȻǾأجرة ه Ȩل يستحȩن الناǚف ÛامةȞاة الǲأجل الن ȸالبضاعة يف البحر م Ǩوإذا ألقي
   . Avarie Commune املساƵة  

 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ علɂ أن الناȩل ɍ يستحȨ أɃ أجرة للحمولة 800ونǨȎ املادة 
بضاعة املȦقودة مȸ جراǒ إƵاȯ يف ǩلبية التزاماȼǩ املتȞلقة ɎȎǣحية السȦينة للمɎحةÛ وƢوينها 

ɍ ǨȎȎǹ Ɣينة الȦالس ȳساȩأ Ȝمجي Ȝȑوو Ǣيǩرǩو ȤيȚنǩو ÛǢل مناسȮشǣ زها ȯستقبا
عة وجȞلها يف حالة جيدة ǾƬا الȢرǣ ȏاȑɋافة إƂ التزاماǧ الناȩل املتȞلقة ǣشحȸ البضاعة 
 ÛحيɎامل ȨريȖيري الȢتǣ ȳاȩ أجرة إذا Ƀل أȩالنا Ȩيستح ɍ ها وصيانتها ونقلها وحراستها كما

نȌ علɂ أنǢƶ ȼ أن  مȸ القانون البحرɃ الǢ775ǩ Ɣ ما نǨȎ عليȼ الȦقرة األوƂ مȸ املادة
ɃادȞال ȨريȖفبال ÛȻديدƠ ȳويف حالة عد ȼعلي ȨȦأو املت Ƞاملبل ȨريȖالǣ يف مدة مناسبة Ȝلبضائ.  

واملɎحȘ هناÛ أن جزاǒ إȯɎǹ الناȩل ǣبȐȞ التزاماȼǩ التȞاȩدية يترǢǩ عليها عدǩ ȳسديد 
  .ة

ناȩل يȮون غري مستحȨ يف  الȦرنسي أن دفȜ األجرة لل1966 مȸ مرسوȳ 46ونǨȎ املادة 
  .Ɏǹلǣ ȼالتزامȼ املتمǮل يف صɎحية السȦينة للمɎحة وƠميل البضاعة علɂ سǴȖ السȦينة

وهȻǾ النȎوص املتȞلقة ǣتسديد األجرةÛ ليسǨ نȎوص Ǔمرة ưا جȞل أȕراȣ عقد النقل 
 مجيȜ األحواɃ ȯ للبضائȜ يدرجون عادة يف سنداǧ الشحȸ شرȕا مȦادȻ أن األجرة مستحقة يف
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Fret acquit à tout événeme  "  تسديدǣ يف البضاعة ملزما ȨƩا Ǣون صاحȮالة يƩا ȻǾويف ه
  .ة ǨƠ أș Ƀرȣ إɍ يف حالة الȈȢ املرǢȮǩ مȩ ȸبل الناȩل

 ǒمستحقة األدا Ǩإذا كان ȸȮل Ûȸها الشاحȞيدف Ûȳالقيا ǒاألجرة مستحقة يف مينا Ǩوإذا كان
Ûȯا منها  وصوŏ ǒالوفا ɂعل ȼأجل إجبار املرسل إلي ȸم ǧماناȑ Ƃل إȩالنا ǯتاƷ فقد    : Ȩح

  .  مȸ القانون البحر791Ƀ وȩد نǨȎ عليȼ املادة 
  ƙلسبب Ȭوذل ȼغري مرغوب في ȄبƩا Ȩغري أن ح:  

  
 ǒامليناǣ راسية ǒالبقا ɂعل ǧƎينة إذا أجȦيل السȖȞǩ Ƃإ Ƀيؤد  
  عة ȩد يؤدɃ إƂ إɎǩفها وهǾا يȞد إȑرارا ǣاملرسل إليȼ سȦر الرǣان ǣالبضا 

  
 Ǩالناقـ Ɵالتزامـا:   

 ǫɎǭ Ƃل إȩالنا Ȩǩعا ɂعل Ȝللبضائ Ƀها عقد النقل البحرȞيض Ɣال ǧلتزاماɍا ȴقسيǩ ȸȮƹ
 :  

   Obligations relatives au navireالتزاماǹ ǧاصة ǣالسȦينة   .1
   Obligations relatives au voyage   التزاماǹ ǧاصة ǣالȖريȨ املɎحي .2
   Obligations relatives à la marchandise التزاماǹ ǧاصة ǣالبضاعة   .3

  
 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرÛɃ فتنȌ األوƂ علɂ 780 و Ǿ773ا ما ȩضȼǣ Ǩ املادǩان ـوه

ها وحراستها وȌƸ يقوȳ الناȩل ǣالȞناية التامة علƠ ɂميل ورص البضاعة وصيانتها ونقل:    " 
Ȟǣ Ȝناية عادية حسǢ اȦǩɍاƙǣ ȧ األȕراȣ وحسǢ أعراȣ ميناǒ التحميلÛ وإذا اȩتضǨ عناية 

 ȸȮإذا أم Ȝالبضائ ɂيا علǣكتا Ȭذل ƙوأن يب Ȭذل ȸع ȸالشاح Ƞأن يبل Ǣƶ Ȝالبضائǣ ."  
  ȼأن ɂانية علǮاملادة ال Ȍنǩان الوصو:    " وȮم Ƃينة إȦالس ȯد وصوȞǣ يبدأ Ûȼعلي ȨȦاملت ȯ

  أعÛȻɎ املتȞلقة Ȟǣ 607 84ملياǧ فȬ وإنزاȯ البضائǣ ȜنȄȦ الȞناية حسǢ ما جاǒ يف املادة  
ȠريȦالت ǒمينا ȣمراعاة أعرا Ȝوم Ȝل البضائ.  

                                               
 املتȞلقة ǣالتزاماǧ الناȩل البحرɃ للبضائȜ أǭناǒ شحȸ 773 مȸ القانون البحرÛ Ƀ واملقȎود هو املادة ǖȖǹ607 ذكر املادة 

  ).Ơميل البضاعة ( 
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 1990 مȩ ȸانون التǲارة البحرية املȎرɃ الȎادر يف سنة 215وǩقاǣل هǾيȸ النÛƙȎ املادة 
 1924 الȦرنسي واملادة الǮانية مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة  1966رسوȳ  مȸ م38

ȸالشح ǧسندا ȳاȮتوحيد أحǣ ة.  
وهȻǾ النȎوص Ǔمرةǩ ÛضمنǨ اɍلتزاماǧ القانونية الȸȮƹ Ɣ لȞقد النقل البحرɃ للبضائȜ أن 

حǩ Û ȸتضمȸ أحيانا Û ا علɂ عاȨǩ الناȩل Û وهǾا ما جȞل مȸ الناحية الȞملية Û سنداǧ الش
 ȻادȦوص عليها :    "  مبدئيا يف فرنسا مȎاملن ǧلتزاماɍقد أحد اȞيف ال ȣǾح Ûيف حالة ȼأن

Ɓ  اȞǩ ÛتƎ وكŒǖاـاÛ ويȮون القانون الȦرنسي هو الواجǢ التȖبيȨ عليهـاÛ كليا أو جزئيـ
 "85.  
  

  :Ǧ  الȂǪاȵاǧ الȺاȰȩ الɃȀǶǤ لȒǤȲاȜǝ اƪاǣ ǦȍالȺɆȦȆـ
وهو اɍلتزاǚǣ ȳعداد السȦينة وجȞلها صاƩة للمɎحةÛ واملقȎود ȼǣ ليȄ السȦينة كهيȮل فقȔ أو 

 مȸ القانون البحرɃ وإƴا ǣالنسبة للȖاȴȩ كǾلȬ مƜ 13 ȸرية أو Ǔلية عائمةÛ كما عرفتها املادة
ǧياȩاȦǩɍا Ȩمل يف البحار وفȞلل ƙونوا مؤهلȮأن ي Ǣƶ ȸيǾارة الƜوǴ86 الدولية واللوائ.  

 مȸ 214املقاǣلة للمادة (  مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ 770وȩد نǨȎ علɂ هǾا اɍلتزاȳ املادة 
   )  :1990 التǲارة البحرية املȎرɃ الȎادر يف

  :يتƙȞ علɂ الناȩل ȩبل ǣدǒ الرحلة Û السهر علɂ الȞناية الȁɎمة ƞا يلي  " 
  
  ة صاƩة للمɎحةوȜȑ السȦينة يف حال.     ا
  ǩزويدها ǣالتسليǴ والتǲهيز والتمويǣ ȸشȮل مناسǢ .  ب
ǯ  .  الة جيدةƜ لهاȞوج Ȝفيها البضائ Ȝȑستو Ɣينة الȦالس ȳساȩأ Ȝمجي Ȝȑوو Ǣيǩرǩو ȤيȚنǩ

  "باƬا ونقلها وحȚȦها  
  

                                               
85 Droit Maritime – René RODIERE  12ed  P270   :     “ Dans le cas ou l’une des conditions ou stipulations ci-
dessous serait prohibée en tout ou en partie par la législation française qui lui et applicable, elle serait, mais da
cette mesure seulement, considérée comme non écrite “. 

 أحد أفراد الȖاȴȩ أو البحارة ƹ ɍلȬ الشهادة الǩ Ɣؤهلȼ د عدة أحȮاȩ ȳضائية اعتǧƎ السȦينة غري صاƩة للمɎحة ألن
 املȞروفة Û الȩ Ɣضي فيها ǖǣن السȦينة ليسǨ صاƩة ألن أحد املهندسƙ مȸ أفراد الȖاƁ ȴȩ يȸȮ مؤهRoberta Ɏنها ȩضية 

Ǵاللوائ ȼǣ قضيǩ ما.  
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اجهة وصɎحية السȦينة للمɎحة يقȎد ŏا الوجهة املɎحية أȩ Ƀدرőا علǹ ɂوȏ البحر ومو
 Ûȸمǖǣ دادها لتلقي البضاعة ونقلهاȞينة واستȦئمة السɎا مŏ ودȎارية واملقǲوالوجهة الت Ȼ

  .Ȗǩ Ȭهري الȞناǣر وسɎمة مȞداǧ التهوية والتƎيد
 Diligeance مȸ القانون البحرɃ املǾكور أعÛȻɎ نǨȎ علɂ الȞناية الȁɎمة  770واملادة 

raisonnبريȞالت ȄȦروكسيل الدولية لسنة    وهو نǣ اهدةȞم ȸانية مǮمل يف املادة الȞ1924 املست 
 مȩ ȸانون التǲارة البحرية 214 واملادة 1966 مȸ القانون الȦرنسي لسنة Ɏǹ21فا لنȌ املادة 

   .Diligeance الǩ ƔستȞمل مȖȎلǴ الȞناية فقɃ1990  Ȕ لسنة 
أنȨƷ ȼ للناȩل اǹɍتيار ǩ ƙǣبديل السȦينة " ائرɃ   مȸ القانون البحرɃ اƨز771وǩضيȤ املادة 

  ".ة أǹرǣ ɁنȄȦ صنȤ السȦينة املȞينة وصاƩة للقياǣ ȳالنقل املتȨȦ عليǣ ȼدون ǹǖǩر 
  

  :ɍلȂǪاȵاǧ اƪاǣ ǦȍالȨɅȀȖ اǵɎƫي 
 Le transport ( Theد النقل البحرɃ للبضائÛȜ والنقل  ـاǧ املتȞلقة ǣتنȦيǾ عقـوهي مȸ اɍلتزام

voy (  استلمها Ɣال Ûوصيل البضاعةǩ وهو ÛقدȞال ȣراȕأ ȼإلي ɂȞيس ɃǾاألساسي ال ȏرȢهو ال
ȯالوصو ǒمينا Ƃإ ȳالقيا ǒمينا ȸم Ûȸالشاح ȸم .  

 ǒومينا ȳالقيا ǒمينا ƙǣ د املسافةȞǣ Ƃاستنادا إ ÛادةȞال Ǣحس ÛروفةȞهي املدة امل Ûومدة النقل
  ǩ ɍقȜȖ  (  Navire à propulsion nucléaire  )نة ونوعهاÛ فالسȦينة الǾرية مɎǮ  وȩ Ûȯوة السȦي

  .ملسافة يف نȄȦ املدة الǩ ƔقȞȖها سȦينة عادية
  فليȄ للناȩل أن ينحرȣ عȸ  (  En droiture  )وȔǹ السري Ǣƶ أن يȮون مباشرا ومستقيما 
  . واألموا87ȯاǳلسري Û إɍ لسبǢ مȞقوȯ كمحاولة إنقاذ األرو

Ǣƶ أن ǩنقل البضائȜ يف :    "  مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ  775وهǾا ما نǨȎ عليȼ املادة 
ɃادȞال ȨريȖفبال ÛȻديدƠ ȳويف حالة عد ȼعلي ȨȦأو املت Ƞاملبل ȨريȖالǣ ناسبة.  

مواȯ يف وɍ يȞد ƯالȦة لȞقد النقل البحرÛɃ أȢǩ Ƀيري للȖريɋ ÛȨنقاذ حياة األشǺاص أو األ
 Ȭذل ȸع ȴǲرر ينȑ سارة أوǹ أية ȸع ɍل مسؤوȩد الناȞي ɍ ÛȬاولة يف ذلǂأو ا ."  

 ȴالسري املستقي Ȕǹ ȸع ȣراƲا Ƀǖǣ ȳل القياȩللنا Ûة عامةȦȎǣ Ǵسمǩ ȸالشح ǧغري أن سندا
 ȑ( Escales d’usage )رورياÛ والوȩوǣ ȣاملوانǜ الƔ جرǧ الȞادة أن يقŏ Ȥا 

88.   

                                               
    .SOLAS  (  Safety for life at sea  )      ر مجيȜ السǾŏ ȸȦاملȞاهداǧ الدولية مǮل مȞاهدة إنقاذ األرواǳ يف البحا

88  “ Le capitaine, disent les connaissements, pourra entrer dans tous les ports, rades ou rivières et en sortir san
prendre de pilote, toucher et séjourner en tous ports et lieus, faire toutes escales directes ou rétrograde le tout e
dehors ou non de son itinéraire et pour quelque cause que ce soit … “. 
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ɋاǣ  ȣراƲɍانية اȮإم Ƃافة إȑDéroutement إذا ȼأن ƖȞƞ Ûل مسافنة البضاعةȩللنا ȸȮƹ   
Ǩ سȦينتȼ غري صاƩة للمɎحة مȮƹ ɎǮنȼ إفراȟ البضاعة وشحنها علɂ سȦينة أǹرɁ وهو ما 

ل الȞناية   فاملهȴ يف اɍلتزاȳ الناȩل هو ȯǾǣ ك Transbordement de la marchandise املسافنة أو  
 ɂسافنتها علƞ ǒسوا ÛɃقد النقل البحرȞا لǾيȦنǩ ȯالوصو ǒمينا Ƃالبضاعة سليمة إ ȯاȎجل إي

 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ 771 أǹرǩ ɁاȞǣة لȼ أو أɃ سȦينة أǹرǹ ÛɁاصة وأن املادة
صاƩة للقياǣ ȳالنقل و) أɃ نȄȦ الȎنȤ (  للناȩل ǣتبديل سȦينة ǹǖǣرɁ مȸ نȄȦ السȦينة املȞينة

  . عليǣ ȼدون ǹǖǩر
يف حالة ǩوȤȩ الرحلة :    "   مȸ القانون البحرǣ ɃقوƬا  776كما نǨȎ علɂ املسافنة املادة  

 Ɠونقلها ح Ȝمسافنة البضائ ƙمǖلت ȳعمل ما يلز ÛȐويȞائلة التȕ ǨƠ لȩالنا ɂعل Ǣƶ Ûما 
  ".لوصوȯ املقرر 
تȞاȩد أن يȞهد إƂ ناȩل ǹǓر أو ناȩلƙ فȞليƙ ويȮون هǾا النقل ƞوجǢ سند وȸȮƹ للناȩل امل

  . مباشرÛ لȔǹ ȸȮ السري ȩد يȮون ǣرا أو Ɯرا أو جوا أو Œريا أو عȕ ȸريȨ السȮة اƩديدية
  

 ǦȝاȒǤالǣ Ǧȍاƪا ǧاȵاȂǪلɍ:  
ŏا يبدأ نȖاȖǩ ȧبيȨ عقد وǩتمǮل هȻǾ اɍلتزاماǹ ǧاصة يف استȳɎ الناȩل للبضاعة مȸ الشاحȸ و

) أو ȦȎǩيȦها ( البحرɃ للبضائȜ وكǾلȬ مسؤولية الناȩل Ż شحȸ البضاعةÛ فرصها وǩستيȦها 
نقل البضاعة ƜراƟ ÛرɃ الȞملياǧ الȮȞسية وǩتمǮل يف فȬ البضاعةȦǩ ÛريȢها وأǹريا ǩسليمها 

Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼرسل إلي.  
  
3-1  .ȩاȺم الɎǪاس   ǦȝاȒǤȲل Ȱ:     La prise en charge de la marchandise   

إن استȳɎ الناȩل للبضاعة ɍ يƗȞ إǣراȳ الȞقدÛ فالتȎرȣ القانوƆ ساÛȨǣ غري أن ǩنȦيǾ عقد النقل 
شرɍ Ƀ ǳ يبدأ إǣ ɍتسليȴ البضاعة مȸ الشاحȸ إƂ الناȩل ويȮون يف الزمان واملȮان اǂدديȸ يف 

  . Ɓ يتȨȦ الȖرفان علɂ ذلȬ يف الȞقدÛ يȮون حسǢ عاداǧ امليناǒ أو إذا
  
3-2  .  ǦȝاȒǤال ȸǶȉ:     Loading  -  Chargement de la marchandise   

 Ǩمهما كان ÛينةȦهر السș Ƃإ ǒاملينا Ȥرصي ȸالبضاعة م Ȝل يف رفǮتمǩ Ɣملية الȞا الŏ دȎويق
ǧاȞراف Ǩكان ǒسوا ÛȬملة يف ذلȞينة  ( ة املستȦأو الس Ȥالرصي ǧاȞأو ) راف Ǣيǣأو األنا

 مǮل اƩبوبǢȎǩ Û مباشرة يف السȦينةÛ وȸȮƹ  (  En vrac  )عدÛ وإذا كانǨ البضاعة ǩنقل صبا
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  فيما ȌƸ اǧɍɇ املتحركة واملركباǧ والسياراǧ  (  Roll-on , Roll-off  )اȯ الدحرجة  
ǧاوياƩا ȳدǺستǩ Ǩا أصبحǮ.  

ȯنادȎوال ƙاملواعǣ انةȞستɍا ȴتǩ ÛȤالرصي ȸتراب مȩɍنها اȮƹ ɍ ينةȦالس Ǩوإذا كان.  
 مȸ 774وȸȮƹ ɍ للناȩل شحȸ البضاعة علɂ سǴȖ السȦينة إǣ ɍالشروȓ اǂدد يف نȌ املادة 

Ƀزائرƨا Ƀن البحر.  
Ȯاȳ سنداǧ الشحÛȸ  املتȞلقة ǣتوحيد أح1924يف حƟ Ɓ ƙز اȦǩاȩية ǣروكسيل الدولية لسنة 

 البضاعة علș ɂهر السȦينةÛ ورغȴ كون الشحȸ مȸ التزاماǧ الناȩل القانونية والتȞاȩدية فǚن 
ȼǣساƩ اŏ ȳيقو ɃǾ89 املناولة املينائية هو ال.  

  
  ȾȦɆȦȎǩ ȿǕ: (  Arrimage de la marchandiseا ( رȋ الȒǤاȾȦɆǪȆǩȿ Ǧȝا .  3-3

ǩملية رص البضاعة وȞǣ ودȎينة املقȦالس ǴȖس ɂر أو علǣناȞال ɂها علȞيȁوǩ ÛهاȦيȦȎǩ ها أوȦستي
ǒاملينا ǧأو عاد ȣراȕاأل ȧاȦǩا Ǣحس Ȭون ذلȮوي Ȥك والتلɎƬا ȸقيها مǩ مةȚة منت.  

وعملية الرص Ȯǩون Ʃماية البضاعة وǩ ȘȦƩواȁن السȦينةÛ فاألوƂ يقوŏ ȳا الناȩل والǮانية 
   ǩوȜȑ فيها مȮان وƯ ȜȑتلÛPlan d’Arrimage ou de chargement  Ȥ وȞǩد ǹريȖة للرص 

  ǧɍ(  Lots  )  اǾوه Ûانǣمسؤولية الر ǨƠ ƆاǮال Ȕǣبل الضاȩ ȸم Ȭون ذلȮر ويǣناȞل الǹدا  
Ƀارǲحي والتɎالرص امل ƙǣ ȧرȦي ǒوالقضا ȼقȦل ال.  

عȸ الرص أو الȬȦ علɂ عاȨǩ وȩد ǩتضمȸ سنداǧ الشحÛȸ اȦǩاȧ مȦادȻ أن املȎاريȤ الناƟة 
ƙن ) ȴأو املرسل إليه.(  
  
3-4  .  ǦȝاȒǤال Ȭȥ:     Désarrimage de la marchandise  

 ȸراجها مǹالبضاعة وإ ȬȦǣ ȳلتزاɍل اȩالنا ɂعل Ȝيق Ûȼعلي ȨȦاملت ǒاملينا Ƃينة إȦالس ȯعند وصو
ȳالقيا ǒملية الرص يف ميناȞسية لȮȞملية الȞوهي ال ÛريقةȖال ȄȦنǣ ȬلǾك ȴتǩو Û.  

  ƆاǮال Ȕǣها الضاȞȑو Ɣة الرص الȖريǹ Ǣحس ȴالبضاعة يت ȬوفLe second  ǨƠ ينةȦللس   
  .لية الرǣانÛ الɃǾ يقوŏ ȳا نياǣة عȸ الناȩل

 ȳينما يقوǣ Ûاملناولة املينائية ȯمقاو ƆاǮال Ȕǣالضا Ǣجان Ƃا إŏ ȳالبضاعة يقو ȬȦوعملية ال
  ).مǮلما حدǫ عند عملية الرص ( Ȟǣ ȸملية التȞرȣ علɂ البضاعة  التشوي

                                               
 "   Prise à quai   مǹǖوذة علɂ الرصيǨƠ   Sous-palan " Û "Ȥ الروافد:   "  ما Ȟƶل سند الشحȸ يتضمȸ شروȕا مǮل 

Le long du bor ."  
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  وƵا يف حقيقة  Le pointeur  يقوŏ ȳا عامل يدعLe pointage  ɂوعملية التȞرȣ علɂ البضاعة 
 Le pointeur de  واǹɇر علɂ الرصيLe pointeur de bord  ȤشȎǺان واحد علș ɂهر السȦينة

  .شويȸ لȦائدة مقاوȯ الت
 ȬلǾاية منها كȢون الȮǩ Ɣعملية الرص ال ȄȮع ÛȔمة البضاعة فقɎغايتها س ȬȦوعملية ال

ȠريȦون عملية التȮǩ البضاعة ɂعل ȣرȞملية والتȞال ȻǾه Ȝوم ÛينةȦن السȁواǩ .  
  
3-5  .  ǦȝاȒǤال ȠɅȀȦǩ: Unloading - Déchargement de la marchandise    

اعة كǾلÛȬ الƔ هي عملية مادية ȸȮƹ إǭباőا Ȯǣافة الȖرȧ اǭɋباǧ واملقȎود Ȟǣملية ȦǩريȠ البض
 فيما –يةÛ إنزاȯ البضاعة مȸ سياǯ السȦينة ووȞȑها علɂ الرصيȤ أو علɂ الȎنادȯ الƠ Ɣملها 

Ȥالرصي Ƃإ .  
اولة والتȦريÛ Ƞ يقوȼǣ ȳ الناȩل ǣوسائل السȦينة اخلاصةÛ إذا كان ǚǣمȮان ذلÛȬ أو مقاوȯ املن

  Ʃساȼǣ ماعدا اƩاǧɍ الƔ يتضمȸ فيها سند الشحL’entrepreneur de manutention  ȸة 
  ولو أن هǾا الشرƁ ȓ يȞد لȕDéchargement d’office  ȼا ƯالȦة مǮل شرȓ التȦريȠ التلقائي 

ȸينة والشحȦالس ǒɎمهنة وك ȼǩشهد ɃǾور الȖالت Ǣسبǣ Û90القيمة حاليا   Consignation de 

navire et consignation de carg.   
  
3-6  .  ȴـɆȲȆǪال:     Delivery  -  Livraison   

ǩسليȴ البضائȜ هي الȞملية القانونية الƔ يقوŏ ȳا الناȩل البحرɃ للبضائȜ يف Œاية ǩنȦيǾ الȞقد 
عقد النقل البحرɃ للبضائƬ Ȝدȣ األساسي لÛȼ وǣتسليȴ البضاعة إƂ صاحǢ اȨƩ فيها ينتهي 

Ƀل البحرȩمسؤولية النا ƃالتاǣ ي.  
وȩد ǩتȴ عملية التسليȴ عند انتهاǒ التȦريȠ مباشرةÛ إذا وجد شرȓ يف الȞقد يقضي ǾǣلȬ مǮل 

  أو Ȟǣد ذلȬ وǣالتاȸȮƹ ɍ Ûƃ أǣدا أن Ȯǩون ساǣقة  ǨƠ ȴLivraison sous-palan الروافد  
ȠريȦعملية الت.  

 ȼوعلي Ƀيف القانون البحر ǒوالقضا ȼقȦرحها الȕ Ɣال ǧɎȮوأعقد املش ȴأه ȸم ȴوعملية التسلي
Ǭالبح ȸم ǬالǮل الȎȦا يف الƬناوǩ.  

فǚذا أǹل الناȩل البحرɃ للبضائǖǣ Ȝحد اɍلتزاماǧ املتȨȦ عليها يف عقد النقل أو املنȎوص عليها 
  .ة علɂ ذلÝ ȬنونÛ ما هو نوع املسؤولية املترǩب

                                               
90 Droit Maririme  -  René RODIERE  -   12em  Ed.  P.275. 
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ǼانƦال ƚالمطل  
 ƻالتعاقديةسا ǔائǊللب ǻالبحر Ǩولية الناقƐمس Ǽǝو 

ǌو المختلƍ ǔالمتتاب Ǩالة النقƭ  
  
  

  عقديةيرȐȞǣ Ɂ الȦقهاǒ يف مȎر وفرنساÛ أن مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ هي مسؤولية
انونية ملا يسمǣ ɂاملسؤولية علɂ أساȃ اخلǖȖ املȦترÛ ȏ إذ ɍ وجود إȩɎȕا يف املȖȎلحاǧ الق

  .ȑ91ة
Ý Ƀا الرأǾصحة ه Ɂفما مد.  

 كما سبقǨ – إما عقدية أو ǩقȎرييةÛ واملسؤولية الȞقدية:    املسؤولية Ȗǩبيقا للقواعد الȞامة  
 ȼرة الي- .  

ȳ واɍلتزاȳ هو Ʈل الȞقد Û ويȮون إما التزاǣ ȳنقل حȨ عيƗ أو التزاǣ ȳالقياȞǣ ȳمل أو التزا
Ƀزائرƨا Ɔقد يف القانون املدȞال ȤريȞǩ يف ǒعمل كما جا ȸاع ع.  

 ȯاألو ǢلȖإليها يف امل ȏرȞالت Ź Ɣال Û Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ǧن التزاماǚف ÛاǾه ȸا مȩɎȖوان
 Ȍكما ن Ûȸهو سند الشح ɃǾال Ƀيف عقد النقل البحر ȣراȕعليها األ ȨȦدية يتȩاȞǩ ǧتزاما

 إذ ƶ ɍوȁ لȕɊراȣ اȦǩɍاȧ علɂ ما ƸالȦهاÛ وهǾا عȄȮ اɍلتزاماȦȎǣ – ǧة Ǔمرة –نون  القا
 Les contratsدية املنȎوص عليها يف القانون البحرɃ اƨزائرɃ املتȞلقة Ȟǣقود إƶار السȦينة  

d’affrètem Ûȣراȕرادة األɋ ملةȮالقانون هنا م ȳاȮحǖو  ف Ƀل البحرȩل الناǹحد إذا أǖǣ Ȝللبضائ
Ƀوص عليها يف القانون البحرȎقد أو املنȞعليها يف ال ȨȦاملت ǧما)  ƙǩ780 و773املاد (  ɍ

Ƀعقد ǖȖبا خلȮǩمر ƎتȞي ȼن.  
غري أن التزامȼ هو التزاǣ ȳالقياȞǣ ȳملÛ ويف هǾا اɍلتزاȳ يȮون اÛȼǣ ȯɎǹɋ إما ȞǣدƠ ȳقȨ الȢاية 

Û وعليȼ نبحǬ يف فرع أوȯ األسا ȃ القانوƆ  عدȯǾǣ ȳ الȞناية الȁɎمة عليها يف الȞقدÛ أو
 ȔتلǺأو امل Ȝǣيف حالة النقل املتتا Ƀل البحرȩمسؤولية النا Ɔاǭ و يف فرع Ƀل البحرȩلية النا

  .Ǣ سند شحȸ مباشر 

                                               
91 Droit Maritime  - M. Rémond Renouid – 1988  P330   :  

ǴلȖȎم ȯماȞاست ȼقȦال ȸم Ǣة " د جانȑترȦمسؤولية م"   Présomption de responsabilité ou responsabilité de 

plein  ȖȎامل ȻǾون هƎتȞي ȴاملسؤوليةفه Ȅولي ȏترȦي ɃǾهو ال ǖȖفاخل Û ةǞȕاǹ ǧلحا.  
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  ǧال:رع األو Ǩولية الناقƐلمس Ǽالقانون ƻقديةاعت    األسا  
  

ȼقȦل إن غالبية الȩالنا Ȩǩعا ɂعقد النقل عل ȼȞيض ɃǾال ȳلتزاɍأن ا Ɂر يرȎيف م ǒوالقضا 
  وهي نقل البضاعة مɃObligation de résultat  ȸ للبضائȜ هو التزاǣ ȳبȯǾ غاية أƠ ɃقيȨ نتيǲة 

ȼعلي ȨȦاد املتȞكاملة وسليمة ويف املي ȠريȦالت ǒيف مينا ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩو ȸ92لشح.  
 ƙǣ ة السببيةȩɎالضرر وع Ǣجان Ƃإ Ûǧباǭɋا Ǣواج ǖȖعناية اخل ȯǾبǣ ȳلتزاɍوإذا كان يف ا
 Ɂاملضرور سو ȳأما ɂيبق ɍ ƃالتاǣو ȏترȦم ǖȖون اخلȮغاية ي Ȩتحقيǣ ȳلتزاɍن يف اǚف Û والضرر 

  . الضرر وعȩɎة السببية ƙǣ اخلǖȖ والضرر
ɃرȎامل ȼقȦيف ال Ƀا الرأǾه ȃاملادة وأسا Ȍن Û227/01 ارة البحرية لسنةǲانون التȩ ȸم 

يضمȸ الناȩل هɎك البضائȜ وǩلȦها إذا حدǫ اɎƬك أو التلȤ يف املدة ƙǣ :    "  الǩ Ɣقضي  1
 الناȩل البضائȜ يف ميناǒ الشحȸ وȩ ƙǣيامȼ يف ميناǒ التȦريǣ Ƞتسليمها إƂ صاحǢ اȨƩ يف 

  ".ادة الساǣقة ها أو إيداعها ȕبقا للم
وȸȮƹ ɍ للناȩل البحرɃ للبضائȜ يف القانون املȎرɃ التǺلȌ مȸ املسؤولية إǣ ɍنȦي عȩɎة  
 Ƀأ ÛȼيȞǣأو لتا ȼأو لنائب ȼفي ȼيد ل ɍ ɃǾال Ƒاألجن Ǣالسب ǧباǭǚǣ Ȭوالضرر وذل ǖȖاخل ƙǣ ة

  .لقاهرة أو اƩادǫ الǲȦائيǖȖǹ Û الȢري أو ǖȖǹ املضرور
ȸȮأن ل ȘحɎد  امل/ Ƀدƥ ȯكما  ǣيف البند ـيف كتا Ȝيتراج ÛɃالقانون البحر ȼ700    ȸم 

فالتزاȳ الناȩل البحرɃ وفȨ أحȮاȩ ȳانون التǲارة البحرية التزاǣ ȳتحقيȨ نتيǲةÛ " ليȞلل :      
ǧباǭɋا Ǣحقيقي واج ǖȖǹ ل هوǣ Ûيضاحيةɋكرة اǾامل Ȼوردǩ و ماƲ ɂا علȑترȦم Ȅلي Ȼ."   

فهناك ǩناȐȩ واƙǣ Ǵȑ الȮȦرÛ ƙǩ وعليȼ فبالرجوع إƂ القانون املȎرÛɃ املتȞلǣ Ȩالتǲارة 
 ȳاȮأح ȨبȖي ÛɃرȎامل ǒل القضاȞا جư ÛɃل البحرȩمسؤولية النا ȴȚين Ɓ ȼد أنƱ ÛƇة القد

ما ȩضȮƮ ȼǣ Ǩمة  Û وهǾا كǾلȬ 93ولية الȞقدية استنادا إƂ القواعد الȞامة يف املسؤولية الȞقدية
 Û يرɁ أنȸȮƹ ɍ ȼ مساǒلة الناȩل البحرɃ 1965 فيȦرȐ25 Ƀ املȎريةÛ يف نقȐ مدƆ صدر يف

 ɃدȩاȞǩ ȳالتزاǣ ȯɎǹɋا ȸع ǰǩنا ȻǖȖǹ ألن ÛقديةȞاملسؤولية ال ȃأسا ɂ….    

                                               
 Ƀد–ن البحر / Ƀدƥ ȯانية – كماǮة الȞبȖ523  ص2000 ال.  

  Ƀص/  د-جيز يف القانون البحر ȼȕ ȯكما ɂȦȖȎ281 م.  
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 والناȩل البحرɃ وفȨ نȌ  :    " 94 كماƥ ȯدɃ مرة أǹرɁ يف مرجȼȞ الساȨǣ/ويتراجȜ د
ƙ229 240/01 و ȳقوǩ ǖȖرينة اخلȩو ÛǖȖقرينة اخلǣ Ȅة وليȑترȦقرينة املسؤولية املǣ بلȮم 

ǖȖاخل ȼǣاȮǩار ȏافترا Ȝعناية م ȯǾبǣ ل التزاماȩالنا ȳون التزاȮي ."  
وهǾا ما يؤكد اȖȑɍراب الȦقهي املوجود حوȯ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائǹ ÛȜاصة وأن 

ناية يȮون اخلǖȖ فيȼ واجǢ اǭɋباǣ ǧينما يف اɍلتزاǣ ȳتحقيȨ غاية أو نتيǲة يȮون ǣ ȳبȯǾ ع
  . فيȼ مȦترȑا

  :    290 جȯɎ وفاƮ ǒمديȸ يف كتاȩ ȼǣانون التǲارة البحريةÛ الȦȎحة /ويرɁ فقيǹǓ ȼر Û د
 ȩد يǮري مشȮلة  227الوارد يف نȌ املادة  " يضمȸ الناȩل هɎك البضائȜ وǩلȦها  "ɂ أن Ȟǩبري 

 ǧيضاحية ملشروع القانون ذكرɋكرة اǾأن امل Ȭدية ذلȩاȞيف املسؤولية الت ǖȖر اخلȎعن ȴهȦة ل
رير املشرع ملبدأ املسؤولية ȕبقا ǾƬا التȞبري Ʒمل مƖȞ أن املسؤولية هي األصل وƷ ɍتاȩ ǯيامها 

ȼامة الدليل عليȩإ Ǣƶ ǒناǮيها استȦوأن ن Ûǧيضاحية للمشروع باɋكرة اǾا أن املǾاد هȦوم Û
 Ûالضرر ǧباǭإ ɍإ Ûاملضرور ǯتاƷ ɍ ǬيƜ ÛȏترȦامل ǖȖرة اخلȮف ɂعل Ûاملسؤولية Ȅؤسǩ 

  .ǖȖǹ ȏ الناȩلÛ وعȩɎة السببية ƙǣ اخلǖȖ والضرر
ما رأينا هو وȸƲ نȞتقد أن Ȧǩسري املǾكرة اɋيضاحية ȩد جاوȁ اƩقيقةÛ ذلȬ أن التزاȳ الناȩلÛ ك

 ǣتحقيȨ نتيǲةư Ûا يؤدɃ إƂ أن ǖȖǹ الناȩل ليȄ مȦترȑا كما ذهبǨ إƂ ذلȬ املǾكرة 
  227الواردة يف نȌ املادة  "  يضمȸ الناȩل"وأن عبارة   " …حية Û وإƴا هو ǖȖǹ حقيقي

ȳوأن عد Ûة املنشودةǲالنتي ȻǾه Ȩتحقيǣ لȩالنا ȳكيد التزاǖǩ Ƃإ ȣرȎنǩ  ǖȖل اخلǮƹ قيقهاƠ 
 ȼمن Ȝȩو."  

أما الȦقȼ يف فرنسا فريɁ أن مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ مȦترȑة ويؤسسها علɂ املسؤولية 
ȏافترا ȯفبد ƃالتاǣغاية و Ȩتحقيǣ هو ȼون التزامȮامة لȞبقا للقواعد الȕ 95ة ȏترȦǩ ÛǖȖاخل 

  .ولية
Ȟالقواعد ال Ƃالرجوع إǣو ȼد املادة غري أنƱ Ûأن 106امة ɂصراحة عل Ȍنǩ Ɔالقانون املد ȸم 

    :ȸديȩاȞة املتȞهو شري.  

                                               
  .524 الȖبȞة الǮانية ص– كماƥ ȯدɃ /ون البحرɃ د

95 Droit Maritime – Antoine VIALARD – P410  1er edition 1997  :      “  Puisque cette responsabilité est présum
dés que le manquant, l’avarie ou le retard sont démontrés et peut-être mise en œuvre sans que le cocontractant
victime du dommage, ait à faire la preuve d’une faute, on explique classiquement ( En droit Français ) qu’elle 
contrepartie d’une obligation de résultat.  
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وانȩɎȖا مȸ هǾا فǚن املسؤولية الȞقديةÛ هي جزاǒ اǣ ȯɎǹɋاɍلتزاȳ التȞاȩدÛɃ وعقد النقل 
ȼرافȕأ Ȕǣرǩ Ɣة الȩɎȞفال Ûȸسند الشح ȻررƮ Ȩريȕ ȸة عǣتاȮالǣ ǨبǮي ÛȜللبضائ Ƀ– دون ȸم 

 Ȭش–Ƃالدرجة األوǣ ديةȩاȞǩ ةȩɎع .  
 ÛǬاملبح ȸم ȯاألو ǢلȖإليها يف امل ȏرȞالت Ź Ûȯعماǖǣ ȳالقياǣ ȳهو التزا Ƀل البحرȩالنا ȳوالتزا

  .ǹل ǖǣحد هȻǾ اɍلتزاماÛǧ فɎ شȬ أن اƨزاǒ املترǢǩ عȸ ذلȬ هو املسؤولية الȞقدية
 أو ƠقيȨ غايةÛ – كما سبقǨ اɋشارة إليǣ– ȼبȯǾ عناية غري أن اɍلتزاȞǣ ȳمل إما أن يȮون 

 ȼعلي ȨȦاد املتȞفيها ويف املي ȨƩا Ǣصاح Ƃالبضاعة سليمة إ ȯاȎهو إي Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ȳ
 ȨƩا Ǣصاح Ƃالبضاعة سليمة إ ȯاȎعليها وهي إي ȨȦاية املتȢال ȨقيƠ هو ȼل التزامȞƶ اư Û قد

Ȟاد املتȨȦ عليÛȼ فǚذا أǹل الناȩل البحرǾŏ Ƀا اɍلتزاǖǣ ȳن أحدǩ ǫلȦا أو هɎكا كليا أو ويف املي
 ǣالبضاعة أو ǹǖǩر يف إيȎاƬا إƂ صاحǢ اȨƩ فيها أو املرسل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوÛƆ عد مرȮǩبا 

Ƀعقد.  
Ȟضر مƮ Ǣوجƞ Ȼالضرر ومقدار ǧباǭإ ÛالةƩا ȻǾيف ه Ûي املضرورȦȮة ويƎǹ قريرǩ اينة أو
  .ة السببية ƙǣ اخلǖȖ املȦترȏ والضررÛ فتقوȳ مسؤولية الناȩل البحرɃ التȞاȩدية

  Ƒاألجن Ǣالسب ǧباǭǚǣ ɍمنها إ ȌلǺالت Ƀل البحرȩللنا ȸȮƹ ɍالقوة القاهرة أو :    و Ƀأ
 ƙǣ ة السببيةȩɎي عȦين ȬلǾǣو ÛريȢال ǖȖǹ املضرور أو ǖȖǹ ÛائيǲȦال ǫ والضرر ȏترȦامل ǖȖاخل

ȼيȞǣاǩ أو أحد ȼأو لنائب ȼفي ȼيد ل ɍ.  
وȸȮƹ لȕɊراȣ اȦǩɍاȧ يف عقد النقل البحرɃ علɂ درجة الȞناية الƔ يبƬǾا الناȩل كما هو 

 ƙǩاملاد Ȍن ȸ780 و 773م Ƀالقانون البحر ȸم.   
تȞاȩدÛɃ أما إذا Ɓ يȸȮ هناك أɃ فاملسؤولية الȞقدية إذنǩ ÛتحقȨ إذا أǹل الناȩلǣ Ûالتزامȼ ال

ǖǣ ȯحد اɍلتزاماǧ التȞاȩدية مȩ ȸبل الناȩل البحرɃ ومȜ ذلȬ أحدȑ ǫررا سواǒ للشاحȸ أو 
 ȼل إلي ) Ƀعقد النقل البحر ȣراȕأ ȸا مƵو ( ÛقدȞال ȸاما عƢ Ƒاألجن ȌǺو هو الش ÛريȢأو لل

ة وșيȦتȼ أو ǣسببهاÛ فȦيÛ هȻǾ اƩاǢȮ ȸȮƹ Ûǧɍ نائǢ الناȩل أو ǩاƞ ÛǖȖǹ ȼȞǣناسبة ǖǩدي
 مȸ 140 إƂ 124املواد مȸ ( ع عليȼ علɂ أساȃ املسؤولية التقȎريية Ȗǩبيقا للقواعد الȞامة

 Ɔن املد.(  
 ȯاȮإش Ƀأ ǳرȖي ɍ ÛرييةȎاملسؤولية التق ȃأسا ɂعل ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩالنا ɂوالرجوع عل

ȸ عقد النقل البحرÛɃ وكǾلǣ Ȭالنسبة ألȕراȣ عقد النقل اǹɇريȸ وƵا ة للȢري األجنƑ ع
 ƖȞƞ ÛديةȩاȞة التȩɎȞال ȸع ǯارǹ ÛɃل البحرȩالنا ȸم Ȝȩإذا كان الضرر الوا Û ȼواملرسل إلي ȸ
 يȮون إǣ ȯɎǹالتزاȞǩ ȳاȩدÛɃ كǖن أصاǨǣ رافȞة مǩ ÛɎǮاȞǣة للسȦينة أǭناǒ عملية التȦريÛȠ املرسل 
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فȦي هȻǾ اƩالة ǾƬ ȸȮƹا األǹري الرجوع علɂ الناȩل البحرɃ علɂ أساȃ املسؤولية التقȎريية 
 

 ȃأسا ɂإما عل Ƀل البحرȩالنا ɂالرجوع عل Ûȸأو الشاح ȼان املرسل إليȮمǚǣ إذا كان ȸȮل
Ý ينهماǣ Ȝمƨا ȁوƶ فهل ÛقديةȞريية أو املسؤولية الȎولية التق.  

ɍ مل إن املضرورȞوافر يف الǩ قدية ولوȞريية واملسؤولية الȎاملسؤولية التق ƙǣ Ȝمƨا ȼل ȁوƶ 
 ɍ فالضرر الواحد ÛƙويضȞǩ ɂعل ȯوȎƩأجل ا ȸم ɂȞألن املضرور يس ǒسوا ÛȜهما مȕد شرو
 ȐويȞالت Ɂيف دعو Ȝمƶ ȼنȮواحد ل ȐويȞتǣ البةȖأو أن املضرور يريد امل Û ƙǩمر ȼعن ȐويȞلت
 ÛرييةȎاملسؤولية التق ȌائȎǹ ȸم ȬلǾك ȻتارƸ قدية وماȞاملسؤولية ال ȌائȎǹ ȸم ȼا يناسب

Ɂرǹاأل Ƃإ ǒوǲالل ÛɁسر دعوǹ إذا ȼل ȁوƶ ɍ ȼ96ن.  
ويف نȄȦ السياȸȮƹ Ûȧ التساÛȯǗ إذا كان للمضرور سواǒ أكان هو الشاحȸ أو املرسل إليȼ أن 

:    Ȧي هȻǾ اƩالة انقسȴ الȦقȼ والقضاǒ إƂ فريقƙ  فبة إليÛȼ الدعوɁ الƔ يراها أصلǣ Ǵالنس
حدƵا أن للمضرور أن Ƹتار الدعوɁ األصلǣ Ǵالنسبة إليÛȼ وفريǹǓ Ȩر يǾهǢ إƂ القوǖǣ ȯن 
 Ƀل البحرȩاة الناȑللمضرور مقا ȁوƶ Ɏف ÛرييةȎاملسؤولية التق Ɂدعو ǢƟ قديةȞاملسؤولية ال Ɂ

 Ɂة دعوȖديةسȩاȞǩ ينهماǣ ة القانونية القائمةȩɎȞال Ǩما دام ÛقديةȞاملسؤولية ال.  
  .وهǾا الرأɃ األǹريÛ هو الراجǴ فقها وȩضاǒا

 ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩيف مسؤولية النا Ǿǹǖǩ لوساكسونيةƱاأل Ȝن الشرائǚف ÛاǾه Ƃافة إȑɋاǣ
   . Diligeance raisonnable   (  Due Diligence  ) أو مȞيار اليقȚة املȞقولة أو اƬمة الȮافية 

 ȨȦاد املتȞيف املي ȯالوصو ǒمينا Ƃنقل البضاعة إǣ Ƀل البحرȩالنا ȳيلتز ɍ ÛريةȚالن ȻǾه ɂفبمقتض
 ǣل يلتزǣ ȳاơاذ مجيȜ اɋجراǒاǧ املناسبة واملȞقولة لنقل البضاعةÛ وهو مȞيار الرجل الȞادư ÛɃا 

  .97 هȻǾ النȚريةÛ ليȄ التزاما ǣنتيǲة ǣل هو التزاǣ ȳبȯǾ عناية لتزاȳ الناȩل البحرÛɃ يف
  املتȞلقة ǣتوحيد أحȮاȳ 1924وهǾا ما نǨȎ عليȼ كǾلȬ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة  

علɂ الناȩل أن يبȯǾ اƬمة الȮافية ȩبل السȦر :    " ǧ الشحÛȸ إذ نǨȎ يف املادة الǮالǮة منها 
ȏغراɊل ȼفي ǒية  البدǩɇا :  

  
  جȞل السȦينة يف حالة صاƩة للسȦر .1
   Ɵهيز السȦينة وȖǩقيمها وƢوينها علɂ الوجȼ املرȑي .2

                                               
  .ن اƨمȜ يف هȻǾ اƩالة Ʈل ȣɎǹ فقهي

 Ƀد–جيز يف القانون البحر / ȼȕ ȯكما ɂȦȖȎ282 ص– م.  
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3.  ȸدة لشحȞينة املȦالسǣ Ɂرǹاأل ȳساȩدة وكافة األƎالباردة وامل ȣرȢر والǣناȞإعداد ال 
  "البضائȜ فيها وجȞلها يف حالة لوȜȑ البضائŏ Ȝا وحȚȦها  

  
لناȩل البحرȯǾǣ Ƀ اƬمة الȮافية أو اليقȚة املȞقولةȞƨ Ûل السȦينة يف فاملȞاهدة إذنȦǩ Ûرȏ علɂ ا

صاƩة للمɎحة ƖȞƞ Û أن Ȯǩون ȩادرة علɂ مواجهة Ưاȕر البحرÛ وƭهزة ǣالوسائل الضرورية 
ر مǮل اخلرائȔ واألجهزة الȁɎمةÛ وأن Ȯǩون ưونة Ȯǣل املستلزماÛǧ وأن يȮون الȖاȴȩ كافيا 

  .سǢ اللوائǴ واألنȚمة الدوليةɎ ح
 ɂعل Ûƃالتاǣ Ȝويق Ûةǲغاية أو نتي ȨقيƠ Ȅعناية ولي ȯǾبǣ ȳهو التزا Ûهنا Ƀل البحرȩالنا ȳوالتزا

  . إǭباǧ أنȯǾǣ ȼ اƬمة الȮافية Ȟƨل السȦينة صاƩة للمɎحة
 ويȮون فيȼ وǾŏاÛ نɎحȘ أن الȦقȼ والقضاǒ والقانون Û يȦرƙǣ ȧ اƨانǢ املɎحي للسȦينة

Ƀارǲالت Ǣانƨوا Ûعناية ȯǾبǣ ȳ98 غاية Ȩتحقيǣ ȳل هو التزاȩالنا ȳالتزا ȼون فيȮوي  ) Ȩكما سب
 ɃدȩاȞالت ȼالتزامǣ لȩالنا ȯɎǹإ ȸع ǰǩالنا ȏترȦامل ǖȖاخل Ƃإ ȧرȖعند الت ȼل ȏ.(  

ǲحة التɎة للمƩينة صاȦس Ƈمة لتقدȁɎناية الȞال ȯǾيب ɍ ɃǾل الȩفالنا ȼالتزامǣ لǹن أǖارية ك
 ȣɎǩإ Ƃإ Ɂا أدư Ûقةǣمادة كيماوية شحنها يف الرحلة السا ȸينة جيدا مȦر السǣعنا ȤيȚنǩ ل يف

 ƭ– 08لȩ Ȅضاǒ أكȄ ( مȸ البضاعةȮƹ ɍ Ûنȼ اɍستȦادة مȸ اɋعȦاǒاǧ القانونية مȸ املسؤولية 
Ǝ1988( 99.  

 مȸ 770رار نȚريȻ الȦرنسيȞƞ Ûيار اƬمة الȮافيةÛ يف املادة وȩد أǾǹ املشرع اƨزائرÛ Ƀ علɂ غ
 ȼنǖǣ قضيǩ Ɣال Ƀمة :    " ن البحرȁɎناية الȞال ɂالسهر عل Ûالرحلة ǒدǣ بلȩ لȩالنا ɂعل ƙȞيت

  :ي 
  

  وȜȑ السȦينة يف حالة صاƩة للمɎحة .1
2. Ǣل مناسȮشǣ ȸهيز والتمويǲوالت Ǵالتسليǣ زويدهاǩ   
 ǩرǩيǢ و وȜȑ مجيȜ أȩساȳ السȦينة الƔ ستوȜȑ فيها البضائȜ وجȞلها Ɯالة  ǩنȚيȤ و .3

  "جيدة ɍستقباƬا ونقلها وحȚȦها  
  

                                               
98 Lamy Transport – Tome II – 1997 P437   :  “ 

 Navigabilité nautique  :     Elle s’apprécie en fonction de l’état de la coque du navire ( étanchéité
en solidité notamment ) des moyens de propulsion et de l’approvisionnement des soutes … 
 Navigabilité commerciale  :    Elle concerne les aménagements intérieurs du navire destiné à 
recevoir la marchandise et à assurer sa conservation  “. 

 Ȩǣالسا Ȝ-  ( C.A  Aix  - En provence, 08 Nouvembre 1988 - )  .  
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 ȼفي ƃالتاǣ ǖȖواخل Ûعناية ȯǾبǣ ȳحي هو التزاɎامل Ǣانƨيف ا Ûإذن ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩالنا ȳفالتزا
ȧرȖافة الȮǣ Ûǧباǭɋا Ǣانوناȩ وص عليهاȎإاملن Ǣجان Ƃإ Û ةȩɎاملضرور للضرر وع ǧباǭ

  .ة ƙǣ اخلǖȖ والضرر
 ȌلǺللت ÛɃادȞمة و هي عناية الرجل الȁɎناية الȞال ȯǾǣ ȼأن ǧباǭإ Ƀل البحرȩالنا ɂون علȮو ي
 Ȩتحقيǣ هو ȳلتزاɍوا ÛȏترȦم ȼفي ǖȖينة فاخلȦللس Ƀارǲالت Ǣانƨأما ا ÛȻǾدية هȩاȞالت ȼسؤوليت

  ).لتȞرȏ لȼ كما سبȨ ا( Ƀ نتيǲة 
 وهǾا ما يقودنا إƂ اƩالةÛ الƔ يȎدر فيها سند شحƞ Ûȸقتضɂ مشارȕة إƶار  

Connaissement sous-charte-p (.  
  لȦائدة املستǖجر   FréteurفȮما هو مȞلوÛȳ أن مشارȕاǧ اƶɋار هو الȞقد الɃǾ يوȼȞȩ املؤجر  

AffȮد يȩ واملؤجر ÛينةȦار سƶأجل إ ȸينة   مȦار السƶكما أن إ Ûهزهاƭ ينة أوȦالس Ȭون مال
  Coque-nue  أو ŏيȮلها   Affrètement au voyageفقد يȮون علɂ أساȃ الرحلة  :    أنواع  

   . Affrétement à tempsة مȞينة  
ستǲǞار   الɃǾ أǣرȳ عقد ا Le fréteurفȦي استǲǞار السȦينة علɂ أساȃ الرحلةƷ ÛتȘȦ املؤجر  

  مȸ القانون 651ة ǣالرحلةǣ Ûالتسيري املɎحي والتǲارɃ للسȦينة استنادا إƂ أحȮاȳ املادة  
 ɂالبضاعة علǣ حقةɎرار الȑاخلسائر واأل ȸمسؤولية عقدية ع ȯǖا فهو يسǾŏو ÛɃزائرƨا Ƀ

ƨا ȌƸ فيما Ûǧباǭɋا Ǣواج ȼفي ǖȖعناية واخل ȯǾبǣ ȳالتزاǣ ȯɎǹɋا  ɂوعل ÛحيɎامل Ǣان
Ƀارǲالت Ǣانƨيف ا ȏترȦم ȼفي ǖȖة واخلǲغاية أو نتي Ȩتحقيǣ ȳالتزاǣ ȯɎǹɋا .  

يف حƙ أنȼ يف استǲǞار السȦينة ملدة مȞينة ƷتȘȦ املؤجر ȨƜ التسيري املɎحي للسȦينةÛ ويȞود 
 ƙǩاملاد ȳاȮبيقا ألحȖǩ ينةȦجر السǖمست Ƃإ Ƀارǲ701  و 700ري الت   Ƀالقانون البحر ȸم

رÛɃ ويف هȻǾ اƩالة يسȯǖ املؤجر يف حالة عدȯǾǣ ȳ الȞناية الȮافيةȞƨ Ûل السȦينة صاƩة 
حة علɂ أساȃ اǣ ȯɎǹɋالتزاǣ ȳبȯǾ عنايةÛ يف حƙ يسȯǖ املستǖجرȦȎǣ Ûتȼ الناȩلÛ مسؤولية 

ǖȖواخل Ûغاية Ȩتحقيǣ هو ȼوالتزام ÛɃارǲالت Ǣانƨيف ا Ûون للمضرور ةȮي ɍو ÛȏترȦم ƃالتاǣ
  . إǭباǧ الضرر وعȩɎة السببية ƙǣ اخلǖȖ والضرر

 Ǣالسب ǧباǭǚǣ ɍدية إȩاȞالت ȼمسؤوليت ȸم ȌلǺجر التǖللمست ȸȮƹ ɍ ÛȬلǾالة كƩا ȻǾويف ه
Ƒ ) ريȢال ǖȖǹ املضرور أو ǖȖǹ ÛائيǲȦال ǫادƩالقوة القاهرة أو ا.(  

  وǣدون ǩسليǴ أو Ɵهيز فيتمتȜ املستǖجر  Coque-nueنة ŏيȮلها  أما يف استǲǞار السȦي
L’aff  Ƀارǲحي والتɎالتسيري املǣ  Gestion nautique et commerciale  ȳاȮأح Ȩينة وفȦللس  
 مȸ القانون البحرÛɃ ويف هȻǾ اƩالةÛ يȮون مسؤوɍ عȸ عدǾǣ ȳلȼ الȞناية الȁɎمة Ȟƨل 730
Ʃة صا ȸدية عȩاȞǩ مسؤولية ȬلǾك ɍومسؤو Ûعناية ȯǾبǣ ȳالتزاǣ ȯɎǹإ ȃأسا ɂحة علɎة للم
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 ǒمينا Ƃا سليمة إƬاȎل يف إيǮاملتم ɃدȩاȞالت ȼالتزامǣ لǹإذا أ Ûالبضاعةǣ حقةɎار واخلسائر ال
ȏترȦم ȼفي ǖȖغاية واخل Ȩتحقيǣ ȬلǾك ȳوهو التزا ȼعلي ȨȦاد املتȞويف املي ȯو.  

  
مسƐولية الناقǨ البحرƭ Ǽǝ ǻالة النقǨ المتتابƍ ǔو    : الƦانǞ  Ǽرع

  Transport sous-connaissement direct    لمختلǌ بموجƚ سند شحن مباشر

  
 ȳيقو ɃǾل هو الȩأن النا ȏروȦامل– ȼائدة املرسل إليȦل ȸالشاح Ȝد مȩاȞاملت ȼتȦȎǣ – عقد ǾيȦتنǣ 

  ȼرمتǣDe bout en bout  ȸم Ƀد   أȩ ȼغري أن Ûȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ غاية Ƃالبضاعة إǣ لȦȮالت
أو إƂ ناȩلƙ متȞدديǣ ȸتنȦيǾ جزǒ أو ) ويسمǣ ɂالناȩل الȞȦلي ( الناȩل املتȞاȩد إƂ ناȩل ǹǓر

Ûȼ وȩد يȮون النقل ǣريا أو ƜرياÛ أو ـلÛ شرȓ أن يȞلȴ الشاحǾǣ ȸلȬ ويوافȨ عليـ مȸ النق
  .ياÛ أو عȕ ȸريȨ السȮة اƩديديةÛ وهو ما يȞرǣ ȣالنقل املتتاȜǣ أو املǺتلȔ أو Œر

 مȸ القانون البحرÛɃ علɂ أن ȖǩبȨ علɂ هǾا النوع مȸ النقلÛ أحȮاȳ 763وȩد اشترǨȕ املادة 
 Connaissementل املتȞلǣ Ȩسند الشحÛȸ وأȕلقǨ عليȼ اصǳɎȖ النقل ǣسند شحȸ مباشر  

d.   
ȩون الناȮوي ȳملز Ûȼمن ǢلȖǣو ȸائدة الشاحȦل Ûاملباشر ȸسند الشح Ȝȩو ɃǾال ÛدȩاȞل املت

 ȴسليǩ غاية Ƃيقة إǭعليها الو Ƀسرǩ Ɣل يف كل املسافة الȩالنا ɂبة علǩاملتر ǧلتزاماɎل ȴئɎامل Ǿ
سؤوɍ عȸ عة إƂ املرسل إليȼ أو إǮư Ƃلȼ القانوÛƆ ويȮون كل واحد مȸ الناȩلƙ املتتاƙȞǣ م

 ÛدȩاȞل املتȩالنا Ȝم ȸافل والتضامȮالتǣ اǾوه ÛاƬɎǹ النقلǣ ȳاȩ Ɣال Ûاملسافةǣ لقةȞاملت ǧلتزاماɍا
  . مȸ القانون البحر765Ƀما ȩضȼǣ Ǩ املادة 

 ȼمسؤوليت Ǣسبǣ Ûالبضاعة Ǣصاح Ƃإ ȐويȞالت Ƞتسديد مبلǣ ȳاȩ ɃǾال ÛدȩاȞل املتȩون للناȮوي
  .امنية حȨ الرجوع علǣ ɂقية الناȩلƙ املتتاƙȞǣ املسؤولƞ ƙوجǢ سند الشحȸلية والتض

  يȮون املشرع اƨزائرȩ ÛɃد أكد 100وȩǚǣرارȻ النقل املتتاȜǣ أو املǺتلǣ ÛȔسند شحȸ مباشر
Ȝللبضائ Ƀملبدأ وحدة عقد النقل البحر .  

                                               
Û ويستȞمل   ”Û   “ Though bill of lading يȖلȨ عليǣ ȼاللȢة اƱɋليزية مȖȎلConnaissement direct  Ǵ د الشحȸ املباشر 

  ƙحالت:  

  نقل البحرÛ Ƀ ينȻǾȦ ناȩلون متتاȞǣون 
 نقل Ưتلǩ Û ȔستȞمل فيȼ علɂ األȩل وسيلتƙ للنقل Û فيȮون مɎǮ يف جزǒ منƜ  ȼرÛ Ƀ واƨزǹǓ ǒر ǣرɃ أو ŒرɃ أو 

Ƀو  
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ƤالƦال ƚالمطل  
  التعويـǈ عن المسƐوليـة

  
  

رɃ للبضائǣ Ȝالتزامȼ التȞاȩدɃ فǚنȼ يȮون ملزما ǣتȞويȐ الضررÛ إذا ǭبتǨ إذا أǹل الناȩل البح
ȼليت.  

وǩقوȳ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ التȞاȩديةÛ علɂ أساǖȖǹ ȃ مȦترȏ هو عدƠ ȳقȨ الȢاية 
  .وȯ عليها يف الȞقد وهي ǩسليȴ البضاعة سليمة إƂ املرسل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوƆ يف ميناǒ الوص

وɍ يȮون للمضرور سوɁ إǭباǧ الضرر وعȩɎة السببية ƙǣ اخلǖȖ والضرر ưا يلزȳ الناȩل 
ȐويȞالتǣ Ȝللبضائ Ƀ.  

 مȸ التحديداǧ – يف حالة املسؤولية التȞاȩدية –غري أن الناȩل البحرȮƹ ɍ Ƀنȼ اɍستȦادة 
  .  منȌ813ȼ املادة  Ȧاǒاǧ املنȎوص عليها يف القانون البحرɃ وذلȬ استنادا إƂ ن

 ȐويȞتǣ قديةȞاملسؤولية ال ȃأسا ɂعل ȼيف حالة الرجوع علي Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ȳا يلزǾŏو
  . الضرر

 مȸ القانون املدÛƆ فيقدر 182والتȞويȐ يȮونȕ Ûبقا للقواعد الȞامةÛ أɃ علɂ أساȃ املادة 
ǧ الدائȸ مȸ كسǢ وما Ʃقتȼ مȸ ما فا:    التȞويǾǣ ȐلÛȬ علɂ حسǢ عنȎريȼ وƵا  يي
  .ة

والتȞويȐ يȮون عȸ الضرر املباشر واملتوÛ Ȝȩ وƷسǢ علɂ أساȃ السȞر اƨارɃ للبضاعة يف 
  مȸ القانون البحرɃ الǩ Ɣنȧ806 Ȍ وهو ما يȞرǣ ȣالقيمة اƨارية كما ȩضȼǣ Ǩ املادة 

 ȼن"  :  
ة لقيمتها اƨاريةÛ أما التȞويȐ عȸ اخلسائر Ơدد التȞويضاǧ عǹ ȸسارة البضائǣ Ȝالنسب ♦

  البحرية للبضائȜ فȞلɂ أساȃ فرȩ ȧيمتها اƨارية وهي Ɯالة جيدة وȩيمتها Ȟǣد اخلسارة
 وƷسǢ املبلȠ اɋمجاǣ ƃالرجوع إȩ Ƃيمة البضائȜ يف يوȳ ومȮان التȦريȕ Ƞبقا للȞقد  ♦

  أو اليوȳ واملȮان الواجǢ فيȦǩ ȼريȢها
 للبضائȜ علɂ أساȃ السȞر اƨارɃ يف األسواÛȧ فيمƠ ȸȮديدها  وإذا ǩ Ɓوȩ Ȝȑيمة ♦

  "علɂ أساȃ القيمة الȞادية للبضائȜ مȸ نȄȦ الȦرع واƨودة  



100

اȃ السȞر اƨارɃ للبضائȜ يف ـÛȼ فǚذا Ɓ يتمȸȮ القاȑي مƠ ȸديد التȞويȐ علɂ أسـوعلي
ƨالنوع أو ا ȄȦن ȸادية للبضاعة مȞالقيمة ال ȃأسا ɂعل ǢسƷ Û ȧ ȠريȦان التȮوم ȳيف يو Ûودة

ȼها فيȢريȦǩ ȴأن يت Ǣƶ كان ɃǾان الȮوامل ȳأو اليو ÛقدȞيف ال ȣراȕاأل ȼعلي ȨȦǩملا ا.  
وǩقدير التȞويǩ ȐرجȜ إƂ سلȖة ȩاȑي املوȑوعÛ أما كيȦية ȖǩبيȨ عناصر التȞويÛȐ فهي 

  . ȩانونية ơضȜ لرȩاǣة اȮǂمة الȞليا
اعد الȞامةÛ الȞǩ ƔتȻƎ واȞȩة مادية ȸȮƹ إǭباőا Ȯǣافة ȕرȧ اǭɋباǧ أما الضررÛ فɎǺفا للقو

ص عليها ȩانوناÛ يǮبǨ الضرر يف اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة أو النقÛȌ األكيد أو 
ƞ ȏوجƎǹ ǢةÛ يقوŏ ȳا الناȩل واملرسل إليȩ Ûȼبل ǩسليȴ البضاعة استنادا إƂ أحȮاȳ الȦقرة 

  .  مȸ القانون البحر789Ƀ مȸ املادة  
فǚذا كانǨ اخلƎة حضوريةɍ Û يقوȳ الناȩل Ƀǖǣ إجراǹǓ ǒرÛ أما إذا ȸȮǩ Ɓ كǾلÛȬ وǖǩكد 
 ǹسائر أو أȑرار ǣالبضاعةÛ يقوȳ املرسل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوǣ ƆتبليȠ الناȩل أو Ǯưلȼ كتاǣيا يف 

اعة وإذا Ɓ يتȴ ذلȞǩ ȬتƎ البضائȜ مستلمة حسبما Ź التحميل ȩ Ûبل أو يف وǩ Ǩȩسليȴ البض
ȄȮȞال ǧبوǭ ايةȢل ȸها يف سند الشح.  

وإذا ȸȮǩ Ɓ اخلسائر واألȑرار șاهرة Û يبلȠ عنها الناȩل أو ǮưلǭɎǭ ȯɎǹ Ûȼة أياȳ عملÛ اعتبارا 
  .  مȸ القانون البحر790ɃستȳɎ البضائȜ وهǾا ما ȩضȼǣ Ǩ املادة 
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Ʀال ƤالمبحǼان  
سƐولية الناقǨ البحرǻ للبǊائǔ المǞترضة وƭƍ Ǡǝكام 

ǻالجزائر ǻالقانون البحر  
  
  

 Ǩامȩو ȼجانب ȸعقديا م ǖȖǹ Ȭذل Ǝاعت ÛديةȩاȞالت ȼǩالتزاماǣ Ȝللبضائ Ƀل البحرȩل الناǹإذا أ
ȏ  ولقد سبȨ التȞر–لȬ القضاǒ علɂ أن اخلǖȖ مȦترǾ ȏ وȩد اȨȦǩ غالبية الȦقȼ وكولية التȞاȩدية

Ǿ رةȮȦال Ȼ–وما ه Ǿ Ɔامة يف القانون املدȞللقواعد ال ȨبيȖǩ Ɂا سو.  
هل هناك فرƙǣ ȧ مȖȎلǴ اخلȖـǖ املȦترȏ و :   و السؤاȯ الɃǾ يȦرȏ نȦسـȼ اɇن هو  

             :                      Ǵ املسؤولية املȦترȑةÛ و ǂاولة ǩوȑيǴ الȮȦرة نستȞرȐȞǣ ȏ اɇراǒ الȦقهية فيما يلي 
 مɂȦȖȎ كماȼȕ ȯ  يف كتاȼǣ الوجيز يف القانون البحرÛɃ أن املشرع املȎرƁ Ƀ ينȴȚ /لدكتور

لية الناȩل البحرɃ للبضائÛȜ ومȖǩ Ǣƶ Ź ȸبيȨ القواعد الȞامة يف املسؤولية الȞقديةÛ وملا كان 
لناȩل التزاما ǣتحقيȨ نتيǲةÛ هي نقل البضاعة ساملة إƂ ميناǒ الوصوȯ يف امليȞاد اǂددÛ فǚنȼ  ا

 مسؤوɍ عȸ عدƠ ȳقيȨ النتيǲة املقȎودة أɃ هɎك البضاعة أو عǲزها أو ǩلȦها أو التǹǖر يف 
  .101ها

 Obligation أو نتيǲة  إن التزاȳ الناȩل البحرɃ التزاǣ ȳتحقيȨ غاية:    " كماƥ ȯدɃ  .ويرɁ د

de rés كاملة ȠريȦالت ǒيف مينا ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩو ȸالشح ǒمينا ȸهي نقل البضاعة م  
ȼعلي ȨȦاد املتȞيف املي Ȭ102" مة وذل.  

أنȼ ما دامǨ املسؤولية :    " هǾا ǣالنسبة للȦقȼ املȎرÛɃ أما الȦرنسي فريɁ انȖوان فياɍر  
 ȳقوǩ Ûةȑ ȳدون أن يقوǣ اǾوه Ûالبضاعة ȴسليǩ ري يفǹǖǩ سائر أوǹ أو Ȍوجود نق ǧباǭرد إǲƞ

 ȳلتزاɎل لǣاملقا ȼنǖǣ ÛرنسيȦيف القانون ال Ûقليديةǩ ورةȎǣ ȼعن ƎȞي ÛǖȖاخل ǧباǭǚǣ د املضرور
  .Ȩ "103 غاية أو نتيǲة 

                                               

   Ƀد–جيز يف القانون البحر   /   ȼȕ ȯكما ɂȦȖȎ281  ص-  1971  -  م.  
  .523 ص2000 الȖبȞة الǮانية –ƥدɃ  كماȯ /نون البحرɃ د

103 Droit Maritime – Antoine VIALARD – P441  :    “ Puisque cette responsabilité est présumée dés que le 
manquant, l’avarie ou le retard sont démontées et peut-être mise en œuvre sons que le contractant, victime du 
dommage, ait à faire la preuve d’une faute, ou explique classiquement   ( En droit Français ) qu’elle est la 
contrepartie d’une obligation de résultat “. 
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  Ɂون رنوƹر ƙيف حM. Remond RENOUID     Ɂادر يف القانون:    " يرȎال Ƀ18 البحر 
ةÛ أو يف ƠقيȨ ـةÛ الȎƠ Ɣر اɍلتزاÛȳ إما يف ȯǾǣ عنايـ ǭǖǩر ǣالنȚرية القانونية الȦرنسي1966

  .104" إن مسؤولية الناȩل البحرǩ Ƀقترب مȸ مسؤولية الناȩل الÛɃƎ إŒا مسؤولية مȦترȑة
  ...املسؤولية املȦترȑة و املɎحȘ هنا التحوȯ مȸ فȮرة اخلǖȖ املȦترȏ اƂ فȮرة 

ساǣقا كان القانون البحرȞƶ Ƀل الناȩل مسؤوǣ "    : ɍينما يرɁ جورǯ أسو نيتيȄ ما يلي  
 مȖلقة عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضائȜ سواǒ أكان هناك إƵاȯ مȸ جانبȼ أÛɍ ȳ مهما 

ȩل البحرɃ للبضائȜ مستمد أصɎ مȸ سبǢ التلÛȤ غري أن النȚاȳ القانوƆ اƩاÛƃ ملسؤولية النا
  أɃ مسؤولية  De plein droitن الروماƆ وهو نȚاȳ املسؤولية املȦترȑة أو ǣقوة القانون 

  :عية وƁ يȸȮ يف استȖاعة الناȩل التǺلȌ منها إɍ إذا أǭبǨ إحدɁ اƩاǧɍ التالية  
  

  القوة القاهرة 
    ȳعدو عا Un ennemi public   
 Ȧǹ Ǣي يف البضاعة عي  
 ȸالشاح ǖȖǹ   
    "105 أو Ź إلقاǒ البضاعة يف البحر علɂ أساȃ اخلسائر املشتركة 

  
يȞد الناȩل مسؤوɍ عȸ :    "  مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ نǨȎ علɂ أنȼ  802واملادة 

ȼلǮư Ƃأو إ ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ Ɠا حŏ ȼلȦȮǩ Ǿمن Ȝالبضائǣ Ȩلحǩ Ɣرار الȑئر واأل Ɔالقانو 
  ".اǒ اƩاǧɍ املدرجة يف املادة الǮانية

 ȳقوǩ ÛرييةȎقǩ عقدية أو Ǩكان ǒأن املسؤولية سوا ÛامةȞالقواعد ال Ƃاستنادا إ ÛȴلȞن ȸƲ ÛȸȮل
  :ǭɎة أركان  

  
 ǖȖاخل  
   الضرر 
   عȩɎة السببية ƙǣ اخلǖȖ والضرر 

                                               
104 Droit Maritime – M. Rémond Renouid – P330  :   “La loi maritime du 18 juin 1966 subit l’attraction de la 
tradition juridique française, pour laquelle une obligation, si elle n’est pas de moyens, doit être de résultat, la 
présomption qui pèse sur le transporteur maritime tend à se rapprocher de celle qui pèse sur tout voiturier  :    C
une présomption de responsabilité”. 
105 Réglementation internationale des transports maritimes dans le cadre de la C.N.U.C.E.D  -  Georges ASSO
– P201. 



103

يǮبǨ اخلŻ ÛǖȖ الضررÛ فȩɎȞة السببية ƙǣ فلقياȳ املسؤولية الȞقديةÛ يȮون علɂ املضرور أن 
  . والضررÛ إذا كان األمر يتȞلǣ Ȩالتزاǣ ȳبȯǾ عناية

 Ûالضرر ǨبǮن املضرور يǚف Ûغاية Ȩتحقيǣ ȳلتزاɍيف ا ȯاƩكما هو ا ÛاȑترȦم ǖȖأما إذا كان اخل
Û وعȩɎة السببية ƙǣ رȻ واȞȩة ماديةȸȮƹ Û إǭباőا Ȯǣافة ȕرȧ اǭɋباǧ املنȎوص عليها ȩانونا

  . والضرر
 ȼوأن ÛȔري فقǹا األǾه ǨبǮفاملضرور ي Û الضرر ȃأسا ɂعل ȳقوǩ ةȑترȦأن املسؤولية امل ƙيف ح

ȼǩȁالبضاعة يف حو Ǩكان Ɣترة الزمنية الȦيف ال Ƀل البحرȩبل الناȩ ȸ ǖȖاخل ƙǣ ȧو هناك فر Û
ȸرك ǖȖألن اخل ÛةȑترȦو املسؤولية امل ȏ يف املسؤولية – ȼشارة اليɍا Ǩكما سبق -.   

 ƎتȞي ÛرنسيȦال ȼقȦال ȸم Ǣاصة إذا ما علمنا أن هناك جانǹ ÛÝ املسؤولية ȻǾه ȃفما هو أسا
ǜȕاǹ ǴلȖȎم ÛةȑترȦمسؤولية م ǴلȖȎأو غري 106م ɍون مسؤوȮإما أن ي ȌǺفالش Û 

ȯ.  
  ǢالȖم ǫɎǭ Ƃإ Ǭاملبح ȴقسيǩ Ź ȼوعلي:  

  
 ɉا ǢȲȖƫا   ȯȿ:Ȝللبضائ Ƀل البحرȩة للناȑترȦاملسؤولية امل ȃأسا      
     ƆاǮال ǢȲȖƫديدها:اƠاملسؤولية و ȸم ǧاǒاȦعɋا      
    ǬالǮال ǢȲȖƫاملسؤولية:ا Ɂدعو      

                                               
106 Droit Maritime  -  M. Rémond Renouid  -  P330   :    “ Il faut ici répondre par avance à la critique répandue
suivant laquelle l’expression présomption de responsabilité serait erroné, tout dépend si l’on se situe sur le pla
fond du droit, ou de la preuve, quand au fond, la critique porte, on est responsable ou on ne l’est pas; il ne peu
y avoir de présomption que de faute, mais, quand à la preuve le problème est diffèrent:   Il s’agit, alors de déte
sur qui la responsabilité pèse, quitte pour cette personne à sen dégager par la suite, et l’on comprend alors qu’u
personne puisse dite ‘ Présumée Responsable ‘  “. 
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ǧاألو ƚالمطل  
ǔائǊللب ǻالبحر Ǩترضة للناقǞولية المƐالمس ƻو سا 

  نطاق تطبيقǶا
  

 Ƃإ ÛةȑترȦود أصل املسؤولية املȞي ɃادȎتȩɍور اȖالت ȸع ȐǺƢ Ǭحي Ûعشر Ȝالقرن التاس
Û وșهور اǧɍɇ امليȮانيȮية وشƓ وسائل النقل األǹرÛɁ نȚرية ǩقوȳ علɂ أساȃ املȞيار 
 ǖȖواخل ȸاملدي ȌǺالش Ƃإ ȼر فيȚوين ÛاكǾنǓ ائماȩ كان ɃǾال ÛيȎǺيار الشȞامل ȯدǣ Ûوعي

   . La théorie des risques"   نȚرية Ơمل التبȞة " Ǣ مȩ ȸبلÛȼ والنȚرية اƨديدة هي
إن مǹ ȸلǩ ȨبȞاȦǩ ǧيد مȸ مȢاƴهاÛ وجǢ عليȼ أن Ʒمل عǒǢ " فحسǢ أنȎار هȻǾ النȚرية  

  .أɃ الȢنǣ ȴالȢرȳ"  ها
 ǒسوا ÛرǹǓ Ƃان إȮم ȸها مȮتحريǣ Ûريةǹاأل ȻǾه Ȝامل مȞوهو يت ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩفالنا

Ȩريȕ ȸتها  أو عǣإصا Ƃغالبا إ Ƀؤدǩ Ûǧوجرافا ǧاȞراف ÛǧɍǓ ɎمȞمست Ûȼينوب عن ȸم 
  .ر وأȑرار ưا يستلزȳ التȞويȐ عنها

ع ǭاƆ مسؤولية الناȩل روȻǾƬ النȚرية Ȗǩبيقاǧ يف التشريÛȜ نتȖرȧ إليها يف فرع أوŻ Ûȯ يف ف
  .نون البحرɃ مȸ القا  Ƀ802 للبضائȜ املȦترȑة استنادا إƂ أحȮاȳ املادة 

  
  ǧالتبعـة:رع األو Ǩرية تحمǒن Ɵتطبيقـا      

 Ƀيف عقد ÛɃارǲوالقانون الت Ɔالقانون املد ȸيف كل م ȨبيȖللت ɍاƭ ريةȚالن ȻǾه ǧلقد وجد
Ƀوƨوا ɃƎال  

  
1  .  Ɔدƫا ȷɀȹاȪال Ž ǦɅȀȚȺال ǧاȪɆǤȖǩ:  

مǩ ȸوƂ حراسة شيǒ وكانǨ لȩ ȼدرة كل :    "   مȸ القانون املدǩ138/01  Ɔقضي املادة  
 ǒالشي Ȭذل ȼǭدƷ ɃǾالضرر ال ȸع ɍمسؤو ƎتȞة يǣاȩوالتسيري والر ȯما."  

فمسؤولية حارȃ الشيÛǒ وهي مسؤولية ǩقȎرييةǩ Ûقوȳ علɂ أساȃ الضرر أɃ املسؤولية 
Ǣ أجنƑ أȑ ɃةÛ وƩ ȸȮƹ ɍارȃ الشيǒ أن يتǺلȌ منهاÛ إɍ إذا أǭبǨ أن الضرر وǣ Ȝȩسب

  .لقاهرة أو اƩادǫ الǲȦائيǖȖǹ Û املضرور أو ǖȖǹ الȢري
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 ƙǩعليها املاد ǨȎة نȑترȦاملسؤولية امل ȄȦعل 140 و 139ون ƙلقȞاملت Ɔالقانون املد ȸم 
ǒالبنا Ȭيوان ومالƩا ȃارƩ رييةȎاملسؤولية التقǣ .  

  
2  .  ɃارǲǪال ȷɀȹاȪال Ž ǦɅȀȚȺال ǧاȪɆǤȖǩ:  
ƱɃƎوعقد النقل ال Ƀوƨا عقد النقل اƵدها أساسا يف عقد النقل و.  
  
Ǖ  .  Ƀɀƨا ȰȩاȺال ǦɆلȿǘȆȵ ȃساǕ:  

ơتلȤ التشريȞاǧ الوȕنية فيما ǣينها حوȯ أساȃ مسؤولية الناȩل اƨوÛɃ فبينما Ơمل 
ȼ عاȳ مسؤولية مسؤولية الناȩل ǣوج) فرنسا والدوȯ الǣ Ǿǹǖǩ ƔنȚامها القانوȞ ) Ɔاǧ الǩɎينية 

 ƙǣ لوساكسونيةƱمة األȚاألن ȧرȦǩ Ûةǲنتي Ȩتحقيǣ ȳلتزاɍاǣ ȯɎǹɋرينة اȩ ɂعل ȳقوǩ ة
 ȏترȦامل ɃريȎالتق ǖȖاخل ȃأسا ɂعل Ƃاألو ȴفتقي Ûل اخلاصȩومسؤولية النا ÛȳاȞل الȩلية النا

ǒناǭاهان أƟɍان اǾرر هǣ دȩو Ûǧباǭɋا Ǣالواج ǖȖاخل ɂة عل ȳر وارسو عاƢقاد مؤȞ1929ان 
  .ǧ إƂ جانبهما فȮرة Ơمل التبȞة كǖساȃ ملسؤوليتȼ املوȑوعية

وƟ Ɓد الȮȦرةǓ ÛنǾاك صدɁ كبريÛ لدɁ اŎموعة الدولية ǣسبǢ عدȳ استقرار فȮرة Ơمل 
اƨوɃ علư  ɂا جȞل الدوǩ ÛȯتǾǺ موȦȩا وسȖا ƙǣ اƟɍاهƙ الرئيسيÛƙ وǩقيȴ مسؤولية الناȩل

  . اخلǖȖ التȞاȩدɃ املȦترÛȏ مȜ وȜȑ حدود ȎȩوɁ للتȞويضاǧ الƔ يلزȳ الناȩلون ǣدفȞها
 Ƃاجة ملحة إƩا ǧهرș يةȩاȦǩɍا ȸنسحاب مɍاǣ ÛيةȮاملتحدة األمري ǧياɍديد الوő رǭإ ɂوعل

 ȳعا ɍيماǩجوا ȯوكوǩروǣ Ȝيȩوǩ ȴفت ÛɃوƨل اȩمسؤولية النا ȳاȮوأ1971 أح Û  مسؤولية Ǩيمȩ
 ÛةȞاألمت Ȥلǩ ك أوɎه ȸة عǞرار الناشȑواأل ȸاملسافري ǢيȎǩ Ɣرار البدنية الȑاأل ȸع Ƀوƨا 
 Ǩلș فقد Ɂرǹاملسؤولية األ ǧɍأما حا ÛةȞمل التبƠ رةȮف ɂائمة علȩ وعيةȑمسؤولية مو ȃسا

ȏترȦامل ǖȖاخل ȃأسا ɂ107عل.  
  
ǡ  . ɃƎال ȰȩاȺال ǦɆلȿǘȆȵ ȃساǕ:   

يȞد الناȩل مسؤوɍ مȸ وǨȩ :    "  مȸ القانون التǲارɃ اƨزائرɃ علɂ أنȼ  47نǨȎ املادة 
  ". األشياǒ املراد نقلها عȑ ȸياعها الȮلي أو اƨزئي أو ǩلȦها أو التǹǖري يف ǩسليمها 

Ɣ فالناȩل الÛɃƎ يȮون مسؤوɍ مسؤولية مȦترȑة عȑ ȸياع الȮلي أو اƨزئي أو ǩلȤ األشياǒ ال
  .نقلهاÛ أو التǹǖري يف ǩسليمها

                                               
  .206 صȕ 2000بȞة – هاƮ Ɔمود ديودار /ون الȖريان التǲارɃ د
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 ȯɎǹɋأو ا ȼǩالتزاما ǾيȦنǩ ȳعد ǒجرا ȸزئية مƨلية أو اȮاملسؤولية ال ȸل مȩالنا ǒاȦإع ȸȮƹ ɍو
ǹري فيهاÛ إǭǚǣ ɍباǧ حالة القوة القاهرة أو عيǹ Ǣاص ǣالشيǒ أو اخلǖȖ املنسوب للناȩل أو 

ȳاȮأح ȼضمنتǩ ا ماǾوه ȼ48املادة ل إليɃارǲالقانون الت ȸم .  
 Ûالضرر ȨقƠ إذا ما ÛȏترȦامل ǖȖاخل ȃأسا ɂدية القائمة علȩاȞيف املسؤولية الت Ûإن املضرور
 ɍمنها إ ȌلǺالت ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩللنا ȸȮƹ ɍ والضرر ǖȖاخل ƙǣ ة السببيةȩɎع Ǩبǭأ Ż 

ǫادƩالقوة القاهرة أو ا Ƀأ Ƒاألجن Ǣالسب ǧ أن ƖȞƞ ÛريȢال ǖȖǹ املضرور أو ǖȖǹ ÛائيǲȦال 
 ȼل Ȝȑو Û ةȑترȦيف املسؤولية امل ȼأن ƙيف ح Ûوالضرر ȏترȦامل ǖȖاخل ƙǣ ة السببيةȩɎي عȦنǣ
ع إعȦاǒاȩ ǧانونية مȸ أجل التǺلȌ منها عند ȩيامهاÛ وإذا فشل يف ذلȮƹ ÛȬنƠ ȼديدها فيما 

Ûȳها Ƀجوهر ȧفر ȬلǾا كǾوه ȏترȦامل ǖȖاخل ȃأسا ɂدية القائمة علȩاȞاملسؤولية الت ƙǣ 
  .ؤولية املȦترȑة

 مȸ القانون البحرɃ نȖاȖǩ ȧبيȨ املسؤولية املȦترȑة 802قد حȎر املشرع اƨزائرÛɃ يف املادة ل
  :املȮان  مȸ حيǬ  الزمان وǬ البحرɃ للبضائȜ مȸ حي

  
  ǼانƦولية :رع الƐمس Ǡنطاق تطبي    ǔائǊللب ǻالبحر Ǩالناق

  Ǟترضة
  :Ȼ املسؤولية مȸ حيǬ الزمان ومȸ حيǬ املȮان  Ǿحدد املشرع نȖاȖǩ ȧبيȨ ه

  
Ɇǵ ȸȵ ȜǝاȒǤȲل ɃȀǶǤال ȰȩاȺȲل ǦȑȀǪȦƫا ǦɆلȿǘȆƫا ȨɆǤȖǩ ȧاȖǬ  ȷاȵȂال :  

أن الناȩل يȞد مسؤوɍ عȸ اخلسائر أو :    "  مȸ القانون البحرɃ علɂ  802نǨȎ املادة 
 ǒناǮاستǣ Ɔالقانو ȼلǮư Ƃأو إ Ûȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ Ɠا حŏ ȼلȦȮǩ Ǿمن Ȝالبضائǣ Ȩلحǩ Ɣار ال

  ".ǧ املدرجة يف املادة التالية
وǾŏا يȮون ȩد حȎر نȖاȖǩ ȧبيȨ املسؤولية املȦترȑةÛ للناȩل البحرɃ للبضائȜ عȸ اخلسائر أو 

التȦȮل ŏا مȩ ȸبل الناȩل أو مǮƹ ȸلȼ إƂ غاية ǩسليمها إƂ ار الǩ Ɣلحǣ ȨالبضاعةÛ مȸ فترة
Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼل إلي.  

 ȸيد الشاح ȸللبضاعة م ȼلǮư ل أوȩالنا ȳɎاست Ƀأ ȼقǩعا ɂها علǾǹǖǣ ونȮي Ûالبضاعةǣ لȦȮوالت
  .اǒ القياȳ أɃ يف ǣلد الشاحȸ أو ǣائȜ البضاعة

الشحȸ الƔ أمجȜ الȦقȼ والقضاÛǒ علɂ أŒا عملية نيةÛ عȄȮ والتȦȮل ǣالبضاعة هي عملية ȩانو
 ȸر مȕاǺامل ȯمنها انتقا Ûانونية هامةȩ ارǭǓ Ƃاألو ɂعل Ǣǩفيتر ÛتةƜ عملية مادية Ûȳالقيا ǒيف مينا
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 Ƀداية سريان عقد النقل البحرǣ ÛȬلǾة وكȑترȦري املǹا األǾل فتبدأ مسؤولية هȩالنا Ƃإ ȸ
Ȝ.  
تهي سريان عقد النقل البحرɃ للبضائÛȜ وǣالتاƃ مسؤولية الناȩل البحرɃ املȦترȑةǣ Ûتسليȴ وين

 ǒوالقضا ȼقȦال Ȝأمج ÛȬلǾك ȴوالتسلي ÛƆالقانو ȼلǮư Ƃأو إ ȼاملرسل إلي Ƃرنسي ( عة إȦال ǒسوا
 ɃرȎ (ال Ûȯالوصو ǒيف مينا ÛȠريȦملية التȞفا لɎǹ Ûانونيةȩ عملية ȼأن ɂعملية عل ȬلǾك ƎتȞǩ Ɣ
  .Ɯتة

 علɂ أن التسليȴ هو Ȏǩرȩ ȣانوƆ 739و نȌ املشرع اƨزائرɃ يف الȦقرة الǮانية مȸ املادة 
 Ɓ ا ماƬ ȼبولȩ ǒداǣا Ȝم Ɔالقانو ȼلǮư Ƃأو ا ȼاملرسل الي Ƃالبضاعة املنقولة ا ȴتسليǣ ȼوجبƞ لȩلنا

 ȣɎǹ ɂذعلȸيقة الشحǭيف و Ȭل.  
يترǢǩ علɂ عملية التسليÛȴ الǩ Ɣتȴ يف ميناǒ الوصوǣ ȯبلد املشترÛɃ أو مȸ لȼ اȨƩ يف ǩسلȴ و

  مȸ علɂ عاȨǩ الناȩل  Transfert des risques عةǭǓ Ûار ȩانونية هامة كǾلÛȬ منها Ơوȯ املǺاȕر
ȼاملرسل إلي Ƃإ Ȝللبضائ Ƀ )Ǿه ȣɎƝ يقضي Ûȓيوجد شر Ɓ ا يف حالة ماǾا يف سند وه

ȸ ( ȨبيȖلت Ɨالزم ȧاȖاية النŒ ƃالتاǣو Ȝللبضائ Ƀسريان عقد النقل البحر ǒوانتها Ûȳالتقاد ȜȖȩ
ȬلǾة كȑترȦولية امل.  

  ȳهوȦالبضاعة " ومǣ لȦȮالت  "  ȳهوȦوم Ȝللبضائ Ƀل البحرȩبل الناȩ ȸم " ȴالتسلي  " Ƃإ
Ȝيȑاملوا ȸم Û Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼل إلي ǒوالقضا ȼقȦال ɂروحة علȖة املȮامة والشائƬا  ) ȴسيت Ɣوال

مȜ املɎحȚة أن املشرع اƨزائرɃ )  يف الȎȦل الǮالǬ مȸ البحǣ - Ǭنوع مȸ التȎȦيل – ȏ إليها
Ƀمبدأ وحدة عقد النقل البحر ɂة علȚافǂا Û اǾŏ .  

  
ǝاȒǤȲل ɃȀǶǤال ȰȩاȺȲل ǦȑȀǪȦƫا ǦɆلȿǘȆƫا ȨɆǤȖǩ ȧاȖ  ȷاȮƫا ǬɆǵ ȸȵ Ȝ:  

 – املتȞلقة ǣاملسؤولية املȦترȑة للناȩل البحرɃ – مȸ القانون البحرɃ اƨزائرǩ802 ɃسرɃ املادة 
  مȸ نȄȦ القانون الƔ 739/01 يȮون هناك عقد لنقل البضاعة Ɯرا وهǾا ما أكدȼǩ املادة 

  ȼأن ɂل ال:    " علȩالنا Ǿǹرد أǲƞ Ƀيبدأ عقد النقل البحر ȴتسليǣ وينتهي ȼقǩعا ɂبضاعة عل
Ɔالقانو ȼلǮư Ƃأو إ ȼاملرسل إلي Ƃعة إ."  

 علɂ ما ǩ108سرɃ أحȮاȳ هǾا الباب:      الǩ Ɣقضي  746وأكدǧ أحȮاȳ هȻǾ املادةÛ املادة  
  

                                               
Ȝنقل البضائǣ ȨلȞاملت ǬالǮب ال.  
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الȩɎȞاƙǣ ǧ مجيȜ األشǺاص املȞنيǣ ƙالنقل البحرɃ يف حالة عدȳ وجود عقد إƶار .   أ
  ة
يف عȩɎاǧ الناȩل والȢري اƩائز علɂ السند عȕ ȸريȨ التȚهري ويف وǭائȨ الشحȸ الȎادرة .  ب

   لȞقد إƶار السȦينة
  

وǾŏا يȮون املشرع ȩد حȎر نȖاȖǩ ȧبيȨ املسؤوليةÛ يف حالة وجود نقل ƜرÛɃ وأن ɍ يȮون 
يشترȦƞ Ûȓهوȳ املǺالȦةÛ وجود   أɃ أنCharte partie  ȼنقل ƞوجǢ مشارȕة إƶار السȦينة 

ȼلǭاƢ Ɂرǹيقة أǭو Ƀأو أ ȸشح.  
 ȁد حاȩ ونȮي ɃǾري الȢل والȩالنا ƙǣ ǧاȩɎȞال ɂعل ÛɃل البحرȩمسؤولية النا ȳاȮأح ȨبȖǩ كما
لشحȸ عȕ ȸريȨ التȚهريÛ واملقȎود ǣالȢري هنا هو الȢري اƩامل للسندÛ وǩسرɃ كǾلȬ مسؤولية 

 يȎدر مالȬ السȦينةÛ وǭائȨ شحǩ ÛȸنȦيǾا لȞقد إƶار السȦينةÛ يف عȩɎتȼ مȜ مȸ  البحرɃ عندما
  .  فتحȮمها مشارȕة اƶɋارȨL’affréteur يف البضاعةÛ أما عȩɎتȼ مȜ املستǖجر 

وǩ ɍسرɃ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ كǾلÛȬ يف حالة املɎحة الساحلية أو النهريةÛ وهǾا 
 مȸ القانون البحرɃ الƔ اشترǨȕ عند Ȟǩرȑها لȞقد النقل البحرȮ738 Ƀاȳ املادة ا إƂ أح

  .ÛȜ أن يتȴ نقل هȻǾ األǹرية عȕ ȸريȨ البحر
 مȸ القانون البحرÛɃ املȖالبة ǣالتȞويȐ علɂ أساǣ802 ȃاȑɋافة إƂ هǾاÛ فقد حȎرǧ املادة 

  .ر الȎǩ ƔيǢ البضاعة فقȔولية املȦترȑة للناȩل البحرɃ يف اخلسائر واألȑرا
  

 Ý ارȀȑɉاȿ ȀǝاȆƪاǣ ǻɀȎȪƫ:  
رار الǩ ƔلحȨ ـون البحرÛɃ املقȎود ǣاخلسائر واألȑـƁ يȞرȣ املشرع اƨزائرɃ يف القان

ةÛ ولو أنȼ أشار يف مواد أǹرɁ متȦرȩة إƂ التǹǖري يف ǩسليȴ البضاعةÛ والنقȌ املɎحȘ عند ـع
Ƃسليمها إǩ ها أو ȨبيȖǩ ȧاȖن ȸم ǯرƸ ƃالتاǣرار وȑبيل اخلسائر واألȩ ȸم ƎتȞي ɍ ȼاملرسل إلي 

ولية املȦترȑة للناȩل البحرɃ للبضائÛȜ ويلǖǲ املضرور يف هȻǾ اƩالةÛ إƂ املسؤولية الȞقدية 
Ý ȏترȦامل ǖȖاخل ȃأسا ɂة عل.  
ǣ ɍد مȸ الرجوع إƂ " ة ǣالبضاعة ǣاخلسائر واألȑرار الɎحق" ǂاولة التȞرȣ علɂ املقȎود 

  .ǧɍ الƔ يقوŏ ȳا الȦقȼ والقضاÛǒ يف كل مȸ مȎر وفرنساÛ وذلȬ يف غياب نȚرييهما يف اƨزائر
 مȩ ȸانون التǲارة البحرية املȎرÛɃ حȎرǧ اخلسائر واألȑرار الƔ 240 و 227/01فاملادǩان 

  :ية املȦترȑةÛ للناȩل البحرɃ للبضائȜ يف  Ǣ البضاعة وǩستوجǢ التȞويÛȐ علɂ أساȃ املسؤول
  



109

1  .  ȫɎƬاPerte:    دȩ كما ÛاȎزئي نقƨك اɎƬا ƎتȞد يȩو Ûأكان جزئيا أو كليا ǒسوا    
 Ȍالنق Ûا يف البضاعةȎنق ƎتȞي ɍو Ûةȩل الضياع والسرǮك مɎƬغري ا Ɂرǹألسباب أ Ȍالنق 

  كǖن Ȯǩون البضاعة  ȞDéchet de routeرǲȞǣ ȣز الȖريɃ  Ȩ الɃǾ يȎيبهاÛ أǭناǒ نقلها وهو ما ي
  .سوائل وǩبǺر جزǒ منها ȞȦǣل األحواȯ اƨوية

  
2  .  ȤȲǪالAvarie:   أو ȴȮال Ǩحي ȸم Ûȯالوصو ǒمينا Ƃالبضاعة كاملة إ ȯوهي وصو    

ا حȴȮ اɎƬك  أو الوȁنÛ لȮنها غري صاƩة لɎستهɎك أو اɍستȞماÛȯ والتلȩ Ȥد يǾǹǖ أحيان
  .ي

  
3  .  ƘǹǖǪالLe retard :   ها أوȦلǩ Ƃإ Ƀد يؤدȩ اư البضاعة ȴسليǩ ري يفǹǖوهو الت    
  .ها
  

 وǣالتاǩ ƃنحȎر مسؤولية الناȩل البحرɃ لȸȮ املشرع اƨزائرƁ Ƀ ينȌ علɂ التǹǖري صراحة
Ȕاملنقولة فق Ȝالبضائǣ حقةɍرار اȑة يف اخلسائر واألȑ.  

 Û وكǾلȬ القضاÛǒ لȮنهȴ يضيȦون التǹǖرÛ الɃǾ 109وهǾا نȄȦ ما جاȼǣ ǒ الȦقȼ الȦرنسي
  .Ǣ أجل Ź اȦǩɍاȧ عليȼ يف الȞقد

 ȄȦها لنȞȖȩ ȏروȦامل Ûاملدة Ǣا حسǾة يف عقود النقل وهȢالǣ يةƵأ ȼل Ûأن األجل ȏروȦوامل
ƨ ɃلǢ الزǣائÛȸ وهǾا ما ة ووسيلة النقل املستȞملةÛ فتحديد ǩوȩيǨ الوصوȯ سƟ ǳɎار

 Û ومȞاهداǧ النقل ǣالسȬȮ اƩديدية ȼ19 اȦǩاȩية وارسو اخلاصة ǣالنقل اƨوÛɃ يف مادőا
 ƃالتوا ɂيف املواد عل ɃƎ19 و 27:    ل ال ȁتاƹ ɃǾال ÛȜللبضائ Ƀفا للنقل البحرɎǹ ÛاǾه Û 

  .110 يف الȞقد يتȨȦ عليȼ جل فيȼ نقل ȕويلȖǣ ÛيÛǒ وưلوǣ ǒاملǺاȕرư Ûا جȞل األ
 مȸ القانون البحرǩ ɃنȌ علɂ املسؤولية املȦترȑة للناȩل البحرɃ للبضائȜ 802غري أن املادة 

 ǣسبǢ وصوȯ السȦينة Ơ Ƀديدư Ûا Ȟƶل الضرر الɎحŏ Ȩا مȸ جراǒ التǹǖرÛ كالتلȤ واɎƬك
ȼا فيƬتمل وصوǂاملوعد ا ȸجدا ع ȐويȞالت ǢلȖيت  ɂأما ما يسم Ûاملسؤولية ȻǾه ȃأسا ɂعل 

املȎاريȤ و   مǮل املȎاريȢǩ  ÛȤري نسبة الȎرPertes économiques Ûȣرار اȩɍتȎادية   
 ÛديةففيةȩاȞاملسؤولية الت ȃأسا ɂعل Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ɂاملضرور الرجوع عل ɂون علȮي.  

                                               
109 Droit Maritime – Antoine VIALARD – P409. 
110  “ Le délai n’est qu’une donnée accessoire du contrat “   -   Droit Maritime  -  M. Rémond Renouid  - P343.
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 ȸم Ȝالتوسي ȯاوƷ ȸرنسي مȦال ȼقȦوهناك يف ال ȳهوȦالبضاعة " مǣ حقةɎرار الȑاخلسائر واأل "
 مȸ القانون املدƆ الȦرنسيÛ ليȮون ȞǩويȐ املضرور علɂ أساȃ ما 1149ا إƂ أحȮاȳ املادة 

  . Û أȕ Ƀبقا للقواعد الȞامةȸ111 كسǢ وماƩقتȼ مǹ ȸسارة
  

 ȼɆǣȿدȺȵ ǒاȖǹǕ ȸȝ ɃȀǶǤال ȰȩاȺال ǦɆلȿ:  
Ƀل البحرȩون الناȮأو وكما ي ȼيȞǣاǩ ǒاȖǹأ ȸع ȬلǾك ɍون مسؤوȮي ÛȼائȖǹأ ȸع ɍمسؤو 

ȼسببها112يǣ أو ȼتȦيșلو ȼديتǖǩ ناسبةƞ رراȑ ريǹا األǾه ǫإذا أحد Ȭون ذلȮوي Û .  
وإذا ǨȩɎǩ أȖǹاǒ الناȩلÛ أو مندوǣيȼ مȜ سبǹǓ Ǣر مساعد علɂ اخلسائر واألȑرار الɎحقة 

ǞȖǹ ȸع ɍون مسؤوȮل يȩن الناǚف ÛȜاخلسائر ئ ǫإحدا ɂيساعد عل ɃǾال Ûȼيǣمندو ǖȖǹ أو ȼ
وهǾا ما نǨȎ ) اخلسائر واألȑرار ( ȑرارÛ وعلɂ الناȩل أن يǮبǨ أنȼ غري مسؤوȯ عȸ البقية

  . مȸ القانون البحرɃ اƨزائر804Ƀملادة 
 علɂ أساȃ واملسؤولية املȦترȑة للناȩل البحرɃ للبضائɎǹ ÛȜفا للمسؤولية التȞاȩدية القائمة

 Ûوالضرر ȏترȦامل ǖȖاخل ƙǣ ة السببيةȩɎي عȦنǣ ɍمنها إ ȌلǺل التȩللنا ȸȮƹ ɍ Ɣال ÛȏترȦامل 
 Ƒاألجن Ǣالسب ǧباǭǚǣ     : ÛريȢال ǖȖǹ املضرور أو ǖȖǹ ÛائيǲȦال ǫادƩالقوة القاهرة أو ا

ȼنȮل أمȩإحداها النا Ǩبǭإذا أ Ûانونيةȩ ǧاǒاȦإع ɂملشرع عل ÛةȑترȦاملسؤولية امل ȸم ȌلǺالت 
  .ȨȦǹ يف التǺلȌ منها وȜȑ لȼ املشرع نȚاما ǹǓرÛ يتمǮل يف إمȮانية Ơديدها

                                               
111 LAMY Transport – Tome II – 1997,  Traité général de droit maritime – Tome II – N°678 – René RODIER

ȼȞǣاǩ ȯأعما ȸمسؤولية املتبوع ع Ƀأ Ȝǣود هو التاȎ.  
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ǼانƦال ƚالمطل  
  اإلعǞاƊاƟ القانونية من المسƐولية وتحديدǵا

  
  

 Ûالبضاعةǣ حقةɎرار الȑاخلسائر واأل ȸع ÛةȑترȦامل Ȝللبضائ Ƀل البحرȩمسؤولية النا ȳياȩ عند
 مȸ القانون البحرÛɃ وإذا Ɓ 803التǺلȌ منها ǭǚǣباǧ أحد األسباب املنȎوص عليها يف املادة

د ـون امتياȁا ǹǓرÛ يتمǮل يف ƠديـلÛ أعȖاȻ القانـȸ مȸ ذلÛȬ وحȴȮ لǣ ȼالتȞويȐ الȮام
Ơديد :  اƆ  اɋعȦاǒاǧ القانونية مȸ املسؤولية ويف فرع ǭ:   ةÛ وعليȼ نتناوȯ يف فرع أوȯ  ـولي
  .ولية
  

  ǧوليـة:رع األوƐالقانونيـة من المس ƟاƊاǞاإلع      
وهي حاǧɍ إعȦاȩ ǒانونيةɎǹ Ûفا لɌعȦاǒاǧ اȦǩɍاȩيةÛ الȩ Ɣد يتضمنها سند الشحư Ûȸا جȞل 

 Etendue de la responsabilité du.    113 الȦقهاǒ يȞتƎها امتداد للمسؤولية املȦترȑة

transporteur  :    les “ Cas exceptés “ ou les “ causes d’exonérat  
وǭɋباÛǧ حاǧɍ اɋعȦاǒ القانونيةÛ ينتقل عǒǢ ذلȬ إƂ الناȩلÛ وهي وȩائȜ ماديةȸȮƹ Û إǭباőا 

  . ȕرȧ اǭɋباǧ املنȎوص عليها ȩانونا
 – علɂ سبيل اȎƩر –لة حا ) 12(  مȸ القانون البحرÛɃ اƖǭ عشر 803وȩد وردǧ يف املادة 

 Ȝسǩ دهاƱ )09 (  ادر يفȎرنسي الȦيف القانون ال ǧɍة عشر 1966حاȞوسب Û  )17 (  حالة
 املتȞلقة ǣتوحيد ȐȞǣ أحȮاȳ سنداǧ 1924 أوǧ 25اهدة ǣروكسيل الدولية املوȞȩة يف

ȸ.  
  :Ƀ إƭ ǫɎǭ Ƃموعاǧ  وǩ ȸȮƹرǩيǢ حاǧɍ اɋعȦاǒ الواردة يف القانون البحرɃ اƨزائر

  
  Ƃȿɉا ǦȝɀȶŎحة البحرية وهي  :اɎينة واملȦالسǣ ȨلȞتǩ    :  

  
Ǖ  .  ǦȺɆȦȆȲل ǦɆǵɎƫا ǦɆǵɎȎدم الȝ: روكسيل الدولية لسنةǣ اهدةȞعليها م ǨȎد نȩو    
ةÛ  منȼ وعدȳ الɎȎحية املɎحية للسȦين27 الȦرنسي يف املادة 1966 يف املادة الراȞǣة وȩانون 1

                                               
113 Droit Maritime  -  M. Rémond Renouid   P331. 
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 عȸ الȞيǢ اخلȦي فيهاÛ ويقȎد ŏا الɎȎحية التǲارية كǾلǖǣ ÛȬن Ȯǩون السȦينة صاƩة 
هة البحارÛ وưونة وƭهزةÛ وƬا ȕاȴȩ مؤهل وفȨ اللوائǴ واألنȚمة الدولية وأن Ȯǩون الȞناǣر 

  . ومهيǖة ɍستقباȯ البضائȜ حسǢ نوعهاÛ كميتها وȩيمتها
Ʃا ȻǾون يف هȮرا لȚاملادة ون Ƃغاية استنادا إ ȨقيƠ Ȅعناية ولي ȯǾبǣ فيها ȳلتزاɍا Û770الة 

  Û يȦȮيȼ إǭباǧ أنȯǾǣ ȼ الȞناية  Due diligenceقانون البحرÛɃ علɂ الناȩل ȯǾǣ الȞناية الȁɎمة 
 ɃادȞهو الرجل ال Ûيار فيهاȞوامل Ûة "Le bon père de famille   " املسؤولية ȸم ȌلǺللت Û

ǧباǭɋا ȧرȕ افةȮǣ ن.  
  
ǡ  . ȸȝ ȷȿȀǹɇا ȷɀɅȀǶǤال ȷɀǣȿدȺƫا ȿǕ دȉȀƫا ȿǕ ȷاǣȀا الȾǤȮǩȀɅ Ɣال ǦɆǵɎƫا ǒاȖǹɉا

 وعƎ 1924    نǨȎ عليها املادة الراȞǣةÛ الȦقرة الǮانية مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة : 
 Û فالناȩل البحرÛɃ يǣ(  La faute nautique  )  ɂȦȞاخلǖȖ املɎحي  ) 1966( لقانون الȦرنسي 

سؤوليةÛ إذا كانǨ األȖǹاǒ املɎحية ارȮǩبها الرǣان أو البحارة أو املندوÛƙǣ أɃ األȖǹاǒ املتȞلقة 
Ƀل البحرȩية للناȎǺارية والشǲالت ǒاȖǹحية دون األɎية امل.  
ǣ Ȍروكسيل الدولية يف النǣ اهدةȞررو مƮ ملȞد استȩو ǖȖاخل ȸبري عȞليزية للتƱɋة اȢالل

   ". In the navigation or in the management of the ship  " 114ي
وللتȦرȩة ƙǣ اخلǖȖ املɎحي واخلǖȖ التǲارÛɃ أمجȜ الȦقȼ والقضاǒ علɂ أنȼ إذا وȜȩ اخلǖȖ يف 

اص ǣالبضاعةÛ أعتƎ اخلǖȖ  املتȞلǣ Ȩسري السȦينة وأمنهاÛ فاخلǖȖ مɎحي وإذا وȜȩ يف اƨزǒ اخل
115.  
  
ǧ  .  ǦǵɎȶȲل ǦƩاȎال ɁȀǹɉا ȻاɆƫا ȿǕ ȀǶǤال ǫǻاɀǵȿ ȀȕاƯ: قرةȦعليها ال ǨȎن    

 Û وƁ يتناوƬا املشرع الȦرنسي يف 1924 مȸ املادة الراȞǣة مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة
Ȝ األȖǹاǒ املɎحية الȞǩ ɍ Ɣود إƂ أȖǹاǒ  م27 علɂ حدÛɁ إذ أدƭها يف نȌ املادة 1966

  . أɃ األȖǹاǒ املɎحية الƔ يرȮǩبها الرǣان أو املرشد أو املندوǣون البحريون اǹɇرون عȸ الناȩل
 ǭǚǣباǧ الȞȦلÛ حƓ يɂȦȞ الناȩل مȸ 1924وǣينما ȮǩتȦي مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 

Ȧالقانون ال Ȥيضي Û ةȑترȦولية امل Ƀها أȞدف ȸȮƹ ɍو ÛةȞȩون غري متوȮǩ وجوب أن Ûرنسي
  .116عناصر القوة القاهرة

                                               
114 Droit Maritime  -  René RODIERE  12éd   P284. 
115 LAMY Transport  Tome II – 1997 P526. 
116 Droit Maritime – M. Rémond Renouid – 1988  P334.  
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وكمǮاȯ علƯ ɂاȕر البحرȩ Ûوة األمواÛǯ الزواȜǣ البحريةÛ القرصنة البحرية وغريها ولو أن يف 
Ȅاريǣ ǒضاȩ Ȅلƭ Ȑرية رفǹالة األƩ ) فرنسا ( Ǩكان Ûراصنةȩ بلȩ ȸينة مȦس ǢŒ اعتبار

 ȃوȢليǣ(  LAGOS  )  ÛقةȖاملن Ȭلǩ ا حالة عادية يفŒوȮل Û ر البحرȕاƯ بيلȩ ȸريا مǲيف ني  
Ȝل للدفǣاȩ أو غري Ȝȩغري متو ȸȮي Ɓ ƃالتاǣو ÛرȖا اخلǾƬ ةȑرȞون مȮǩ ينةȦس.  

  
ǫ  .  ŽاȮام الȶǪȽɍا ȸȵ ȴȡȀالǣ ȀȾȚɅ ɍ ǦȺɆȦȆȲي لȦǹ ǢɆȝ: ÛةȞǣاملادة الرا ȼعلي ǨȎن    

مȩ ȸانون  ) H( ǳ   فقرةÛ 27 واملادة 1924مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة  ) د (  الǮانية
  . الȦرنسي1

 Leوɍ يȦȞي هǾا السبǢ الناȩل مȸ املسؤولية املȦترȑة Û إɍ إذا Ɓ ينتبȼ إليȼ رغȴ الȞناية الȁɎمة  

vice qui échappe à un examen vigȼأن ɂا دليل علǾفه   ȼعلي ǨȎن ȓوهو شر Ûيا حقاȦǹ كان 
  . وكǾلȬ القضاǒ الȦرنسي1924ة ǣروكسيل الدولية لسنة

  
ǯ.    Ȭلǽ ǦلȿاƮ ȿǕ ȀǶǤال Ž ȯاɀȵɉا ȿǕ ȋاǺȉɉا ǥاɆǵ ǽاȪȹǙ: اهدةȞم ȼناولتǩ    

ملادة Û واملشرع الȦرنسي يف ا) ȯ( يف املادة الراȞǣة الȦقرة الǮانية 1924سيل الدولية كǾلȬ لسنة
   (  Déroutement à cette fin  )اƲɍراǣ ȣسبǢ ذلÛȬ  :    ويضيȤ إليȼ هǾا األǹري  ) أ(قرة

 - Safety of life at seaمȞاهدة إنقاذ األرواǳ يف البحار  :    لقد نǨȎ املȞاهداǧ الدولية منها  

SOد ذلȞǣ لȩبة الناȩاȞم ȯقوȞغري امل ȸم ƃالتاǣو ÛȬوجوب ذل ɂرار   علȑاخلسائر أو األ ȸع Ȭ
  .قة ǣالبضاعة

 Û الƔ رغȴ حǾفها Ʃاǧɍ 1978كما شددǧ علɂ هȻǾ اƩالةȩ Ûواعد هامبورȟ الدولية لسنة 
ǒ مȸ املسؤولية األǹرÛɁ أǣقǨ علɂ حالة إنقاذ األرواǳ واألمواǣ Ûȯشرȓ أن Ȯǩون مȞقولة يف 

  .وهي Ǿŏا Ȧǩرƙǣ ȧ إنقاذ األرواǳ وإنقاذ األمواȯ) أɃ حالة إنقاذ األمواƩ ) ȯالة األǹرية 
 ɂل علȎƠنقاذ وɋاǣ ȳاȩ ɃǾهز الŎاة اȑانية مقاȮإم Ƃيشري إ ÛرنسيȦال ȼقȦأن ال ȘحɎوامل

Ǣسب Ɏǣ ǒراǭɋا ȃأسا ɂعل ǒɍبل هؤȩ ȸم Û ȴضاعة املرسل إليهǣ حساب ɂعل Ȭذل ȸ117 م.  
  

  ǦɆȹاǮال ǦȝɀȶŎري أو :اȢال ǖȖǹ    البضاعةǣ عيوب  
نǨȎ علɂ هȻǾ اƩاǧɍ املادة الراȞǣة Û الȦقرة الǮانية مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 

  : الȦرنسيÛ وǩتمǮل يف  1966 مȩ ȸانون 27 وكǾلȬ املادة 1
  

                                               
117 Droit Maritime – M. Rémond Renouid – P335, LAMY Transport Tome II – 1997 N°530. 
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Ǖ  .  ȀȦȆال ǒاȺǭǕ ǦȝاȒǤال ȌȪȹ ȿǕ ǦȝاȒǤȲل źاǽ ǢɆȝ ȿǕ Ǧȍاǹ ǦعɆǤȕ ȿǕ يȦǹ ǢɆȝ:    
ƙǣ الȖبيȞة اخلاصة للبضاعة الȞǩ ƔتƎ شيǞا عاديا        )  C.M.A( قل الɃƎ  لتȦرȩة يف عقد الن

Nature de la ch (   źاǾال ǢيȞوال Û )Le vice propre (  118 ɍإ Û Ƀا غري عادǞد شيȞي ɃǾال Û 
  . النقل البحرɃ يȞتƎان شيǞا واحدا ويȦȞيان الناȩل مȸ املسؤولية

  ȨريȖز الǲأما عLa freinte de route  اƴإ Ûالبضاعة ǢيȎك جزئي يɎأو ه Ȥلǩ Ȅفهو لي   
 يف اȴǲƩ أو الوȁن مǮل األرÛȁ إذا Ȟǩرȏ إƂ الرȕوǣة أو مياȻ األمȖار يزيد وȁنȼ والȄȮȞ يف 

ȣاȦƨرارة الشديدة واƩ.  
بحريةư Ûا وƸتلȤ النقȌ يف الوȁنÛ حسǢ نوع البضاعةÛ مȎدرهاȕ ÛبيȞتها ومدة الرحلة ال

ȎتǺينـاملȞنسبة م Ûضاعة ماǣ ǧإذا فقد ȨريȖزا للǲون عƎتȞلة ويǖقون يف املسȩيد Ûƙـ ȸة م
ǒاملينا ȣعر Ƃديد النسبة إƠ يف Ȝويرج .  

 ȸل مȩي الناȦȞǩ Ɣال Û ȨريȖز الǲا عŏ ǳالنسبة املسمو Ǩإذا كان ǳرȖي ȯاȮشɋا ȸȮل
  فهل يلزȳ الناȩل ǣالȦرȧ أȳ يɂȦȞ مȸ % 10لمة أȩل نسبة  Û والبضاعة املس% 02ولية هي 
Ý ولية.  

ƟاǹǓ Ȼر  يرɁ الȦقيȼ روديري أن الناȩل ɍ يɂȦȞ مȸ املسؤوليةÛ وǣالتاƃ يلزǣ ȳالتȞويǣ Ȑينما ا
  .عȄȮ هǾا

  
ǡ  .  ȜǝاȒǤال ǢɆȲعǩ ȿǕ ȤɆɆȮǪال ȿǕ ƇȂǶǪا الȶɆسɍȿ ȸǵاȊال ǒاȖǹǕ: ȤليȢالت ƎتȞي    

Ǣ وكǾاك التحزƇ مȸ أȖǹاǒ الشاحÛȸ إذا Ɓ يقŏ ȴا حسǢ املواصȦاǧ املتȞارȣ عليهاÛ هو أو 
ȠريȦوالت ȸوالشح Ƀار النقل البحرǭǓ ȸمي البضاعة مƷ Ɠح Ȭوذل.  

 ȣعر Ǣادية حسȞالنسبة للبضاعة الǣ ونȮفي ÛȜالبضائ ȣɎتǹاǣ ȤتلƸ ÛǢليȞوالت ȤليȢوالت
Ȗرة وسريȞة اɍلتهاب واملواد الȮيميائيةÛ فقد وǨȞȑ الȢرفة الدولية للتǲارة  أما البضائȜ اخل

  .ǹ ǧاصة وȕرȧ مȞينةÛ متȞارȣ عليها دوليا
 ÛƑاألجن Ǣبيل السبȩ ȸم Ƀاملضرور أ ǖȖǹ ƎتȞي Ûȸالشاح ǖȖǹ أن ǒقهاȦال ȸم Ɂير ȸوهناك م

ȼأو املرسل إلي ȸأكان هو الشاح.  
  
ǧ  . ȷاȭ اǽǙ ȨɅȀƩا  ȰȩاȺال ǖȖǹ ȿǕ Ȱعȥ ȸȵ اǤǤȆȵ: رنسيȦيف القانون ال ƎتȞي ÛȨريƩا    

يل القوة القاهرةÛ وهǾا ما يȞيبȼ الȦقȼ والقضاǒ الȦرنسي عليǹ Ûȼاصة وأنȼ مȸ أȖǹر األȑرار 

                                               
    LAMY Transport - Tome II, 1997, P540  مȸ القضاǒ الȦرنسي لنا يȞتƎ عيǢ ذاź يف البضاعة أو ما يȞود إȕ ƂبيȞتها
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 نǨȎ عليȼ كحالة ǹاصة يف 1924حǣ ȨالسȸȦ يف حƙ أن مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة
 ÛةȞǣمسافر غري شرعي  لرا ȼفي Ǣسبǩ ولو Ɠح Ûمسؤولية ȸل مȩي الناȦȞفهو ي Ûانية منهاǮقرة الȦال

Passager cland.   
  
ǫ. ȳعندما يقد Ȭوذل ȼعن ɍمسؤو ȼينوب عن ȸل أو مȩون الناȮأن ي ȸȮƹ ɍ رǹǓ Ǣسب Ƀأ  

Ɓ ȴŒ يسهموا يف  الدليل ǖǣن اخلǖȖ أو الضرر Ɓ يǣ ȸȮسببȼ شȎǺيا أو ǣسبǢ مندوǣيȼ وأ
  :    رة أو الضرر  

 1924وȸȮƹ إدǹاȯ يف هȻǾ اƩالة Û اŎموعة الƔ نǨȎ عليها مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 
 ȣرȞǩ ـماǣ      :    ɂر البحر أو ما يسمȕاƯPerils et fortunes de mer     ل الربȞف ÛActe 

de   ربƩل اȞف Û  Faits de guerre   ȳاȞدو الȞل الȞف Û  Faits d’ennemis publics  لȞوف Û  
 Fait du prince  ȸم ɂȦȞي ǧɍاƩا ȻǾه ȸحالة م ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩالنا Ǩبǭذا أǚف Û  

  .ولية املȦترȑة عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة
  
ǯ   .  ȰȩاȺȲل ǢȆȺɅ ɍ ǫǻاƩ ǦǤǤȆƫا ȯعاȥɉا:Ǿوجد هǩ     Ƀالة يف القانون البحرƩا Ȼ

  . Û وهي ǩقريبا نȄȦ اƩاǧɍ املǾكورة أع1924ȻɎرɃ ومȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة
  

  ǦǮالǮال ǦȝɀȶŎبيل القوة القاهرة:اȩ ȸم ƎتȞما ي      
  . Û ويضاȣ إليها اȑɋراǣاǧ وغلȨ املȎانȞǩ119ȜتƎ القوة القاهرة واƩادǫ الǲȦائي شيǒ واحد

  
Ǖ  .ا  ǥȀȽاȪال ǥɀȪا  :لƵان وȕشر ȼأن يتوافر في Ǣƶ Ûاهرةȩ وةȩ ما ǫحاد ƎتȞي Ɠح    :  

  
    Ȝȩالتو ȸȮư ون غريȮأن يImprévisible  
    Ȝالدف ȸȮư ون غريȮأن ي Irrésistible  

  
وعدȳ التوǢƶ Ȝȩ أن يȮون مȖلقا ɍ نسبياÛ كما أن غري إمȮانية التوǢƶ Ȝȩ أن Ȯǩون مȖلقة 

  .ترȓ أن Ȯǩون ماديةǣ Ûل ȸȮƹ أن Ȯǩون مȞنويةÛȬ وɍ يش
  

                                               
Ƀالسنهور ȧاȁعبد الر Û Ɔالقانون املد ǳيف شر Ȕص–ي ȯاألو ǒزƨ586 ا.  
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ǡ. مهما Ûكليا أو جزئيا ȼتȩمل أو إعاȞال ȼيف وج ȜانȎأو امل ǧاملستودعا ȧɎوإغ ǧاǣراȑɋا  
  . األسباب

 ȯماȞال Ȝميƨ Ɏشام Ûون عاماȮأن ي Ûبيل القوة القاهرةȩ ȸون مȮي Ɠراب حȑɋيف ا ȓويشتر
Ȝȩون غري متوȮ.  

ɋا غري أن اư زائرǲالنسبة للǣ نǖكما هو الش ǧقنيناǩ ȼمȚنǩ ÛƃاƩرنا اȎيف ع Ǵأصب Ûرابȑ
 ÛملȞال ȸع Ȥȩبل التوȩ ÛملȞبار رب الǹينة منها إȞانونية مȩ ǧاǒباع إجراǩإ ȯماȞال ɂعل 

  .ǒ مȦاوȑاǧ وإɍ اعتƎ اȑɋراب غري شرعي
مȸ القانون البحرɃ   803  ا يف املادةǣاȑɋافة إƂ هȻǾ اɋعȦاǒاǧ القانونية املنȎوص عليه
 مȩ ȸانون جوان 27 واملادة 1924رɃ واملادة الراȞǣة مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة

1ȼقȦإليها ال ȧرȖǩ ǧɍهناك حا ÛرنسيȦمنها  120 ال :  
  

  Ȟǩمد الشاحȸ ذكر ǣياناǧ غري صحيحة عȕ ȸبيȞة البضاعة أو ȩيمتها 
  لسȦينة نقل البضاعة علɂ سǴȖ ا 
   نقل اƩيواناǧ اƩية 

  
أما ǣالنسبة للقانون البحرɃ اƨزائرÛɃ فǚن اƩالة األوƂ املتȞلقة ǣتȞمد الشاحȸ ذكر ǣياناǧ غري 

علɂ أساȃ أŒا ȞǩتƎ مȸ   805  حة عȕ ȸبيȞة البضاعة أو ȩيمتهاÛ فقد نǨȎ عليها املادة
Ȍيف ن ǒإذا جا Ûوجبهاƞ دد املسؤوليةƠ Ɣال ǧ  املادة "    : ȼلǮư أو ȸالشاح ǳرȎي Ɓ إذا

 وȩيمة البضائȩ Ȝبل شحنها علɂ السȦينة وƁ يدون هǾا التȎريǴ يف وǭيقة الشحȸ أو أية وǭيقة 
ǹرư ɁاǭلةÛ فɎ يȞد الناȩل مسؤوɍ عȸ اخلسائر أو األȑرار الȎǩ ƔيǢ البضائȜ أو الǩ ƔتȞلŏ Ȩا 

   "…زيد 
 مȸ القانون البحرÛɃ نǨȎ علɂ أن الناȩل ɍ يȮون مسؤوɍ عȸ اخلسارة أو 810ادة غري أن امل

 املسبǢ للبضائȜ أو ما يتبȞها إذا ارǢȮǩ الشاحǣ ȸتȞمد ȎǩرƷا كاذǣا ǣشǖن نوعها أو ȩيمتها 
  .قة الشحȸ أو وǭيقة أǹرɁ مؤيدة للناȩل

ولية املȦترȑةǣ Ûل ȸȮƹ أن őتد إƂ املسؤولية وعليȼ فهȻǾ املادة ǩ ɍقتȎر علɂ اɋعȦاǒ مȸ املسؤ
 ȸيد مȦللمضرور أن يست ȁوƶ ɍ إذ Ûاملضرور ǖȖǹ التحديدǣو Ƒاألجن Ǣالسب ȸمȑ لǹدǩدية و

.  
                                               

 ɃرȎر د– والقانون املȚأن / Ƀدƥ ȯكما – Ƀة – القانون البحرȞبȕ 2000 ص Û 548 ǒاȦعɋا ǧɍعنوان حا ǨƠ  
  .مȸ املسؤولية
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   Chargement en pontéeوƶيز القانون البحرɃ اƨزائرƠ ÛɃميل البضائȜ علɂ سǴȖ السȦينة  
  : منÛȼ لǣ ȸȮشروȓ  774دة
  

  أƷ ɍد ذلȬ مȸ أمȸ الرحلة 
 ȳموȞال ȼوج ɂعل ȼارفا عليȞاميا ومتȚون التحميل نȮأن ي   
  ɂعل ȧاȦǩɍا Ź دȩ ونȮي Ɣالة الƩيف ا ɍإ ÛȬلǾǣ ȸالشاح ȳɎل إعȩالنا ɂعل Ǣƶ 

  التحميل علɂ سǴȖ السȦينة مسبقا
  

Ƀزائرƨا Ƀعليها القانون البحر Ȍين ȴفل ÛيةƩا ǧيواناƩاهدة أما حالة نقل اȞم ȬلǾوك 
  . الƔ انضمǨ إليها اƨزائر1924سيل الدولية لسنة 

 نقل اƩيواناǧ اƩية ƜراÛ رغȴ ما ǩتȖلبȼ مȸ 1978لقد أجاȩ ǧȁواعد هامبورÛȟ املوȞȩة يف 
ǹاصة ودراية ȩد ǩ ɍتوافر لدȕ Ɂاȴȩ السȦينة والبحارةÛ لȸȮ اƨزائر ǩ Ɓنضȴ إƂ هȻǾ املȞاهدة 

  .ليهاȎادȧ ع
 مȸ القانون البحرÛɃ الǩ ƔرȮǣ Ȍǹل 812وǣ ɍد مȸ اɋشارة يف هǾا الȎددÛ إƂ نȌ املادة 

ȓ املتȞلقة ǣتحديد املسؤولية أو التȞويȐ عȸ املدة الواȞȩة ما ƙǣ استȳɎ البضاعة مȩ ȸبل الناȩل 
ǩسليمهاǩ ÛضيȤ يف فقرőا  لȢاية البدǣ ǒتحميلها علɂ مƒ السȦينة وحŒ Ɠاية ȦǩريȢها ولȢاية 

ưا  يستنتǰ منÛȼ أن . "  يف نقل اƩيواناǧ ونقل البضائȜ علɂ سǴȖ السȦينة.  ب:    "  
ع اƨزائرƁ Ƀ ينȴȚ نقل اƩيواناǧ اƩية ƜراÛ لȮنȼ يسمǣ ǴالتȞاȩد ǣشŒǖا مȩ ȸبل أȕراȣ عقد 

داƷ Ɓ ȳرمها أو ƹنȞها فقد ǩركها Ʃرية األȕراȣ البحرÛ Ƀ ألن األصل يف األشياǒ اǣɋاحةÛ وما
  .دية

 Ȝمقارنة م Ƀزائرƨا Ƀضمنها القانون البحرǩ Ɣال Ûالقانونية ǒاȦعɋا ǧɍحا Ƃإ ȏرȞد التȞǣ
 والقانون الȦرنسي املتȞلȞǣ Ȩقد النقل البحرɃ للبضائȜ وعقود 1924ة ǣروكسيل الدولية لسنة

هل ȖǩبȨ حاǧɍ اɋعȦاǒ علÛ     : ɂ هناك سؤاȯ يتبادر إƂ الǾهȸ  1966ن ر الȎادر يف جوا
Ý ةȑترȦريية أو مȎقǩ Ûعقدية Ǩكان ǒاملسؤولية سوا ɂوعل ȼيǣأو مندو ȼيȞǣاǩ لǮل مȩنا.  

  
  ǦɆȹɀȹاȪال ǒاȦȝɋا ǧɍاƜ ȰȩاȺال ŸȿدȺȵ ȬȆƢ:  

يȞد ȖǩبيȐƮ Ȩ للقواعد الȞامة يف يقȎد ƞندوب الناȩلÛ كما سبقǨ اɋشارة إليǩ Ûȼاư ÛȼȞǣا 
ȼȞǣاǩ ȯأعما ȸالتحديد مسؤولية املتبوع عǣري وȢل الȞف ȸريية عȎولية التق.  



118

 ȸم ǧاǒاȦعɋاǣ Ȭا املندوب أن يتمسǾƬ ȁجا Ûلȩالنا Ÿأحد مندو ɂعل ÛɁالدعو Ǩيمȩذا أǚف
 Ǿ814ا ما نǨȎ عليȼ املادة  ولية الȸȮƹ Ɣ للناȩل أن يتمسŏ Ȭا ǣاɍستناد إƂ هǾا الȎȦل Û ه

Ƀقانون البحر.  
  Ɂنوع الدعو ǧحدد Ûاملادة ȸȮل    : Ƀقة أǣكورة يف املادة الساǾامل Ɂالدعوǣ813 ȸم 

Ƀن البحر.  
  ȼنǖǣ قضيǩ دهاƱ ريةǹاملادة األ Ƃالرجوع إǣالواردة يف :    " و ǧاǒاȦعɋوا ǧالتحديدا ȨبȖǩ

Ȝرفǩ Ɂكل دعو ɂل علȎȦ املسؤولية غري ȃأسا ɂرار علȑاخلسائر أو األǣ البةȖل للمȩد الناȑ 
  ".دية

فاɋعȦاǒاǧ القانونية استنادا إƂ نȌ املادة ȖǩبȨ علɂ مندوب الناȩل يف دعوɁ املسؤولية 
Ȕة فقȑترȦريية وامل.  

  
Ʌ Ɣال ɁȿاȝالدȰȩاȺال ȬȆȶǪاȾɆȥ   ǦɆȹɀȹاȪال ǒاȦȝɋا ǧɍاƜ :  

ȸȮƹ ɍللبضائنال ل Ƀل البحرȩȜ املادة Ȍن Ƃاستنادا إ Û 813 كورةǾامل Ƀالقانون البحر ȸم 
 مȸ القانون البحرɃ 803 أن يتمسƜ Ȭاǧɍ اɋعȦاǒ القانونية املنȎوص عليها يف املادة 

 Û إɍ يف الدعاوɁ الǩ Ɣرفȑ ȜدȻ للمȖالبة 1924121رɃ أو اȦǩاȩية ǣروكسيل الدولية لسنة
ȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة علɂ أساȃ املسؤولية غري ȞǩاȩديةÛ أɃ املسؤولية يȐ ع
 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ أو املادة األوƂ مȸ مȞاهدة 802حȮاȳ املادة أل Ȗǩبيقا ȑة

 عÛ  ȸ واملسؤولية التقȎرييةÛ إذا كان الناȩل ȩد أصاب الȢري األجن1924Ƒسيل الدولية لسنة 
 ȞȦǣل ȑارȕ Ûبقا للقواعد الȞامة يف املسؤولية التقȎرييةÛ أو أȑر ǖǣحد أȕراȣ عقد النقل 
Ƀ للبضائÛȜ لȸȮ الضرر ɍ يȞد مȩ ȸبيل اǣ ȯɎǹɋاɍلتزاماǧ التȞاȩديةÛ فȸȮƹ Ɏ الرجوع 

ǩ Ɣرار الȑبيل اخلسائر واألȩ ȸم ɍو ÛقديةȞاملسؤولية ال ȃأسا ɂعل ȼعن Ȑ ȸالبضاعة مǣ Ȩلح
ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ غاية Ƃا إŏ ل.  

 ȐويȞالت ȸاد مȦاست ÛديةȩاȞاملسؤولية الت ȃأسا ɂعل Ȼدعوا ȳاȩن املضرور إذا أǚف Ûهنا ȸوم
 Ûمنها ȌلǺالقانونية للت ǒاȦعɋا ǧɍاƜ Ȝل الدفȩللنا ȸȮƹ ɍ إذ Û Ȝارة الدفǭا ȼنȮƹ ɍ كما

  .ا املȖلǾ ǢسؤوليةÛ الƔ هي Ʈور الȦرع الǮاƆ مȸ ه ǣتحديد امل
  

                                               
 مȸ القانون املدǣ Û Ɔل وǩسمو عنȖǩ ȼبيقا 21ئر وǾŏا فهي جزǒ مȸ القانون الوƗȕ استنادا إƂ املادة انضمǨ إليها اƨزا

  .1996 مȸ الدستور 132
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  ǼانƦوليــة:رع الƐتحديــد المس      
 ǒاȦعɋا ǧɍحا Ɂإحد ǧباǭǚǣ املسؤولية ȸم ȌلǺيف الت Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا ȨȦǹإذا أ

لقانون وȜȑ يةÛ عند ȩياȳ مسؤولتȼ املȦترȑة أو التقȎرييةȴȮƷ Û عليǣ ȼالتȞويȐ كامÛɎ إɍ أن ا
  ư Ûا  Limitation de la résponsabilitéما ǹاصا ǹǓرÛ يتمǮل هȻǾ املرةÛ يف Ơديد املسؤولية

 ȼقولǣ ȳاȚا النǾه ȸع ƎȞي ƙرنسيȦال ǒقهاȦهي :     أحد ال Ȝللبضائ Ƀل البحرȩإن مسؤولية النا
 (  Confortable  )"   مرƷة " لية   

122.  
ȕɋا  اǾاملادة ويف ه ǨȎ805ار ن  Ƀزائرƨا Ƀالقانون البحر ȸم  "    : ȸالشاح ǳرȎي Ɓ إذا

Ȗǣ ȼبيȞة وȩيمة البضائȩ Ȝبل شحنها علɂ السȦينة وƁ يدون هǾا التȎريǴ يف وǭيقة الشحȸ أو 
ǭيقة نقل أǹرư ɁاǭلةÛ فɎ يȞد الناȩل مسؤوɍ عȸ اخلسائر أو األȑرار الȎǩ ƔيǢ البضائȜ أو 

ȸيزيد ع Ƞبلƞ اŏ ȨلȞ10000 أو Ɂرǹأ ȸرد أو وحدة شحȕ كل ȸية عǣ30 وحدة حسا 
 ƅللبضاعة للحد األد ƃمجاɋن اȁالو ȸرار مȑسائر أو أƝ ابȎي ȳكل كيلوغرا ȸية عǣحسا 
ȴسلǩ Ɓ Ɣرة الǹǖاملت Ȝالبضائ ȸع Ȝأجرة النقل املستحقة الدف ȤȎون ƙǩمر ȯادȞقدار يƞو Û  يف 

 املتȨȦ عليȼ أو يف الوǨȩ املȞقوȯ املȖلوب مȸ ناȩل حريȌ أن يسلȴ فيȼ البضائȜ ولǩ ɍ ȸȮزيد 
Ƀعقد النقل البحر Ǣوجƞ موع أجرة النقل املستحقة.  

 ƙȢاملبل Ƀة يف حساب أƎȞن الǚف Ȝالبضائ Ȝميǲلت Ɂرǹحاوية أو أية أداة أ ȳداǺويف حالة است
 هي عدد الȖرود املدونة يف وǭيقة الشحȸ أو أɃ وǭيقة أǹرǮǩ ɁبǨ عقد النقل تحديد املسؤولية

Ƀ.  
Ɂرǹأ ȸوحدة شح ƎتȞǩ لȩلوكة للناư ȸȮǩ Ɓسها وȦأداة النقل ن ǧضررǩ وإذا.  

 ȳراȢميل ƙسة وستƦ ȸلة مȮا األمر وحدة حساب متشǾه ȳهوȦية يف مǣساƩالوحدة اǣ دȎيق
 مائة مȸ األلȤ يف النهايةÛ وȸȮƹ أن Ơوȯ وحداǧ اƩساب Ȥ مȸ الǾهǢ علɂ أساǩ ȃسȞة

ورة ǣالȞملة الوȕنية ǖǣرȩاȳ مضبوȕة ويتȴ التحويل يف حالة دعوȩ Ɂضائية حسȩ Ǣيمة 
Ǣ123 ȴȮƩاǣ ȨȖالن Ǹتاريǣ كورةǾملة املȞلل ."  

ÛɎكام ȐويȞالتǣ ȼل ȴȮƷ Û Ȝللبضائ Ƀل البحرȩمسؤولية النا ǧبوǭ وعند ȨȦǹيف  إذا أ 
 مȸ القانون Ȍ803 منها ǭǚǣباǧ إحدɁ حاǧɍ اɋعȦاǒ القانونية املنȎوص عليها يف املادة 

 Ȯƹنȼ أن يدفǣ Ȝتحديد Ƀ1924 اƨزائرɃ أو املادة الراȞǣة مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة
  .كورة أعǾ ȻɎولية وفȨ أحȮاȳ املادة امل

                                               
122 Droit Maririme – Antoine VIALARD. 

Ȍيري النȢǩ Ǣǲفي ȯعنها الدو Ǩلơ دȩ ǢهǾة ال.  
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ƹ ɍوȸȮلȩللنا Ƀالبحر ǯأن يدر ȕشرو ȸا يف سند الشح ÛديدهاƠ املسؤولية أو ȸم ȼائȦعɋ 
يȞد  :    " Û الƔ جاǒ فيها أنȼ مȸ القانون البحرɃ اƨزائرǢ811/01Ƀ ما نǨȎ عليȼ املادة

  : وعدƇ املȞȦوȯ كل شرȞǩ ȓاȩدɃ يȮون هدفȼ أو أǭرȻ املباشر أو غري املباشر ما يلي 
  
Ǖ. ديد املسؤوليةƠ اد أوȞǣاملواد    أ ȸل والنامجة عȩالناǣ 803  و 780  و 773 و 770اخلاصة  
   ".… مȸ هǾا الȮتاب 8

فɃǖ شرȞǩ ȓاȩدɃ يدرجȼ الناȩل يف سند الشحȢǣ Ûȸرȏ إعȦائȼ مȸ املسؤولية الȞقدية أو 
 Ɏȕاǣ دȞي Ûا يليƞ لقةȞديدها املتƠ ة أوȑ:  

  
ةÛ وهي مسؤولية القائمة علɂ التزاȳ صɎحية السȦينة للمɎحة ǣبȯǾ الȞناية الȁɎم 

   مȸ القانون البحرǣ770ɃبȯǾ عناية ǩضمنتȼ املادة 
  ƙǩوص عليها يف املادȎاملن ÛديةȩاȞالت ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩالنا ǧو 773 التزاما 

 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرÛɃ واملتȞلقة ǣشحȸ البضاعةÛ فȮهاÛ رصهاÛ حراستها 780
اÛ وǩسليمها إƂ املرسل إليȼ مȯǾǣ Ȝ الȞناية التامة يف ذلȬ وهي واǂافȚة عليهاȦǩ ÛريȢه

املسؤولية الȞقدية القائمة علɂ اخلǖȖ املȦترÛȏ ويف حالة اǣ ȯɎǹɋاɍلتزاȳ التȞاȩدɃ املتمǮل يف 
 مȸ 182عدƠ ȳقيȨ الȢاية أو النتيǲة املتȨȦ عليهاÛ يلزǣ ȳالتȞويȐ الȮامل علɂ أساȃ املادة 

Ɔالقانون املد  
ملسؤولية املȦترȑة للناȩل البحرɃ للبضائȜ عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة  ا 

 Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ غاية Ƃإ ȸالشح ǒا يف ميناŏ لȦȮالت ȸم Ȭ ) املادة
8 Ƀالقانون البحر ȸم (  

  لبحرɃ اƨزائرɃ مȸ القانون ا803 اɋعȦاǒاǧ القانونية املنȎوص عليها يف املادة  
 عند ȩɎǩي أȖǹاǒ الناȩل أو مندوǣيȼ مȜ سبǹǓ Ǣر Û ساعد علɂ إحداǫ اخلسائر  

 ȼيǣمندو ǖȖǹ أو ȼǞȖǹ ȸنسبيا ع ɍل مسؤوȩون الناȮي Ûالبضاعةǣ رارȑ ) 804املادة ȸم 
 Ƀون البحر(  

  
ǣɋ اȕشرو ȸالشح ǧيف سندا ǯل أن يدرȩللنا ȸȮƹ ɍ ÛǧɍاƩا ȻǾه Ȝي مجيȦاد املسؤولية فȞ

 نȌ القانون علɂ إمȮانية Ơديد مسؤولية الناȩل البحرÛ Ƀمقاǣل هǾا يف و إعȦائȼ منهاÛ و
  .ǭǚǣباǧ إحدɁ حاǧɍ اɋعȦاǒ القانونيةÛȜ Û عند ǭبوőا وعدȳ إمȮانيتȼ التǺلȌ منها
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لɃǾ يȮون عȸ وȩبل Ơديد املسؤوليةȴȮƷ Û علɂ الناȩل البحرɃ للبضائǣ ȜالتȞويȐ الȮاملÛ ا
 Ûȧيف السو Ƀارƨر اȞالس ȃأسا ɂعل Ƀارية أƨيمتها اȩ Ǣا حسǾوه Ûالبضاعة Ǩǣأصا Ɣرة ال

  .ȳ ومȮان التȦريȕ Ƞبقا للȞقدÛ أو اليوȳ واملȮان الواجǢ فيȦǩ ȼريȢها
 ȃأسا ɂديدها علƠ ȼنȮفيم Ûȧيف األسوا Ƀارƨر اȞالس ȃأسا ɂعل Ȝيمة للبضائȩ Ȝȑوǩ Ɓ وإذا
 الȞادية لبضاعة مȸ نȄȦ النوع أو اƨودةÛ وهǾا حسǢ عنȎرɃ التȞويȐ املنȎوص عليهما يف 

  . مȸ القانون املدƆ أɃ ما فاǧ الدائȸ مȸ كسǢ وما Ʃقتȼ مǹ ȸسارة182
والتحديد القانوƆ ملسؤولية الناȩل البحرÛɃ يǩ ƗȞقرير حد أعلɂ ملبلȠ التȞويȐ يلتزÛȼǣ ȳ وȩد 

  . مȸ القانون البحرÛɃ املǾكورة أعȻɎ ذل805Ȭة املاد
 Ȝرفǩ Ɂكل دعو ɂعل Ƀيسر Û القانونية ǧاǒاȦعɋن اǖش ȼنǖش Ûللمسؤولية Ɔوالتحديد القانو
ناȩل للمȖالبة ǣاخلسائر أو األȑرار علɂ أساȃ املسؤولية غري التȞاȩدية استنادا إƂ أحȮاȳ املادة 

Ƀالقانون البحر ȸم .  
ɍ يسرɃ علɂ املسؤولية الȞقديةÛ إذ ȴȮƷ فيها ǣالتȞويȐ كامǹ ÛɎاصة وأنÛȼ كما وهو Ǿŏا 

ǣاɎȕ كل شرȓ اȦǩاȩي كǾلȬ يقضي ǣتحديد ) ƜرǨ811 ) ȧ . Ƀ اɋشارة إليȞǩ ÛȼتƎ املادة
   .القانون البحرɃ مȸ 780 و Û 773 770ولية املنȎوص عليها يف املواد

 ɍ يȮون  سوɁ يف Ûيد مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائƠȜدنستنتǰ مȸ كل ما سبȨ أن 
Û واملسؤولية التقȎريية ȕبقا القانون البحرɃ مȸ 802ولية املȦترȑة املنȎوص عليها يف املادة

  .124د الȞامة
ƎتȞǩ811  املادةو Ɏȕاǣ ÛɃالقانون البحر ȸلتحديد م ȸل يف سند الشحȩالنا ȼيدرج ȓكل شر 
 ǣ 808استǮناǒ اƩالة الƔ نǨȎ عليها املادة Ƞ805 يقل عȸ املبلȠ الɃǾ حدد يف املادة ولية ƞبل

 ȸل مȩل أȩحدود مسؤولية للنا ȼدولت ǨȞȑإذا و ɃǾال ÛƑاألجن ȸالدائǣ لقةȞواملت Ƀقانون البحر
  .بلȠ األȩلɍ Û يلزȳ الناȩل ƟاهÛȼ إǣ ɍاملمȸ القانون البحرɃ 805ملنȎوص عليȼ يف املادة

ǩوƎتȞ 811 املادة ÛɃالقانون البحر ȸك  م ɎȕاǣǾ Ȭل  ȸل يف سند الشحȩالنا ȼيدرج ȓكل شر
Ȝالبضائ ɂعل ƙمǖالت ȸادة مȦستɍا.  

                                               
 Û املادة 1986 ديسمƎ 23 الȞǩ Ź ɃǾديلƞ ȼوجǢ القانون الȎادر يف  1966Ûفا للقانون الȦرنسي الȎادر يف جوان

 الƔ نǨȎ علɂ أن الناȩل البحرɃ للبضائȜ يستȦيد مȸ اɋعȦاǒاǧ القانونية وƠديد املسؤولية Û مهما كان أساȃ 03رة
  . املرفوعة ȑدÛ Ȼ سواǒ كانǨ مسؤولية عقدية أو ǩقȎريية

ǣ Ǩضȩ ما Ȅاملـ ȼ ار233/01ادةǲانون التȩ ȸقضي أنـ مǩ Ɣرية الȎـة البحرية امل  ȼ " :دد املسؤوليƠة أيا كان ـ
…."   
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 ȳيلتز ÛȐويȞالت Ƞملبل ɂقرير حد أعلǩ ƗȞي Ȝللبضائ Ƀل البحرȩملسؤولية النا Ɔوالتحديد القانو
ǒسوا Ûاملضرور Ƃإ Ȼتسديدǣ  اخلسائر ȸع ȼمسؤوليت ǨققƠ إذا ما Ûȼأو املرسل إلي ȸأكان الشاح

  .Ƀ يȎيبهاǾسارة  الضرر الرار الɎحقة ǣالبضاعةÛ سواǒ عǩ ȸلȦها أو هɎكها أو اخل
 مȸ القانون البحرÛɃ لتحديد املسؤولية أن ɍ يȎرǳ الشاحȸ أو Ǯưلȼ 805وǩشترȓ املادة 

لɂ السȦينة وأن ɍ يدون هǾا التȎريǴ يف سند الشحȸ أو أية  وȩيمة البضائȩ Ȝبل شحنها ع
  .نقل أǹرư Ɂاǭلة

غري أن املɎحȘ مȸ الناحية الȞمليةÛ أن هǾا ناذر الوȩوع فالشاحȸ مضȖر للتȎريǣ Ǵقيمة 
Ûوعة  ǣمركيةƨمنها ا ǧوالشهادا Ȩائǭالو ȸعدد م ǯراǺتها ونوعها واستȞبيȖاصةǹ .  
  

ȝɉد اƩدار اȪȵ  ǦɆلȿǘȆȶȲل ɂȲ:  
ƷسǢ اƩد األعلɂ ملسؤولية الناȩل البحرǣ ÛɃالنȚر إƂ عدد الȖرود أو وحداǧ الشحȸ أو 
لبضاعة الƩ Ɣقها ȑرر أو ǹسارةÛ فالناȩل يȞوȏ كل ȑرر الɃǾ يȎيǢ املضرور دون أن 

Ȧي ȐويȞالت Ƞإذا كان مبل ȸرد أو وحدة شحȕ كل ȸانونا عȩ ȼوص عليȎد املنƩا ȁ ÛȬذل ȧو
مȸ  805كان حساب اƩد األعلɂ للمسؤولية علɂ أساȃ الوȁن ɍ يǮري أɃ مشȮلةÛ لȮون املادة 

Ƀود ن البحرȎن املقǚف Ûللبضاعة ƃمجاɋن اȁالو ȸم ȳيلوغراȮن وهي الȁوحدة الو ǧحدد 
ȏموȢال ȐȞǣ ريǮي Ûȸد ووحدة الشح.  

ȣɎ أو صندوȧ أو حزمة Ơمل كل واحدة رȩما   هو أن ǩوȜȑ البضاعة يف غColisفالȖرد  
  .و عɎمة ưيزة

  Ûردȕ كلمة ÛريةȎامل Ȑمة النقȮƮ Ǩد عرفȩد " وȞǣ Ǩد شحنȩ أن البضاعة ƗȞǩ اŒوȮǣ
ŏأو ما شا ȧورǣ هاȦليȢǩ Ź ǒر سواǮأو يف ا يف حزمة واحدة أو أك ɎǮم ȧها يف صندوȞȑوǣ أو ȼ

ǣ هاƹتحزǣ ɂȦرود  أو اكتȖال ȻǾوه ÛاőاǾǣ ينةȞون كل حزمة منها مȮǩ ǬيƜ رǣة أو شناȖǣرǖ
 عددها يف سند الشحÛȸ وعلɂ أساسȼ يتحدد اƩد األɂȎȩ ملسؤولية الناȩل عȸ هɎك البضاعة 

  .125" ها أǭناǒ الرحلة البحرية
ةÛ أما إذا دون فǚذا شحȸ الناȩل مɎǮ حاويةÛ وصرŏ ǳا يف سند الشحÛȸ يȮون الȖرد هو اƩاوي

ة ـمǾياعÛ لȮل واحد منهȴ عɎم ) 100( ة ـحاوية واحدةÛ ومائ:    د الشحȸ مɎǮ  ـ
 مǾياع ويȞوȏ علÛ100 ɂ يȮون الناȩل ȩد شحȸ حاوية واحدة و  )100. إƂ د1.د( 

                                               
  .580 ص2000 الȖبȞة الǮانية –كماƥ ȯدɃ /ون البحرɃ د
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666,67x   101 = 63.333,67 يةǣوحدة حسا ( D.T.S ) 
 Û وهǾا ما نǨȎ عليȼ الȦقرة 126

  . مȸ القانون البحرɃ اƨزائر805Ƀ مȸ املادة 
 ȸأما وحدة الشح( Unité )  سندǣ يل املدونȮأو ال ȴǲƩأو ا ȃأو املقيا Ûنȁفهي وحدة الو 
 وɍ يȞرȣ وŒȁاÛ  ( En vrac ) يف البضاعة الǩ Ɣشحȸ صبا أǣ Ƀدون ȢǩليÛȸÛ Ȥ وȮǩون ǹاصة

ا Ź التȎريǴ يف سند الشحȸ علɂ أن الوȁن هو الÛȸȖ سها أو حǲمها أو كيلهاÛ وعليȼ فǚذ
ȬلǾالوحدة ك Ǩكان ȳيلوغراȮن هو الȁأن الو ɂعل ǴريȎالت Ź وإذا ÛȸȖالوحدة هي ال .  

إذا اǹتلǨȦ الوحدة الواردة يف سند الشحȸ عǩ ȸلȬ الǩ Ɣراعي يف احتساب األجرة كانǨ و 
  .ǣ 127الوحدة الواردة يف السند

Ʈ Ǩد عرفȩا  وŒǖǣ رية الوحدةȎمة النقد املȮ "    : يلȮأو ال ȴǲƩأو ا ȃن أو املقاȁوحدة الو
 ǣسند الشحǣ ȸالنسبة للبضائȜ الǩ Ɣشحȸ مجلة دون رȖǣها أو ȢǩليȤ والƢ Ɓ Ɣيز إǣ ɍوŒȁا أو 

يȐ عند ا أو عددهاÛ ويف هȻǾ اƩالة ǩتǾǺ الوحدة املǮبتة يف سند الشحȸ أساȃ لتقدير التȞو
  .128"  أو التلȤ الɃǾ يȎيǢ الشحنة

  
  ǦɆلȿǘȆȶȲل ɂȲȝɉد اƩا ǡاȆǵ:  

 مȧ ȸ البحرɃ اƩد األعلɂ ملسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ عȸ اخلسائر 805حددǧ املادة 
 ƃالبضاعة كالتا ǢيȎǩ Ɣرار ال:  

  
 10000ȸرد أو وحدة شحȕ كل ȸية عǣوحدة حسا   
  30 ȸية عǣوحدة حسا  ƃمجاɋن اȁالو ȸرار مȑسائر أو أƝ ابȎي ȳكل كيلوغرا

ȨبȖامل ƅللبضاعة للحد األد  
 وǣالنسبة للتǹǖر يف ǩسليȴ البضاعةƞ Ûقدار يȞادȯ مرƙǩ ونȤȎ أجرة النقل  

املستحقة الدفȜ عند التسليȴ يف الوǨȩ املتȨȦ عليÛȼ علɂ أن ǩ ɍزيد علƭ ɂموع أجرة النقل 
  ل البحرɃاملستحقة ƞوجǢ عقد النق

  

                                               
126 Droit Maritime  -  René RODIERE  -  12éd  P294. 

 Ƀص/ د– النقل البحر Ȅالق– 260 علي يون ȬلǾد وك Û Ƀانون البحر/ Ƀدƥ ȯانية – كماǮة الȞبȖ2000 ال 
5.  

 Ƀدƥ ȯكما–Ȩǣالسا Ȝاملرج .  
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 مȸ القانون البحرɃ املتȞلقة Ɯساب اƩد األعلɂ 805وȩد استقɂ املشرع اƨزائرɃ نȌ املادة 
 املتȞلǣ ȨتȞديل اȦǩاȩية ǣروكسيل الدولية 1979لية الناȩل البحرɃ مǣ ȸروǩوكوǣ ȯروكسيل لسنة

  .ȴ إليÛ Țȼ وهǾا رغȴ كون اƨزائر ǩ Ɓن1924
) 02( وحدة حساǣية لȮل ȕرد أو وحدة شحÛȸ واǭنان 666,67التȞديلÛ مبلȠ لقد حدد 

 حساǣية لȮل كيلوغراȳ مȸ الوȁن اɋمجاƃ للبضاعة الƩ Ɣقها ȑرر أو ǹسارةÛ مȖǩ ȜبيȨ اƩد 
 املȞدلةǩ ÛضيȤ يف فقرőا األǹرية Ûɂ1924 غري أن املادة اخلامسة مȸ مȞاهدة ǣروكسيل لسنة

ة ليسǨ عضوة يف صندوȧ النقد الدوƃ أو أŒا ǩ Ɓنضȴ إƂ التȞديل وأن إذا كانǨ الدول    
 الداǹلي ɍ يسمǣ ǴتȖبيÛȨ حساب اƩد األعلɂ للمسؤوليةÛ كما ذكر أعƠ ÛȻɎديد املسؤولية 

  ƃكالتا  "   :  
  Ƞالنسبة ملبلǣ666,67 Ƀساوǩ يةǣوحدة نقدية10000 وحدة حسا   
  " وحدة نقدية   30وحدة حساǣية ǩ Ûساوǣ )02 ( Ƀالنسبة ملبلȠ اǭنان  

  
يف حƙ أن النȌ األصلي للمȞاهدة يقضي ǖǣنɍ ȼ الناȩل البحرɃ وɍ السȦينة ملزمون ǣدفȜ يف 

ȧوȦي Ƞمبل Ûالبضاعة ǢيȎǩ Ɣرار الȑرد أو وحدة 100اخلسائر واألȕ لȮل Ɨإسترلي ȼجني 
ɍإ Û Ɂرǹملة أȞǣ Ƞا املبلǾه ȯادȞأو ما ي Û بلȩ ȸا مŏ ǳرȎيمة البضاعة املȩة وȞبيȕ Ǩإذا كان 

  .ȩ Ûȸبل الشحȩ Ûȸد دونǨ يف السند
 والƠ Ɣيل ƞ 23/12/1986وجȩ Ǣانون 1966أما يف فرنساÛ فقد Ȟǩ Źديل ȩانون جوان 

 1979ة إƂ حساب اƩد األعلɂ ملسؤولية الناȩل املنȎوص عليها يف ǣروǩوكوǣ ȯروكسيل لسنة 
اǭنان وحدة حساǣية لȮل ) 02( وحدة حساǣية لȮل ȕرد أو وحدة شحÛȸ أو 666,67

ɂد األعلƩا ȨبيȖǩ Ȝم Ûرارȑسائر أو أƝ Ǩأصيب Ɣللبضاعة ال ƃمجاɋن اȁالو ȸم ȳرا.  
وعلɂ ذكر اƩد األعلɂ املȖبÛȨ يǮري الȦقǩ ȼساɍǗ يف حالةÛ الضياع أو اɎƬك اƨزئي لȖرد أو 

ȴفهل يقس Û Ƞمبل ɎǮ02 ÷ 666,67 مÝ .  
 ǣ ÛالنȦي ألن األمر ǣتȞلƜ Ȩد أعلɂ للمسؤولية  René RODIEREواƨواب حسǢ روƆ روديري 

  .ǣ 129تقدير لقيمة الȖرد
  

                                               
129 Droit Maritime – René RODIERE – 12em Ed. P295. 
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  ǦɆلȿǘȆȶȲل ɂȲȝɉد اƩا ǡاȆǵ ǥدǵȿ:  
 جنيÛ 100 ȼ اƩد األعلɂ ملسؤولية الناȩل ƞبلȠ 1924حددǧ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 

ȩ Ɨيمة ذهبية عȸ كل ȑرر أو وحدة شحÛȸ أɃ أنǣ ȼدفȜ التȞويȐ املستحȨ للشاحȸ أو 
 Ɣال ǧالتقلبا ȸم ȸاية للشاحƥ اǾويف ه ÛǢهǾيمة الȩ ȃأسا ɂا علǣسوƮ يȩالنقد الورǣ ȼل إلي

  .علȩ ɂيمة النقود الورȩية
 ȯوكوǩروǣ ǒجا Ż1968 حل ȼوفي Û  " ǢهǾال Ȭفرن ) "Ȯالبوان ȼاري ( ÛƗسترليɋا ȼنيƨل اƮ

 فرنȬ عȸ كل كيلو مȸ الوȁن اɋمجاƃ 30 فرنȬ عȸ كل ȕرد أو وحدة أو 10000 التحديد 
  .عة اƬالȮة أو التالȦة

 ɂعل ɃتوƠ Ɣالوحدة ال ÛǢهǾال ȬرنȦالǣ Ûود هناȎعيار 65,5واملق ǢهǾال ȸم ȳراȢ900 ميل 
Ȥل.  

 Û 1924 Û املȞدȯ ملȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 1979 لسنة وأǹرياǣ Ûروǩوكوǣ ȯروكسيل
 ȯوكوǩروǣ الوارد يف ǢهǾال ȬرنȦالǣ اخلاص Ǣالسح Ȩح ȯ1968 استبد Ǣالسح ȨƜ Û 

 ( Droit de tirage special )ص
130.  

 ǣالنسبة للدوÛ 14/12/1984 ȯ حيز التنȦيǾ يف 1979وȩد دǹل ǣروǩوكوǣ ȯروكسيل لسنة 
ȩصادȼإلي Ǩأو انضم ÛǨ.  
  

  :ȵدǩ ɁعȨȲ الǶǪدɅد الȪاƆɀȹ لȿǘȆȶȲلǣ ǦɆالȚȺام العام  
 Ȝللبضائ Ƀل البحرȩمسؤولية النا ȌƸ فيما ÛɃوالقواعد الواردة يف القانون البحر ȳاȮإن األح

  .واعد Ǔمرة
إǭارȼǩ وȩد رأɁ جانǢ مȸ الȦقȼ أن Ơديد املسؤولية مȸ النȚاȳ الȞاư ȳا يتƙȞ مȼȞ علɂ اȮǂمة 

قاǒ نȦسها أɃ دون أن يتمسȼǣ Ȭ الناȩل البحرÛɃ إɍ أن هǾا الرأɃ منتقدÛ لȮون Ơديد 
Ȕل فقȩلحة الناȎاصة وهي مǹ لحةȎمي مƷ وليةȳاȞال ȳاȚالن ȸون مȮأن ي ȸȮƹ ɍ ƃالتاǣو .  

  

                                               
 Ȝللبضائ Ƀالبحر ƃص/ د–ل الدو ɂمود عيسƮ دƥ305 أ.  
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  ǦɆلȿǘȆƫد اɅدƠ ȸȵ ǥاȺǮǪȆƫا ǧɍاƩا:  
  :لبحرɃ للبضائȜ مƠ ȸديد املسؤولية وهي هناك حاɍ ǧɍ يستȦيد فيها الناȩل ا

  
  ǒسوا ÛɃمدȞل الȩعمل النا ȸع ǰالبضاعة نتǣ حقةɎأن الضرر أو اخلسارة ال ƙبǩ إذا

ǫدƷ ȣررا سوȑ أن ȸوهو متيق ȣȁالضرر أو جا ǫمد إحداȞǩ  
   إذا ǩبƙ أن الضرر أو اخلسارة الɎحقة ǣالبضاعةÛ ناƟة عȸ إƵاȯ الناȩل  

  
تɍ ƙ يȮون الناȩل جديرا ǣالرعاية وǣالتاƷ ƃرȳ مȸ التمسǣ Ȭالتحديد القانوƆ فȦي هاƙǩ اƩال

  .ويلزǣ ȳتȞويȐ املضرور عȸ الضرر واخلسارة كلها) Ɯر809ȧ  . Ƀاملادة ( ؤولية 
Ý ȯاƵɋوا ɃمدȞمل الȞالǣ ودȎفما املق.  
 ȈȢال ȸيقترب م ɃمدȞمل الȞإن ال( Dol ) حȑل واȩد الناȎȩ ونȮي ȼيȦف  Ƃإ ɂȞا إذ يس

 Ȝتنƹ ل أوȞȦالǣ ȳل يقوȩفالنا ɃمدȞال ǖȖاخلǣ ȬلǾك ȼقȦال ȸم Ǣجان ȼوهو ما يسمي Ûالضرر ǫ
Ûȼأو املرسل إلي ȸالشاحǣ ررȑ ǫسيحد ȼاما أنƢ وهو مدرك "  ȯيف كل الدو ǒاستقر القضا

 Ȧ131سد كل ȎǩرÛȣ أمان الȈȢ مانȜ مȸ اɋفادة مƠ ȸديد املسؤولية أǾǹا ǣقاعدة أن الȈȢ ي
ȻددȎǣ ǨȦتلǹفقد ا ȴسيƨا."  

والɍ ȈȢ يȦترǣ ȏل علɂ املضرور أن يǮبتȼ كواȞȩة مادية ǮǩبȮǣ Ǩافة الȖرȧ املنȎوص عليها 
  

وكمǮاȯ علɂ الȈȢ مȸ جانǢ الناȩل إذا دون ȎǩرƷاǧ كاذǣة Ƭا عȩɎة ǣالبضاعةÛ يف سند 
  .ȖبيȞتهاÛȸǣ سواȞǩ ǒلȨ األمر ǣقيمتها أو

تحقȨ عندما يȞلȴ الناȩل أن فȞلȼ أو ي  ف ( La faute inéxcusable )أما اƵɋاȯ أو اخلǖȖ غري املȢتȦر 
ȼǣ ȳيقو ȣسو ɃǾل الȞȦال ȸمع ع Ȝالبضاعة ومǣ رارȑسائر وأǹ ǫإحدا Ƃإ Ƀأن يؤد ȼنǖش ȸ

ȼعلي ȳيقد.  
اخلǖȖ الɍ ɃǾ يرȮǩبȼ الناȩل الȞادɃ إذا وجد  هو ( La faute inéxcusable )اخلǖȖ غري املȢتȦر و 

ǫكتراɍا ȳالواعي أو عد ǖȖاخل ȬلǾك ɂويسم ÛȣروȚال Ȅ.  
Û 1966 الȦرنسيÛ الƔ عدƞ ȯوجبها ȩانون جوان 1986 مȩ ȸانون 28وهǾا ما أȑافتȼ املادة 

  . إƂ جانǢ الǨ( La faute inéxcusable )ȈȢ شرȓ اخلǖȖ غري املȢتȦر

                                               
 Ƀد–ون البحر / Ƀدƥ ȯة – كماȞبȕ 2000 ص Û 588.  
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 ǭǚǣباÛ ǧدǩ ÛاȜǣ الناȩل البحرɃ للبضائÛȜ إƂ جانǢ إمȮانية التǺلȌ مȸ املسؤوليةويستȦي
 مȸ القانون البحرÛɃ مƠ ȸديد Ɂ803 حاǧɍ اɋعȦاǒ القانونية املنȎوص عليها يف املادة

Ƀل البحرȩالنا ɂعل ȨبȖǩ Ɣال ȳاȮالقواعد واألح Ǣحس ÛȬلǾولية ك.  
 Û ويبقɂ السؤاȯ 132 الناȩلÛ هو ǩاȖǩ ȼȞǣبيقا للقواعد الȞامةوȩد سبقǨ اɋشارة إƂ أن مندوب

Ý لȩا للناȞǣاǩ ȸاملناولة املينائية والتشوي ȯمقاو ƎتȞهو هل ي ȼسȦن ǳرȖي.  
Û وهǾا هو اƩاÛȯ "  املقاوȯ البحرɍ Ƀ يȞد ǩاȞǣا للناȩل "  كماƥ ȯدǖǣ ÛɃن  /ƶيǢ د

ناولة املينائية ومقاوȯ التشويɍ Ûȸ يȞتƎان ǩاȞǣان للناȩل ة للقانون البحرɃ اƨزائرÛɃ فمقاوȯ امل
ȼƩاȎديد املسؤولية املقررة لƠو ǧاǒاȦعɋا ȸيدان مȦيست ɍ ƃالتاǣو Ȝللبضائ Ƀ.  

ǩسرɃ علɂ املقاوȯ "  مȩ ȸانون التǲارة البحرية املȎرǩ ɃنȌ علɂ أنȼ  151غري أن املادة 
Ȏديد املسؤولية املنƠ ȳاȮأح Ƀ ا القانون 233وص عليها يف املوادǾه ȸم ."  

ويف فرنساÛ يȞتƎ مقاوȯ املناولة املينائية والتشويȸ مȸ مساعدɃ التǲهيزÛ إƂ جانǢ وكيل 
 Û وǣالتاƃ فهو  Û Consignataire du navire ووكيل السȦينة  Consignataire de cargaisonة 
 مȩ ȸانون جوان ǒ55اÛǧ كما جاǒ هǾا يف نȌ املادة   مȸ اɋعȦا– حسǢ الȦقȼ والقضاǒ -د
1Ȝللبضائ Ƀل البحرȩررها املشرع للناȩ Ɣال ǧاǒاȦعɋوا ǧاǒناǮستɍا ȄȦوهي ن ÛرنسيȦ133 ال  

 مȩ ȸانون جوان 54ستȦيد مقاوȯ الشحȸ والتȦريȠ مƠ ȸديد املسؤولية استنادا إƂ نȌ املادة 
1 134.  

                                               
 مȸ القانون املدƆ علɂ أن مسؤولية املتبوع عȸ أعماǩ ȯاǩ ȼȞǣقتضي وجود عȩɎة ǩبȞية ǖǣن يȮون املتبوع لȼ 137دة Ȍ املا

  .Ȟلية يف الرȩاǣة والتوجيȼ وأن يȮون اخلǖȖ املرǢȮǩ وȜȩ حاǖǩ ȯدية الوșيȦية أو ǣسببها
133 Droit Maritime  -  René RODIERE  -  12ed  P208. 

 إƂ أن املشرع الȦرنسي ȩاǣ ȳتوحيد النȚاȳ القانوƆ للناȩل البحرɃ للبضائȜ مȜ نȚاȳ مقاوȯ التشويȸ واملناولة املينائية ɋشارة
  .1986 ديسمƞ 23 Ǝوجȩ Ǣانون Ȟǩ1966ديل يف ȩانون جوان 
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ƤالƦال ƚالمطل  
  لمسƐوليــةدعــوǹ ا

  
  

حƹ Ɠارȃ املضرور حقȼ يف اȎƩوȯ علɂ التȞويÛȐ مȸ جراǒ الضرر الɎحǣ ȼǣ ȨسبǢ اخلسائر 
رار الƔ أصاǣ ǨǣضاعتÛȼ يلǖǲ إƂ استȞماȯ حقȼ يف املȖالبة القضائيةÛ الȮǩ Ɣون ǣواسȖة 

 ȸوص عليها يف املواد مȎاملن ǧاǒجراɋوا ȓالشرو Ǣحس ÛȜرفǩ Ɣال Û Ɂ12إ  Ƃ26 انونȩ ȸم 
  .ǒاǧ املدنية

 مȩ ȸانون 459وشروȩ ȓبوȯ الدعوɁ أماȳ القضاÛǒ هي الشروȓ املنȎوص عليها يف املادة 
 ȼأن Ƃا األوőقضي يف فقرǩ Ɣال ÛȬلǾاملدنية ك ǧاǒ " ȳأما Ɂدعو Ȝألحد أن يرف ȁوƶ ɍ

 وȩد سبȨ التȞرȏ اƂ -". ذلǒ Ȭ ما Ɓ يȸȮ حائزا لȦȎة وأهلية التقاȑي ولȼ مȎلحة يف
ȯل األوȎȦيف ال ȓو الشرو ǧاǒ-.   

 مȸ القانون البحرɃ 745أما اƨهة القضائية املǺتȎة Ʈليا لنȚر الدعوÛɁ فقȔ نǨȎ املادة 
 ȼن " Ǣليميا حسȩة إȎتǺالقضائية امل ǧهاƨا ȳأما Ƀقد النقل البحرȞǣ ȨلȞتǩ Ɣالقضايا ال Ȝرفǩ

  ". الȞاȳ  القانون
ȼ أحȮاȳ الȦقرة األوƂ مȸ املادة ـاÛȳ املتȞلǣ ȨاǹɍتȎاص اǂليǩ ÛضمنتـÛȼ فاملبدأ الȞـوعلي

يȮون اǹɍتȎاص للǲهة القضائية  :    " ǖǣنȼمȩ ȸانون اɋجراǒاǧ املدنية الǩ Ɣقضي ) 08(
ȯ املنقولة ودعاوɁ اƩقوȧ قȜ يف دائرőا موȸȕ املدعɂ عليǣ ȼالنسبة للدعاوɁ اخلاصة ǣاألموا

 Ɓ نǚف Ûاصǹ ليƮ اصȎتǹا ɂفيها عل Ȍين Ɓ Ɣال Ɂالدعاو Ȝيف مجي ȬلǾقارية وكȞية الȎ
 Ûȼامتȩل إƮ اőيف دائر Ȝيق Ɣهة القضائية الǲاص للȎتǹɍود اȞي ÛȣروȞم ȸȕمو ȼعلي ɂلمدع

ها ǹǓر ـائية الواȜȩ يف دائرǩة القضـة مȞروÛȣ فيȮون اǹɍتȎاص للǲهـƁ يȸȮ لƮ ȼل إȩام
ȼل ."  

 ȳاȮأح Ƃاستنادا إ ȼوعȑومو ȼلȮش ǢسƜ ɃارƟ ÛȜللبضائ Ƀون عقد النقل البحرȮرا لȚون
ƙ02 ة 03 وȞǣقرة الساȦال ȼعلي ǨȎن ɃǾال ǒناǮستɍا ȨبيȖǩ ȸد مǣ ɍ ÛɃارǲالقانون الت ȸم 

 املواد التǲاريةÛ غري اɋفȃɎ يف :    " ǩ ƔنȌ علɂ أنȼالدة التاسȞة مȩ ȸانون اɋجراǒاǧ املدنية
 أماȳ اƨهة القضائية الŹ Ɣ الوعد يف دائرة اǹتȎاصها وǩسليȴ البضاعةÛ أو أماÛ ȳوية القضائية

  ".القضائية الƔ كان يتǩ ƙȞسديد الǮمȸ فيها
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ǩ Ɣاملسؤولية ال Ɂر دعوȚنǣ لياƮ ةȎتǺامل Ûهة القضائيةƨفا ÛȜللبضائ Ƀل البحرȩد الناȑ Ȝرف
 ȸȕاصها موȎتǹدائرة ا ȸمȑ Ȝيق Ɣمة الȮلي للمحǂاص اȎتǹɍل اȞƟ Ɣال ȳاȞللمبدأ ال 
ɂ عليÛȼ هي اƨهة القضائية الŹ Ɣ الوعد يف دائرة اǹتȎاصها وǩسليȴ البضاعةÛ أو أماȳ اƨهة 

  .ئية الƔ كان يتǩ ƙȞسديد الǮمȸ فيها
ȸȮƹؤون إليها يف حالة وǲيل Ɣهة القضائية الƨا ɂعل ÛقدȞيف ال ȧاȦǩɍا Ûاعƕال ȣراȕأل 

ون اɋجراǒاǧ ـ مȩ ȸان28دÛ وهǾا Ȗǩبيقا ألحȮاȳ املادة ـȣ الɃǾ يقǣ Ȝينهȴ أǭناǩ ǒنȦيǾ الȞق
  .Û الǩ ƔسمǴ ألȕراȣ الȞقدÛ اǹتيار اȮǂمة املǺتȎة Ʈليا لȞرȏ نزاعهȴ عليها

 اŎلȄ القضائيÛ التاȞǣة إليȼ اȮǂمة ƯتȎا يف نȚر اɍستǞناȖǩ Ûȣبيقا ألحȮاȳ الȦقرة ويȮون
  . مȸ نȄȦ املادة
 دون النȌ الȞرȞƟ ÛŸل 745لÛȬ وجود فقرة ǭانية  يف النȌ الȦرنسي للمادة ǾواملɎحȘ ك

  .يȎȠاص اǂلي للمحȮمة الƔ يقȜ يف دائرة اǹتȎاصها ميناǒ الشحȸ والتȦر
 مȸ القانون املدÛƆ فǚن أȕراȣ 106ونȚرا لȮون الȞقد هو شريȞة املتȞاȩديÛȸ وفȨ أحȮاȳ املادة 

ÛقدȞيف ال ȧاȦǩɍا ȴنهȮƹ ÛȜللبضائ Ƀينة أولنقل البحرȞمة مȮǂ اصȎتǹɍل اȞج ɂعل ɂعل
ǒالقضا ɂعل ȴنزاعه ȏبل عرȩ ȴيȮالتح Ƃإ ǒ.  
  أو يف عقد  ɂClause d’arbitrage شرȓ التحȮيȴ  وȩد يǾكر هǾا يف صلǢ الȞقدÛ ويسم

 Ɣال Ûعةȁالتحديد املنا ȼوج ɂعل ȸوأن يتضم Ûǳوȑوǣ ȼعن ƎȞأن ي ȓشرǣ Ûينل Ûإليها ȣرȎ
 ɍ ȼوعلي Ûاصةǹ ſاȎمي مƷ فهو ÛȳاȞال ȳاȚالن ȸم Ȅلي ȼنȮل ÛقدȞال ȣراȕملزما أل ȓن الشر

مȸ هنا ȸȮƹ كǾلÛȬ لȎاحǢ املȎلحة التناȯȁ عنȼ واللǲوǒ للمحȮمة إǭارȼǩ مǩ ȸلقاǒ نȦسهاÛ و
ǒالقضا Ƃة إ..  

املواد ( والتحȮيÛȴ الɃǾ نȚمȼ املشرع اƨزائرɃ يف الȮتاب الǮامȸ مȸ القانون اɋجراǒاǧ املدنية 
44 Ƃبل  ) 451 إȩ ȸاملقررة م ȳاȮاألح Ûȼنǖشǣ Ȝأما اخلارجي فتتب Û Ɨȕالو ȴيȮالتحǣ اصǹ

  . الدولية للتǲارة
ȕمشار Ǩضمنǩ ار  ـوإذاƶة إCharte-partieيȮالتح ȓإصدار سنـ  شر Ź Ż Ûȴـ Ûȸد شح

هاÛ وأحاȯ إƂ شرȓ التحȮيȴ الوارد ŏا فǚن الشرȓ املǾكورÛ يȞتƎ مȑ ȸمȸ شروȓ سند 
ȼاملرسل إلي ȴا فيهƞ Ûȸسند الشح ȣراȕكل أ ȼǣ ȳويلز Ûȸ135.  

                                               
 Ƀدƥ ȯص–كما Ȩǣالسا Ȝ622 املرج.  
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 ÛȴيȮمزايا التح ȸي ومȑالتقا ǧاǒجراɋ فاɎǹ سرعةǣ ȣراȕاأل ƙǣ اعƕال ȐȦǣ Ǵيسم ȼأن
ة واملȞقدةÛ كما أن الƕاع يȞرȏ علɂ أشǺاص Ǝǹ ȴƬة واسȞةÛ ودراية يف القضايا البحرية 

  .افة إƂ السريةÛ وهǾا كǾلɎǹ Ȭفا لɊحȮاȳ القضائية الƢ Ɣتاǣ ȁالɎȞنية
وȩضاÛǒ أنƶ ȼوȁ التناȯȁ الȎريǴ علɂ شرȓ اللǲوǒ إƂ غري أنÛȼ ومȸ املتȨȦ عليȼ فقها 

ȴ136ي.  
  ƙتȖإليها يف نق ȧرȖنت Ûاملسؤولية Ɂدعو ȯناوǩ ولتسهيل:  

  
  ɍȿǕ:ȯاملسؤولية يف فرع أو Ɂدعو ǧاǒإجرا      

  
      ǩقادȳ الدعوɁ يف فرع ǭان:ǭاɆȹا  

                                               
  .237 دار النهضة الȞرǣية  صȕ  1997بȞة -مد الȦقي   عاƮ Ȥȕ/  د-حȮيȴ يف املناȁعاǧ البحرية  
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  ǧرع األو:ǹالدعــو ƟاƊإجرا      
  

ǧ املǾكورة ǓنȦاÛ واملتȞلقة إيداع الȞريضة اɍفتتاحية Ȯǣتاǣة ȑبȔ اȮǂمةǣ Ûاȑɋافة إƂ اɋجراǒا
ȸاملواد م ȳاȮأح Ƃضور استنادا إƩاǣ Ȥ12ي Ƃ26 إ ȸد مǣ ɍ Ûاملدنية ǧاǒجراɋانون اȩ ȸم 
  . مȸ نȄȦ القانون459شروȓ الدعوɁ املنȎوص عليها يف املادة 

يف املȖالبة القضائيةÛ أشǺاصƮ Ûل وسبǢ وأشǺاص الȖلǢ وكȮل الدعاوǣ ɍ ÛɁد مǩ ȸوافر 
 Ɂالدعو ȣراȕا أƵ ئي   :ȼعلي ɂاملدعي واملدع.  

  
Ǖ  .  يȝدƫا: Ûسارةǹ رر أوȑ اŏأصا Ɣيف البضاعة ال ȨƩا Ǣوصاح ÛɁالدعو Ȝهو راف    

ن الشاحȸ أو  هɎكها أو ǩلȦها أو وȜȩ الضرر ǣسبǢ التǹǖر يف ǩسليمهاÛ وهو إما أن يȮو
  .ل إليÛȼ أو أɃ حامل شرعي لسند الشحȸ وǣالتاƃ صاحǢ اȨƩ يف البضاعة

وحامل السندÛ هو الشȌǺ الɃǾ يقدȳ السند عند الوصوÛȯ إذا كان السند ƩاملÛȼ أو يȮون 
 ȌǺفهو الش Ûري ألمرǹا األǾأما إذا كان ه Ûȸيف سند الشح ɃǾال ȌǺالش ȴاس ƃالتاǣ وهو

Ȯǩ  ويلهاƠ ويف حالة ÛȻيقة ألمرǭا:    ون الوƬ هرȚر مǹǓ.  
 Ûيف البضاعة ȨƩا Ǣل صاحƮ حل ɃنوȞي أو مȞبيȕ ȌǺش Ƀأ ÛȬلǾون مدعيا كȮد يȩو

 ȸع ÛȴهȖǣير ɃǾال ƙمǖعقد الت ɂقتضƞ ȼأو املرسل إلي ȸالشاح ȐويȞتǣ ȳيقو ɃǾال ȸملؤم
Ʈ لƷ Ż Ûالبضاعةǣ حقةɎرار الȑئر واأل Ƞبلƞ Ƀل البحرȩالبة الناȖمل Ûȼأو املرسل إلي ȸل الشاح

 ȯلوƩا Ɂدعوǣ ɂسمǩ وهي ما ȐL’action récursoire  .   
  
ǡ  .  ȼɆȲȝ ɂȝدƫيف :ا Ǣاملتسب ȼونȮل Ȝللبضائ Ƀل البحرȩون غالبا الناȮفي Ûȼعلي ɂأما املدع    

أو ) موȜȩ سند الشحȸ ( ناȩل املتȞاȩد  اخلسائر واألȑرار  ǣالبضاعةÛ ويستوɃ أن يȮون هو ال
ȴ ـل الȞȦليÛ يف حالة اȦǩاȧ الناȩل املتȞاȩد مȜ ناȩل ǹǓر لتنȦيǾ عقد النقل البحرÛɃ دون عل

  .Ûȸ أو الناȩلون املتتاȞǣون يف حالة النقل املتتاƞ ȜǣوجǢ سند شحȸ مباشر
ة البحرية املȎرɃ أنȸȮƹ ȼ مقاȑاة  مȩ ȸانون التǲار144 فقرة أوƂ واملادة 19وǩقضي املادة 

  . ǣاعتبارȻ نائȩ ǢانوƆ عȸ الناȩلÛ إذا كان هو اŎهز ووكيل السȦينة ȦȎǣتȼ وكيɎ عȸ الناȩل
وɍ يوجد مقاǾƬ Ɏǣيȸ النƙȎ يف القانون البحرɃ اƨزائرư ÛɃا يتƙȞ مȼȞ الرجوع إƂ القواعد 

باشرة علɂ املتسبǢ يف الضررÛ إذ Ǣƶ أن ǩرفȜ الدعوɁ مÛ ȸ وǣالتاƃ فدعوɁ املسؤولية ǩرفȜ م
  . مȩ ȸانون اɋجراǒاǧ املدنية459صȦة علɂ ذɃ صȦة Ȗǩبيقا ألحȮاȳ املادة
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 ȸȮل ÛهماƧاǣ ÛرفانȎما يتŒاملا أȕ Ûاألصيل ȸة عǣما نياőاȑمقا ȁوƟ ɍ Ûوالوكيل Ǣوالنائ
  .انونية إليÛȼȼ والتȎرȣ الɃǾ يقومان ǩ ȼǣنȎرǭǓ ȣارȻ الق

  
  ǦɆلȿǘȆƫا Ɂɀȝǻ امȮǵǕ:  

عندما يرفȜ املدعي دعواȑ Ȼد الناȩل البحرɃ للبضائÛȜ يتƙȞ عليȼ إǭباǧ الضرر مȸ أجل 
Ȼمقدار ȬلǾدد كƷو ÛȐويȞالت ɂعل ȯو.  
مȸ القانون البحرɃ اƨزائرÛɃ للمرسل إليȼ أو مȸ  788ة وهǾا ما جȞل املشرعÛ يسمǴ يف املاد

  .ستȳɎ البضاعةÛ التحقȨ مȸ أƵيتها وحالتهاÛ عندما ǩقدȳ لȼ مȩ ȸبل الناȩل عنȩ ȼبل ا
ȸ أو ـÛȼ يف حالة الȦقدان أو الضرر األكيديـوǢƶ أن يتȞاون كǾلÛȬ الناȩل واملرسل إلي

املادة ( Ûƙȑ علǩ ɂقدƇ مجيȜ التسهيǧɎ املȞقولة لتȦتيȈ البضائȜ والتحقȨ مȸ عدد الȖرود 
   ).انون البحرɃ مȸ الق 02

وللناȩل واملرسل إليȩ Ûȼبل ǩسليȴ البضاعةÛ مȞاينتها عȕ ȸريƎǹ ȨةÛ وإذا ǖǩكد فɎȞ وجود 
لÛ ويتحمل كǾلȬ مȎاريȤ ـة التȞويȐ عنها علɂ عاȨǩ الناȩـ أو ȑرر ŏا ǩقȜ مسؤولي

   ).مȸ القانون البحرɃ  789/01املادة (   
  .تɂȦ املرسل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوǣ Ɔتحرير Ʈضر ǾǣلȬوإذا كانǨ هȻǾ اخلƎة حضوريةÛ اك

 ȼȞم ƙȞا يتư ÛةƎاخلǣ اصةǹ ǧاǒإجرا ɂعل Ȍين Ɓ ÛɃزائرƨا Ƀأن القانون البحر ÛȘحɎوامل
 ȸاملواد م Ƃ47ع إ Ƃ55 إ ɂعل Ȍنǩ اŒغري أ Ûاملدنية ǧاǒجراɋانون اȩ ȸكون  م ǒة إجراƎاخل

ȑفالقا ÛȨالتحقي ǧاǒيف جرا ȼالنسبة إليǣ ÛȔفق Ƀاستشار Ƀة رأƎر واخلǹǓ دليل Ûȼون لديȮي ي
مقدارư ÛȻا كان يتȖلƠ  Ǣديد فنيةÛ أما يف القانون البحرÛɃ فاخلƎة ǭɋباǧ الضرر و و ǩقنية

  .ǹ ǧاصة
 ȳيقو Ûالبضاعةǣ حقةɍ رارȑسائر وأǹ وجود ɎȞف Ǩبǭو Ûغري حضورية ÛةƎاخل Ǩأما إذا كان

يف ميناǒ التحميلȩ Ûبل أو يف وǩ ǨȩسليȚȦƠ ȴاȼǩ ل إليȼ أو مǮƹ ȸلǣ ȼتبليȠ الناȩل أو Ǯưلȼ كتاǣيا
عةÛ وإذا Ɓ يقǾŏ ȴا اɋجراȞǩ ÛǒتƎ البضاعة مستلمة كما Ź وصȦها يف سند الشحȸ إƂ غاية 

ȄȮȞال .  
 يتȞلǷ22/10/1996 Ȩ يف و Ɵدر اɍشارة هناÛ اƂ أن اȮǂمة الȞليا ȩضǨ يف ȩرار مؤر

 ȴȩيف املادة 585241ية ر ȼوص عليȎسي املنȮȞل الدليل الȮرريشǂاينة اȞضر املƮ 790 أن 
قانون البحرɃ وان عدǩ ȳقدƇ التحȚȦاǧ يف املهلة اǂددة ɍ يؤدɃ اƂ رفȐ الدعوÛɁ ادن ما 

 Ý ȼȕاشترا ȸة م.  
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 أياȳ عمل ة عنها يȮون يف Û137ǭɎǭ ȯɎǹ فǚن التبليȠوإذا ȸȮǩ Ɓ اخلسائر واألȑرار șاهرة
   Ȝالبضائ ȳɎاست ȸانية /790املادة (  مǭ فقرة Ƀالقانون البحر ȸم.(   

ا كانǨ حالة البضائƮ Ȝققا ذوǩضيȤ املادة يف فقرőا األǹرية أنɍ ȼ جدوɁ مȸ التبليȠ الȮتاŸ ا
  .حضوريا عند استɎمها
ƨاملشرع ا ȧرȦي Ɓو Ȥك أو التلɎƬار عند اȖǹاأل ƙǣ ɃرȎامل ȻريȚل نȞغرار ما ف ɂعل Ƀزائر
  .ǹري يف ǩسليȴ البضاعة

 مȩ ȸانون التǲارة البحرية املȎرɃ علɂ 239/01فȦيما يتȞلǣ ȨاɎƬك أو التلÛȤ نǨȎ املادة 
ȩر الناȖƸ لتسلمها أن ȳيتقد ȸم ɂعل Ǣƶ هاȦلǩ ك البضاعة أوɎك أو يف حالة هɎƬاǣ ȼǣل كتا

 يف ميȞاد ɍ يتǲاوȁ يومي الȞمل التاليƙ ليوǩ ȳسليȴ البضاعة وإɍ أفترȏ أŒا سلمƜ Ǩالتها 
 ȁاهر جاș غري Ȥك أو التلɎƬوإذا كان ا ÛȬذل ȤالƸ ما ɂالدليل عل ȳيقو Ɠح ȸيف سند الشح

  ".لبضائȜ اȖǹɋار ȯɎǹ اخلمسة عشر يوما التالية لتسليȴ ا
ȴوالتسلي ÛليȮزئي دون الƨك اɎƬوا Ȥون يف التلȮار يȖǹɋفا.  

وƷ Ɓدد املشرع شǹ ɎȮاصا ǣالتبليȠ أو اȖǹɋارÛ إذ يȦȮي أن يȮون كتاǣيا سواǒ علɂ سند 
 Ȩريȕ ȸع Ƀضائي أȩ عقد غري ɂقتضƞ أو ȯالوصوǣ ارȞإش Ȝعليها م ɂرسالة موص Ǣوجƞ أو ȸ

  . ȩضائي
ملǮار أماȳ اƨهة القضائية املǺتȎة Ȟǣ Ûدǩ ȳبليȠ التحȚȦاǧ هو دفȞǣ Ȝدȩ ȳبوȯ دعوɁ والدفȜ ا

 ƙȞل يتǣ ÛسهاȦن ǒلقاǩ ȸم ȼǣ ǒمة القضاȮǂا ȬلƢ Ɏف ÛȳاȞال ȳاȚالنǣ ȨلȞيت ɍ Ȝوهو دف Ûولية
ȼǣ Ȭأن يتمس Ƀل البحرȩلنا.  

تȞلقة ƞسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائÛȜ أما عȸ املدة اǂددة للتبليÛȠ فǚن النȎوص والقواعد امل
  . وǣالتاƶ ɍ ƃوȁ لȕɊرȣ اȦǩɍاȧ يف عقد النقل البحرɃ علɂ ما ƸالȦها

  
 ǼانƦرع الǞال:    ǹولية تقادم دعوƐالمس      

  
  .حȨ إجرائي وحȨ موȑوعي:    التقادȳ نوعان  

ÛǢسȮم ȳقادǩ أو Ȕمسق ȳقادǩ ون إماȮي Ûوعيةȑاملو ȧقوƩي اȦف ȨƩيف ا ȼأن ƙيف ح 
 مȸ القانون 744 و Û 743 742ئي ǩقادȳ مسقÛȔ وȩد نȌ عليȼ املشرع اƨزائرɃ يف املواد

  .ÛɃ138 وهو ǩقادȎȩ Ûȳري املدة
                                               

ǧاȚȦالتح Ƞ  Lettre de réserves    املادة Ȍار يف نȖǹاألǣ ɂهو ما يسم Ƀزائرƨا Ƀانون 239يف القانون البحرȩ ȸم 
ɃرȎالبحرية امل .  
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إذا ƹ Ɓارȃ الشاحȸ أو املرسل إليȼ أو املضرورȦȎǣ Ûة عامةÛ حقȼ يف اɍلتǲاǒ إƂ القضاǒ أو 
اǂددةÛ يف نȌ القانونÛ سقȔ حقȼ يف الدعوǣ ÛɁاعتبارها الوسيلة ة القضائيةȯɎǹ Û املدة

ȨƩا ȯما.  
ةÛ ـلقد فرǨȩ املواد املǾكورةƙǣ Û الدعاوɁ الناƟة عȸ عقد النقل البحرɃ أɃ املسؤولية الȞقدي

والدعاوɁ الناƟة عȸ الȦقدان أو األȑرار الȎǩ ƔيǢ البضائȜ املنقولة ƞوجǢ سند   ) 742
 ȴسلǩ أن Ǣƶ كان ɃǾال ȳالبضاعة أو اليو ȴسليǩ ȳيو ȸم ƙرور سنتƞ Ȕسقǩ Ƃاألو ǨلȞǲف Ûȸ

  .الǮانية ƞرور عاȳ واحد
ةÛ علɂ أنƢ ȸȮƹ ȼديد هȻǾ ـȩضǨ يف فقرőا الǮاني) القانون البحرɃ مȸ  ( 743غري أن املادة 

ة املنقولة ƞوجǢ  ـألȑرار الɎحقة ǣالبضاعأɃ يف حالة الدعاوɁ الناƟة عȸ الȦقدان أو ا(   
 ȸد الشح ( Ȝرف ȼعلي Ǣǩرǩ ɃǾال ǫادƩوع اȩد وȞǣ Ûȣراȕاأل ƙǣ ȳƎم ȧاȦǩاǣ ƙعام Ƃإ

Ɂ.  
ويف "  علɂ أنǣ 04 ȼند 06 فقرة Û 03 فتنȌ املادة 1924أما مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 

سؤولية ناشǞة عȸ هɎك أو ǩلȤ إذا ǩ ƁرفȜ الدعوɁ يف ألحواǩ ȯرفȜ عȸ الناȩل والسȦينة كل م
 ȼسليمها فيǩ يȢكان ينب ɃǾال Ǹالتاري ȸالبضاعة أو م ȴسليǩ ȸسنة م ."  

وƶ ɍوȁ اȦǩɍاȧ علɂ مدة أȩل مȸ سنةÛ ألن هǾا يȞد ȦơيȦا ملسؤولية الناȩلÛ وهو ǣاȕل استنادا 
ȁ اȦǩɍاȧ علɂ أن يتȴ التقادȳ يف مدة ǩزيد علɂ السنة  مȸ املȞاهدةÛ غري أنƶ ȼو08 فقرة 03دة
  ).فقرة أوƂ /05ة

Û علɂ إمȮانية رفȞها  مȸ القانون البحرɃ 744وفيما ȌƸ دعوɁ الرجوعÛ فقد نǨȎ املادة 
Ȟد انقضاǒ املدة املǾكورة يف املادة الساǣقةÛ علɂ أن ǩ ɍتȞدǭɎǭ Ɂة أشهر مȸ اليوȳ الɃǾ يسدد 

Ɂالدعو Ƞبليǩ ȼسȦهو ن ȴون استلȮأو ي Ûȼǣ ǢالȖامل Ƞالرجوع املبل Ɂدعو Ȝرف ȸ.   
 Ƀل البحرȩفالنا ÛمليȞال Ȝȩريها الواǮي Ɣال ǧالياȮشɍا ƃشارة اɍا ȸد مǣ ɍ ȧو يف هدا السيا

 ÛɁيف الدعو ȼل املرسل اليƮ لƠ Ɣال Ûƙمǖشركة الت ȣرȕ ȸم ȼǩاȑمقا- Ƞمبل ȼها لȞد دفȞǣ 
Ȑ- املادة ȳاȮأح Ȩاع وفƕيف ال ȸالتشوي ȯاملناولة املينائية ومقاو ȯمقاو ȯاǹادǣ ȳيقو Û 81 

ا ادǹاɍ يف الƕاع و Ǿا ǹوفا مȸ فواǧ اɇجاȯ القانونيةÛ اɍ أن هǾنون اɍجراǒاǧ املدنيةÛ وه
  .كورة أعǾȻɎدعوɁ رجوعȦƞ Ûهوȳ املادة امل
ɍاǣ و ȼكما أن املرسل الي ɂان علȞȩد يوȩ ȼȞم ǧدȩاȞǩ Ɣال ƙمǖشركة الت Ƀأ ȸاملؤم Ȝم ȧاȦǩ

Ǣرغǩ وعندما Ƿغري مؤر ȯه–حلو Ǿ ريةǹاأل Ȼ– Ƞا ملبلƬ ȼارجاع ȳعد Ǣسبǣ لȩاة الناȑيف مقا 
                                                                                                                                                                                    

 عامة يǾǹǖ املشرع عادة ǣالتقادȳ القȎري املدة Û دȳ إما ȕويل أو متوسȔ أو Ȏȩري املدة Û ويف القانون التǲارȦȎǣ Û Ƀة
  .ما ǩتȖلبȼ التǲارة مȸ سرعة
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لȬ هو ذɃ دفȞتȼ اƂ املرسل اليȖǣ ȼريقة ودية عندها يقوǣ ȳتǖريǸ الȞقد وȩد يȮون ليȐǾ Ȅ ال
  .Ǹ اƩقيقي

غȴ أن إǭارة التقادÛȳ كدفȜ أماȳ اƨهة القضائية الǩ ƔنȚر الƕاعÛ ليȄ مȸ النȚاȳ الȞاÛȳ إɍ أن ور
 Ûا القانونŏ Ǵيسم Ɣالة الƩماعدا ا ÛتهاȦالƯ ɂعل ȧاȦǩɍا ȁوƶ ɍ Ûعليها املشرع Ȍن Ɣل

  .لنȚاȳ  الȞاȳ و اɇجاȯ يف ȩانون اɍجراǒاǧ املدنية اƨزائرɃ مȸ ا النȎوص Ǔمرة
 Ȝȩغري أن الوا Ûوعياȑليا أو موȮا شȞدف Ȼاعتبار ȯحو Ûǒوالقضا ȼقȦال Ȥتلǹا ȳالتقادǣ Ȝوالدف

  .ي القوȮǣ ȯونȼ دفȜ شȮليÛ ومرد ذلȬ أنȼ يرد علɂ الدعوÛɁ أɃ علɂ حȨ إجرائي
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ƤلƦال ǨǆǞال  
 Ǩولية الناقƐة بمسǅمة القانونية الخاǒتعدد األن

ǶلƱوتدا ǔائǊللب ǻالتشوين بحر ǧولية مقاوƐمس ǔا م
  والمناولة المينائية

  
  

ȼشارة إليɋا Ǩاخلكما سبق ȸع Ȝللبضائ Ƀل البحرȩن مسؤولية الناǚف Û حقةɎرار الȑسائر واأل
 الناȩل ȕǖǣراȣ عقد النقل البحرÛɃ أو الȢري األجنƑ عÛ ȸ أو غريها مȸ األȑرار الƔ يلحقهاعة

  .Û وهǾا حسǢ الضرر والȖرȣ املضرورو ǩقȎريية أو مȦترȑة أ إما أن Ȯǩون Ȟǩاȩدية
Û فقد نȴȚ أحȮامÛȼ ا لȮون عقد النقل البحرɃ للبضائÛȜ هو عقد دوǣ Ûƃالدرجة األوƂونȚر

Ʈ Ûاولة منها لتوحيد النȚاȳ القانوƆ علɂ افة إƂ القانون البحرɃ اƨزائرÛɃ مȞاهداǧ دولية
 1924 أوǧ 25مȞاهدة ǣروكسيل الدولية املوȞȩة يف :    Ƀ منها  Ɂ الȞاملي Û للناȩل البحر

 ǧراȢǮال Ǣسبǣ ƙǩمر Ǩعدل Ɣوال Û ȸالشح ǧسندا ȳاȮأح ȐȞǣ توحيدǣ قة Ɣالقانونية ال
 واملرة الǮانية Ǝǣوكسيل كǾلÛ1968 Ȭ وكان ذلȬ أوȯ مرة يف ǣروكسيل سنة ǧ عند Ȗǩبيقها

  .1979ة
أǹرǩ ÛɁتȞلǣ Ȩالنقل علɂ مȞاهدة دولية ) أملانيا (  Ź Û التوȩيŏ Ȝامبورȟ 1978 مارȃ 31ويف 

Û نȚمǨ كǾلǣ ȬشȮل ƯتلȤ نوعا ما مسؤولية اȨȦǩ علǩ ɂسميتها ǣقواعد هامبورÛȟ وɃ عامة
Ƀالبحر .  

Û املȞدلƬ ƙا دون الƎوǩوكولƙ 1924لقد انضمǨ اƨزائر إƂ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 
ȴ أو Ȏǩادȧ كǾلȬ علȩ ɂواعد هامبورȟ رغȴ كوŒا استقǨ منها ȐȞǣ األحȮاȳ املتȞلقة ض

  . القانون البحرɃ املȞدȯ واملتمȴ املتضم05ȸ – 98  يف األمر رȴȩلية الناȩل البحرǹ Ƀاصة
Ƀزائرƨا Ƀومنها القانون البحر ÛةǮديƩلية اǹالدا ǧالتقنينا ǨȎونȸالشح ǧأن عمليا ɂعل Û 

Û هي مƂ ȸ غاية ǩسليمها إƂ املرسل إليȼيȠ والرص والȬȦ واستȳɎ البضاعة وحراستها إ
Ż Û وجوب د النقل البحرÛɃ كȞقد دوƃ أوÛɍ ونȚرا خلȎوصية عقǧ الناȩل البحرɃ التȞاȩدية

ǣ Ɏويȕ ȸȦل السȖȞتǩ ɍ Ɠح ȠريȦوالت ȸالشح ǧة يف عملياǜاملوانƂا إŏ هدȞي ÛرǹǓ ȌǺش   
Û يف ميناǒ املناولة املينائيةمقاوÛ ȯ وهو مقاوȯ التشويȸ وللقياŏ ȳا  -واǒ كان ȕبيȞيا أو مȞنويا

ȯالوصو ǒأو يف مينا.  

Mis en forme : Couleur de
police : Vert
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Û لȸȮ اǧ لȦائدة الناȩل البحرɃ للبضائÛȜ يقوȻǾŏ ȳ الȞملياوȯ التشويȸ واملناولة املينائيةومق
ȣ هǾاÛ كالشاحȸ ذا اȨȦǩ أȕراȣ عقد النقل البحرɃ علɎǹ ɂالقياŏ ȳا لȦائدة شǹǓ ȌǺر إ

ȼرسل إليȼغري أن Ûو ǒناǭأ ȼيامȩ  ǣȼنȮƹ ǧملياȞالبضاعةالǣ راراȑسائر وأǹ Ȩون  أن يلحȮفي Û
ȼǩدماǹ Ǣلȕ ȸم ȻاƟا ɍغري ɍ Ûعقدية ȼفمسؤوليت ÛȔوص القانونية فقȎالن Ǣحس Û.  

لدولية عند Ȗǩبيقها Ȗǩرǳ إشȮالياȩ ǧانونية منها Ɵزئة عقد لȸȮ القانون الداǹلي واملȞاهداǧ ا
Û الƔ انضمǨ أو صادǨȩ علɂ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة  البحرǣ ÛɃالنسبة إƂ اƨزائر

Û يف حƙ قÛȔ يف املرحلة البحرية البحتة مȸ النقل فالȎƠ Ɣر نȖاȧ عقد النقل البحرÛ Ƀ و1
 ȧاȖن ȸزائر مƨا ǨقȞليالǹالدا Ƀالنسبة للقانون د يف القانون البحرǣ ȯاȮإش ǳرȖǩ وهي Û

عة مȩ ȸبل الناȩل إƂ مȸ التȦȮل ǣالبضا:    Ǣ التȖبيȨ يف املرحلتȩ ƙبل وȞǣد املرحلة البحرية 
Ż Û مȦǩ ȸريȢها إƂ غاية ǩسليمها إƂ املرسل إليȼ وهو نȄȦ املشȮل أو الƕاع الȦقهي شحنها
 Û 1966 أȩ Ƀبل صدور ȩانون جوان 1936لɃǾ كان مȖروحا يف فرنسا يف șل ȩانون Û ا

Ȝȑالو ǳɎإص ȯحاوɍأن ا ɍا Ûيومنا ه Ƃرحا اȖم ȯاȁ ɍ ȯاȮشǾلȮشǣ ȸȮل Ûا اư ل حدةȩأ 
 Ȩǣيف السا ȼعلي.  

التȦȮل " ǣ Ûل أن مȦهوɍ  ȳ يȞد املشȮل الوحيد املȖروÛǳ النȖاȧ الزمƗ لȞقد النقل البحرɃو
Û Û فيهما ȣɎǹ فقهي وȩضائي كبرييǩ  "ȸسليمها إƂ املرسل إليȼ " وكǾلȬ مȦهوȳ  "  عة

"  ǖǣن التسليȴ هو 739 مȸ املادة الǮانيةن القانون البحرɃ اƨزائرɃ ينȌ صراحة يف الȦقرة
 Ɔانوȩ "ديدƠ ركǩ Ȝم Ûفيها عملية ȴتǩ Ɣترة الزمنية الȦال ȴالتسلي ȣراȕإرادة األ Ƃإ .  
Û وǣالتاƃ ما هو ƭالȼ هو أيضا  ȞƟل مȸ الȞقد شريȞة املتȞاȩديȸ مȸ القانون املد106Ɔفاملادة 
Ý ȨبيȖ  
Û حسǢ الرأɃ الȦقهي ةÛ هو املرسل إليÛȼ الɃǾ يȞتÛƎ ما يȮون صاحǢ اȨƩ يف البضاعوغالبا
ȕ ǴȜللبضائ Ƀرورفا يف عقد النقل البحرǹ اǾوه Û ɂاجا علǾه ȴورغ ÛقدȞر الǭمبدأ نسبية أ ɍ Û

ȯمباشرة يف مواجهة مقاو Ɂدعو ȼاملناولة املينائيون ل ȯومقاو ȸا ةـالشحǾه ǫإذا ما أحد Û
  . ǹسائر وأȑرار ǣالبضاعةÛوكلة لÛ ȼ أǭناȩ ǒيامǣ ȼالȞملياǧ امل

 ǬالǮل الȎȦال ȴقسيǩ يناǖǩشة ارȩالقضايا للمنا ȻǾه ǳرȕ اولةǂو  ƙǮمبح Ƃإ:  
  

  ȯȿɉا ǬǶǤƫا:Ȝللبضائ Ƀل البحرȩسؤولية الناƞ لقةȞمة القانونية املتȚاألن ȣɎتǹا      
  

   ƆاǮال ǬǶǤƫاملناولة املينائية :ا ȯمسؤولية مقاو Ȝم Ȝللبضائ Ƀل البحرȩل مسؤولية الناǹداǩ    
ȸالتشوي ȯيا وȞȩبة عنها  واǩاملتر ǰالنتائ.  
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ǧاألو Ƥالمبح  
Ʊا Ǩولية الناقƐمة القانونية المتعلقة بمسǒف األنȆت

ǔائǊللب ǻالبحر  
  
  

يȞد الناȩل مسؤوɍ عȸ اخلسائر أو :    "  مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ  802نǨȎ املادة 
Ɔالقانو ȼلǮư Ƃأو إ ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ Ɠا حŏ ȼلȦȮǩ Ǿمن Ȝالبضائǣ Ȩلحǩ Ɣار ال…."   

ȄȦوهو نȖالن Ûا ȧاȜللبضائ Ƀقد النقل البحرȞل Ɨاملادة لزم ǨȎإذ ن Û739 Ƃفقرة أو  ȸم
Ƀن البحر "    :    ȴتسليǣ وينتهي ȼقǩعا ɂل البضاعة علȩالنا Ǿǹرد أǲƞ Ƀيبدأ عقد النقل البحر

Ɔالقانو ȼلǮư Ƃأو إ Û ȼاملرسل إلي Ƃعة إ."  
Ȟȑأو و ȳالتزا Ƀأ ɂقد علȞال ȣراȕأ ȨȦǩذا اǚفȼفي ȓشر Ƀوا أǹǖي Ɣة الȚاللح ȸم Ƀيسر Û Ǿ

ȼقǩعا ɂل البضاعة علȩنا Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ وينتهي عند Û.  
Û يف ȩانون  املȦترȑة للناȩل البحرɃ للبضائȜوحدد املشرع الȦرنسي النȖاȧ الزمƗ للمسؤولية

 Û( Depuis la prise en مȸ التȦȮل ǣالبضاعة  اعةلبض Û عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣا1966

cha ȼاملرسل إلي Ƃالبضاعة إ ȴسليǩ غاية Ƃإ   )La livraison au destinataire . (   
يضمȸ الناȩل :    " فقرة أوƂ مȩ ȸانون التǲارة البحرية املȎرɃ علɂ أنȼ  /227ونǨȎ املادة 

التلȤ يف املدة ǩ ƙǣسلȴ الناȩل البضائȜ يف ميناǒ الشحȸ  البضائȜ وǩلȦها إذا حدǫ اɎƬك أو
  ".ȩيامȼ يف ميناǒ التȦريǣ Ƞتسليمها إƂ صاحǢ اȨƩ يف ǩسليمها أو إيداǒها ȕبقا للمادة الساǣقة 

ÛƗالزم ȧاȖللبضال فالن Ƀقد النقل البحرȞȜئɃرȎيف القانون امل Û Û Ǿǹأ ɃǾال ȧاȖالن ȄȦهو ن
 Ƀزائرƨا ƙشرعȦوالȸالشح ǒيف مينا Ûالبضاعةǣ لȩل الناȦȮǩ ȸم Ƀرنسي أ Ƃسليمها إǩ غاية Ƃإ Û

ȯالوصو ǒيف مينا ȼلǮư أو ȼل إلي.  
 مȩ ȸواعد Û04/02 الɃǾ نǨȎ عليȼ املادة ȧ الزمƗ ملسؤولية الناȩل البحرɃوهو نȄȦ النȖا

ȟفيهار ǒجا Ɣال Û "    :  Ǣوجƞ Ȝالبضائ ȸل عȩمسؤولية النا Ɣشمل املدة الǩ يةȩاȦǩɍا ȻǾه
 ȠريȦالت ǒالنقل ويف مينا ǒناǭوأ ȸالشح ǒل يف ميناȩيف عهدة النا Ȝفيها البضائ ."  

احȸ أو نائبȼ أو سلȖة أو ȕرȣ وȞǩتƎ البضائȜ يف عهدة الناȩل اعتبارا مȸ وǩ ǨȩلقيƬ ȼا مȸ الش
Û وحǩ ȸ Ɠسليȴ البضائȜ لȢǣ ȼرȏ الشحȸشح ǩوجǢ القوانƙ أو اللوائǴ املȞموŏ ȯا يف ميناǒ ال

 الƔ يتȴ فيǩ ȼسليȴ البضائȜ إƂ املرسل إليȼ أو وȞȑها Ȏǩ ǨƠرفȼ وفقا للȞقد أو القانون أو 
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Û وذلȬ يف اƩاǧɍ الɍ Ɣ يتسلȴ فيها املرسل إليȼ البضائȜ  التǲارة املȞينة ƞيناǒ التȦريȣȠ املتبȜ يف
Ƃتسليمها إǣ ل أوȩنا ǒالسارية يف مينا Ǵواللوائ ƙالقوان Ǣوجǩ رǹǓ Ǭالǭ ȣرȕ ة أوȖسل 
ȼل Ȝالبضائ ȴسليǩ Ƞ.  

ȣɎجوهر اخل ȸȮل ȻǾه ƙǣ Ûاملسؤولية ȃيف أسا ȸمȮي ƙفبينما القانون البالقوان Û Ƀحر
سر Û يȦرية Ơمل التبȞةǩ Ûقوȳ علɂ أساȃ نȚرȞƶ Ƀل الناȩل البحرÛɃ مسؤوɍ مسؤولية مȦترȑة

Û املسؤولية املȦترȑة علɂ أساȃ أŒا عقدية لǩ ȸȮقوȳ ي ومنهȴ الȦقيهان روديري وفياɍرالȦرنس
  يف حƙ أن  Obligation de résultatخلǖȖ املȦترȏ لȮون اɍلتزاȳ هو ǣتحقيȨ غاية أو نتيǲة

ɃرȎاملادة ع امل Ȍن ȼكما يبين Û227/ارة البǲانون التȩ ȸم Ƃـحريفقرة أو Ǿǹǖي Ɓ Ûة
  .ǣل مسؤولية عقدية ǩقوȳ علɂ أسا ȃ اخلǖȖ املȦترÛ ȏ ولية املȦترȑة

 ǧباǭɋا Ǣواج ǖȖǹ ɂعل ȴائȩ ȳلتزاɍأن ا Û Ɂير ȸم ɃرȎامل ȼقȦال ȸم ȬلǾولو أن هناك ك
ȏترȦامل ǖȖاخل ȃأسا ɂوهناك139 عل Û  ا أيضاȑترȦم Ȅحقيقي ولي ǖȖǹ ȼأن Ɂير ȸم .  

مسؤوȯ مسؤولية مȦترȑة مȸ التȦȮل ǣالبضاعة إÛ Ƃ يف القانون البحرɃ اƨزائرÛ Ƀ رɃاȩل البح
Ȕالبضاعة فقǣ حقةɎرار الȑاخلسائر أو األ ȸع Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إ.  

أحد اɍلتزاماǧ التȞاȩدية  يف ǩسليȴ البضاعة أو عدǩ ȳنȦيǹ ǾرÛ كالتǖ األȑرار األǹرɁ عȸأما
Ɂل اȩفالنا Ûȼدر منȎي Ƀعقد ǖȖǹ كل ȸع Ûمسؤولية عقدية ɍون مسؤوȮي Ƀذا كلبحرǚف Û ان

Ƀارǲالتسيري التǣ ȨلȞيت ȳعد Ǝاعت ÛǖȖǹ عليها ȨȦة املتǲالنتي ȨقيƠ فاملسؤو Û ائمة يفȩ قديةȞلية ال
Ǣانƨ ȏترȦامل ǖȖاخل ȃأسا ɂعل Û )ƙرنسيȦال ǒوالقضا ȼقȦال ȸمجاع مǚǣ اǾوه  ( Ǣانƨأما يف ا

املادة ( ي فاɍلتزاȳ فيǣ ȼبȯǾ عناية واخلǖȖ واجǢ اǭɋباȮǣ ǧافة الȖرȧ املنȎوص عليها ȩانونا 
 Ƀالقانون البحر ȸم .(  

ǩقوȳ املسؤولية علɂ اخلǖȖ املȦترǣ ȏينما يف مȞاهدة "  مȞاهدة هامبورȟ " يف حƙ أنȼ يف  
Û لȸȮ نȖاȩها الزمƗ أȩل مȸ األوƂ إذ ǩنȌ علɂ ولية مȦترȑة Û فاملسؤ1924سيل الدولية لسنة 

ȠريȦالت Ƃإ ȸالشح ȸة مȑترȦمسؤولية م ɍون مسؤوȮل يȩ ) اهدةȞامل ȸم Ƃاملادة األو.(  
ȼو علي Û تارǹةإذا اȑترȦاملسؤولية امل Ɂمنها املضرور دعو ȌلǺالت Ƀل البحرȩان الناȮمǚǣ كان Û

Ȧعɋا ǧɍحا Ɂإحد ǧ وص عليها يف املادةȎالقانونية املن ǒ803اɃزائرƨا Ƀالقانون البحر ȸم .  
ȮاملÛ أمȮنȼ يف وإذا Ɓ يتمȸȮ مȸ إǭباǧ حاǧɍ اɋعȦاǒ القانونية Û وحȴȮ عليǣ ȼالتȞويȐ ال

ȼديد مسؤوليتƠ ÛȬلǾالة كƩ ɍ ɂاملشرع حدا أعل ȼل Ȝȑفقد و Û Ƞمبل Ȼȁاوǲأن يت ȸȮƹ
Ȑولو كان ا Û ريلضرر أو اخلسارةǮȮǣ ȼمن Ǝالبضاعة أكǣ حقةɎالÛ فا للمسؤوليةɎǹ اǾوه 

                                               
Ǭالبح ȸم ƆاǮل الȎȦيف ال Ƀا الرأǾه Ƃإ ȏرȞالت Ȩسب .  
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Û علɂ أن الناȩل البحرɃ للبضائȮƹ ɍ Ȝنȼ اɍستȦادة فيها ديةÛ الƔ نȌ املشرع اƨزائرɃ صراحة
  .حديد القانوƆ وكǾلȬ اɋعȦاǒاǧ القانونية مȸ املسؤولية

ȖǩبȨ التحديداǧ واɋعȦاǒاǧ " قضي صراحة علɂ أنȼ   مȸ القانون البحر813ǩ Ƀفاملادة 
 ȃأسا ɂرار علȑاخلسائر أو األǣ البةȖل للمȩد الناȑ Ȝرفǩ Ɂكل دعو ɂل علȎȦا الǾة يف ه

  ".ولية غري التȞاȩدية 
 أوǧ 25لقد سبقǨ اɋشارة إƂ أن اƨزائر صادǨȩ علɂ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية املوȞȩة يف 

 64/71140ة ǣتوحيد ȐȞǣ أحȮاȳ سنداǧ الشحƞ ȸوجǢ املرسوȳ الرئاسي رȴȩ  واملتȞلق1
  .1931 جوان Û 02 وȩد دǹلǨ  املȞاهدة حيز التنȦيǾ يف 1964 مارǷ02 ȃ يف 
قانون املدÛƆ إɍ  مȸ الȞǩ21تƎ هȻǾ املȞاهدة جزǒ مȸ القانون الوƗȕ استنادا إƂ أحȮاȳ املادة و 

Û فينمحي هǾا األǹري لتȮون للمȞاهدة الدولية األولوية ɂ القانون الداǹليند التȖبيǩ ÛȨسمو عل
  .1996 مȸ دستور Ȗ132بيȨ وهǾا ما ȩضȼǣ Ǩ املادة

 أŒا ǩقȜȖ الȩɎȞة – ǣامجاع مȸ الȦقȼ الȦرنسي و املȎرȻ– Ƀ املȞاهدة Ǿغري أن مȸ عيوب ه
Ƀقد النقل البحرȞدية ل.  

حالة لɌعȦاǒ مȸ املسؤولية )  17 (يل الدولية علɂ سبȞة عشر ǣينما نǨȎ مȞاهدة ǣروكس
حالة إعȦاȩ ǒانونية  ) ȑ )12ة وهǾا Ɏǹفا للقانون البحرɃ اƨزائرɃ الȞǩ ɃǾرȏ إƂ اǭنا عشر 

ƆاǮل الȎȦيف ال ȼشارة إليɋا Ǩا سبق ( ǨفǾح )واعد هامبوȩ ȟالقانونية) ر ǒاȦعɋا ǧɍحا Û
  :تǨ  ƙ فقȔ علɂ حال

  
حالة هɎك البضائȜ أو ǩلȦها أو التǹǖري يف التسليǣ ȴسبǢ املǺاȕر الȎǩ ƔاحǢ نقل  

  نوع مȸ البضائȜ مǮل اƩيواناǧ اƩية
 حالة األȑرار واخلسائر الɎحقة ǣالبضاعة إذا كانǨ ناشǞة عȸ التداǣري الƔ اǾơها  

  الناȩل ɋنقاذ األرواǳ أو األمواȯ يف البحر
  

     1924ة ـة Û وǨȞȑ كل مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنـȦاǒاǧ القانونيوإƂ جانǢ اɋع
 ȟيف حالة إ" اعد هامبور Ȝللبضائ Ƀل البحرȩاما لتحديد مسؤولية الناȮأح Û ȌلǺيف الت ȼȩاȦǹ

  .Û لȸȮ مȜ اǹتȣɎ يف الوحدة اƩساǣية ومقدار اƩد األعلɂعند ǭبوőا

                                               
 ȴȩية رƧ1964 لسنة 28ريدة الر.  
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ȣɎتǹɍا Ȥيق ɍوȳاȚعند الن Û مسؤولية ɂعل ȨبȖامل Ɔمسؤولية  القانو ȸم Ƀل البحرȩالنا
التȦȮل " Û وƠديد النȖاȧ الزمƗ لتȖبيقها ǣل يتȞداها إƂ مȦهوȑ  ȳةÛ إȞǩ ƂاȩديةÛ أو ǩقȎريية

ÛǾ Ȼ ويف Ʈاولة لȞرȏ هوكǾلǩ Ȭسليȴ البضاعة إƂ املرسل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوƆ"  عة 
  :ǩ Źقسيȴ املبحǬ اǫɎǭ Ƃ مȖالȮ Ǣالياǧ القانونية 

  
  

   ȯȿɉا ǢȲȖƫزئة القانونية  : اǲل   التȜللبضائ Ƀقد النقل البحرȞ  
   ƆاǮال ǢȲȖƫعقد النقل: ا  ȧاȖديد نƠ ةǣوȞص    Ƀل البحرȩمسؤولية النا ƃالتاǣو   
   ǬالǮال ǢȲȖƫا :  ȳهوȦالبضاعة "     مǣ لȦȮالت  "  ȳهوȦوم " ȴالتسلي"  



142

 ƚالمطلǧاألو  
 ƍمبد Ǻروجا علƱ ǔائǊللب ǻالبحر Ǩجزئة عقد النق

  وƭدƝ العقد
  
  

Û إƂ التǲزئة أو ما اصȖلǴ  يتȞرȏ عقد النقل البحرɃ للبضائǹÛȜروجا علɂ مبدأ وحدة الȞقد
 Sectionnement juridique deلȦرنسي واملȎرɃ علǩ ɂسميتǣ ȼالقȜȖ القانوƆ للȩɎȞة التȞاȩدية 

la relation contract.   
 ǩ ÛضȜ علɂ عاȨǩ الناȩل البحرɃ للبضائȜ مسؤولية 1924فمȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 

ها  السȦينة إƂ غاية ȦǩريȢمƒ مȸ شحنها علɂ األȑرار اɍحقة ǣالبضاعةاخلسائر و عȑ ȸة
ȯالوصو ǒمينا Ȥرصي ɂها علȞ النقل ȸاملرحلة البحرية البحتة م ɂعل ȨبȖǩ فهي ÛفȔق ƙǣ Ź إذا Û

  .Û وأن يتȴ النقل ƞوجǢ سند شحÛƙȸ إحداها Ǣƶ أن Ȯǩون متȞاȩدةƯ ƙتلȦت
عند ǩوافر الشروÛ ȓ فالقاȑي ملزǣ ȳتȖبيقها Ȟاهدة ǩسمو علɂ القانون الداǹليوƞا أن امل

اعة لبضǩ ÛقȜ أكƎ نسبة مȸ اخلسائر واألȑرار الȎǩ ƔيǢ اورة أعÛȻɎ لȸȮ مȸ الناحية الȞملية
ȠريȦوالت ȸالشح ǧاملناوعمليا ȯا مقاوŏ ȳيقو Ɣال ÛɎل أصȩائدة الناȦلة املينائية ل Ź إذا ɍإ Û

  .ȧ يف عقد النقل علȣɎǹ ɂ هǾا
ƙǣ سةǣيف اليا ȴتǩ Ɣال ǧملياȞال ɂبقǩغاية شحنهاو Ƃالبضاعة إǣ لȦȮالت  Ƃها إȢريȦǩ ȸوم Û

 اȨȦǩ األȕراȣ علɂ شروǹ ȓاصة Û إذا ơضȜ إما إƂ عقد النقل البحرȼɃسليمها إƂ املرسل إلي
Û أو إƂ أحȮاȳ القانون  مȸ القانون املد106ƆاعتبارȻ شريȞة املتȞاȩديȖǩ ȸبيقا ألحȮاȳ املادة

Ƀ روكسيل الدولية لسنةǣ اهدةȞوم Ƀزائرƨا Ƀالقانون البحر ȸكل م Ȍد نȩو Û1924  ɂعل
Û يرȮǣ Ȍǹل الشروɎǹ ȓفا للمادة الساǣقة:    " لي   مȸ األوȯ علɂ ما ي812دة فقضǨ املا

    :141ة ǣتحديد املسؤولية أو التȞويȐ كما يلي
  

                                               
ȐويȞديد املسؤولية أو التƠ يف ȓالشروǣ Ȍيǹر الترȎƷ ɃǾال Û ŸرȞال Ȍالن ƙǣ ȧك فر ɂعل Ȍرنسي ينȦال Ȍينما النǣ 

  .ة فقư Ȕا يستنتǰ أنȼ يقȎد اɋعȦاǒاǧ والتحديد القانوƆ مȞا
Art. 812 :      “ Par dérogation à l’article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparatio
autorisées “. 



143

عȸ املدة الواȞȩة ما ƙǣ استȳɎ البضاعة مȸ فبل الناȩل لنقلها لȢاية البدǣ ǒتحميلها علɂ مƒ .  أ
  اة وحŒ Ɠاية ȦǩريȢها ولȢاية ǩسليمه

  "يف نقل اƩيواناǧ ونقل البضائȜ علɂ سǴȖ السȦينة  .  ب
  

Û نȜ أɃ حȴȮ مȸ أحȮاȳ هȻǾ املȞاهدةƹ ɍ:  " ونǨȎ املادة الساȞǣة مȸ املȞاهدة علɂ ما يلي  
 ǧدد التزاماȎǣ ǧاǒاȦأو إع ǧاȚȦƠ ا أوȕأو شر ǧياȩاȦǩقد اȞأن يدون يف ال ȸم ȸل أو شاحȩ

نة ǣالنسبة إƂ اɎƬك أو التلȤ الɎحǣ ȨالبضائȜ أو ǣالنسبة لȎيانتها أو ولياǧ الناȩل أو السȦي
  ". ŏا أو ǩشوينها ȩبل الشحȸ أو Ȟǣد التȦريȠ مȸ السȦينة الǩ Ɣنقل عليها البضائƜ Ȝرا 

ƙȎالن ȸيǾو هȞيت Ûاملادة ا ȸانية مǮوال Ƃقرة األوȦال ȳاȮأح Ȝان مȑ811ر Ƀالقانون البحر ȸم 
يȞد ǣاɎȕ وعدƇ املȞȦوȯ كل شرȞǩ ȓاȩدɃ يȮون هدفȼ أو أǭرɃ "    : Ȼ الǩ ƔنȌ علɂ أنȼ  ر

  :ر أو غري املباشر ما يلي 
 و Û 780 Û 802 Û 803 770واد ـإȞǣاد أو Ơديد املسؤولية اخلاصة ǣالناȩل والنامجة عȸ امل

  . مȸ هǾا الȮتاب
 ƙǩاملاد Ȍل نȞƶ اư811 812/01 وȸالقانون البح  م  ÛȨبيȖللت ƙلتǣاȩ غري Ƀزائرƨا Ƀر
ة ـدة ǣروكسيل الدولية لسنـة مȸ مȞاهـÛ وǩبقɂ نȌ املادة الساȞǣ التناȐȩ املوجود ǣينهما

  .Û وحدها ȩاǣلة للتȖبيȨ علɂ الƕاعاǧ املȖروحة علɂ اǂاكȴ الوȕنية1
ȼيوعلي ȸشح ǧملي سنداȞال Ȝȩد يف الواƱ ريا ماǮفاننا ك Û لȩالنا ǒاȦاع ɂعل ȣراȕفيها األ ȨȦت

ǣ لȦȮالت ȸترة املمتدة مȦال ȸاملسؤولية م ȸم Ƀغاية شحنها و Ƃغاية البضاعة ا Ƃها اȢريȦǩ ȸم
  .رسل اليȼ أو اǮư Ƃلȼ القانوƆها اƂ امل

Ƀزائرƨأن املشرع ا ȴدفرغȩ Ƀالقانون البحر ȳاȮأح ȸكما يبدو م Û بدأ  وحدةƞ Ɏأص Ǿǹأ 
  :Û و الدليل علɂ هǾا  لنقل

  
 Û الȞƟ Ɣل الناȩل مسؤوɍ عȸ اخلسائر أو األȑرار الǩ ƔلحȨ البضائȜ مȸ 802 نȌ املادة  

Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ غاية Ƃا إŏ لȦȮالت 
 نȌ يف النقل املتتاȜǣ أو النقل املǺتلȔ علȑ ɂرورة إصدار سند شحȸ مباشر    

Connaissement direct  
ȨبيȖوعند الت ȼأن ɍروكسيل الدولية لسنة اǣ اهدةȞم ȨبيȖǩ Ƃالقضائية ا ǧهاƨر اȖضǩ Û1924 

Û لبنود املتȨȦ عليها يف سند الشحǣ ÛȸاعتبارȻ عقد النقل البحرɃعلɂ مرحلة النقل البحرŻ Ƀ ا
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 Ƀاصة ذ ا–أو القانون البحرǹ ǧاȩاȦǩوجد اǩ Ɓ قة ع–اǣاملرحلة السا ɂأو  عل Ƀالنقل البحر ɂل
 ȼحقة لɍاملرحلة ا. 

ة الناȩل ـاȖȑɍراب املوجود يف النȚاȳ القانوƆ ملسؤوليد ǣوȑوǳ التناȐȩ وـا ما يؤكǾوه
Ƀ.  
  

ǩ ÛضȖر اƨهاǧ القضائية إȖǩ ƂبيȨ نȚامȩ ƙانونيƯ ƙتلƙȦ علɂ نȄȦ مȸ الناحية الȞمليةادن 
Û البحتة النقل البحرɃ  مرحلة فيما 1924ȌƸولية لسنة Û فتǖǣ ǾǹǖحȮاȳ مȞاهدة ǣروكسيل الد

Ż Û مȸ التȦȮل ǣالبضاعة إƂ شحنها ومȦǩ ȸريȢها إǩ  Ƃسمو علɂ القانون الداǹلي املȞاهدةر
 ذلȬ أو القانون Û إذا اȨȦǩ األȕراȣ علɂليȖǩ ȼبȨ أحȮاȳ عقد النقل البحرɃسليمها إƂ املرسل إ

Ƀزائرƨا Ƀ يف ÛيةȩاȦǩا ȓوجود شرو ȳقدحالة عدȞيف ال .  
ومȸ أوجȼ اǹɍتȣɎ كǾلƙǣ Ȭ القانون البحرɃ اƨزائرɃ ومȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 

  : Û أن هȻǾ األǹرية ǩستƗǮ مȸ نȖاȖǩ ȧبيقها  1
  

   Animaux Vivantنقل اƩيواناǧ اƩية   
   Le transport en ponté شحȸ البضائȜ علɂ سǴȖ السȦينة   

  
ÛɃأن القانون البحر ƙين يف ح ƁيةƩا ǧيواناƩنقل ا ɂصراحة عل Ȍ قرةȦأدرجها يف ال ȼنȮل Û

 املتȞلقة  ǩاركا إياها إƂ حرية األȕراȣ التȞاȩدية إذ رȮǣ Ȍǹل الشرو812ȓ مȸ املادة 
ȐويȞجولية أو الت Ƃا إǾه Ûنقلها ȌƸ فيما ÛينةȦالس ǴȖس ɂعل Ȝنقل البضائ Ǣان Û Ȍن Ɣال

ƶ ɍوƠ ȁميل البضائȜ علɂ سǴȖ السȦينة إȑ ɍمȸ الشروȓ الɍ Ɣ "  علɂ أنȼ  774 يف املادة 
 ȳموȞال ȼوجǣ ȼارفا عليȞاميا ومتȚالة نƩا ȻǾون التحميل يف هȮالرحلة وعندما ي ȸأم ȸ."  

ǣ ȧاȦǩɍا ȴيت Ɓ وإذاȬذل ɂل علȩوالنا ȸالشاح ƙɎري إعǹاأل ɂعل Ǣƶ Ûȼم.  
  .ǣ Ûنقل اƩيواناǧ اƩية والشحȸ علɂ السǴȖوȩد Ƨحȩ Ǩواعد هامبورȟ ألوȯ مرة

علɂ اɍلتزاماǧ الǩ Ɣنشǖ  فقȖǩ Û  ȔبÛ1924Ȩ فǚن مȞاهدة ǣروكسيل لسنة ǣاȑɋافة إƂ هǾا
Ź Û النقل البحرƞ ɃوجǢ عقود أǹرÛɁ أما إذا قل البحرɃ للبضائƞ ȜوجǢ سند شحȸقد الن
  .لتȖبيȨا  يف البحرɃ اƨزائرɃ ليلقɂ مȮانتȼ القانون
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ǼانƦال ƚالمطل  
 ǔائǊللب ǻالبحر Ǩعقد النق Ǡعوبة تحديد نطاق تطبي

  عمليا
  
  

ȧاȖديد نƠ ان أو الزمانأنȮامل Ǭحي ȸم ǒسوا ÛȜللبضائ Ƀعقد النقل البحر ȨبيȖǩ  ƗȞي Û
Ɏرار الȑاخلسائر واأل ȸللمسؤولية ع Ɨالزم ȨبيȖالت ȧاȖالبضاعورة نǣ ار عقد حقةȕيف إ ǒة سوا

Ƀرر البحرȑ Ƀأو أ ÛȼȞد مȩاȞل للمتȩالنا ȼǭدƷ رǹǓȢأو ال ÛديةȩاȞة التȩɎȞال ȸع Ƒري األجن Û
  . الȦترة الƔ يȮون فيها الȞقد ȩائما

ǣ لقةȞوص القانونية املتȎالن ȌحȦǩ املوجودة حالياوعند Ƀقد النقل البحرȞ Ɂاملستو ɂعل ǒسوا Û
ƃأو الدو ƗديƠ ة يفǣوȞص ȘحɎن ÛـȧاȖا النǾد هǒسوا Ȯامل Ǭحي ȸـ م Ǭحي ȸان أو م

ا ما سنتناولȼ علɂ التواƃ يف فرع أوŻ ȯ يف فرع ǭان نستȞرȏ صȞوǣة التحديد مǾ ȸهانÛ و
  . الزمان 

  
  ǧرع األو:Ǩعقد النق Ǡعوبة تحديد نطاق تطبيǅ    ǻالبحر  

   ƭيƤ المكان من
  

لȬ مȸ حيǾ Ǭك نȖاȖǩ ȧبيقها مȸ حيǬ الزمان و1924حددǧ مȞاهدة ǣروكسيل لسنة لقد 
  
مȸ املȞاهدة علɂ أن أحȮامها ǩسرɃ علɂ كل سند شحȸ أنشǜ  ) 10( نǨȎ املادة الȞاشرة ف

  .142دɁ الدوȯ املتȞاȩدة
Ȍالن ɂالتالية  فبمقتض ȯاهدة يف األحواȞامل ȨبȖǩ Û:  

  
  ولة متȞاȩدةإذا صدر سند الشحȸ يف د 
   إذا كان ȩياȳ السȦينة مȸ ميناǒ يف دولة متȞاȩدة 

                                               
  .ƞ Û Ȍ196وجǢ املادة اخلامسة مǣ ȸروǩوكوǣ ȯروكسيل لسنة  Ȟǩ Źديل هǾا الن
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Ȯاȳ مȞاهدة Û علɂ أن أح إذا Ź اȦǩɍاȧ يف سند الشحÛȸ أو أɃ وǭيقة ưاǭلة 
Ǩرامونǣ ȓشرǣ ȣرȞي ȓا الشرǾوه ÛȨبȖǩ Ɣروكسيل هي الǣ Paramount clause  ɃǾال Û  

Ɨȕي الوȑبل القاȩ ȸم ȨبيȖاهدة واجبة التȞل املȞƶدة وȩاȞغري مت ȼلو أن دولت  
  

Û دون النقل البحرÛɃ كما ȖǩبȨ املȞاهدةÛ يف حالة وجود سند شحƞ Ûȸقتضɂ مشارȕة إƶار
  .Û وهǾا يف الȩɎȞة ƙǣ الناȩل وحامل السنديتȴ علɂ أساȃ مشارȕة إƶار وحدها

ȬلǾاهدة كȞامل ȨبȖǩتوȦتلƯ ƙدولت ƙǣ Û راƜ Ȝنقل البضائ ɂعل ÛɎدون امل ƙ حة الساحلية
 Û ) Transports الɃǾ نǨȎ عليȼ املادة السادسة مȸ املȞاهدة Ƀ واɍستǮنائيÛ وɍ النقل النهرة

spec.(   
ƗǮستǩبيقهاوȖǩ ȧاȖن ȸاهدة مȞامل ȬلǾية كƩا ǧيواناƩاǣ ȨلȞالنقل املت Û Animaux vivants   Û 

 Û وơتȌ فقǣ ȔالبضائȜ الȞادية   Transport en pontée ائȜ الǩ Ɣشحȸ علș ɂهر السȦينة
  . ( Cargaisons commerciales ordinaires )ية

 ما ǣ26/11/1980 143اȑɋافة إƂ هǾا فقد ȩررȮƮ ǧمة التمييز الȮويتية يف ȩرار صادر يف 
 ȐȞǣ  مȸ املادة األوƂ مȸ مȞاهدة ǣروكسيل اخلاصة ǣتوحيد )ǯ ( أن النȌ يف الȦقرة:    " 

 ȴȩالقانون ر ɂقتضƞ ǨويȮإليها ال Ǩانضم Ɣوال ȸالشح ǧسنداǣ لقةȞ69 لسنة 11د املت ɂعل 
ئȜ يف السȦينة وƙǣ ل البضائȜ املقȎود يف املȞاهدة ينȖبȨ علɂ الȦترة الǩ Ɣنقضي ƙǣ شحȸ البضا

أɃ حȴȮ مȸ أحȮاȳ هȻǾ ( نÛ Ȝ والنȌ يف املادة الساǣقة مȸ ذاǧ املȞاهدة علɂ أنƹ ɍ ȼها منها
Û ǧاǒاȦأو إع ǧاȚȦƠ أو ȓأو شرو ǧاȩاȦǩقد اȞأن يدون يف ال ȸم ȸل أو شاحȩنا Ƀدد دة أȎǣ 

Û أو السȦينة ǣالنسبة إƂ اɎƬك أو التلȤ الɎحǣ Ȩالبضاعة أو ǣالنسبة إǧ Ƃ ومسؤولياǧ الناȩل
ŏ نايةȞبل الشحها أو الȩ شوينهاǩ ـا أوÛȸينȦالس ȸم ȠريȦد التȞǣ ـ أو Ȝنقل عليها البضائǩ Ɣة ال

 ǒانتهاǣ اŒاȖر سلȎوينح ȸعملية الشح ǒدǣ ȸامها مȮأح ȨبȖنǩ اهدةȞأن امل ɂعل ǳوȑوǣ ȯيد
 ȠريȦالت ."  

ȣɎاخل ɂا رد علǾويف ه ȯإذ هناك دو ÛيةȩاȦǩɍا ȸم Ƃاملادة األو ȳاȮأح ȨبيȖǩ يف Ȝȩو ɃǾال Û
ǯرơ ÛبيقهاةȖǩ اكمها عندƮ  Ƃهما إȞضơاهدة وȞامل ȨبيȖǩ ȧاȖن ȸم ȠريȦوالت ȸالشح Ɣعملي Û
Ɨȕ144 الو.  

                                               
Ȩǣالسا Ȝاملرج Ȅ.  

144 Réglementation internationale de transports maritime dans le cadre de la CNUCED – Georges ASSONITIS
P207. 
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ǩ ɍ Ûتماشɂ وأحȮاȳ املادة الǮانية Û الȦقرة الǮانية مȸ املȞاهدة الǩ ƔضȜ علɂ عاȨǩ إن هȻǾ الȮȦرة
  …Û رصها وفȮها البحرɃ التزاماǧ شحȸ البضاعةȦǩ ÛريȢها

ȼفوعلي Û روكسيل الدولية لسنةǣ اهدةȞم Ǣحس ȯمسؤو Ȝللبضائ Ƀل البحرȩ1924النا ȸع 
  . السȦينة إƂ غاية ȦǩريȢهامƒ ئر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة مȸ شحنها عل

ǣالتاƃ نȖاȧ عقد النقل البحرɃ للبضائȜ والتȦريǩ ȠدɎǹن ȑمȸ وهاƙǩ الȞمليتƙ أɃ الشحȸ و
  .البحرɃناȩل ولية املȦترȑة لل

 ) 1998 يونيو 25 املؤرǷ يف 05-98القانون رȴȩ ( يقتȎر ȖǩبيȨ القانون البحرɃ اƨزائرɃ و
 يف حالة عدȳ وجود أحȮاǩ ȳتȞرȏ اƂ الƕاع املȖروÛ - ǳعاǧ الواȞȩة داǹل اȩɋليȴ الوƗȕلƕا

Û فɎ مناص إذا ȖبيȞتȼونȚرا لȮون عقد النقل البحرɃ للبضائȜ عقد دوǣ ƃ  -اهدة ǣروكسيل 
Û ȯ أɃ أǭناǒ الȞملياǧ الƔ يقوŏ ȳا مقاوة ǣالبضاعة يف ميناǒ القياȳ مɎǮ اخلسائر واألȑرار الɎحق

ȸانون دولة  املينائية أو التشويȩ Ƃالرجوع إ ȸغاية شحنها م Ƃالبضاعة إǣ لȩل الناȦȮǩ ȸم Û
ȳالقيا ÛذȩاȞالدولة مت ȸȮǩ Ɓ دة واȸȮي Ɓيف سند الشح ȓاهدة  هناك شرȞم ȨبيȖǩ Ƃيل اƷ ȸ
  .سيل
Ȍنǩ ȤييȮǩ يف Ȝهو املرج Ƀزائرƨون القانون اȮي ȼنǖǣ  Ɔالقانون املد ȸة مȞاملادة التاس 

ȼبيقȖǩ Ǣرفة القانون الواجȞمل ƙع القوانȁناǩ ديد نوعها عندƠ لوبȖامل ǧ.  
  .عدة اɋسنادȞǩ Ûرƞ ȣا يسمȩ ɂاوهȻǾ القاعدة القانونية

يسرɃ علɂ اɍلتزاماǧ التȞاȩدية ȩ Ûانون :    "  مȸ القانون املدƆ  18/01وǩضيȤ املادة 
  ". الɃǾ يȳƎ فيȼ الȞقد ما Ɓ يتȨȦ املتȞاȩدان علȖǩ ɂبيȩ Ȩانون ǹǓر

 الدǣ Ûاعتبار اƨزائر ǣاخلارɍ ǯسترياد ƯتلȤ املنتوجاÛǧ عقود ǣيȜ يف وغالباÛ ما يȞقد الوȕنيون
Ƃالدرجة األوǣ اȮ.  

ȸȮزائرلƨا ɂتها علȩادȎƞ ÛȜللبضائ Ƀالنقل البحرǣ ȨلȞتǩ Ûاهدة دولية واحدةȞاهدة  مȞوهي م Û
 جȞلÛ Ǩقة ǣتوحيد ȐȞǣ أحȮاȳ سنداǧ الشحȸ واملتȞل1924 أوǧ 25سيل الدولية املوȞȩة يف

ȨبيȖا يف التƬ انȮم ɍ سنادɍيف ه ا ǾȯاƩا Ȼ Û ذاȎǩ ǴاهدةبȞامل  Ƃاستنادا إ ȨبيȖواجبة الت 
ǩ ɍسرɃ أحȮاȳ املواد الساǣقة إɍ حيɍ Ǭ :    "  مȸ القانون املدƆ الƔ جاǒ فيها  ȳ21 املادة 

Û وǩضيȤ املادة "  Û أو مȞاهدة دولية نافǾة يف اƨزائر  نȌ علȣɎǹ ɂ ذلÛ Ȭ يف ȩانون ǹاص
Û ونـ عليها اƨزائر ǩسمو علɂ القانة الȎǩ ƔادȧـدوليÛ أن املȞاهداǧ ال1996 مȸ دستور 

 علɂ الƕاعاǧ الÛ ȼ1924 Ɣ فالقاȑي الوƗȕ ملزǣ ȳتȖبيȨ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة ـ
Ȝللبضائ Ƀقد النقل البحرȞǣ لقةȞواملت ȼل و عليǣ ه ȸر مǮأكǾ ȸبة مǩمر ɂاهدة هي أعلȞا فامل

  .ألوƂ يف التȖبيȨن الداǹلي وǣالتاƃ هي ا
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 ɍ  :املتمȴ الƔ جاǒ فيها  مȸ القانون البحرɃ املȞدȯ و747لȬ املادة Ǿا ما ǩؤكدȻ كǾهو
Û مȜ التحȘȦ لɎستǮناǒاǧ اǂددة فيما يليÛ اɍ يف حالة وجود اشتراȕاǧ ا البابǾ أحȮاȳ ه

دولية الƔ لȦǩɎاȩية الÛ و ǩسرɃ عند اƩاجة األحȮاȳ اخلاصة  Ɓ يتȨȦ عليها األȕراȣ صراحة
ǒ اƨزائرية و لȬ يف النقل البحرɃ املتمƙǣ ȴ املواƅذا امليدان والƔ انضمǨ اليها اƨزائر وǾ ه

  .ǒ األجنبية
فهي ȩاصرة علɂ عقود     :يلي كما Û  نȖاȖǩ ȧبيقها مȸ حيǬ املȮانلǾȬ كƠ ÛدداملȞاهدةو

Ƀدر فيها سند شحالبحرȎي Ɣال Û ȸContrat de transport sous-connaissement   ȼأن ƙيف ح Û
ǩ ɃǾبري الȮور الȖارية الدولية للتǲالت ǧɍاملباد Ȼشهدȑو Ûاملتقدمة ȯالدو ſاȎاية مƥ رورة Û

 Ƀمنها رسالة النقل البحر Ɂرǹأ ǧهور سنداș Ƀالنقل البحر ( La lettre de transport 

mariti
Ɏǹ Ûفا لسند يȨ اɋعȳɎ اƃɇ والƎيد السريȜزاياها سرعة إرساƬا عȕ ȸرÛ الƔ مȸ م145

ȸ146يل البضاعةǮƢ امة وهيƬا ȼǩيزƞ دائما ȘȦتƷ ريǹا األǾأن ه ȴرغ Û .  
 Û لȮوŒا ȩاصرة علȖǩ ȸȮƹ ɍ Û1924 ɂبيȨ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة فȦي هȻǾ اƩالة
Ȗواسǣ Ƀة سـالبحر ȸالشح ǧنداȔفق   Ƃإ Ȼيشري يف مواد Ƀزائرƨا Ƀكما أن القانون البحر Û

Û مǩ ȜنȚيمȼ يف الȎȦل الǮاƆ مÛ  ȸ أو مؤيدة للنقل147" د الشحȸ أو أɃ وǭيقة أǹرư Ɂاǭلة
  .ư Ûا يترك فراغا ȩانونيا كبرياȸ القانون البحرɃ لسند الشحȸ فقȔ الǮالǬ م

Û دون ǩتȞلȞǣ Ȩقد النقل البحرɃ للبضائÛ Ȝ 1978ة يف حƙ أن مȞاهدة هامبورȟ الدولية لسن
Û وكǾلȬ عقود إƶار ما كان السند الɃǾ يȎدرȻ األȕراÛ ȣ فهي ǩشمل عقد النقل Û مه

 Û الƔ يȖبǣ Ȩالنسبة إليها القانون البحرɃ اƨزائرɃ يف حالة  ( Les contrats d’Affrètements )ة
  .( Charte-partie )وجود مشارȕة إƶار 

ل البحرɃ للبضائȜ مسؤوɍ عȸ اخلسائر واألȑرار ـالناȩلǾ Ȭك) ȩواعد هامبورȞƟ  ) ȟل و
 علɂ مبدأ وحدة عقد  ǾŏاةƮ ÛافƂȚ غاية ǩسليمها إƂ املرسل إليȼقة ǣالبضاعة مȸ التȦȮل ŏا إ

ɃالبحرɃزائرƨا Ƀغرار القانون البحر ɂا علǾوه Ûȴواملتم ȯدȞامل .  
Û علɂ أن املȞاهدة Ơدد مسؤولية الناȩل ǣالنسبة إƂ ة الراȞǣة منها يف فقرőا األوǨȎƂ املادفن

ئر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة مȸ فترة أǾǹها علɂ عاǩقȼ أو ȦȮǩلŏ ȼا يف ميناǒ الشحȸ إƂ غاية 
غȴ كون اɍلتزاȳ هو ها إƂ املرسل إليȼ وهي مسؤولية ȩائمة علɂ اخلǖȖ املȦترȏ أو اƵɋاȯ ر

  .عناية وهǾا ǹروجا عȸ القواعد الȞامة
                                               

   . ǣ ȣ:  Sea way-billاللȢة اƱɋليزية  
146 Droit Maritime – René RODIERE – 2ed P269. 

  .810 و Û 807 791:     يف هǾا املواد  
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  :وȞǩتƎ البضاعة ǨƠ حراسة الناȩل  
  
  :مȸ الȦترة الƔ يتȦȮل ŏا أɃ يستلمها مȸ األشǺاص التالية  .  أ

  
  ȌǺش Ƀأو أ ȸيالشاحȼǣساƩ ȣرȎت  
Ȟموȯ  مȸ اƬيǞة أو الȢري املȮلǚǣ Ȥرساȯ البضائȜ حسǢ القوانƙ واألنȚمة امل 

ȸالشح ǒا يف ميناŏ  
  
  :Û الɃǾ يȮون إƂ  إƂ غاية التسليȴ.  ب
  

 ȼاملرسل إلي Ƃالبضاعة إ ȴسليǩ  
وȜȑ البضاعة Ȏǩ ǨƠرȣ املرسل إليÛ ȼ حسǢ ما Ź اȦǩɍاȧ عليȼ يف  

  الȞقد Û أو نǨȎ عليȼ القوانƙ أو األنȚمة أو األعراȣ التǲارية
   Ƃة أو إǞهي Ƃالبضاعة إ ȴسليǩ " ريȢال" ȼإلي ȴسلǩ أن Ǣƶ ɃǾال Û  

ȠريȦالت ǒمة يف ميناȚواألن ƙالقوان Ǣحس  
  

ȬلǾاملادة ك ȻǾيف ه Ûȼل واملرسل إليȩالناǣ دȎيهما  ويقȞǣاǩئهما وɎوك Û ) يف ǒما جا Ǣحس
  ). الǮالǮة مȸ املادة الراȞǣة مȸ املȞاهدة
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  ǼانƦرع الǞمن :ل Ǩعقد النق Ǡعوبة تحديد نطاق تطبيǅ    
  ƭيƤ الزمان

 ȸبيقها مȖǩ ȧاȖن ȸالشح ǧسندا ȳاȮأح ȐȞǣ ȴيȚتنǣ لقةȞركسيل املتǣ اهدةȞم ǧكما حدد
  . املȮان حددǧ كدلȬ نȖاȖǩ ȧبيقها مȸ حيǬ الزمان

 علɂ النقل البحرɃ للبضائȜ منǾ شحنها إǩ1924 ƂسرɃ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة و
  .فقȦȔريȢها أɃ املرحلة البحرية البحتة

ǩ غاية Ƃإ ÛȠريȦالت ǢقȞǩ Ɣالبضاعة وال ȸشح Ȩسبǩ Ɣأما املرحلة ال Ǣصاح Ƃالبضاعة إ ȴسلي
Û فتǺضȜ إما إƂ عقد النقل البحرɃ املوƙǣ Ȝȩ األȕراÛȣ علɂ أساȃ أن الȞقد هو شريȞة فيها
ȸبقا للمادة ديȕ 106Ɔالقانون املد ȸم  Ûȸالشح ǒلد ميناǣ انونȩ Ƃأو إ Û ǒلد ميناǣ انونȩ أو
Ƞ ) ȼأو املرسل إلي ȸما إذا كان املضرور هو الشاح Ǣا حسǾوه.(  

 Û هي مسؤولية مȦترȑة مȸ 1924ومسؤولية الناȩل البحرÛɃ يف مȞاهدة ǣروكسيل لسنة 
ȠريȦالت Ƃإ ȸ148.  

ة ملناولوȩد سبقǨ اɋشارة إƂ أن الشحȸ والتȦريƵ Ƞا عمليتان ماديتان يقوŏ ȳما مقاوȯ ا
Ƀل البحرȩساب الناƩ ة ȼǩدماǹ Ǣلȕ ȸأو م Û:    ونȮأن ي ɂعل ȣراȕاأل ƙǣ ȧاȦǩإذا وجد ا 

 Ɣأن عملي ƙيف ح Û ȼأو املرسل إلي ȸائدة الشاحȦل ȠريȦوالت ȸ " البضاعةǣ لȦȮالت  " Ȩسبǩ Ɣال
ȸ  و Û " ȴالتسلي  " ǢقȞǩ Ɣانونيتاالȩ ا عمليتانƵ ÛȠريȦالتȸالتشوي ȯما مقاوŏ ȳيقو Ûيف ن Û

Ƀزائرƨا Ȝ.  
 ȸم Ƀالنقل أ ȸاملرحلة البحرية م ɂبيقها علȖǩ رȎروكسيل الدولية يقتǣ اهدةȞوما يؤكد أن م

 ɂالبضاعة عل ƒاملادة م Ƃافة إȑɋاǣ Û ȯالوصو ǒمينا Ȥرصي ȧها فوȢريȦǩ غاية Ƃينة إȦالس 
رار صادر عȮƮ ȸمة النقÛ Ȑ مǣ ȸينها ȩةÛ أغلبية األحȮاȳ القضائية مȸ اȦǩɍاȩية واɇراǒ الȦقهي

يبƙ مȸ األعماȸȞȕ17/03/1980( 149 "    :   ȯ صدر يف ( Û الƔ سببتȼ كالتاƃ ة
 ȸالشح ǧسنداǣ لقةȞالقواعد املت ȐȞǣ توحيدǣ اهدة الدولية اخلاصةȞامل ȳاȮحǖǣ ضريية اخلاصة

                                               
148 Droit Maritime – Antoine VIALARD – P410  :    “ La loi interne est ici plus explicite que la convention  :  
article 27 énonce directement que ( Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la 
marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison … ), alors que l’énoncé de cette responsabilité supp
une lecture à “Contrario” des dispositions de la convention [ At. 04 (1) et (2) ] “, “ Ni le transporteur, ni le nav
seront responsables … “, ce qui suppose qu’ils seront responsables dans les cas contraires. 
- LAMY Transport Tome II – 1997, Responsabilité du transporteur. 

 Ȝللبضائ Ƀالبحر ƃد–ل الدو / Ɨمود حسƮ دƥانية ص– أǮة الȞبȖ80 ال.  
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 أنȼ إذا هلǨȮ البضاعة املشحونة أو Ʃقها ǩلȤ أو نقȌ وǾȞǩر Ǝǣ 25/08/1924وكسيل يف 
 – أهو ȩد حȎل ȩبل شحȸ أȞǣ ȳد التȦريȠ أو أǭناǒ الرحل البحرية – وǨȩ حȎوȯ هǾا اɎƬك

Ƀيف فترة النقل البحر ȼوعȩو ȏترȦلمةضرر يȮال ƖȞƞ نقǩ Ɣترة الȦال Ƀأ Û ȸشح ƙǣ ضي
Ȕها فقȢريȦǩعة و Û ȸالشح ɂقة علǣالسا ǧملياȞال ǒناǭأ ǫد حدȩ كɎƬل أن اȩالنا Ǩبǭإذا أ ɍإ

 ȠريȦحقة للتɎ."  
فقرة ǳ  مȸ مȞاهدة ǣروكسيل لسنة /01النȌ يف املادة " وȩررȮƮ ǧمة النقȐ املȎرية ǖǣن  

وǨȩ نقل البضائȜ ينسحǢ إƂ ال:    "  املتȞلقة ǣتوحيد ȐȞǣ أحȮاȳ سنداǧ الشحȸ علɂ أن  1
يدȯ علɂ أن ȖǩبيȨ املȞاهدة ȩاصر "  ينقضي ƙǣ شحȸ البضائȜ يف السȦينة وȦǩ ƙǣريȢها منها

 ɂقة علǣها منها أما املرحلة الساȢريȦتǣ نتهيǩينة وȦيف الس Ȝالبضائ ȸشحǣ بدأǩ Ɣلرحلة البحرية ال
  ".ية ȸ أو املرحلة الɎحقة علɂ التȦريȠ فيحȮمها ȩانون التǲارة البحر

 Û علɂ عقد النقل البحرÛɃ إذا Ɓ يدرǯ األȕراȖǩ1924 ȣبȨ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 
ƕل الƩ نوداǣ ا أوȕريةشروǹاأل ȻǾه ǧرȖȑا ɍوإ Ûالقضائية ǧهاƨا ɂعل ȏروȞاع امل Ƃإ Û

 مƒعة علÛ ɂ الȴȮƠ Ɣ الƕاع أǭناǒ النقل البحرɃ فقÛȔ وذلȬ مȸ شحȸ البضاȮاȳ املȞاهدة أح
ȳ اȦǩɍاÛ ȧ يف حƙ أن القانون البحرɃ اƨزائرȖǩ ɃبȨ أحȮامȼ يف حالة عدة إƂ غاية ȦǩريȢها

Û علɂ الƕاع مȦȮǩ ȸل الناȩل ǣالبضاعة يف ميناǒ الشحȸ إƂ غاية ǩسليمها ȣɎǹ ذلȬ يف الȞقد
ȼرسل إلي.  

ÛɃزائرƨا Ƀالقانون البحر ȨبيȖلت Ɨالزم ȧاȖروكسيل الدولية لسنة فالنǣ اهدةȞم ȸم Ȝأوس 
 Û وهǾا علɂ غرار ȩواعد هامبورȟ الȞƟ Ɣل الناȩل مسؤوɍ عȸ اɎƬك أو التلȤ أو التǹǖري 1

ليȴ البضاعة مȸ التȦȮل ŏا مȩ ȸبل الناȩل إƂ غاية ǩسليمها إƂ املرسل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوÛƆ يف 
ȯلوصو.  

 مȸ القانون البحرÛɃ والساȞǣة مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية 812ادة ومȜ هǾا رǨȎǹ امل
1924 Ƃإ ȣيهد ɃدȩاȞǩ ȓشر Ƀيف عقد النقل أ ǯإدرا Û Ƀعقد النقل البحر ȣراȕأل Û 

  املسؤولية والتȞويȐ عنها عȸ الȦترة املمتدة ما ƙǣ استȳɎ البضاعة مȩ ȸبل الناȩل لنقلها إƂ غاية
  .Û ومŒ ȸاية ȦǩريȢها إƂ غاية ǩسليمها علɂ مƒ السȦينةǣتحميلها

والنƙȎ منحا Ǿŏا إƂ املتȞاȩديȸ حرية التقليȌ أو التمديد مȸ النȖاȧ الزمƗ لȞقد النقل 
Ȝللبضائ Ƀل البحرȩمسؤولية النا ȸأو التمديد م Ȍالتقلي ƃالتاǣو Ƀ.  

  :فاألȕراȮƹ ȣنهȴ إدراǯ شروȓ مǮل  
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ȳ      وفيȼ يȮون اɍلتزا  : Clause de déchargement d’office لȪȲǪاǝيالȠɅȀȦǪ ا.  1
ȼاملرسل إلي Ȩǩعا ɂعل Ƞ املناولة ȯمقاو Ȝد مȩاȞهو املت ƃالتاǣ ونȮوي Ûȼومسؤوليت ȼقتȦن ɂوعل Û

ȸالتشوي ȯة ومقاو.  
Ɏǹ ارǭ دȩوȓا الشرǾدد هȎǣ قد فا فقهياȞحدا ل Ȝيض ȼأن Ɂير ȸفهناك م Û ÛɃالنقل البحر

هناك رأɃ يǖǣ  Ƞكملها ơرǯ مȸ نȖاȖǩ ȧبيقÛȼ و رسو السȦينة علɂ الرصيÛ Ȥ إذ عملية التȦر
 ȼأن Ɂير ȸيف سند الشح ȓا الشرǾوجود ه ȴرغ ȴالتسلي ƔمليȞǣ ȳأن يقو ȸالتشوي ȯملقاو ȸȮƹ Û

Û فهو حدا لȞقد النقل البحرɃرɍ ȓ يضȜ تƩ ȳɎساب املرسل إليǣ Ûȼينما يرɁ فريǹǓ Ȩر أن الش
ɍ انǣللر Ȕوكالة فق ȼائدة املرسل إليȦل ȯتيار مقاوǹȠريȦملية التȞǣ ȳيقو Û.  

ȯالقانونيةوحو ȓا الشرǾار هǭǓ ةȞبيȕ  ȼأن Ɂير ȸفهناك م ȼȦييȮǩ يف ȬلǾك ȼقȦال Ȥتلǹا Û
  .150حة الȢري مȸ الباȸȕ وهناك مȸ يȞتȻƎ فضالةÛ ويرɁ البȐȞ اǹɇر أنȼ اشتراȓ ملȎل

  
2  .ȜȥاȿȀال ǨƠ ȴɆȲȆǪال ȓȀȉ Clause de livraison sous palan :   فاستنادا    

Û وفȨ أحȮاȳ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة أ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائǾȜا الشرǩ ȓبد
1 ɂالبضاعة عل ȸشح ȸم ƒهامȢريȦǩ غاية Ƃينة إȦالس  ǨƠ ȴالتسلي ȓون شرȮرا لȚون Û

Û فǖن املȞاهدة يÛȠ إذ ÛȸȮƹ ɍ للتسليȁ ȴمنياÛ أن يتȩ ȴبل التȦريȜȠ يȞقǢ مباشرة عملية التȦر
ȓا الشرǾه Ȝوعا ما م.  

Û وǣالتاƃ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ عȸ البحرɃيف حƙ أن النȖاȧ الزمƗ لȞقد النقل 
Ȝالبضائ ǢيȎǩ Ɣرار الȑئر واأل ɍإعما Ȍيتقل Û ةȞبǩ ƃالتاǣ نتقلǩو ȓا الشرǾƬ Ƃك إɎƬا

  .Û الƔ يȮون عادة املرسل إليǢȼ اȨƩ يف البضاعة
  
3  .ȯǻاȺȎال ɂȲȝ ȠɅȀȦǪالȿ ȸǶȊال ȓȀȉ Clause de chargement ou 

déchargement de la marchandise sur all Ƀعقد النقل البحر ȣراȕأ ǯويدر    
Ȯƹ ɍ Ûنها ذا كانǨ السȦينة لسبǢ مȸ األسباب سند الشحÛ ȸإÛ Ȝ هǾا الشرÛ ȓ عادة يف

ǒالبحر يف املينا Ȼميا Ȩعم ÛɎǮون مȮن يǖك ÛȤالرصي ɂعل ȣ ينة وȦالس ȴǲح Ȝم Ǣتناسǩ ɍ Û
 ǒامليناǣ رارا أوȑا أŏ Ȩد يلحȩ اư متها( Profondeur de la mer avec le tyran d’eau ).   

 ȻǾيف ه Ȥقǩ ينةȦفالس  ǖالة يف املرفƩاEn rade  ȯة صنادȖواسǣ هاȢريȦǩ البضاعة أو ȸشح ȴويت  
Û حوȯ الوǨȩ الɃǾ نǢ السȦينة مȸ الرصيÛȤ أو الư ÛȄȮȞا أǭار جدɍ فقهيا وȩضائيا إƂ جا

                                               
150 Acconiers et destinataire – Andrée CHAO – P132. 

 Ƀالقانون البحر Ȭ–د / Ƀدƥ ȯكما –Ȩǣالسا Ȝاملرج .  
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Û هل هو عند وȜȑ البضاعة علș ɂهر السȦينة أو إفراغها منها إȸ Ƃ أو التȦريǣ Ƞالتحديدȼ الشح
Ý ȯنادȎال ɂها علȞȑو ȳأ Ȥ.  

Û فǚن النȖاȧ الزمƗ لȞقد النقل البحرɃ يتقلȌ وكǾلȬ مسؤولية الناȩل ومهما كان األمر
Ȝللبضائ Ƀ.  

  
4  .  ȤɅارȎƫاȿ ȀȕاǺƫا ȼɆلǙ ȰسȀƫا ȿǕ ȸǵاȊال ȰȶƠ ȓȀȉ: Ȕبǩير ȓا الشرǾوه    

Û وفيȼ يتȨȦ علɂ أن ǩسلȴ يوع البحريةǣاȦǩاȧ البائȜ واملشترɃ يف عقد البيȜ وهو ما يȞرǣ ȣالب
انتقاȯ ملȮية البضائÛ    : Ȝ ويترǢǩ عليها ǭǓار هامة منها  بيȞة يف ميناǒ القياȳ أو الوصوȜȯ امل

  :ائȜ إƂ املشترɃ منها  
  

   ȤɆس ȜɆǣ( C.I.F ) :   ɂالبضاعة عل ȴسليǩ ȼفي ȴويت    ƒم Ȝالبائ ȬلǾك ȳينة ويلتزȦالس 
قد النقل البحرɃ والتǖمƙ علɂ البضائȜ املنقولة مقاǣل التزاȳ املشترǣ ɃدفȜ مبلȠ إمجاǣǚǣ ɍراȳ ع

Ƀوأجرة النقل البحر ƙمǖل التǣومقا Ȝالبضائ ȸƣ يشمل.  
  Ȝويتميز البيC.I.F    جوهرية ȌائȎǹ ǫɎǮǣ:  

  
  ǩسليȴ البضاعة إƂ املشترɃ وǨȩ شحنها علș ɂهر السȦينة 
  مȸ البائȜ إƂ املشترǩɃنقل Ưاȕر هɎك البضاعة  
 Ƀل البحرȩالنا Ȝم ȼǣساƩو ȼƧاǣ Ȝد البائȩاȞيت  
 ȓا الشرǾه ǾيȦنǩعادة Ȕبǩير Û اعتماد ǴتȦل أحد البنوك لǹتدǣ Û

 Ƀمستند( Crédit docummentaire )   
  

    ǡɀȥ ȜɆǤال( F.O.B )     :    Free on board  Ƀينها املشترȞي Ɣينة الȦهر السș ɂة علȞاملبي
Û Ȝري عنللبائǹا األǾه ȳالتزا Ȥȩويتو ȳالقيا ǒيف مينا Ȝالبضائ ȴسليǩ د ȼأو وكيل Ƀاملشتر ȳويقو Û

ƙمǖعقد الت ȬلǾوك Ƀعقد النقل البحر ȳراǣǚǣ.  
ȯالوصو ǒيف مينا ȼهو عادة املرسل إلي Ƀواملشتر.  
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ȳالقيا ǒالبيوع يف مينا Ƃالنسبة إǣ اǾ151ه Ȭلǩ وهي ȯالبيوع عند الوصوǣ ȣرȞوهناك ما ي Û 
 الƔ يتȨȦ فيها الȖرفان علɂ عدǩ ȳسليȴ البضائȜ املبيȞة إɍ يف ميناǒ الوصوȯ ويترǢǩ علɂ هǾا 

 Ƀاملشتر Ƃإ Ƀعقد النقل البحر ǒناǭأ Ȝالبائ Ȩǩعا ɂل علȚǩ Ɣك الɎƬة اȞبǩ  ) ȼاملرسل إلي.(  
 Ȝالبائ ȳƎالبيوع ي ȸا النوع مǾاألحيان ه( ويف ه Ǣون يف غالȮي ɃǾو الشاال ȸح ( Ƀعقد

ƙمǖوالت Ƀذو  البحر Ƀعقد النقل البحر Ƀالشهري أ Ƀالبحر ǫالوǮد الɎشهد ميǩ لهاȞا جư Û
  ȣراȕ    :ȼواملرسل إلي ȸالشاح Ûلȩالنا.  

                                               
 ǩشمل البيوع التالية حسǢ منشور Ȝ2000 الȢرفة الدولية للتǲارة دوريا ما يسمǣ ɂقائمة البيوع البحرية Û وȩائمة سنة

:  
Liste des incotermes 2000  : 
 Groupe E – Départ    E.X.W    à l’usine – ȜنȎيف امل 
 Groupe F – Transport principale non acquité  :       

 F.C.A.    Franco – Transport 
 F.A.S.    Franco le long du navire 
 F.O.B.   Franco – bord 

 Groupe C – Transport principal acquité  : 
 C.F.R.    ( coût et fret ) 
 C.I.F.    Coût – Assurance et fret 
 C.P.T.     Port paye jusqu’à 
 C.I.P.    Port payé, Assurance comprise 

 Groupe D – Arrivée  ȯيوع الوصوǣ Ƀأ  : 
 D.A.F.    Rendu Frontière 
 D.E.S.    Rend ex-ship 
 D.E.Q.    Rendu à quai 
 D.D.U.    Rendu Droits non acquittés 
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ƤالƦال ƚالمطل  
إلǺ المرسǨ " التسليم " و " التكǨǞ بالبǊاعة " ǶǞوم 

Ǽالقانون ǴلƦو ممƍ Ǵإلي  
  
  

د النقل البحرɃ للبضائȜ مȸ التȦȮل ǣالبضاعة مȩ ȸبل الناȩل يف ميناǒ الشحȸ إƂ يبدأ ȖǩبيȨ عق
Ɔالقانو ȼلǮư Ƃأو إ ȼاملرسل إلي Ƃ739/01املادة ( سليمها إȧ  . ɃرƜ.(  

Û الة إɎǹلǣ ȼالتزاماȼǩ التȞاȩديةوǩبدأ كǾلȬ إƂ جانǢ املسؤولية الȞقدية للناȩل البحرɃ يف ح
Ȧاملادة ولية امل ȳاȮضمنتها أحǩ Ɣة الȑ802ترɃالقانون البحر ȸم .  

سؤولية Ơ Ûدد النȖاȧ الزمƗ لتȖبيȨ مإن عملياǧ الشحȸ والتȦريÛȠ هي عملياǧ مادية Ɯتة
التȦȮل "  Û ومȦهوÛ1924  ȳ حسǢ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة  البحرÛɃ املȦترȑة

ư Ûا نتǰ عنȼ صȞوǣة  إƂ املرسل إليȼ يȖرǳ عدة مشاكل" التسليȴ " مȩ ȸبل الناȩل و  "  عة
 Ƀزائرƨا Ƀالقانون البحر Ƃاستنادا إ Ƀقد النقل البحرȞل Ɨالزم ȧاȖديد النƠ ملية يفȞاحية ال

Ƀل البحرȩمسؤولية النا ƃ.  
  

  ǧوم :رع األوǶǞاعة "     مǊبالب ǨǞالتك"  
 Prise en مȸ القانون البحرɃ فǚن التȦȮل ǣالبضاعة  739/01حسǢ ما ورد يف نȌ املادة 

chȸالشاح ȸمها مɎاستǣ Ȭوذل ȼقǩعا ɂها علǾǹأ ƗȞل يȩبل الناȩ ȸم  .  
 Ǩد حاولȩو ) ȟواعد هامبورȩ ( 1978لسنة ɂة علȞǣا الراőيف ماد ǨȎفن ÛترةȦال ȻǾديد هƠ 

"      
)1(ȻǾه Ǣوجƞ Ȝالبضائ ȸل عȩمسؤولية النا     Ȝون فيها البضائȮǩ Ɣشمل املدة الǩ يةȩاȦǩɍا 

ȠريȦالت ǒالنقل ويف مينا ǒناǭوأ ȸالشح ǒل يف ميناȩدة النا  
  :   ألغراȏ الȦقرة األوƂ مȸ املادة ȞǩتƎ البضائȜ يف عهدة الناȩل  )2(

  :اعتبارا مȸ الوǨȩ الɃǾ يتلقɂ فيȼ البضائȜ مȸ  .          أ
  شاحȸ أو شȌǺ ينوب عنÛȼ أوال.  1                 
                 2  .ǒالسارية يف مينا Ǵأو اللوائ ƙالقوان Ǣوجǩ رǹǓ Ǭالǭ ȣرȕ ة أوȖسل  

ȸالشح ȏرȢل ȼل Ȝالبضائ ȴسليǩ ȸالشح              
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Û البضائȜ مȸ الشاحȸ أو أɃ لƔ يستلƞ ȴوجبها الناȩل البحرÛɃ هي الȞملية افالتȦȮل ǣالبضاعة
ǣ ȤلȮر مǹǓ Ȍ ɂشحنها عل ȏرȢǣ ȼتسليمها إليƒينةمȦالس .  

ȸعملية الشح ÛقياȖمن Ȩسبǩ Ûالبضاعةǣ لȦȮترة املوعملية التȦأن ال ɍإ Û لȦȮعملية الت ƙǣ متدة
Ɔانوȩ اعتبارها عملǣ ÛعةȦǩاǣ ÛتةƜ عملية مادية ƎتȞǩ Ɣال Ûȸوعملية الشح Ûǒوالقضا ȼقȦال ȧا Û

دد مÛ ȸ إذ ȩد ǩتǺللها عÛ فهي Ȟǩود ɋرادة األȕراǣȣالتحديدوȦȎǣة ȩانونية Ơ ȸȮديدها 
Ɂرǹالقانونية األ ǧ لȩائدة الناȦل ȸالتشوي ȯا مقاوŏ ȳيقو Û ȸأو الشاح ) ȧاȦǩا Ǣحس

ȣ(منها Ûسةǣعليها يف اليا ȣرȞالت Ûلȩالنا ȸة عǣالبضاعة نيا ȳɎغاية شحنها  است Ƃحراستها إ Û
 ȯمقاو ȳاملȸملية الشحȞǣ وناولة املينائية Ûالبضاعةǣ لȦȮعملية الت ɂعل Ǣǩترǩ اعتبارها عملǣ Û

  :Û مجلة مȸ اǭɇار القانونية منها 
  

   Û فȦيها Ȟǩبري علɂ إرادة الȖرفȩ152ƙبوȯ الناȩل للبضاعة 
   Ƀل البحرȩالنا Ƃعقد النقل إ ǾيȦنǩ ǒناǭك البضاعة أɎر هȕاƯ ȯوƠ أو ȯانتقا 

Transfert des risques   
  Û وكǾلȬ مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜة سريان وǩنȦيǾ عقد النقل البحرǣ Ƀداي 

  

                                               
152 M. Rémond Renouid – Ȩǣالسا Ȝاملرج – P 301  :    “ La prise en charge, souvent qualifiée par la pratique d’accep
de la marchandise au transport “. 
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  ǼانƦوم :رع الǶǞو " تسليم "     مƍ Ǵإلي Ǩالمرس Ǻاعة إلǊالب
Ǽالقانون ǴلƦمم  

  
ا ɍلتزاǣ ȳالتسليȴ التزامÛ وȩد يȮون اةـيÛ هي عملية مادةـلية التسليȕ ȴبقا للقواعد الȞامعم
ɎياȞبǩ ون التزاماȮد يȩ كما Û.  

Ɏمستق ȴالتسليǣ ȳلتزاɍون اȮيف عقد النقل وي ȯاƩلما هو اǮمل مȞǣ ȳالقياǣ إذا كان التزاما Û
ȸويف عقد التشوي Ȝللبضائ Ƀ.  

يÛƗ كالتزاȳ البائÛȜ يف عقد Û عندما يȮون ǩاȞǣا ɍلتزاȳ أصلي يقضي ǣنقل حȨ عويȮون ǩبȞيا
ȴتسليǣ Ƀاملشتر Ƃإ Ȝاملبي ǒالشي .  

ȼǩوصياȎǹ ȼل Ûريǹا األǾة هȞبيȕ ȴȮƜ ÛɃيف عقد النقل البحر ȴوالتسلي ȯɎǹ ȸم ɂلǲتǩ Ɣال Û
ȼقهي لȦال Ȥ.  

  
  ȴɆȲȆǪال ǦɆȲȶي لعȾȪȦال ȤɅȀعǪال:  

الȞملية القانونية Ȯǣ Û "     : Ûونȼ  تسليȴأمجȜ الȦقȼ الȦرنسي وكǾلȬ املȎرɃ علȞǩ ɂريȤ ال
Ǻلƞ Ȍوجبها الناȩل البحرɃ مȸ التزامȼ التȞاȩدɃ األساسي املتمǮل يف ǩسليȴ البضائȜ إƂ املرسل 

  .Ǯư  "153لȼ القانوÛ Ɔ الɃǾ يقبلها
ȮǣوŒا الȞملية القانونية الƔ يسلƞ ȴوجبها   :  "  ( René RODIERE )وعرفها رونيȼ روديري 
  .154"  صاحǢ اȨƩ فيها وينتهي Ǿŏا عقد النقل Û إƂ البحرÛɃ البضائȜ املنقولة
  ȼون رونييƹر ȣرȞوي( M. Rémond RENOUID )   ȴملية القانونية :    "   التسليȞال ȼونȮǣ Û

Ƀوجبها عقد النقل البحرƞ انون تهيȩ ȸم ƆاǮتاب الȮال ȳاȮألح ȜضƸ ɃǾال Û1966 " 155.  
عمل ȩانوƆ يتحقǩ ȼǣ ȨنȦيǾ الناȩل ɍلتزاماȼǩ "  كماƥ ȯدɃ فيȞرȣ التسليȮǣ Û ȴونȼ /أما د

Ƀعقد النقل البحر ǒانقضا ȼعلي Ǣ "156.  

                                               
153 LAMY Transport – Tome II – N°502 – 1997. 
154 René RODIERE -  Ȩǣالسا Ȝاملرج  - P275  :     “ C’est l’opération juridique par laquelle le transporteur remet à
l’ayant droit qui l’accepte, la marchandise qu’il a transportée. Elle marque la fin du contrat de transport “. 
155 M. Rémond RNOUID -  Ȩǣالسا Ȝاملرج  - P302  :     “ … la livraison, acte juridique qui marque la fin du trans
maritime soumis au titre II de la loi de 1966 “ . 

  .2000 الȖبȞة الǮانية – 499 كماƥ ȯدɃ ص/ون البحرɃ د
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عملية ȩانونية ǩتميز عȸ :    "  مɂȦȖȎ كماȼȕ ȯ عرȣ التسليȴ كǾلǖǣ Ȭنȼ  /يف حƙ أن د
 ل املرسل إليÛȼ وȩد يȮون التسليȴ ساǣقا علɂ التȦريȠ إذا ƠمȠ الɃǾ هو ƭرد عملية مادية

ȠريȦالتǣ ȳ لȩالنا Ȩǩعا ɂعل ȠريȦإذا كان الت ȼحقا لɍ ونȮد يȩو Û "157.  
  .Û يȮون ساǣقا علɂ التسليȴغري أن هǾا منتقدÛ ألن التȦريȠ منȖقيا

  
  ȴɆȲȆǪال ǦɆȲȶي لعǝاȒȪال ȤɅȀعǪال:  

Ǿرية وكȎامل Ȑمة النقȮƮ ɁرǩتهماȞبǩرنسية وȦال Ȭيفل Ûزائرƨليا يف اȞمة الȮǂا اǾه  Û  " أن
Û إɍ سائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضائȜلنقل البحرɍ Ƀ ينقضي وǩنتهي مسؤولية الناȩل عȸ اخل

Ɯ Ûيǩ Ǩنتقل إليȼ حياőȁا ويتمȸȮ مȸ فحȎها والتحقȨ رسل إليȼ أو نائبǩ ȼسليما فȞليامها إƂ امل
  .158" التها ومقدارها 

اولة  إƂ ميناǒ الوصوȯ أو ǩسليمها إƂ مقاوȯ املنÛ وصوȯ البضاعةفɎ يƗȢ علɂ التسليȴ الȞȦلي
ȸالتشوي ȯماركة أو مقاوƨلحة اȎم Ƃسليمها إǩ أو Û.  

  
  ȴɆȲȆǪȲل ƆɀȹاȪال ȤɅȀعǪال:  

التسليȴ هو Ȏǩرȩ ȣانوƆ :    "  فقرة ǭانية مȸ القانون البحرɃ علɂ أن  739نǨȎ املادة 
قولة إƂ املرسل إليȼ أو إǮư Ƃلȼ القانوƆ مȜ إǣداȩ ǒبولƬ ȼا ماƁ لناȩل ƞوجبǣ ȼتسليȴ البضاعة املن
ȸيقة الشحǭيف و Ȭذل ȣɎǹ ɂعل."  

Ƃليا إȞون ماديا وفȮي أن يȦȮي ɍ Û ȴفالتسليƆالقانو ȼلǮư أو ȼب املرسل إليȞǩ ȸد مǣ ɍ لǣ Û ري
  .Û وهǾا هو التسليȴ القانوƆياȣ عȸ إرادőما فيƶǚǣ Ûȼاب وȩبوÛȯ سواǒ أكان صرƷا أو ȑمن

ȴأنواع  والتسلي ɃرȎرنسي واملȦال ǒوالقضا ȼقȦيف ال ǒما جا Ǣحس Û:  
  

  ǩسليȴ فȞلي 
   ǩسليȴ حȮمي 
 Ƀرمز ȴسليǩ   

  

                                               
  .130 ص1995 –مɂȦȖȎ كماȼȕ ȯ / ون البحرɃ اƨديد د

رǷ يف  واملؤ1997 جويلية ǣ 22تاريǨƠ 113345 Ǹ رȴȩ 1995 ماɃ 16 اȮǂمة الȞليا املؤرǷ يف 
0/1998 ȴȩر ǨƠ 168786  )   ارية والبحريةǲرفة التȢال ȸادر عȎدد اخلاص الȞلة القضائية الŎ1999سنـة ) ا.  
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Û هو وȜȑ الشيǒ املبيȎǩ ǨƠ Ȝرȣ إƂ القواعد الȞامة يف عقد البيȜفالتسليȴ الȞȦلي استنادا 
 ȸȮيتم ǬيƜ Ƀǣ اعȦنتɍوا ȼǩȁحيا ȸمȨدون عائ ȼماديا ǒɎاستي ȼعلي ȯيستو Ɓ ولو Û159.  
Ʃا ȴليوالتسليȞȦال ȴالتسلي ȳمقا ȳيقو ÛميȮȞامل ȴالتسليǣ ȬلǾك ȼسميتǩ ȸȮƹو Û ȴويت Ƀنو

ȸديȩاȞي املتȑراǩ  ȬلǾǣ ميȮƩا ȴويتميز التسلي ÛɃاملشتر Ƃإ Ȝالبائ ȸم ȴسلǩ Ȝأن املبي ɂعل Û
Ȏǩ أو ȧاȦǩا ȼنǖǣ ليȞȦال ȴسليɃمل مادȞǣ Ȅولي Ɔانوȩ ȣر.  

Ƀالرمز ȴاملأما التسلي Ƃالبضاعة إǣ اخلاصة Ȩائǭوالو ǧاملستندا Ȝالبائ ȴتسليǣ ونȮفي Û ÛɃشتر
ɎǮري مǩواȦال ȼسلمȼǩȁيف حيا Ǩالȁ ɍ والبضاعة Û160.  

Û فقد كان ƭلȩ Ȅضاǒ إكȄ ل البحرÛ Ƀ نɎحȘ أن لȎǹ ȼوصياȼǩغري أن التسليȴ يف عقد النق
نتقاȯ أو Û غري مرǩبǣ ȔاɍيȞتƎ مȦهوȳ التسليȴ  " 161 1987 مارƞ13 ȃوجȩ Ǣرار صدر يف ا

Ȝللبضائ Ƀيل املادǧواملستندا Ȩائǭالو ȯبادǩ Ȩريȕ ȸع ȴيت ɃǾال ȣراȕاأل ȧاȦǩا ȸا مƴوإ Û" Ź Û
Ʃا ȼقȦال Ǵا وأصبǾه ȼرأي ȸيف عقد النقل ع ȴأن التسلي Ɂير Ǭفدي ȼفي ȴأن يت Ǣƶ Û نɎȞ

Ɔانوȩ رǹɇوا Ƀا مادƵ.  
Ȅإك ǒضاȩ Ȅلƭ ɂضȩ162و "    :   ȳاƢغايتها إ Û ȴا التسليŏ ȴيت Ɣالقانونية ال ǧملياȞإن ال

Û إذ ȸȮƹ ɍ أن يȮون هناك ǩسليȴ دون انتقاȯ بضائÛȜ وǣ ȸȮƹ ɍالتاƃ فȎلهماƩياȁة املادية لل
  ".ة

Ȝȑ البضاعة Ȏǩ ǨƠرÛ ȣ فوǹر ȩراراőا أن التسليȴ مادɃيف ǓوȞǩتȮƮ Ǝمة النقȐ الȦرنسية 
ȼسليمال إليǩ ƎتȞي ɍ Û163 Û  ) ȴملية التسليȞالقضائي ل ȤريȞيف الت ȏرȞالت Ȩد سبȩو.(  

 Û الƁ Ɣ 739وهǾا ما يȖرǳ التساȯǗ حوȯ إȑافة املشرع اƨزائرɃ للȦقرة الǮانية مȸ املادة 
ل الوارد يف القانون رȴȩ ـ وأȑافها يف التȞديȴ76-80 رȴȩ ـيموجودة يف القانون البحرɃ القد

  . Û مȞتƎاǄ التسليȴ عمȩ Ɏانونيا05
                                               

 Ɔالقانون املد ǳيف شر Ȕد–سي / Ƀالسنهور ȧاȁص– عبد الر Ȝعقد البي Ȝǣالرا ǒزƨ589 ا.  
 Ȝص/ د– البي ƙمود حسƮ 179.  

161 LAMY Transport – Tome II  N°502 ( CA. AIX. En Provence, 13 mars 1987, D.M.F 1989, P. 123 )  :    “ Le
Concept de livraison n’est pas lié à un déplacement matériel de marchandises, mais résulté de l’accord des par
exprimé par des documents “. 
162 C.A. Aix en Provence, 24 janvier 1992, BTL 1992 P. 421, D.M.F. 1992 – P. 203  :    “ Les opérations jurid
assortissant la livraison ont pour finalité d’assurer le transport de détention de la marchandise dont elles sont 
indissociables, il ne peut donc y avoir livraison sans transmission de la détention “. 
Cass. Com. 05 Juill. 1994 N°92 – 13.314 lexis Cass. 05 Juill. 1994 N°92 – 17.385 :    «  … la mise de la 
marchandise à la disposition du destinataire n’emporte pas livraison, celle-ci ne se réalisant qu’avec :    La 
transmission de la détention  ». 
163 La Cass. De cassation a finalement consané la thèse de la livraison matérielle, qu’elle définit comme  :     “ 
L’opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l’ayant droit par l’accepte “, en précisant que  
Le destinataire manifeste son acceptation de la marchandise que luis est présentée, en étant en mesure d’en vér
l’état et le cas échéant, d’assortir son acceptation de réservés, puis de prendre effectivement possession de la c
livrée “ – LAMY Transport – Tome II – 1997 P. 504. 
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Û التسليȴواȜȩ األمر أن :    " Ȟǩ ÛريȤ التسليǣ ȴاملƖȞ القانوƆ   كماƥ ȯدɃ/لقد حاوȯ د
ƖȞ Û القانوƆاȩل هو التسليǣ ȴامل نقȎدȻ والɃǾ ينهي عقد النقل البحرɃ وǣالتاƃ مسؤولية الن

 ǧعدة عمليا ȸون مȮا:  تƬوأو Ûȼة املرسل إليȁالبضاعة يف حيا ȜȑبارȞǣ أو Û ȴالتسلي Ɂرǹة أ
Û هي عملية الƔ يتŏ ȴا التسليȴ اÛȼǩȁ وǭالǮهاƠ ÛقȨ املرسل إليȼ مȸ البضاعة املوجودة ƜيÛ وǭانيها

سل إليȼ حيǬ يسلȴ األǹري الناȩل سند Ɔ وȮǩون Ȟǣد حȎوȯ ذلȬ التحقȨ مȸ جانǢ املر
Ɂرǹة أȎالƯ أو أية ȌالǺيد التȦا يƞ ȼمؤشرا علي ȸ."  

ȼأن ȘحɎامل ȸȮعندمل ÛƆالقانو ƖȞاملǣ ȴكر التسليǾا ي  ǴلȖȎمل مȞيست ÛDélivrance Û 
  Ƀاملاد ȴيRéception  لحيȖȎمل مȞرنسي يستȦال ȼقȦأن ال ƙيف ح  Livraison juridique et 

livraison maté.   
تȨȦ األȕراȣ علɂ أن Û فقد ي يتȴ التسليȴ دائما Ǿŏا الترǩيɍ ÛǢومȸ الناحية الواȞȩية أو الȞملية

ȴالروافد  التسلي ǨƠ Û( Sous-palan )ȸيف سند الشح ȓشرو ǯدراǚǣ Ƀوجبها  أƞ Ȍيتقل Û
Ȝللبضائ Ƀقد النقل البحرȞل Ɨالزم ȧ.  

Û سند الشحȸتحقȨ املرسل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوƆ مȸ البضائȜ املسلمة إليȼ وأشر علɂ وإذا Ɓ ي
  يȞتƎ وأنǩ ȼسلȴ البضاعة حسبما Connaissement accompli “  Ź “:   يسمɂ يف هȻǾ اƩالة 

ȄȮȞال ǧبوǭ ايةȢل ȸ790/02املادة ( ها يف سند الشحȧ  . ɃرƜ( ȐȞǣ ǴلȖا ما أصǾوه Û
ȨǣاȖامل ȴالتسليǣ ȼسميتǩ ɂعل ǒȄاريǣ ǒضاȩ Ȅلƭ ȼȕوما يشتر Û164.  
  :ǩ ÛترǢǩ عليǭǓ ȼار هامة منها  والتسليǣ ȴاعتبارȻ عملية ȩانونية

  
  Ƀل البحرȩمسؤولية النا ƃالتاǣو Ȝللبضائ Ƀعقد النقل البحر ǒأو انقضا ǒاملادة ( انتها

739/01ȧ ȸم  . ɃرƜ(  
   ȩ( Transfert des risques )ل إƂ املرسل إليȼ   انتقاȯ أو Ơوȯ املǺاȕر مȸ النا 
Û والتحقȨ مȸ مدɁ مȖاǣقتها ل إليȼ أو ǮưلȞƞ ȼاينة البضاعة عند التسليȴ يقوȳ املرس 

بلȚȦƠ Ƞاȼǩ إƂ الناȩل أو Û وإذا ɍحŏ Șا ǹسائر أو أȑرار ي الشحȸللمواصȦاǧ املدونة يف سند
ȼلǮư ةǣكتا Û )  790املادةȧ   . ɃرƜ(Ǿه ÛاهرةȚرار الȑا يف حالة األ  

يȼ أو Ǯưلȼ مهلة ǭɎǭة أياȳ عملÛ مȸ يوȳ التسليÛ Ûȴ فللمرسل إلأما إذا كانǨ األȑرار Ȧǹية
ƜرɃ واملادة الǮالǮة مȸ .  كǾلȬ م790ȧ ȸاملادة ( Û إƂ الناȩل أو Ǯưلȼ  التحȚȦاǧ الȮتاǣية

للمرسل إليȼ مهلة يوȳ "  واعد هامبورÛ "ȩ ȟ يف حƙ أن   )1924ة ǣروكسيل الدولية لسنة
ȴالتسلي ȳيو ȸم ÛاهرةȚرار الȑسة عشر  يف حالة األƦو Û )15 ( يةȦرار اخلȑيوما يف حالة األ.  

                                               
164 C.A. Paris, 24 mai 1989, D.M.F ( Droit Maritime Français ) 1991 P. 166. 
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.  م744ȧ ȸ و Û 743 742املواد   ( La prescriptionادȳ  ـيبدأ سريان ميȞاد التق 
 ɃرƜ(  

  
  ǧباǭل لضرورة إȞƶ ا ماǾوه " ȴي"  التسليƵاصة  أǹ ة:  

 ǧباǭإ ǒǢع Ȝيق " ȴالتسلي  "Ƀل البحرȩالنا Ȩǩعا ɂ165عل Ȩريȕ ȸع Ȭون ذلȮأن ي ȸȮƹو Û 
 ȸسند الشح ȸة األصلية مǺالنس La remise d’un original du connaissement  Ǣا حسǾوه  

  . Û الȦرنسي1966 ديسمƎ 31 املؤرǷ يف 1078-66 مȸ املرسوȳ رǒ50 ȴȩ يف نȌ املادة 
ƙيف حɃزائرƨا Ƀيف القانون البحر ȼاملادة  أن ǨȎن Û782 ل أوȩالنا ɂعل ƙȞيت ȼأن ɂعل ȼمن 

Û القانوƆ أو مǮƹ ȸلȼ والɃǾ يȖالǢ  إليǮȼلǩ ȼسليȴ البضائȜ يف املȮان املتȨȦ عليȼ للمرسل
Ǻنس ɂا علǒناǣ مهاɃإصدار أ ȳويف حالة عد Ûوحيدة Ǩولو كان ȸيقة الشحǭو ȸيقةة مǭو  Û

  .علɂ وǭيقة نقل صحيحة
ɍ Ƀزائرƨفاملشرع ا ȼوعليȸأصل سند الشح Ûȴللتسلي ȓيشتر  ÛƆالقانو ȼللمرسل إلي ȸȮƹ إذ Û

 مȸ سند الشحÛ166 ȸ أن يتسلȴ البضاعة ǣناǒا علɂ نسǺة مȸ القانون البحر784Ƀعرفتȼ املادة 
  .Û علɂ أɃ وǭيقة نقل صحيحةاǒ حالة عدȳ إصدار أɃ وǭيقة فبنكانǨ وحيدة Û ويف

  مȸ القانون البحرɃ الǩ Ɣقضي ǖǣنɍ ȼ يستȖيȜ حامل نسǺة 783وǩؤكد هǾا اǹɍتيار املادة  
 Ǹالنس Ȝد إرجاع مجيȞǣ ɍإ Ûالبضاعة ȯان وصوȮم ǯارǹ البضاعة ɂعل ȯوȎƩا ȸيقة الشحǭ

سŏ Ȭا حاملو نسǸ وǭيقة الشحɁ ȸ لوǭيقة الشحȸ والȎادرة ǖǩمينا للȖلباǧ الȸȮƹ Ɣ أن يتم
  .لة ƟاȻ الناȩل

 Ƀزائرƨالقيمةفبالنسبة للمشرع ا ȄȦا نƬ ȸسند الشح Ǹرنسي كل نسȦفا للمشرع الɎǹ Û
Ǹنس ȸي عبارة عȩوجود أصل واحد والبا ɂعل Ȍن.  

Ǹدد القانون عدد النسƷ Ɓو Ƃإ ƙنǭا ȸون مȮǩ أن ɂعل Ƀارǲالت ȣرȞال Ɂجر ȼوعلي ÛةȞǣأر.  
ǣاعتبارȎǩ Ȼرȩ ȣانوÛ Ɔ وما دمنا يف املواد التǲارة ȸȮƹ Û إǭباȮǣ ȼǩافة ȕرȧ "  التسليȴ " و  

Û القرائǣ ȸاȑɋافة إƂ ما ورد يف ي الȮتاǣةÛ البينةÛ اȩɋرار Û اليمǧƙ املنȎوص عليها ȩانوناÛ وه
  .اريةÛ فيما ȌƸ إǭباǧ الȞقود التǲ مȸ القانون التǲار30Ƀملادة 

  

                                               
165 CA. Aix en Provence, 2em ed. – 27 mai 1988. 
CA. Aix en Provence, 2em ed. – 07 juill. 1989. 

  هȻǾ األǹرية عبارة عȸ صورة فوǩوغرافية ȕبȨ األصل وليȄ النسǺة Û ألن   ( Exemplaire ) ري الدȩيȨ هو النȚري
Photo.   
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  ȴɆȲȆǪال ȣاȀȕǕ:عملية التسلي    ȣراȕاأل ȄȦا دائما نŏ ȳيقو ɍ ȴال ȴفقد يسل Û لȩبضاعة النا
  .Û ويستلمها صاحǢ اȨƩ يف البضاعة أو ǮưلǮƹ ȼلȩ ȼانونا

  
Ǖ  .  ǦȝاȒǤال ȴɆȲȆǪǣ مɀȪɅ ȸȵ:البضاعة ȴتسليǣ ȳل    يقوȩالنا Ɏفيها أص ȨƩا Ǣصاح Ƃإ  Û

Û وهǾا ما Ȟƶل مȸ الƠ ǢȞȎديد نقل البحرɃ للبضائÛȜ وȩد ينوب عنȼ يف ذلȬ وكيɎ لȞقد ال
 نÛ Ȍ الƔولية الناȩل Û الȞقدية واملȦترȑةȧ الزمƗ لȞقد النقل البحرɃ للبضائȜ وǣالتاƃ مسؤ

Ƀزائرƨاملشرع ا ȸكل م ɋاǣ ɃرȎرنسي واملȦال Ûǩ Ɣال Ûالدولية ȟاهدة هامبورȞم Ƃافة إȑ بقي
  .Û إƂ غاية ǩسليȴ البضاعة إƂ املرسل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوƆ عقد النقل

فǚذا اȨȦǩ أȕراȣ عقد النقل البحرɃ علɂ أن التسليȴ يتȩ ȴبل التȦريÛ Ƞ فهȻǾ الȞملية يقوŏ ȳا 
 أɃ ل إليÛ ȼ ويتقلȌ النȖاȧ الزمƗ لȞقد النقل البحرɃ ومسؤولية الناȩل البحرÛ Ƀ وإذا Ɓ يرد

  ȓل شرǮر مǹǓ ȓشر Ƀا القبيل أو أǾه ȸقد مȞالروافد "  يف ال ǨƠ ȴالتسلي " ȧاȖالن Ȝسǩا Û
 لȞقد النقل البحرɃ وǣقي الناȩل مسؤوɍ عȸ اخلسائر أو األȑرار الɎحقة ǣالبضاعة إƂ غاية 

 ȼاملرسل إلي Ƃإ ȴ )  ȓقد شرȞال ȧاȖساع نǩɍ ȯاǮمC.F.SƩاǣ للنقل   ǧ167)اويا.  
ǹ  Ûاصة ǩتȦȮل ȞǣملياȞǣ ǧد التȦريȩ ÛȠد يȞهد الناȩل البحرɃ إƂ مؤسساǧويف هȻǾ اƩالة

Consignataire du navireسليȴ البضاعة إƂ املرسل إليȼ وهي ما ǩسمǣ ɂوكيل السȦينة 
  وȩد 168

Û املقاوȯ وكيɎ عƩ ȸالة املينائية ويȞتƎ يف هȻǾ اȻǾŏ الȞملية مقاوȯ التشويȸ ومقاوȯ املناولة
  .ة

  
ǡ  .  ǦȝاȒǤال ȴȲȆǪǣ مɀȪɅ ȸȵ: ÛƆالقانو ȼلǮư فيها أو ȨƩا Ǣالبضاعة صاح ȴتسلǣ ȳيقو    

  . مȸ القانون البحر789ɃحǢ اȨƩ يف البضاعة هو اƩامل القانوƆ لسند الشحȦƞ ȸهوȳ املادة
  .خللȤ الȞلȴ أو اخللȤ اخلاصكما ȸȮƹ أن يȮون استنادا إƂ القواعد الȞامة هو ا

ȨƩا Ǣل صاحǮƹ دȩانوناوȩ ȼلǮƹ ȸأو م Ûلȩالنا ȸمها مɎستɍ يف البضاعة  Û " Ɏي"  وكي ȨȦت
Ȭذل ɂالبضاعة عل Ǣصاح ȯأو مقاو Û ȬلǾǣ ȤلȮي ɃنوȞي أو مȞبيȕ ȌǺون إما شȮوي Û

  ǩسند  Consignataire de cargaison  - وكيɎ عȸ اƩمولة –ȸ واملناولة املينائية ويدعɂ الوكيل
ياǧ الǩ Ɣقدȳ مة استȳɎ البضاعة مȸ الناȩل أو ǮưلÛ ȼ نياǣة علɂ املرسل إليȼ كما يقوȮǣ ȳل الȞمل

  .Û منها التسليȴ املادɃ والȞȦليȦريȠ البضاعة

                                               
167 C.F.S  :     Container Freight Station  ǧاوياƩا ȴة لتسليȖƮ وهي  . 

    Û( NACHCO ) ناشȮو  ( GEMA ) جيما: د حاليا يف اƨزائر سبȜ مؤسساǹ ǧاصة ǩقوȞǣ ȳملياÛ ǧ وكيل السȦينة منها
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نتهي Û يوȩد يتسلȴ البضاعة كǾلÛȬ حسǢ الȦقȼ والقضاǒ الȦرنسيÛ الǾيȸ يȞتƎوŒا حالة ǹاصة
Û لتسليȴ إƂ مقاوȯ الشحȸ والتȦريÛȠ ا البحرɃ وǣالتاƃ مسؤولية الناȩلȖاȧ الزمƗ لȞقد النقل

ǧملياȞال ȻǾار هȮاحت ȼون لȮ169 ي  Organisme portuaire disposant d’un monopole de 

manutention ou de consignaرنسيȦال ǒوالقضا ȼقȦال ƎتȞوي  Ɣاملؤسسة ال Û ȻǾه ÛرȮتƠ 
يا عندنا يف Û وهǾا Ɏǹفا ملا ǩرȼǣ Ɂ اȮǂمة الȞلنة أو ȩ ɎǮưانونيا للمرسل إليÛ ǧȼ وكيɎ للشح

ȴفالتسلي ÛرȼلǮƹ ȸأو م ȼاملرسل إلي Ƃليا وماديا إȞدائما ف ɂالنسبة إليها يبقǣ Û.  

                                               
ǣ اǾرون هƩا ɃادȎتȩɍا ȳاȚالنǣ Ǿǹǖǩ ɍ Ɣالبلدان ال  Econome non libérale .   
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ǼانƦال Ƥالمبح  
بحرǻ داǨƱ مسƐولية المقاوǧ مǔ مسƐولية الناقǨ ال

  للبǊائǔ والنتائƨ المترتبة عنǶا
  
  

Û سواǒ علɂ أساȃ املسؤولية ائر أو األȑرار الɎحقة ǣالبضائȜالناȩل البحرɃ مسؤوȯ عȸ اخلس
Û الǩ Ɣقوȳ علɂ أساȃ نȚرية Ơمل ǖ املȦترȏ أو املسؤولية املȦترȑةةÛ القائمة علɂ اخلȖـ
  ).Ɯر802ȧ . Ƀ و 739املادƙǩ ( ة ـ

Û واملسؤولية املȦترȑة مȦȮǩ ȸل الناȩل ǣالبضاعة يف ميناǒ القياȳ كل مȸ عقد النقل البحرɃويبدأ 
ȯالوصو ǒيف مينا ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ 802املادة ( يةȧ ȸم . ɃرƜ( استنادا ȼأن ƙيف ح Û
حرɃ املȦترȑة مǩ Û  ȸبدأ مسؤولية النقل الب1924دة األوƂ مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة
ȠريȦالتǣ نتهيǩينة وȦهر السș ɂالبضاعة عل .  

ةÛ لȞȎوǣة Ơديد الȦترة الزمنيةÛ الƔ ـÛȴ إشȮاǧɍ مȸ الناحية الȞمليـوȖǩرǳ عملية التسلي
Û للتقليȌ أو  وǾƬا ǩترك عادة ɋرادة األȕراÛȣ يضȞون شروȕا يف الȞقدÛ كما يشاǗونÛها

ƃ مȸ املسؤولية وغالبا ما يتȴ اȦǩɍاȧ علɂ التقليȌ منها حƓ يتǺلȌ الناȩل د مȸ نȖاȼȩ وǣالتا
ȸȮư Ǩȩمنها يف أسرع و Ƀ.  
ȠريȦوالت ȸالشح Ɣوعملي ǧالتزاما ȸم ÛديةȩاȞالت Ȝللبضائ Ƀل البحرȩعليها النا Ȍكما ن Û

 ƙǩاني780 و 779ن يف املادǮواملادة ال Ƀالقانون البحر ȸاهد مȞم ȸروكسيل الدوليةة مǣ ة Û
Û أو توافر علɂ األجهزة الضرورية لǾلÛȬ إذا كانǨ السȦينة ŏ ȳǩ ɍما مقاوȯ املناولة املينائيةقو

ȯاملقاو ǧدماǹ Ǣلȕ ɂل علȩالنا Ǝƶ ǒاملينا ȣ.  
 Ƃسليمها إǩ Ż عليها وحراستها ȣرȞها والتȎالبضاعة وفح ȳɎاستǣ ȸالتشوي ȯمقاو ȳكما يقو

ا Ɓ ينȌ  إليÛ ȼ وهȻǾ الȞملياǧ كǾلȬ مȸ التزاماǧ الناȩل البحرɃ للبضائȜ التȞاȩدية وإذل
  ).أɃ الناȩل ( Û جȞلها النȌ التشريȞي كǾلȬ علɂ عاǩقȣ ȼ عليها يف الȞقد

 ȴȩرية يف القانون رȚالناحية الن ȸل مȎف Ƀزائرƨكون املشرع ا ȴ05-98ورغ ȴواملتم ȯدȞامل 
Ȟية مȸ الǢȞȎ جدا التȦرȩة Û إɍ أنȼ مȸ الناحية الواȩاولة املينائية وعملياǧ التشويȸنملياǧ امل

  .Û لتداǹلهما الشديد
  .ɍ Û يȮون مسؤوɍ إƟ ɍاȻ مȕ ȸلǹ Ǣدماȼǩة املينائية وكǾلȬ مقاوȯ التشويȸومقاوȯ املناول
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ينائية مȸ التزاماȼǩ التȞاȩديةÛ Û لȮون عملياǧ التشويȸ واملناولة املوالȢالÛǢ أنȼ يتȞاȩد مȜ الناȩل
Û حǩ ɍ ƓتȖȞل مȎاȼƩ أسرع وȸȮư Ǩȩيف Ȧǩ ȼ ÛريȠ البضاعة ومȢادرة امليناȬǒ مȸ مȎلحت

  .Ȏادية
Ȧǩا Ǣوجƞ ȼأو املرسل إلي ȸائدة الشاحȦا لŏ ȳد يقوȩ ȯاملقاو ȸȮقد النقل لȞال ȣراȕأ ƙǣ ȧا

Ƀزائƨا ǜادة يف املوانȞال ǧد جرȩو Ûأ ɂور رية علǮوهنا ي Ûوكيل الشحنة ȯاملقاو Ȝد مȩاȞن يت
ȯاȮ رارȑاخلسائر أو األ ȸع ɍون مسؤوȮروكسيل الدولية يǣ اهدةȞم ȳاȮأح Ƃل استنادا إȩفالنا Û
Û ة ǣالبضاعة مȸ الشحȸ إƂ التȦريÛȠ فǚذا وǨȞȩ اخلسائر أو األȑرارȯɎǹ Û هاǩان الȞمليتانق

 علɂ عاȨǩ إɍ إذا أǭبǨ أن هناك اȦǩاȧ يف عقد النقل Ȟƨل هاǩان الȞمليتانÛ مسؤوɍالناȩل 
ȼأو املرسل إلي ȸɎل أصȩالنا ɂبل املضرور علȩ ȸم Ȝرفǩ Ɂالدعو ȸȮل Û.  

Û حراستها وǩسليمها تȦريȠ واملتȞلقة ǣاستȳɎ البضاعةÛ التȞرȣ عليهاأما الȞملياǧ الǩ ƔتȞǣ ȴد ال
ȳ القانون البحرɃ أو Û فيقوŏ ȳا مقاوȯ التشويȸ وȖǩبȨ عليها أحȮاȼ القانوƆإليȼ أو Ǯưلرسل 

 مȸ القانون البحرȖǩ Û739/01 Ƀبيقا ألحȮاȳ املادة لتشويÛȸ كما أن عقد النقل ȸȮƹ أن ƹتد
Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي Ƃالبضاعة إ ȴسليǩ ية.  

Û Ûȸ وعقد املناولة املينائية وعقد التشويرɃ للبضائȸȜ عقد النقل البحÛ فرغȴ كون كل موهǾȮا
ȼرافȕل منها أȮة ولȦتلƯ  هو ȯقد األوȞأن ال ɍإ ÛǬالǮوال ƆاǮقد الȞسبيل لوجود ال ȸيǾوه Û

ȯقد األوȞال ǾيȦن لتنɎǹمتدا Ûȸ لȩالنا ȸل مȮالنسبة لǣ املسؤولية ɂرا علǭل أǹا التداǾƬ فهل Û
  .Ȭ مقاوȯ املناولة املينائية ȯÝ التشويȸ وكǾل

Û وكون عملياǧ الشحȸ والتȦريȠ هي ا الواȜȩ أǭناǩ ǒنȦيǾ هȻǾ الȞقودإن السرعة الƔ يتȖلبه
Ȟƶ Ûل مȸ الǢȞȎ جدا Ơديد سائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضائǧȜ الƠ Ɣدǫ فيها أكǮر اخل

ǧوليا.  
Ǯǩ Ɣال ȓالنقا ȴهو حرمان املرسوأه ÛȬلǾار كȼل إلي Ɣيف البضاعة ال ȨƩا Ǣهو صاح ɃǾال Û

Û فهو مضȖر تشويȸ ومقاوȯ املناولة املينائيةها اخلسائر واألȑرار مȸ دعوɁ مباشرة ȑد مقاوȯ ال
 ȯأو مقاو ȸالتشوي ȯمقاو ɂري علǹاأل Ȝيرج Ż هماȖǣرǩ Ɣدية الȩاȞة التȩɎȞال ȴȮƜ لȩاة الناȑا

عادة لȼ املبلȠ املدفوع اƂ املرسل اليȼ أو اƂ شركة التǖمƙ الƔ سددȩ ǧيمة ة ǣا املينائية للمȖالب
 ȳ118 املادة ار اƂ صاحǢ البضاعة Ơ Żل Ʈلȼ يف الدعوƞ ɁوجǢ عقد اƩلوȖǩ ȯبيقا ألحȮا

ǧميناǖنون الت.  
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ȧرȖاولة التǂو  ǢالȖم ǫɎǭ Ƃإ Ǭاملبح ȴقسيǩ Ź ǧالياȮشɋا ȻǾƬ Û:  
  

♦  ȯȿɉا ǢȲȖƫا   : Ȝللبضائ Ƀل البحرȩمسؤولية النا Ȝم ȯل مسؤولية املقاوǹداǩ      
♦    ƆاǮال ǢȲȖƫا : ȸالتشوي ȯد مقاوȑ مباشرة Ɂدعو ȸم ȼحرمان املرسل إلي    

  ومقاوȯ املناولة املينائية
♦   ǬالǮال ǢȲȖƫا : Ǣسبǩ للبضاعة ǨȞȩرار وȑسائر أو أǹ ل مسؤوليةȩميل الناƠ    
  قاوȯ املناولة املينائية أو مقاوȯ التشويȸفيها م
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ǧاألو ƚالمطل  
 ǻالبحر Ǩولية الناقƐمس ǔم ǧولية المقاوƐمس ǨƱدا

ǔائǊللب  
  
  

ناولة املينائية وعملياǧ التشويÛȸ رغȴ مȸ الǢȞȎ جدا مȸ الناحية الȞملية التȦرȩة ƙǣ عملياǧ امل
Ȟǩ ÛتƎ  حƙ أنȼ يف كل مȸ مȎر وفرنسايفÛ شرع اƨزائرÛɃ فȎل ǣينهما مȸ الناحية النȚرية

وهي الشحȸ والتȦريȠ :    ة  ـة املتمǮلة يف املناولة املينائيـǧ التشويǩ ȸبȞية للȞملياǧ األصلي
Û وعمليƔ وȜȑ البضائȜ علɂ السȖوǳ التراǣية واملǺاȁن ǣ Ûاȑɋافة إƂ فȬ البضاعة ورصها

  .ها
لياǧ الƔ يقȜ أǭناǒها أكƎ نسبة مȸ اخلسائر واألȑرار وعملياǧ الشحȸ والتȦريȠ هي الȞم

Ǯل الرافȞاǧ واƨرافاǧ واملȩɎيÛȔ يضاȣ إليها أحيانا قة ǣالبضائǣ Û ȜسبǢ استȞماȯ اǧɍɇ م
ȤليȢلتǲƩن أو اȁيف الو ǒاȖǹأو األ ÛǧاȞالراف ȯماȞسيما عند استɍ Ûȴ ǒأو سو ȤȞȑ Ȝم Û

ناولة املينائية ومقاوȯ اǧ الناȩل البحرɃ التȞاȩدية مȜ التزاماǧ مقاوȯ املȤ وعليȼ فتداǹل التزام
  .Û مȸ الناحية الواȞȩيةÛȸ يترǢǩ عنǩ ȼداǹل يف مسؤوليتهما

  
  ǧرع األوǞل: Ɵالتزاما Ǽǵ ǔائǊللب ǻالبحر Ǩالناق Ɵالتزاما    

  مقاوǧ التشوين ومقاوǧ المناولة المينائية
اǧ التشويƟ ȸرƞ ɃوجǢ عقد مستقلÛ يƎمȼ املقاوȯ مÛ Ȝ مǮل عمليائيةاولة املينوعملياǧ املن

ȼȞد م ǨȎل كما نȩالنا ǧالتزاما ȸها مȞمجي ǧملياȞال ȻǾل هȞج ȼكون ȴأن القانون ورغ ɍإ Û
 ƙǩ780  و 773 املاد  ɂعل Ȍنǩ Ɣال Ƀالقانون البحر ȸناية التامة :    "  مȞالǣ لȩالنا ȳيقو
 ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها وȌƸ البضاعة Ȟǣناية عادية حسǢ اȦǩɍاƠ ȧميل

 Ƞأن يبل Ǣƶ Ȝالبضائǣ اصةǹ عناية Ǩتضȩوإذا ا Û التحميل ǒمينا ȣأعرا Ǣوحس ȣراȕأل
ȸȮإذا أم Ȝالبضائ ɂيا علǣكتا Ȭذل ƙوأن يب Ȭذل ȸع ȸ."  

 فȬ وإنزاȯ البضائÛ Ȝ يبدأ الناȩل ȞǣملياȨȦǧ عليȼن الوصوȯ املتوȞǣد وصوȯ السȦينة إƂ مȮا" 
  أعȻɎ واملتȞلقة ǣتحميل البضائȜ ومȜ مراعاة Û773 حسǢ ما جاǒ يف نȌ املادة   الȞناية

 ȠريȦالت ǒمينا ȣ."  
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  :    1924مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة ) ǭانيا ( وهǾا ما نǨȎ عليȼ كǾلȬ املادة الǮالǮة 
Û علɂ الناȩل أن يقوǣ ȳشحȸ البضائȜ املنقولة وǩشوينها ǖǣ ȯɎǹحȮاȳ املادة الراȞǣةȳ اɋ عد

  ".ها ونقلها وحȚȦها والȞناية ŏا وȦǩريȢها ƞا يلزȳ لǾلȬ مȸ عناية ودȩة 
ǧملياȞال ȻǾŏ ȼيامȩ يوعند Ûاŏ نايةȞالǣ Ƀل البحرȩالنا ȳلتز Ǣناية حسȞال ȻǾدرجة ه Ȥتلơو Û

Û فالنȌ يسمǴ لȕɊراȣ اȦǩɍاȚ ȧروȣ الƔ يتȴ فيها النقل البحرȬɃ حسǢ اللبضاعة وكǾل
  .درجة الȞناية

رة سواǒ القانون البحرÛ Ƀ املنȎوص عليها يف املواد املǾكوأمجȜ الȦقȼ علɂ أن التزاȳ الناȩلوȩد 
Ƀروكسيل الدولية لسنة رǣ اهدةȞأو م Û1924غاية Ȩتحقيǣ ǧهي التزاما .  

Û فȬ البضاعة وإنزاƬا مȸ اɍلتزاماǧ املتȞلقة لبضائÛȜ رصهاÛ نقلهاÛ حراستهاحȸ افȞملياǧ ش
 Ƀارǲري التLa gestion commerciale  حيɎالتسيري امل Ȅولي  ( Gestion nautique )  اŒوȮل  
  .Ɏǹ Ûفا إƂ ما ذهǢ إليȼ البȐȞ مȸ اعتبارها ǹاصة ǣالتسيري املɎحي البضاعة

Û فالناȩل غالبا ما يضȖر إƂ اللǲوǒ إƂ  ةÛ وأجهزőا متȖورةـة حديǮـǨ السȦينومهما كان
 ȯ    : ȯومقاو ȬȦوالرص وال ȠريȦوالت ȸالشح ǧملياȞǣ ȳأجل القيا ȸاملناولة املينائية م ȯمقاو

Û Ƃ حراستها وǩسليمها إالياǣسةÛ التȞرȣ عليها ǣل القياȞǣ ȳملياǧ استȳɎ البضاعةȸ مȸ أج
ƙǩعليها املاد ǨȎن Ɣال ǧملياȞوهي ال ȼ920 و 912ل إلي Ȍنǩ Ƃفاألو Û Ƀالقانون البحر ȸم 

 Ȝالبضائ Ȝȑو Ɣا وعمليƬها وإنزاȮورصها وف Ȝالبضائ ȸشح ǧشمل املناولة املينائية عملياǩ ȼن
  .لسȖوǳ التراǣية واملǺاȁن وأǾǹها

مل ǩشويȸ البضائȜ الȞملياǧ املوجهة لتǖمƙ استȳɎ وǖǩشري Û فتقضي ǖǣنȼ يشملادة الǮانيةأما ا
 Ƃسليمها إǩ شحنها أو ȴأن يت Ƃلة وحراستها إƕاملشحونة أو امل Ȝالبضائ ɂسة علǣيف اليا ȣ

ȼل إلي.  
Û هي نȦسها التزاماǧ مقاوȯ لتزاماǧ الناȩل البحرɃ التȞاȩديةÛ أن اانونيةالȚاهر مȸ النȎوص الق

ȸȬلǾدية كȩاȞاملناولة املينائية الت ȯومقاو .  
فمقاوȯ التشويȸ ومقاوȯ املناولة املينائية عند ȩيامهما ǣتنȦيǾ التزاماőما التȞاȩدية إƴا يقومان يف 

  .لوǣ ǨȩتنȦيǾ عقد النقل البحرɃ للبضائȜ وǣالتحديد ǩنȦيǾ التزاماǧ الناȩل البحرɃ التȞاȩدية
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  ǼانƦولية     مس:رع الƐǻالبحر Ǩالتشوين و   الناق ǧولية مقاوƐمس 
  ومقاوǧ المناولة المينائية

  
Û يȮون مسؤوȞǩ ȯاȩديا يف مواجهة ȕرȣ عقد النقل البحرɃ ذا أǹل الناȩل ǣالتزامȼ التȞاȩدɃإ
Û وإذا أƩقǹ Ǩسائر أو أȑرار ǣالبضاعة يȦترȏ أنȼ املسؤوȯ ر وهو إما الشاحȸ أو املرسل إليȼو
ȸم ǒيف مينا Ɔالقانو ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ غاية Ƃإ ȸالشح ǒا يف ميناŏ لȦȮالت

 ƙǩاملاد Ƃاستنادا إ ȯاملادة 802 و 739/01و ȬلǾوك Ƀزائرƨا Ƀالقانون البحر ȸ227/01 م 
 الراȞǣة  الȦرنسي وكǾلȬ املادة1966 مȩ ȸانون جوان 27نون التǲارة البحرية املȎرɃ واملادة

Ȟƞاهدة األمȴ املتحدة املتȞلقة ǣالنقل البحرÛ " Ƀ املسماة كǾلȩ  "  Ȭواعد هامبورȞ " ȟاهدة أو  
Ȝ."  

 ȳفيقو Û ȸاملناولة املينائية والتشوي ȯمقاو Ƃغالبا إ ǖǲدية يلȩاȞالت ȼǩالتزاما ǾيȦل لتنȩغري أن النا
Ȟƞ البضاعة ȠريȦǩ ري عند الشروع يفǹرألȑاينة اخلسائر واأل ÛɃالنقل البحر ǒناǭأ ǨȞȩو Ɣار ال

 Réserves  مȸ القانون البحرÛ Ƀ اơاذ مجيȜ التحȚȦاȑ ǧد السȦينة  Û923/01 حسǢ املادة 

contre le  ǒالنسبة لسوǣ اينتها حضورياȞم ǨƢ Ɣال Ȍالنقائ Ȝوص مجيȎƝ البضاعة ȴأو مسل  
  .لبضاعة أو Ȟǩليبها

 أǭناǒ املرحلة البحرية الȢرȏ مȸ هǾا اɋجراƠ ǒديد إن كانǨ اخلسائر أو األȑرار ȩد وǨȞȩو
Û فǚذا Ɓ يتǾǺ مقاوȯ التشويȸ أو املناولة املينائية أȚȦƠ Ƀاȑ ǧد السȦينة أو مسلȴ البضاعةÛ قل

للبضاعةÛ    ووǹ ǨȞȩسائر أو أȑرار ȩ Le Consignataire du navireد يȮون وكيل السȦينة
  .Û مقاوȯ املناولة املينائية أو مقاوȯ التشويȸ هو املسؤوȯ يف مواجهة الناȩل أصɎ يف هȻǾ اƩالة

ȯاملقاو Ȝد مȩاȞاملت ɂون علȮإذا كان الوي ȼǞȖǹ ǧباǭوإ ȼǩاȑمقا Û حقةɎضرر أو اخلسارة ال
يȠ أو الȬȦ أو الرص أو أǭناǒ وȩ Û Ȝȑد وǨȞȩ أǭناǒ أعماȯ املناولة املينائية أɃ الشحȸ أو التȦرعة

ǣ Ûاȑɋافة إƂ إǭباȼǩ للضرر وعȩɎة السببية ǳ ƙǣ التراǣية واملǺاȁن وأǾǹها منهاعة علɂ السȖو
 والضرر لȮون التزاȳ مقاوȯ املناولة املينائية التزاǣ ȳبȯǾ عناية ومǩ Ż ȸقوȳ مسؤوليتȼ التȞاȩدية 

ȼȞد مȩاȞاملت ȐويȞتǣ .  
ȸȮالضرورة لǣ ون هوȮي ɍ ريǹا األǾيف البضاعة ه ȨƩا Ǣصاح Ƀإذ األصل أن املضرور أ Û

  .د مȜ املقاوȯ هو الناȩل
 Ȝȩالبضاعة أو و ȳɎعند است Ƀأ ȸالتشوي ǧعمليا ǒناǭأ ǨȞȩد وȩ أما إذا كان الضرر أو اخلسارة

Û وȻǖȖǹ حسǢ نȌ شويȸاوȯ التÛ هو مقيها أو حراستهاÛ فاملسؤوȯ عقدياعند التȞرȣ عل
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924/01Ƀالقانون البحر ȸم ǧملياȞال ȻǾيف ه Ûȼون التزامȮل ȏترȦم Û غاية Ȩتحقيǣ ȳهو التزا 
  .Û وهو كǾلɍ Ȭ يȮون مسؤوɍ إɍ يف مواجهة مȕ ȸلǹ Ǣدماǲȼǩة

والȢالǢ أن يȮون أيضا الناȩل البحرɃ للبضائȜ هو ȕالǹ Ǣدماǧ مقاوȯ التشويǩ ȸنȦيǾا 
Ƀعقد النقل البحر ȸة عƟالنا ȼǩما.  

Û يف اƩالة اȦǩاÛ ȧ الزȳ القانون الȦرنسي واملȎرÛɃ الناȩل البحرȖǹǚǣ ÛɃار املقاوȯومȸ هنا
 ȸالشاح Ȩǩعا ɂواملناولة املينائية عل ȸالتشوي ǧون عملياȮǩ نǖǣ Ƀعقد النقل البحر ȣ أو املرسل

ȼȞد مȩاȞيت ȸƞƓح Ûǣ دراية ɂون علȮي ȬلǾ يف ȼأو املرسل إلي ȸالشاح ȸع Ɏل وكيȩالنا ƎتȞوي Û
  .عقد املناولة املينائية أو التشويƩ ȸساب أحدƵا

ǹ Ûاصة وأن املȞاهدة Ȟاب علɂ القانون البحرɃ اƨزائرÛɃ عدȳ نȼȎ علɂ هǾا األجراǒوي
 ǩنȌ كǾلȬ عل1924Ɓ  ɂة الوحيدة الƔ انضمǨ إليها اƨزائر وهي مȞاهدة ǣروكسيل لسنة

ب إȖǹار الناȩل ملقاوȯ املناولة املينائية ومقاوȯ التشويǣ ȸاسȴ املتȞاȩد مȼȞ إذا Ź اȦǩɍاȧ يف عقد 
 البحرɃ علɂ أن عملياǧ الشحȸ والتȦريȠ وعملياǧ التشويȸ يقوŏ ȳا Ʃساب الشاحȸ أو 

ȼل إلي.  
Ȝȑا الوǾإسناد املسؤولية وه Ƃإ Ƀغالبا ما يؤد Ûȸع Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا Ƃاخلسائر أو إ 
ند Û يف حƙ أن املتسبǢ الرئيسي فيها هو مقاوȯ املناولة املينائية ǣالدرجة األوÛƂ عار الȎǩ Ɣيبها

ȠريȦوالت ȸالشح ǧملياȞǣالت ǳوȖالس ɂالبضاعة عل Ȝȑأو و Ûها منهاǾǹن وأȁاǺية أو يف املǣرا Û
Ȯم ȸالبضاعة م ȬريƠاŏ رارȑɋا Ƃحتما إ Ƀيؤد ǧɍɇا ȯماȞاستǣ رǹǓ Ƃاصة ادا ان إǹ Û

  .املقاوƁ ȯ يبدȯ الȞناية اȁɍمة لتȦادɃ اƩاȧ األȑرار ǣالبضاعةلتȢليȞȑ ȤيȦا وغري نȚامي و
تشويȸ ومȸ النتائǰ املترǩبة علǩ ɂداǹل مسؤولية الناȩل البحرɃ للبضائȜ مȜ مسؤولية مقاوȯ ال

Û مȸ دعوɁ بضاعة الɃǾ هو املرسل إليȼ غالباÛ حرمان صاحǢ اȨƩ يف ال املينائيةȯ املناولة
Û أǭناȩ ǒيامȞǣ ȼملياǧ ر أو أȑرار ǩسبǢ فيها هǾا األǹرية ȑد املقاوÛȯ وكǾلÛȬ إسناد ǹسائ

Ȝللبضائ Ƀل البحرȩالنا Ƃواملناولة املينائية إ ȸلȖيف م ƃالتوا ɂعل ȼناولǩ ȴوهدا ما سيت Û ƙب:  
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ǼانƦال ƚالمطل  
 Ɲمباشر ǹاعة من دعوǊالب Ǽǝ Ǡالح ƚƭاǅ رمان

  ضد مقاوǧ المناولة المينائية ومقاوǧ التشوين
  
  

سليȴ البضاعة إǣ Û Ƃتن وكيل السȦينة أو مقاوȯ التشويȸيلتزȳ الناȩل أو مȸ ينوب عنȼ سواǒ كا
Û فقد جرɁ الȞمل  متȞدديȸشحنة واحدة ȄƢ Û أشǺاصاÛ وإذا كان األمر يتȞلǢǣ Ȩ اȨƩ فيها

تسلمها مȸ الرǣان ويتوǩ ƂوȁيȞها علɂ يÛ  البضائȜ املنقولة وكيɎ للحمولةن Ǯƹل مجيȜ أصحاب
 ȴل إليه–Receptionnaire ou destinataire  - ȳد يقوȩو Ûȸالتشوي ȯمقاو ȬلǾملية كȞال ȻǾŏ Û

  . ȑ Ýد الناȩل البحرɃشرةهو صاحǢ اȨƩ يف البضاعة وكيƷ Ȥرȳ مȸ دعوɁ مبا
  :ا ما سوȣ يتȴ التȞرȏ لȼ يف فرعƙ علɂ التاǾ ƃه
  

  ǧع األو:     ǜاعة تعريǊالب Ǽǝ Ǡالح ƚƭاǅ   
  

 أن   : ǣقوƬا   مȸ القانون البحر782Ƀ املادة  عليȼ نǾ ɃǨȎهو الÛ  صاحǢ اȨƩ يف البضاعة
ȼلǮƹ ȸان ا أو مȮيف امل Ȝالبضائ ȴتسليǣ ȳملز ÛȼلǮƹ ȸأو م Ɔالقانو ȼاملرسل إلي Ƃإ ȼعلي ȨȦملت.  

Ɔالقانو ȼاملادة واملرسل إلي ȼعرفت Û784  ƃكالتا Ƀالقانون البحر ȸم  "    : ȌǺالش ƙȞي
  :ǩرسل البضائȜ إليȼ يف النقل البحرɃ للبضائƞ ȜوجǢ وǭيقة الشحȸ كما يلي  

  
  الشȌǺ يف وǭيقة الشحȸاسȴ :    عندما Ȯǩون وǭيقة الشحȸ اƧية  .    أ
الشȌǺ الȮǩ ɃǾون الوǭيقة ألمرȻ ويف حالة Ơويل :    عندما Ȯǩون وǭيقة الشحȸ ألمر  .  ب

ȼهر لȚر مǹǓ Û ة  
ǯ  .  املهاƩ ȸيقة الشحǭون وȮǩ عندما    : ȯيقة عند الوصوǭالو ȳيقد ɃǾال ȌǺالش"  
  

د يȮون ǹلȼȦ الȞاȳ يف حالة Û وȩحȸالشفȎاحǢ اȨƩ يف البضاعة إذن Û هو الȞǩ ɃǾينȼ وǭيقة 
  . أو ǹلȼȦ اخلاص كاملشترɃ اƨديد للبضاعة
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 أȕراȣ عقد النقل Û الǩ ƔرȔǣ املرسل إليǣ ȼبقيةȦقȼ حوƠ ȯديد الȩɎȞة القانونيةوȩد اǹتلȤ ال
Ȝللبضائ ɃتȞإذ كان ي ÛقدȞال ȸاألمر أجنبيا ع ȯيف أو Ǝرǭبيقا ملبدأ نسبية أȖǩ ÛقدȞال  Û ɍ فهو

Û لبȞد املسافة ǣينȼ وƭ ƙǣلȄ انȞقاد الȞقد Û ومȖǩ Ȝور حلة اɍنȞقاد ƙǣ الشاحȸ والناȩل مر
ȼقȦال ȯحاو ÛاديةȎتȩɍوللضرورة ا Ƀة  البحرȩɎȞال ȻǾƬ Ɔانوȩ ȃاد أساƶإ Û:  

ȐȞالب Ǝاملرسل فاعت Ȩح ȃأن أسا Ûاصا للǹ اȦلǹ Û اعتبار ÛȜالبضائ ȳɎيف است ȼإليȸشاح Û
Ƀـ البضاع مشترȸالشاح ȳمادا ȼأن Ȭذل Ûاعهةǣ Ɣال Ȝعقد نقل للبضائ ȳرǣد أȩ Û املرسل Ƃا إ
  .Û واɍلتزاماǧ الƔ يرǩبها هǾا الȞقدارȻ املشترȞǩ Ƀود عليȼ كل اƩقوǣ ÛȧاعتبهǾا األǹري

بحرÛɃ نياǣة ناȎȩةÛ ية أȕراȣ عقد النقل الÛ الȩɎȞة ƙǣ املرسل إليȼ وǣقواعتƎ البȐȞ األǹر
كما هي Û حȸ عندما Ȟǩاȩد مȜ الناȩلÛ يȞتƎ نائبا عȸ املرسل إليÛȼ غري أŒا ليسǨ نياǣة كاملة

Û ألن الشاحȸ يȚل ȕرفا يف عقد النقل يف الوǨȩ الɃǾ ة يف القواعد الȞامةǣ Ûل نياǣة ناȎȩة
اǣة الƔ مǭǓ ȸارها انȎراǭǓ ȣار الȞقد إƂ  فيȼ املرسل إليȕ ȼرفا يف نȄȦ الȞقد وفقا ألحȮاȳ الني

  .ل
 ȼقȦال ȸر مǹǓ Ǣجان ɁاريةويرƟ لحةȎم ɂعل Ɨمب ȣعر ȼأن Ûف Û ل واملرسلȩالنا ƙǣ ةȩɎȞال

Û وحددǧ الƔ أنشǧǖ هȻǾ الȩɎȞة املباشرةلناشǞة عȸ الȞاداǧ والȞرȣ التǲارɃ منǾ القدƇ هي
  .Ȭ نȖاȩها

Ǔ Ȩفري Ɂير ƙريف حǹ Ûȸلسند الشح ȼة املرسل إليȁأن حيا Ûل البضاعةǮƹ ريǹا األǾاعتبار هǣ Û
ǧلتزاماɍوا ȧقوƩا ȃساȼوجبƞ ȼسبها املرسل إليȮي Ɣبل  الȩ املباشر ȼحق ȃأسا ƃالتاǣو Û

  
 وأǹريا Û دعǨ الضرورة اȩɍتȎادية إƂ اخلروǯ علɂ املبدأ القانوƆ املȞروȣ وهو مبدأ نسبية أǭر
 ȯاȩ ȸم ȯوأو ȼل واملرسل إليȩوالنا ȸالشاح ȴوه ȣراȕة أǭɎǭ ȼل Ƀعقد النقل البحر ǧƎواعت 

إذا كان الشاحȸ ليȄ هو   (   René  RODIERE  170لȮȦرة هو الȦقيȼ الȦرنسي رونيȼ روديري
 ȼل إلي.(  

ǢȞȎال ȸون مȮرا لȚضر اونƷ Ɓ رفا يف عقدȕ ȼاعتبار املرسل إلي ÛȞاب أو نƶإ Ƀيبد أ Ɓو Ȼقاد
Ȧعند التن ɍإ ȬلǾهر كȚي ɍالبضاعة و ȳɎالتحديد عند استǣو Ǿي Ƀا الرأǾأصحاب ه Ȅأس Û

ȼلحة املرسل إليȎمل ȓيشتر Ûعقد النقل Ȝȩعندما يو ȸفالشاح ÛريȢلحة الȎمل ȓشتراɍا ɂعل ȴه Û
ŏ ȼل ǴبȎايǾحقا مباشرا للم Ûالبضاعة يف مواǣ البةȖلȩجهة النا ǢالȖأو عندما ي ȼواملرسل إلي Û

ȼلحتȎمل ȓشتراɍعة يقبل ا.  

                                               
 Ǣجان Du PONTAVICE   و  Remond GOUILLOUD .   
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Û يستلزȳ مسؤوليتȼ إذا سلȴ البضاعة  ǖȖǹ يف جانǢ الناȩل البحرɃويȞتƎ القانون الȦرنسي
ȌǓƆالقانو ȼر غري املرسل إليǹȸحامل أصل سند الشح Û.  
Û وهو كل شȌǺ يȮلȼȦ يȼ القانوƆعة هو Ǯưل املرسل الȩد يȮون صاحǢ اȨƩ يف البضاو
  .وكيل الشحنة  : غالبا ما يȮون هو  اليǣ ȼتسلȴ البضاعة نياǣة عنȼ ول

  
  ǼانƦرع الǞرمان :الƭ     اعةǊالب Ǽǝ Ǡالح ƚƭاǅ ǹمن دعو 

  مباشرƝ ضد مقاوǧ التشوين والمناولة المينائية
  

 إليȼ مȸ دعوɁ مباشرة ȑد مقاوȯ ورغȴ كونȕ ȼرفا يف عقد النقل البحرɃ للبضائƷ Ȝرȳ املرسل
ةÛ وǭبƞ ǨوجƎǹ Ǣة ـ أƩقا أȑرارا أو ǹسائر ǣالبضاعÛ إذاةـȸ ومقاوȯ املناولة املينائي

Û إɍ إذا نȌ يف عقد التشويȸ أو عقد املناولة  أǭناǒ الȞملياǧ الŏ ɎȦȮǩ ƔاÛ أŒا وǨȞȩ فɎȞرية
  .ȯة صراحة أنȼ هو املتȞاȩد مȜ املقاو

ȼ لȮون عقد النقل ǣ ÛاعتبارȻ املتȞاȩد مȞفاملرسل إليȼ يȞودÛ مȸ الناحية الȞمليةÛ علɂ الناȩل
Ȝللبضائ ɃƂسليمها إǩ غاية Ƃل إȩبل الناȩ ȸالبضاعة مǣ لȦȮالت ȸم Ƀيسر Û ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي 

Ɔ املادة ȳاȮأح Ƃرار استنادا إȑوع اخلسائر واألȩو ǧبوǭ دȞǣ Ż Û802Ƀالقانون البحر ȸم  Û
Û وعدȳ إمȮانية الناȩل التǺلȌ منها ǭǚǣ Ûباǧ إحدɁ حاǧɍ قوȳ علɂ أساȃ املسؤولية املȦترȑة
Û يدفǣ Ȝتحديد املسؤولية استنادا  مȸ القانون البحرǒ803Ƀ القانونية املنȎوص عليها يف املادة

  .805دة
ȩل مبلȠ التȞويȐ عȸ اخلسائر أو األȑرار الɎحقة ǣالبضاعة إÛ Ƃ ودفȜ الناوȞǣد Ơديد املسؤولية

 Ǣأو صاح ȼفيهال إلي ȨƩاملناولةا ȯأو مقاو ȸالتشوي ȯمقاو ɂعل Ƀل البحرȩالنا Ȝيرج Û املينائية 
ȯاملقاو ȳدȩ إذا ɍإ Ûالرجوع Ɂدعو ȃساɃل البحرȩالنا Ȝد مȩاȞيت Ɓ ȼأن ǨبǮما ي Û.  

Ǿددويف هȎنا ال Û ȌرنسيȦوال ɃرȎالقانون امل ȸكل مȖǹوجوب إ ɂعل Û ȯل للمقاوȩار النا
كǾلȬ عملياǧ التشويȸ مȸ التزاماǧ الناȩل التȞاȩدية أو ألن عملياǧ املناولة املينائية وÛ املتȞاȩد

ا ما Û وإذÛȯ وعليȼ فهو املتȞاȩد األصلي مȜ املقاو)Ɯر780ȧ . Ƀ و 773املادƙǩ ( القانون  
Ɯ ÛيǬ قل البحرȦȎǣ ÛɃتȼ وكيɎ أو نائبا عȕ ȸرǹǓ ȣر مȕ ȸريف عقد النǾا األǹري مȜ الناȩله

Ǣƶ Ûȼ عليȼ إȖǹار املقاوȦ ȯاȧ فيȼ علɂ أن هȻǾ الȞملياǩ ǧقȜ علɂ عاȨǩ الشاحȸ أو املرسل إلي
 ɍوإ Ûȯاملقاو ǧدماǹ Ǣالȕ هو ȼأن ƎأعتȩاȞǩ ȯǖويس Ûريǹا األǾاخلساديا ه ȸع Û رارȑئر أو األ
ǣ قةȔفق ȼالبضاعة يف مواجهت.  
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ɍوɃزائرƨا Ƀالقانون البحر ȓروكسيل الدولية لسنة  يشترǣ اهدةȞم ɍو Û1924  وجوب Û
ǒجراɋا اǾŏ لȩاملنا ȧاȖديد نƠ ملية يفȞالناحية ال ȸم ǧɍاȮري إشǮا يư Û فراغا يف ƎتȞسؤولية وي

  .لبحرÛɃ يضر Ȏƞلحة الناȩل انا
: ǣ Ûاȑɍافة اƂ اɍجراǒ القانوƆ الواجǢ اǩباعȼ  اǹɇر الدɃ يȖرحȼ الواȜȩ الȞملياɍشȮاȯو

 مȖǩ 81 ȸبيقا للمادة  –كما هو شائȜ يف الواȜȩ الȞملي  – و اجراǒ اɍدǹاȯ يف اخلȎومة
ǴلȖȎعليها م ȨلȖمبتدأة ي Ɂاملدنية أو دعو ǧاǒجراɍا țɀǱȀال Ɂɀȝǻ ȴهل يت Û ɂعل ȴȮƩا

ȯاملقاو ɂعل Ż ةȑترȦاملسؤولية امل ȳاȮحǖǣ Ɏعم Ƀالبحر  ) ȼǞȖǹ ǧبوǭ عند ( ǧياǮيف حي
 فقȔ أȳ أنǣ ɍ ȼد مȸ التȞرȏ لȼ يف املنȖوǹ ȧاصة Ý و Ȟǣبارة اǹرɁ هل ȸȮƹ استȞماȕ ȯريقة 

   يف اخلȎومة Ýعند ǭبوÛȼǞȖǹ ǧ عندما يدǹل ÛتȞدية مȸ أجل اȴȮƩ علɂ املقاوȯة امل
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ƤالƦال ƚالمطل  
سناد Ʊسائر ƍو ƍضرار تسبǝ ƚيǶا مقاوǧ التشوين 
ǔائǊللب ǻالبحر Ǩالناق Ǻالمناولة المينائية إل ǧمقاو  

  
  
  

ȼحرمان املرسل إلي Ƃافة إȑɋاǣɎيف البضاعة أص ȨƩا Ǣصاح Û دȑ مباشرة Ɂدعو ȸم Û
Û رغȴ كونȼ صاحǢ ار للبضاعةȩوع ǹسائر أو أȑرÛ يف حالة وتشويȸ ومقاوȯ املناولة املينائية ال

ȯ مȜ الناȩلÛ إسناد Û مȸ النتائǰ السلبية لتداǹل مسؤولية املقاو واملȎلحة يف الدعوɁ األصلية
  .ȩ Ûد يȮون األوȯ هو املتسبǢ فيها وليȄ الǮاƆر وأȑرار

ئر وأȑرارǹ Ûاصة البضائƝ ȜساÛ غالبا ما Ȏǩاب ياǧ التشويȸ واملناولة املينائيةفǭǖناȩ ǒيامȞǣ ȼمل
ȠريȦوالت ȸالشح ǧ Ȝللبضائ Ƀعقد النقل البحر ȧاȖن ȸمȑ لǹدǩ Ɣال Û يف القانون ǒسوا

Ƀزائرƨا Ƀ روكسيل الدولية لسنةǣ اهدةȞأو م Û1924 واعدȩ أو  " ȟ1978لسنة " هامبور Û 
Ý سند املسؤوليةǩ Ȥ.  

ƙا يف فرعƵنورد ƙحالت ƙǣ هنا ȧرȦن  ƃالتوا ɂعل :      ȯاد املقاوơهي حالة ا Ƃالة األوƩا 
ȳعد Ƀسية أȮȞالة الƩانية هي اǮالة الƩل و اȩد الناȑ ǧلȩد الناȑ ǧاȚȦلتح ȯاد املقوơا .  

  
  ǧرع األوǞضد ا:ل ƟاǒǞتح ǧالة اتخاذ المقاوƭ    ǻالبحر Ǩلناق      

Réserves contre le bord  

  
Û علɂ أنȼ يتǾǺ مقاوȯ التشويȸ مجيȜ التحȚȦاǧ انون البحرɃ مȸ الق923/01لقد نǨȎ املادة 

سȦينة أو مسلȴ البضاعة ȎƝوص مجيȜ النقائȌ الǨƢ Ɣ مȞاينتها حضوريا ǣالنسبة لسوǒ حالة 
  .عة أو Ȟǩليبها

يȸ  مȸ القانون البحرǩ ɃنȌ كǾلȬ علɂ أن مقاوȯ التشو924كما أن الȦقرة الǮانية مȸ املادة 
أو /حمل مسؤولية اخلسائر أو األشياǒ الناȎȩة الǭ Ɣبƞ ǨوجƎǹ Ǣة حضورية أŒا حدȩ Ǩǭبل و

  .Ȟملية الȦȮǩ Ɣل ŏا
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ȼوعليǭأ Û البضاعةǣ حقةɎرار الȑاخلسائر واأل Ǩǭإذا حد Ûبلهاȩ أو Ƀمرحلة النقل البحر ǒنا Û
Û وإذا   أو مسلȴ البضاعة Réserves contre le bordقاوȯ التشويȸ مجيȜ التحȚȦاȑ ǧد السȦينة 

Û فɎ أو Ȟǣد الȞملية الȦȮǩ Ɣل ŏا/Ǝǹ ǧة حضورية ǮǩبǨ أن اخلسائر واألȑرار وȩ ǨȞȩبل و
  . مسؤوɍ عȸ اخلسائر أو األشياǒ الناȎȩة

ȯاملقاو ȼǣ ȳيقو ɃǾال ǒجراɋاملوا ÛينةȦد السȑ ǧاȚȦƠ اذơل يف اǮاتمȞاستبǣ ȼل Ǵيسم Û د
ȼليتƙǣ فيها املسؤولية ȴسȩ ǧراراȩو ȳاȮصدار أحǚǣ ȬلǾرنسي كȦال ǒللقضا ǴƧ ا ماǾوه Û 

ȯواملقاو Ȝللبضائ Ƀالبحر  Ǹتاريǣ Ȅلƭ ȴȮمنها ح Û19 ɃرȦد 171 1986 فيȞǣ Ǝاعت ɃǾال Û 
 مسؤوÛ ɍ املقاوȯلتȦريÛȠ ووجود Ȧǩاȴȩ لȑɊرار ǣسبǢ عملياǧ اǾ املقاوȚȦƠ ȯاȑ ǧد الناȩل

 ȃرار ) 1/6(  السدȑيادة اخلسائر واألȁ ȸعȔفق .  
 ȩ Ûسȴ فيƭ ȼلȄ أكȄ املسؤولية ƙǣ الناȩل 1978 مارǣ17 ȃاȑɋافة إȩ Ƃرار ǹǓر صدر يف 

  .إƂ الǮاƆ  2/3  لɊوȯ  1/3  وǣ ȯنسبة
ئنƙ أو ƙǣ املدينɍ ƙ اÛ فǚن التضامƙǣ ȸ الد مȸ القانون املد217Ɔغري أنȼ استنادا إƂ املادة 

ȏيف القانون Ȍأو ن ȧاȦǩا ɂا علǒناǣ ونȮا يƴوإ Û نهاȮƹ ɍ نيةȕالقضائية الو ǧهاƨل اȞƶ اư Û
  .ǣتقسيȴ املسؤولية مǩ ȸلقاǒ نȦسها

 Û الɃǾ هو صاحǢ اȨƩ يفȼـÛȼ فǚن املرسل إلـلɂ هǾاÛ وكما سبقǨ اɋشارة إليȁيادة ع
Û فهو Ǝƭ ويȸ أو مقاوȯ املناولة املينائية Ȯǩون لȼ دعوɁ مباشرة ȑد مقاوȯ التشÛ غالبا ما ɍعة

  . ƞوجǢ دعوɁ الرجوعŻ Û يȞود الناȩل علɂ املقاوȯاȩل البحرȦȎǣ ÛɃتȼ املتȞاȩد مȼȞمقاȑاة الن
  

  ǼانƦرع الǞضد ال:ال ƟاǒǞتح ǧالة عدم اتخاذ المقاوƭ     Ǩناق
ǻالبحر  

  
 ȯد املقاوǺيت Ɓ لاداȩد الناȑ ǧاȚȦƠ Ƀأأ ȏترȦي ȼكما ن ÛɃل البحرȩالنا ȸالبضاعة م ȴسلǩ 
ȸيف سند الشح ǧÛبل  سليمةȩ ȸمها مɎعند است Ǵضǩذا ما اǚف Û رارȑسائر أو أǹ Ƀا أŏ Ȅولي 

املرسل ƶ Ûريها الناȩل مȜ ئر أو أȑرار أو نقƞ ÛȌوجƎǹ Ǣةل إليȼ أو Ǯưلȼ القانوƆ أن ŏا ǹسا
 مȸ يȞتƎ  مȸ القانون البحر790ɃبلȠ هǾا األǹري ȚȦƠاȼǩ إƂ األوȯ استنادا إƂ أحȮاȳ املادة وي

  .مقاوȯ التشويÝ ȸاȩل البحرɃ أ و مقاوȯ املناولة وÛ هل هو النɍ عنها

                                               
171 CA. Aix  -  en Provence, 19 février 1986 – Lamy Transport  Tome II – 1997, N° 643. 
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Û غري أنȼ استنادا إƂ أحدǭهايȞتȩ Ǝد Û هو الɃǾ ويȸ أو مقاوȯ املناولة املينائية مقاوȯ التشان 
ȳ روكسيل الدولية لسنة 802 املادةǣ اهدةȞم ȸم Ƃواملادة األو Ƀزائرƨا Ƀالقانون البحر ȸم 
1Ƃسليمها إǩ غاية Ƃالبضاعة إǣ لȦȮالت ȸة مȑترȦمسؤولية م ȯل هو املسؤوȩن الناǚف Û  املرسل 

Ɔالقانو ȼلǮư النسبة للقانون اǣ ÛȯألوƂالنسبة إǣ ȠريȦالت Ƃإ ȸالشح ȸوم ÛانيةǮاهدة الȞامل .  
Û إذا كان أȕراȣ عقد النقل ȩد اȦǩقوا علɂ جȞل Û املقاوǣ ȯاملتȞاȩد مȼȞوإذا Ɓ يبلȠ الناȩل

Ǝاعت Ûȸأو الشاح ȼاملرسل إلي Ȩǩعا ɂعل ȸوالتشوي ȠريȦوالت ȸالشح ǧ Ȝد مȩاȞل هو املتȩالنا 
ȯلȩالنا ɂالرجوع عل Ɂسو ȼللمرسل إلي ɂيبق ɍ ƃالتاǣو Û.  

سÛ Ǩ يȞود هدا األǹري علɂ املقاوȯ ألن املرسل اليȼ لياȴȮƩ عليÛȼ ووȞǣد ǭبوǧ مسؤولية الناȩل
  .ا األǹريǾوɁ مباشرة ȑد ه

Û وهǾا هو الȢالǢ يف الواȜȩ الȞمليÛ ؤمنا علɂ البضاعة لدɁ شركة ǖǩمƙوإذا كان املرسل إليȼ م
ȼاملرسل إلي ȏوȞǩ ƙمǖمشركة التǖعقد الت Ǣوجƞ هماȖǣير ɃǾال ƙ ل املرسلƮ ȸل املؤمƷ Ż Û

 ȼل ȸاملؤم(ȐويȞالتǣ لȩالبة الناȖمل Ɂيف الدعو .  
حسǢ الȞرȣ السائد ƞيناǒ ( ملناولة املينائية أو التشويȸ مȜ املقاوȯ اوɍ يȳƎ املرسل إليȼ عقد 

ا كانǨ البضاعة املنقولة صبا ذا و  ( Livraison sous-palan )إɍ يف حالة التسليǨƠ ȴ الروافد ) ر
en .   
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  الخاتمـــة
  
  

 ȼلقد كان حرمان املرسل إلي( Le destinataire )ال ȯد مقاوȑ مباشرة Ɂدعو ȸم  ȯومقاو ȸتشوي
Û مȸ املشاكل القانونية الƔ  األصليةÛ رغȴ كونȼ صاحǢ الȦȎة واملȎلحة يف الدعوɁ املينائية

 ư Ûا أجƎ املشرع الȦرنسي Û 1936 يف șل ȩانون 172 الȦقȼ والقضاǒ الȦرنسيƙ جدɍ كبريا يف
ا ȁ ɍاÛǾ ȯ و مȜ ه Û واملراسيȴ التنȦيǾية واملȞدلة لÛ1966ȼ وإصدار ȩانون  ǩدارك الوƮȜȑاولة 

  .ا الوǾȜȑها  وȩد ورǨǭ اƨزائر نȮǾ ȄȦاȩ ȯائما اƂ يومنا ه
Û  مشاكل عند ȖǩبيقهاÛ إذ كل منها Ơددƭ ÛاȖǩ ȯبيقها عدة ǣدورهااملȞاهداǧ الدولية Ȗǩرǳو

ư Ûا جȞل Ʈاوǩ ǧɍوحيد سرɃ سوɁ علɂ الدوȯ الƔ صادǨȩ أو انضمǨ إليها دون غريها
  . القانوƆ لȞقد النقل البحرǩ Ƀبوǒ مجيȞها ǣالȦشل
 Ʈ Ûددا نȖاȧ 1966 جوان 18 مȩ ȸانون 16وهǾا ما جȞل املشرع الȦرنسي ينȌ يف املادة 

Û أو إƂ ميناǒ فرنسي والȖǩ ɍ ɃǾبȨ يȖبȨ علɂ النقل الɃǾ يتȴ مȸ   " :  القانون الداǹلي  
مȞاهدة دولية Ȯǩون فرنسا ȩد انضمǨ أو صادǨȩ عليهاÛ ويف كل األحواȯ علɂ عملياǧ النقل 

  .Ȯ "173ون ǹارǯ نȖاȖǩ ȧبيȨ املȞاهدة
روÛ ȓ الشبȨ علɂ الƕاعاǧ املȖروحة أمامهاÛ أصȁɍ ÛɎالȖǩ Ǩندناغري أن اƨهاǧ القضائية ع

Ȗǩ ÛبȨ أوɍ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية ة يف عقد النقل البحرÛɃ وعند عدȳ وجود اȦǩاȩاǹ ǧاصة
1924 Ȭوذل Ûليǹالقانون الدا ɂسمو علǩ اعتبارهاǣ Û النقل ȸم Ȕيف املرحلة البحرية فق Û

Ɣعملي Ƃافة إȠريȦوالت ȸاملناولة املينائية الشح ȯمقاو Ȝȩا يف الواŏ ȳيقو Ɣال Û.  
ȸغاية شحنهاوم Ƃالبضاعة إǣ لȦȮالت  ȼلǮư أو ȼاملرسل إلي Ƃسليمها إǩ غاية Ƃها إȢريȦǩ ȸوم Û

 Û أو القانون البحرɃناولة املينائية أو عقد التشويÛȸ أو عقد املد النقل البحرÛ ƆɃ يȖبÛ Ȩ إما عق
ȣراȕاأل ȧاȦǩا ȳدȸاصة يف سند الشحǹ ȳاȮأح ɂعل .  

Û فمȞاهدة ǣروكسيل الدولية ويف هǾا ȜȖȩ للȩɎȞة التȞاȩديةÛ وǹروǯ علɂ مبدأ وحدة الȞقد
1924Ƀعقد النقل البحر ǛزƟ اŒأ ɂعل ǒوالقضا ȼقȦال Ȝأمج Û 174 .  

                                               

   . Acconiers et Destinataires  -  André CHAO:      يف هǾا الȎدد  
173 Article 16, loi du 18 juin 1966  :    “ Est applicable aux transports effectués au départ ou à destination d’un 
français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale à la quelle la France est partie en tout cas aux
opérations de transport qui sont hors du champ d’application d’une telle convention “. 
174 Droit Maritime – Antoine VIALARD – P. 371, Droit Maritime – M. Rémond GOUILLOUD pédone 1988 

 Ƀالبحر – ȼـȕ ȯكما ɂȦȖȎ1998 – م.  

Mis en forme : Couleur de
police : Vert
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ǩ ƔرȌǹ ألȕراȣ اƨزائرɃ ال مȸ القانون البحرÛ812 Ƀ ما ȩضȼǣ Ǩ املادة ǣاȑɋافة إƂ هǾا
Ƀلنقل البحرȸديد املسؤولية للمرحلة مƠ أو ǒاȦعɋا ɂعل ȧاȦǩɍاǣ Û غاية Ƃالبضاعة إǣ لȦȮالت 

 مȸ مȞاهدة 6ضمنتȼ املادة ȼ و نȄȦ اÛǩ ȴȮƩ ومȦǩ ȸريȢها إƂ غاية ǩسليمها إƂ املرسل إليا
  .يل
 مȸ القانون البحرɃ اƨزائرɃ املȞدȯ  811ادة  مȜ نȌ امل– ǣوȑوȻ– ǳ األحȮاǩ ȳتناǾ Ȑȩوه

 ) . Ý ƙضȩو متنا ƙمتتالي ƙȎن Ɂما جدو(  
مزاياها "  واعد هامبورȩ ȟ"  وكǾلȬ  1924إن لȮل مȸ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 

Û وعليȼ مȸ األجدر البحǬ علɂ القانون الɃǾ ل ǩشريȜ سواǒ أكان داǹلي أو دوÛƃ كŏȮا
ȼبيقȖǩ نة عندȮاملم ǧراȢǮيوب والȞل الȩأ ɂعل .  

 ȩ Ûد أǭبتȎȩ Ǩورها وهǾا Ȟǣد اǲƬوȳ الɃǾ 1924فǚذا كانǨ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة 
 ȴاسǣ ȣرȞǩ Ǩضية هامة أصبحȩ يف ȴȮد صدور حȞǣ لتراƱيف إ ǧاللوردا Ȅلƭ عليها

 ǣ ȸȞǩتحديد نȖاȖǩ ȧبيقها علɂ وجÛ ȼ وأهȴ ما يȞاب عليها أŒا Ɓ ( Mancaster )ستار 
17.  

ȬلǾاب كȞو  عليهاوما ي ɂعل ȸالدوليةغريها م ǧاهداȞا املǞرا سيǭا أƬ ويترك Û:    الɎديȞت ǧ
 وهو – الƎوǩوكوȯوÛ  مرÛ1924ƙǩ وȩد عدلǨ مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة Ȗرأ عليها

  .Û أو انضمǨ لȼȼ إɍ الدوȯ الƔ صادǨȩ عليȼبɍ ǣ Ȕ يرǩ-لǴ الدɃ اȕلȨ علɂ التȞديل
Ƀزائرƨا Ƀإن القانون البحر  ƙانونيȩ ƙامȚن Ƀل البحرȩملسؤولية النا Ȝيض Û    : ȯاألو ȳيقو

Û عند اǣ ȯɎǹɋالتزاȞǩ ȳاȩدɃ مȜ التȦرȩة ƙǣ اخلǖȖ يف اƨانǢ املɎحي ساȃ املسؤولية الȞقدية
واƨانƜ ( Ǣرȳ .770ȧ . Ƀ( خلǖȖ واجǢ اǭɋباȮǣ ǧافة الȖرȧ ن اɍلتزاȳ فيǣ ȼبȯǾ عناية وا

Ƀ ويȮون اخلǖȖ فيȼ مȦترȏ لȮون اɍلتزاȳ هو ǣتحقيȨ غاية ȁ Ûيادة عȸ املسؤولية املȦترȑة 
 مȸ 802ة علɂ أساƠ ȃمل التبȞة عȸ اخلسائر واألȑرار الɎحقة ǣالبضاعة وفȨ أحȮاȳ املادة 

Ƀن البحر.  
ƎتȞǩروكسيل الدولية لسنة وǣ اهدةȞة 1924 مȑترȦم Ƀل البحرȩمسؤولية النا Û م ȸالشح ȸ
ȠريȦ Ƀالنقل البحرǣ املتحدة اخلاصة ȴاهدة األمȞأن م ƙيف ح Û ) ȟ1978لسنة ) هامبور Û 

ȩمسؤولية الناȏترȦامل ǖȖاخل ȃأسا ɂعل Ƀسليمها ل البحرǩ غاية Ƃالبضاعة إǣ ȼلȦȮǩ ȸا مǾوه Û
  .رسل إليȼ أو مǮƹ ȸلȩ ȼانونا

                                               
 Ȝللبضائ Ƀالبحر ƃص .  د–ل الدو ƙمود حسƮ دƥ305أ.  
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Ȩ Û فهي ǩشمل كل عقود النقل البحرƬ ÛɃا ƭاȯ أوسȜ للتȖبيإن مȞاهدة هامبورȟ الدولية
قل البحرƞ ɃوجǢ سنداǧ الشحÛ  ȸ الȖǩ ƔبȨ علɂ الن1924 ملȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة

Û واǭنا مقاǣل سبȞة عشر للمȞاهدة الǮانية اǭنƙ(  كما أن األوȩ ƂلǨȎ مȸ اɋعȦاǒاǧ القانونية
  ).عȦاȩ ǒانوƆ يف القانون البحرɃ اƨزائرɃ مقاǣل ǩسȞة فقȔ يف القانون الȦرنسي 

ơ ÛضȜ ألحȮامها النقل البحرÛɃ إذا )ȩواعد هامبورȟ ( ة األوƂ منها ǣاȑɋافة إƂ أن املاد
ون ميناǒ الشحȸ أو التȦريȠ املنȎوص عليȼ يف عقد ǣ Ûشرȓ أن يȮية منهاȦƞ Ûهوȳ املادة الǮاندوليا

Û أو إذا كان ميناǒ التȦريȠ اǹɍتيارɃ واȞȩا يف دولة متȞاȩدة أو إذا البحرɃ واȞȩا يف دولة متȞاȩدة
Û وأǹريا إذا  البحرɃ يف إحدɁ الدوȯ املتȞاȩدةسند الشحȸ أو أية وǭيقة أǹرɁ مǮبتة لȞقد النقل

Û كما ǩسرɃ اȩيةÛ أو لقانون أصدرȼǩ أɃ دولةǹ ɂضوع النقل ألحȮاȳ اȦǩɍيف سند الشحȸ عل
Ƀن يف عقد النقل البحرǖالش Ƀنسية ذوƛ ية دون اعتدادȩاȦǩɍا ȳ.  

" هامبورȞ " ȟاهدة Û حȎǩ ƓبǴ مة مǾكورة يف الȞقدوعليȼ يȦȮي أن يȮون ميناǒ دولة متȞاȩد
ȨبيȖلتǾوه Û روكسيلǣ اهدةȞفا ملɎǹ دة الدوليةاȩاȞون الدولة متȮǩ بيقها أنȖلت ȓشترǩ Ɣال Û

  .رفا يف املȞاهدة
  Ǩلقد أصبح" ȟواعد هامبورȩ   "ȯوȞȦإليها سارية امل Ǩانضم Ɣال ȯالدو ƙǣ ȨبيȖلة للتǣاȩو Û

 Ǝنوفم ȯ1992 شرونȞالبلد ال ȳلي انضماǩ Ɣالسنة ال ȸد شهر مȞǣ ȳأجل يو ǒد انتهاȞǣ اǾوه 
  . مȸ اȦǩɍاȩية30وهǾا Ȗǩبيقا للمادة ) وهي ȁامبيا (

ǹوȟاهدة هامبورȞم ȼǣ ȁتاƢ صة ماɎ روكسيل الدولية لستةǣ اهدةȞƞ مقارنة Û1924 يادةȁ Û 
Ȼذكر Ȩما سب Ȝوسيǩ Ƃالنسبة إǣ الزمان ȬلǾان وكȮامل Ǭحي ȸبيقها مȖǩ ȯاƭ Ȝوسيǩ ȸم Û

ǧاǒاȦعɋا ȣǾوح Ƀالقانونية   عقد النقل البحر:  
  

  إدǹاƬا املسؤولية عȸ التǹǖري 
 Û 1924ة ـÛ مقارنة مȜ مȞاهدة ǣروكسيل لسنةـ Ȣǩيري اƩد األعلɂ القانوƆ للمسؤولي 
ǲفȻهو وحد ÛرȦتȢري مȢال ǖȖاخل ǨلȞا ȳرƷ Ûديد املسؤوليةƠ يف ȼحق ȸل مȩلنا ǖȖون اخلȮوي Û

ȼيȞǣاǩ أو ȼيǣدون مندو Ȕفق ȼادر منȎال  
  ȳاȮأح ȯاǹإد  Ƃافة إȑɋاǣ ÛليȞȦوالنقل ال Ȝǣالنقل املتتا Ûرسائل الضمانǣ اصةǹ

  Û1924 وهȻǾ املسائل ǩ ƁنȚمها مȞاهدة ǣروكسيل الدولية لسنة اǹɍتȎاص
   ǨȎاهدة هامبور"  كما نȞم ȟ " ȸم Ǣنسحǩ عليها ȧادȎǩ أو ȴنضǩ دولة Ƀأن أ ɂعل Û

  مȞاهدة ǣروكسيل الدولية
  



181

Û وعليȼ مȸ  وكǾلȬ املȎلحة اȩɍتȎادية للوȧȸȕ األفرادإن هدȣ أǩ ɃشريȜ هو ƥاية حقو
Û وƥاية ȩ ȳانوƆ موحد لȞقد النقل البحرǣ ÛɃاعتبارȻ عقدا دوليار البحǬ عƠ ȸقيȨ نȚا

  . ƥاية للشاحنƙ الوȕنيƙ كǾلȬتوفريÛ وذلȎǣ Ȭادية لɊفراد والدولةحة اȩɍت
اع عȩɎة Ȟǩاȩدية واحدة إƂ نȚامȩ ƙانونÛ ƙ وعدȳ إǹضكما يتȮǩ ƙȞريȄ مبدأ وحدة الȞقد

  .قواعد  الȞامة وللمنȨȖ القانوɎǹ Ɔفا للǮر
Ȯشɍا ȴان أهǬرحهاالبحȖي Ɣالقانونية ال ǧɍادن هي  ا Û:     عقد ȧاȖديد نƠ ةǣوȞص 

نونية Û و رغƮ ȴاولة اɍجاǣة علȐȞǣ ɂ النقاȓ القاȨالبحرɃ للبضائȜ والقانون الواجǢ التȖبي
  ... ل الȦقȼ والقضاǒ اɍ أن نقاȓ أǹرǩ ɍ Ɂزاȯ عالقة
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