
 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

–مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم العلوم التجارية

 

ي للبضائعدور املصطلحات التجارية الدولية في تنظيم حركة النقل البحر   

 أعضاء لجنة املناقشة:

 االسم و اللقب الرتبة عن الجامعة الصفة

دكتور  ذأستا جامعة مستغانم رئيسا  مقراد عبد هللا 

محاضر أ ذأستا جامعة مستغانم مشرفا  بن شني يوسف 

محاضر أ ذأستا جامعة مستغانم مناقشا  ابراهيمي أعمر 
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إنَّماحلمدم هللمحنمدهمرنستعينهمرنستغفوه،مرنعوذماب هللمن مرور م

أنفسنامرسي ِّئاتمأعمالنا،مَن ميهدهمهللامفالمُنضلَّمله،مرَن مُيضللم

فالمهاديمله،مرأرهدمأنمالمإلهمإالمهللامرحدهمالمرويَكمله،م

رأرهدمأنَّمحممًدامعبدهمر سوله،مصلَّىمهللامرسلَّممراب  معليه،م
 رعلىمآلهمرصحبهمأمجعني.

 

 



ــــأس ـــاب باليـ ــارب ..ال تدعنـــــي أصـــاب بالغـــرور إذا نجحــت ، وال أصـ ـــ  يـــــ

ـــارب التــي تسبــــق ــــل هو التجـــ ــا بـأن الفشـــ  إذا فشــــلت ، بـل ذكـــرنـي دائمـــ

ـــــاح.  النجــ

ــادتي ، وإذا أعطيتنــي قــوة ال تــأخذ ــارب ... إذا أعطيتنــي مــاال ال تـأخـذ سعـ ـــ  يـــــ

ــاحــا ال تـــأخـذ تـواضعــي ، وإذا أعطيتنــي تـواضعــا  عقــلي ، وإذا أعطيتنــي نجـ

ـــر مــراتــب القــــوة  ــــ ـــــامــح هــو أكبـ  ال تـأخـذ إعـــتزازي بكــرامتــي.... علمنــــــــي أن التســـ

ـــاهـر الضعـــف.  وأن حــب االنتقــام هـو أول مظـ

 ... إذا جرتــني من املـــال ، أتـرك لـي األمــل ، وإذا جـرتنــي مـن

ــاد حتــى أتغلــــب علــى الفشــــل ، وإذا جـرتنــي ــــ  النجــــاح ، أتــرك لــي قـــوة العنــ

ــــان. ــــ ــــ ــــة اإليمـ  مـن نعمــة الصحـــة أتــرك لــي نعمـــ

 ...سـاعدني علـى أن أقـول كلمــة الحــق فـي وجـه األقـويــاء ، وعلـى أال أقـول 

ــاء.  البـاطـل ألكسـب تصفيــق الضعفــ

ــــاء ـــذار ، وذا أســ ــاعـة االعتـــ ـــ ــاـس أعطنــــي شجــــ  إذا أســأت إلـى النـ

ــــران ــــو والغفـــ ــــاعـة العفــــ ــــاس إلــي أعطنــــي شجــــ  النـــ

ــا رب  يـــــ

 إذا نسيت ذكرك فال تنساني.
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 إهداء

 أهدي هذا العمل املتواضع إىل
وشجعتين على مواصلة دريب يف مشواري الدراسي  وآالميأفراحي  أعز امرأة شاركتين 

اللهم احفظها مبا حتفظ به  علَّمتين العطاء، وغمرتين حبناهنا وكرمها. اليت.... الغالية أمي
معبادك الصاحلني 

 الصاحلة فأهلمين برقته وعناية قلبه  الذريةمن ضحى بكل شيئ ليجعلين من  إىل
اللهم جازيه مبا جتازي به  نا، وما زال دويُّ نصائحه يوجهين.أيب...... من رحل عن عامل

معبادك الصاحلني 

ومن علَّمين أن احلياة من دون  أعز،وأغلى اإلخوة، نور الدين، منور، شارف، أْحد،إىل 
 ترابط وحب وتعاون ال تساوي شيًئا.

 ير،سوالف و سندس ذاىل كل من فاروق عبد الرؤوف ،ن

ممليكة *إىل أخيت الغالية * 

م   بكوش إىل من مألت حيايت ابلتحدي، وختطِ ي الصعاب نصرية

 إىل الربعمة.... وقليب النابض أمرية
 ئي وكل زمالئي ابجلامعة الذين كانوا إخوة يل يف مشواري العلمي رفقا، كل اصدقائي

 8102/8181طلبة دفعة االمداد و النقل الدويل  اىل
ماىل كل االساتذة جبامعة مستغامن وخاصة صديقي ومؤطري االستاذ بن شين يوسف   

م.دعمكم، وأمتَّنَّ أن ينال رضاكمو  إرادة هللا سبحانه وتعاىل إن إهنائي عملي مل يكن ليتم لوالو 
العربـي بـلحول   



 كلمة شكر وتقدير

له.ملابلفضمإعرتافامرماملتواضعماإلجنازمهذاميلمكانمراب ادتهمعلينامنعمتهمعلىمأركوهم هللماحلمد  

أللهمملكماحلمدممحداًمكثرياًمطيباًمنبا كاًمفيهمعددمخلقكمر ضىمنفسكمرزنةمعوركمرندادمكلماتكماللهمملكم
احلمدمرلكمالشكومحىتمتوضىمرلكماحلمدمرلكمالشكومعندمالوضىمرلكماحلمدمرلكمالشكومدائماًمرأبداًمعلىم

 نعمتك

 أبمسىمنعاينمالتقديومرماالحرتاممأركومكلمن مساهمميفمنساعديتمرنهمامذكوتممجيلهمل مأريفمخبريهمرمعاائهم

 أتقدممابلشكوماجلزيلماىلماالستاذم" بن شين يوسف " ملامقدنهميلمن متوجيهاتمرنعلوناتمقيمةم

 ركلمتقديويمراحرتانيماىلمكلماساتذةمجانعةمعبدماحلميدماب مابديسم

 م كلمالشكومرمالتقديوماىلمالسيدمب مخاابماملهديمنديوماملكتبةم

المأنلكمأ رعمرالمأمجلمن مكلمةمركومراعرتافمابجلميلمختوجمن مصميممقلبمأرجههاماىلمن محتملتينمركانتمكلم
 سببمجناحي "أمي الغالية" 

 ركومرتقديوماىلم فيقةمالد ب"منصرية بكوش" رمأخيتمالغاليةم"ممليكةم"

 كماميفماالخريمأتقدممابلشكوماجلزيلماىلمكلماألساتذةمالذي متتلمذتمعندهممرقدنواميلميدمالعونم

 راىلمكلمن مساعدينمن مقويبمأرمن مبعيد

 بـلحول العرـبي
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 امللخص

تعتبر مصطلحات التجارة الدولية من العقود النموذجية التي تنظم وتوزع املسؤوليات التي يلتزم بها كل من 

املصدر واملستورد )الشحن، النقل والتأمين واإلجراءات الجمركية وغيرها( وذلك عن طريق تحويل التكاليف 

التجارة الدولية حسب وسائل النقل، إال ان الوسيلة واملخاطر التي يتحملها الطرفان، ويتم تصنيف مصطلحات 

األوسع نطاقا هي النقل البحري بالنظر لقلة تكلفتها وكبر قدرتها االستيعابية، االمر يجعل مصطلحات النقل 

 البحري أكثر استعماال في نقل البضائع عبر املوانئ التجارية.

ة وضعف البنى التحتية، إال أن جهود التطوير حقيقة النقل البحري للبضائع في الجزائر توصف باملتأخر 

تبدو واضحة، ويكتس ي ميناء الجزائر العاصمة املكانة األبرز في هذا القطاع بالنظر إلى كمية البضائع املشحونة 

 مع موانئ دبي العاملية لتحديث تشغيل الحاويات. الشراكةواملفرغة فيه خاصة بعد 

"التكاليف مدفوعة حتى ظهر السفينة في ميناء  FOBمصطلح وتستخدم الجزائر في تجارتها الخارجية 

"التكاليف والتأمين وأجرة الشحن مدفوعة" عند االستيراد لتنظيم  CIFالتصدير" في حالة التصدير، ومصطلح 

 املبادالت التجارية.

لنقل : مصطلحات التجارة الدولية، مسؤوليات املصدر واملستورد، الشحن، التأمين االكلمات املفتاحية

 البحري للبضائع، املوانئ التجارية.

Résumé 

Les termes du commerce international des modèles de contrats régissant la répartition des 

responsabilités qui a adhéré à la fois par l’explorateur et l’importateur (expédition, le transport, les 

assurances et les procédures douanières, etc…), par les coûts et les risques supportés par la 

conversion des parties, sont classés comme des termes commerciaux internationaux par des 

moyens de transports, mais cela signifie que la plus large. L’expédition, est une large vue sur le 

faible coût et la grande capacité d’absorption, ce qui rend les conditions du transport les plus 

couramment utilisés dans le transport de marchandises à travers les ports commerciaux. 

Le fait que le transport maritime de marchandises en Algérie décrit l’infrastructure tard et 

pauvres, mais que les efforts de développement semble clair, et est de Port Algérie de la capacité, la 

position la plus important dans ce secteur compte tenu de la quantité de marchandises et 



déchargés, surtout après le partenariat avec Dubaï Ports World pour moderniser le fonctionnement 

du conteneur. 

Algérie utilisé dans son commerce extérieur FOB terme «entraîné des coûts» bord du navire 

dans le port d’expédition » dans le cas de l’exportation, et le terme CIF «coût, assurance et fret payé» 

lors de l’importation de réglementer les échanges. 

Les mots clés : Les conditions commerciales internationale, les responsabilités de 

l’exportateur et l’importateur, l’expédition, l’assurance, le transport maritime de marchandises, les 

ports commerciaux.  
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 مقدمة:

نظرا لتعدد املهام والوظائف التي تتعلق بالتجارة الدولية، وتباين األنظمة القانونية واألعراف التجارية 

املهام ومدلوالتها السائدة بين مختلف الدول، كل ذلك كان وراء الحاجة إليجاد مسرد خاص موحد يوضح هذه 

حتى تصبح فيصال بين طرفي املصدر واملستورد، ولهذه الغاية قامت غرفة التجارة الدولية بتحديد عدد من 

القواعد لتفسير املصطلحات التجارية عرفت باسم "األنكوترمز"، وتشمل هذه املصطلحات على صيغة من 

روط املتفق عليها، ولتوضيح التزامات كل من املصدر العقود برموز مختصرة بالحروف األولى لكلمات تدل على الش

واملستورد بشكل كامل من خالل تنظيم مكان تسليم الشحنة، واسطة النقل وكيفية التأمين على مخاطر نقل 

 البضاعة.

ومع ضخامة عمليات التجارة الخارجية وتطور الخدمات اللوجستية سواء األساسية منها كالنقل او 

تأمين كالجمركة، أضحت الشركات تركز على انشطتها الرئيسية وتلجأ إلى تنفيذ الخدمات الداعمة كالشحن، ال

من خالل طرف ثالث يتمثل في مؤسسات خاصة تورد مهاما متعددة، ومن املالحظ جليا ان عقد التسعينات قد 

ر النقل في العمليات شهد اهتماما بليغا بزيادة التبادل الدولي وعوملة التجارة، كما شهد ازدياد االهتمام بدو 

التجارية وتأثيره الواضح على كفاءة التجارة، وخاصة فيما يتعلق بالتكلفة الكلية للسلع ومنافستها في األسواق 

في املائة من  08العاملية، وتزايد الطلب على النقل البحري بصفة خاصة، حيث يشحن بواسطته ما يقرب من 

ذلك ألسباب تعود في معظمها إلى انخفاض أسعار الشحن وإمكانية النقل حجم التجارة الدولية العابرة للقارات، و 

 بأحجام كبيرة وبأسعار منخفضة باملقارنة بوسائل النقل األخرى.

وبحكم موقع الجزائر وطبيعة تجارتها الخارجية التي تتم أغلب صادراتها ووارداتها عبر املوانئ يعتبر ميناء 

سية في حركة املبادالت التجارية، ولتنظيم العالقة القانونية والعملياتية الجزائر العاصمة من املؤسسات الرئي

بين البائع واملشتري تستخدم الجزائر على غرار الكثير من الدول مصطلحات التجارة الدولية لتحديد مختلف 

 مراحل دخول وخروج السلع من وإلى أراضيها.

 ية:وانطالقا مما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية اآلت

ومدى أهمية صناعة   ما هو دور مصطلحات التجارة الدولية في تنظيم النقل البحري للبضائع -

 الشحن البحري؟ 

 وللتوضيح أكثر يمكن طرح األسئلة الثانوية أدناه:

 * ما هو مصطلحات التجارة الدولية في التبادل التجاري الدولي؟



 ب
 

 بة للتجارة العابرة للقارات؟* إلى أي مدى يمكن اعتبار النقل البحري مهم بالنس

 * إلى أي حد يمكن توزيع وتنظيم مسؤوليات "تكاليف ومخاطر" حركة البضائع بين البائع واملشتري؟

* ما هو واقع صناعة النقل البحري للبضائع ؟ وما هي مصطلحات التجارة الدولية التي تنظم استيراد 

 وتصدير البضائع ؟

 الفرضيات:

ولية جاءت لتوحيد القوانين التجارية األكثر استخداما دوليا، وعرض لغة * مصطلحات التجارة الد

 مشتركة وتوزيع االلتزامات بين البائع واملشتري.

 * يمثل النقل البحري افضل وسيلة لحركة التجارة الدولية، وأقلها تكلفة.

لبضائع، النقل والتأمين * لعل من أهم املسؤوليات التي تتطلبها منظومة التجارة الدولية هي شحن وتفريغ ا

باإلضافة إلى الجمركة، وتتوزع هذه املهام بواسطة اعتماد املصدر واملستورد ملصطلحات التجارة الدولية كقواعد 

نموذجية موحدة في شكل اتفاق على مصطلح أو أكثر لتسيير ومعرفة كل طرف اللتزاماته ومكان ووقت انتهاء تلك 

 االلتزامات.

تجارة الدولية في الجزائر كباقي الدول لوضع كل الشروط في عقد التبادل * تستخدم مصطلحات ال

التجاري الدولي لتوزيع املسؤوليات بين املصدر واملستورد، وبالنظر إلى تأخر الجزائر في قطاع النقل البحري 

 للبضائع وضعف موانئها تستخدم الجزائر مصطلحات التجارة التي تتناسب ومقوماتها.

 :املنهج املتبع

لكل من  لإلملام بمختلف جوانب املوضوع يمكن اتباع املنهج الوصفي من خالل اإلطار املفاهيمي

املصطلحات التجارية الدولية والنقل البحري للبضائع، زيادة إلى االلتزامات املرتبطة بذلك والتي يتحملها املصدر 

املستورد، من خالل التعاريف، األهمية، املهام واألهداف وغيرها، كما يتطلب البحث املنهج التاريخي عند سرد 

ة الدولية من جهة، ومراحل تطور النقل البحري وتطور ميناء املراحل التاريخية لتطور املصطلحات التجاري

الجزائر العاصمة من جهة أخرى، واملنهج التحليلي سيتم استخدامه عند الربط بين املتغيرين ومصطلحات 

التجارة الدولية والنقل البحري للبضائع، ومى الدور الذي تلعبه مصطلحات التجارة الدولية في تسهيل وتنظيم 

 اعة بين الدول.نقل البض
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 اهداف البحث:

 الغرض من هذا البحث هو توضيح النقاط التالية:

 * إبراز غرض إنشاء مصطلحات التجارة الدولية، وشرح مختلف انواعها.

 * معرفة كيفية عمل مصطلحات التجارة الدولية وكل ما يتعلق بتطبيقاتها.

 جارة الدولية.* تسليط الضوء على مدى اهمية النقل البحري في منظومة الت

 * إيضاح دور اإلنكوترمز في تنظيم وتحديد وتوزيع املسؤوليات بين طرفي التجارة الدولية.

* املصطلحات املستخدمة في الجزائر، ودواعي هذا االستخدام، وكذا وضع وحقيقة النقل البحري 

 للبضائع في موانـئ الجزائر.

 أهمية البحث:

 تعود اهمية املوضوع إلى ما يلي:

يكتس ي هذا املوضوع األهمية من خالل الضرورة امللحة ملكانة مصطلحات التجارة الدولية ودرها في مجال 

التجارة الدولية عموما، والتي تظهر في توزيع مسؤوليات البائع واملشتري زيادة إلى تنظيم املعامالت وتحديد مكان 

 االلتقاء لتسليم البضاعة.

ة الدولية تستوجب تاطير كل خطوة من خطوات حركة البضائع قصد كما ان تطور املمارسات في التجار 

تفادي االخطار وبيان كيفية تحويلها من البائع إلى املشتري، ولتسهيل املبادالت وسالمة املادة املتعاقد عليها. 

 إضافة إلى محاولة دراسة أحد أهم محددات التجارة الدولية أال وهو النقل البحري للبضائع.

 ار املوضوع:دواعي اختي

 يرجع اختيار هذا املوضوع لألسباب التالية:

 * التطابق الكبير بين هذا املوضوع وتخصص الدراسة.

 * نقص االهتمام بهذا املوضوع في الدراسات السابقة.

 * الرغبة الشخصية إلى البحث في غمار هذا املوضوع، وفي ان يكون البحث مفيدا.
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 :حدود الدراسة )الزمانية واملكانية(

 دراسة وضع النقل البحري بصفة عامة، واستعراض بعض مشاكل املوانئ الجزائرية بصفة خاصة.

 الدراسات السابقة:

 هذا املوضوع يفتقر إلى الدراسات السابق، إال أنه يمكن ذكر الدراسات التالية:

اجستير في دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة امل-الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع -1

 .2812-2812تيزي وزو، السنة الجامعية -القانون، فرع قانون املسؤولية املهنية، جامعة مولود معمري 

لقد حاول الباحث في دراسته إبراز طبيعة مسؤولية النقال البحري للبضائع، والتي تظهر من خالل 

ذي يعتبر عقد زمني يربط بين خصائص عمل النقل البحري، مع تسليط الضوء فقط على عقد النقل البحري ال

التزامات أطراف ثالثة هم الشاحن والناقل وصاحب الحق في تسلم البضاعة، دون التعرض إلى مسؤولية البائع 

 واملشتري على وجه التحديد.

فالتزامات الناقل البحري للبضائع باالستالم والشحن والتفريغ والنقل واملحافظة على البضاعة، ما هو إال 

لتزامات الشاحن واالصل ان لعقد النقل البحري للبضائع دور فعال بموجب وثيقة الشحن، فهو عصب تكملة ال

 التجارة البحرية اذ بدونه ال تتحرك هذه التجارة بالشكل الالزم واملنتظم.

مع تبيان اعتماد املشرع الجزائري على معاهدة بروسكل في تشريع قانونه البحري وذلك في جل أحكامه، 

 دور عقود التجارة النموذجية كمحدد للنقل البحري للبضائع. دون ذكر

بسعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واالتفاقيات الدولية، رسالة  -2

 .2811/2812تلمسان، السنة الجامعية  -لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابي بكر بلقايد

لقد خلص الطالب في دراسته إلى أن سندات الشحن عند بدأ ظهورها  ، كانت تحتوي على شروط النقل 

بشكل يتماش ى مع أحكام الشريعة العامة ،ولذلك لم تكن تحتوي على أي إعفاءات للناقل من املسؤولية،إال أن 

مشكلة توزيع مخاطر النقل  سرعان ما بدأت محاوالت الناقلين البحريين للتخلص من عبء االلتزام، فظهرت

 البحري،بين أصحاب املصالح في ملكية البضاعة املنقولة.

مما يخل بتوازن عقد النقل البحري بين األطراف، ومن ثم درج الناقلون على تضمين عقود النقل، الشروط التي 

لح أصحاب تتفق مع مصلحتهم، وتعفيهم من املسؤولية، لذا أصبح التدخل التشريعي واجبا لحماية مصا

البضاعة، وقد تم تسليط الضوء في هذه الدراسة  على جملة من هذه اإلتفاقيات الدولية للتصدي ملوضوع 



 ه
 

النقل البحري للبضائع بتشريع  إلزامي،  وإلى وضع عقد نقل نموذجي، دون التعرض لقواعد أخرى ضمن قانوني 

 التجارة الدولية كمصطلحات التجارة الدولية.

3- juanacoitzee, INCOTERMS as a form of standardisation in international sales law..an 

analysis of the  interplay  between  mercantile custom and substantive sales law with specific 

reference to the passing of risk, Dissertation presented for the degree of Doctor of Law at the 

University of Stellenbosch, Western Cape-South Africa, December 2010. 

)األنكوترمز كشكل من أشكال التوحيد في قانون البيع الدولي، تحليل التفاعل بين العرف التجاري وقانون 

 البيع املوضوعي مع إشارة محددة لتحويل نقل البضاعة(.

ان عقود البيع الدولية لديها احتياجات محددة للغاية التي تتبع من حاول الباحث في دراسته هذه إبراز 

تعدد من النظم القانونية، األمر الذي يزيد من كفاءة املعامالت التجارية الدولية ويفي وظيفة التنسيق التلقائي، 

لى مدى فترة كما هو الحال مع مصطلحات التجارة الدولية التي تعكس العادات واألعراف التجارية التي وضعت ع

زمنية طويلة من أجل تبسيط التجارة في السلع التي يتم نقلها مع وضع إلى آخر، كما أنها تنظم التزامات تسليم 

البضاعة بين البضائع واملشتري، إال أن هذه الدراسة اقتصرت على التزام واحد أال وهو االلتزامات املرتبطة 

تسليط الضوء على املسؤوليات االخرى التي ال تقل أهمية بتحويل األخطار املتعلقة بالبضاعة، ذلك دون 

 كالشحن، التأمين والجمركة خاصة النقل الدولي للبضائع .  

كشكل من أشكال التوحيد في القانون الدولي   Incotermsوتهدف هذه الدراسة ألى تبيان مدى كفاءة 

مشيرا إلى أهمية هذين  FOB,CIFات املبيعات، كما ركز هذا املوضوع في الوضع اقانوني في حالة مصطلح

 املصطلحين واتساع دائرة استخدامهما في الكثير من الدول في مجال التجارة الدولية.

واتفاقية البيع تضيف قيمة للقانون الدولي من  Incotermsواستنتج الباحث من ذلك أن التعاون بين 

 بالتالي تسهيل التجارة العاملية.خالل زيادة املبيعات كفاءة من الصفقات التجارية الدولية، و 

 خطة البحث: 

 يمكن تقسيم املوضوع غلى ثالثة فصول كما يلي:

 الفصل األول: مدخل إلى مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحري للبضائع.



 و
 

سيتم التطرق فيه إلى ماهية مصطلحات التجارة الدولية ،واألهمية التي تكتسيها املصطلحات التجارية 

في التجارة الخارجية ،إضافة إلى التعرف على النقل البحري للبضائع وخصائصه، والتعريف بأهم الدولية 

 املسؤوليات التي يلتزم بها املصدر واملستورد.

 الفصل الثاني: مساهمة مصطلحات التجارة الدولية في تحديد مسؤوليات نقل البضائع بحرا

ولية، التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلحات سيعالج هذا الفصل عالقة األنكوترمز بالتجارة الد

 التجارة الدولية، وواجبات البائع واملشتري وفقا ملصطلحات التجارة الدولية البحرية.

 الفصل الثالث: صناعة الشحن البحري وأهميته االقتصادية 

التجارية من خالل  سيتم تبيان أولوية النقل البحري  ومدى أهميته االقتصادية ودوره في عملية التنمية

 دعمه للتجارة الدولية من جهة والتجارة الخارجية من جهة أخرى وكيف تتم عملية صناعة الشحن البحري .
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 تمهيد:

جارة الدولية الجانب القانوني والجانب التطبيقي والعملي، ففي الجانب األول هناك لتمن أهم محددات ا

ذلك بتوحيد القوانين التي  تيأي قانون التجارة الدولية الذي يؤطر معامالت التبادل التجاري العابر للقارات، و

يكثر استعمالها، وأمثلة ذلك مصطلحات غرفة التجارة الدولية التي تعد نماذج يتم تبنيها من قبل املصدرين 

 واملستوردين لخلق التفاهم بينهم وتوضيح مسؤولية كل طرف على حدا.

غنى  نططة و الوساط  التي الكما ان الجانب التطبيقي للمبادالت التجارية الدولية يرتكز على جملة من األ

عن االهتمام  بها وتطويرها لخدمة البيع الدولي خصوصا الدولي عموما، ويأتي في مقدمة تلك األنططة النقل 

الدولي للبضائع الذي اكتس ى أهمية بالغة في العقود األخيرة، وبدرجة أكبر النقل البحري للبضائع للمزايا العديدة 

دخلة في التجارة الدولية، لعل من اهمها انخفاض التكلفة والوفرة االستيعاب و غيرها، التي يقدمها لألطراف املت

 فنقل البضائع بحرا يمثل اكثر انواع النقل الدولي للبضائع استعماال.                                  

تى نهاية مكان يتم وفي خضم ذلك كله يقع على عاتق البائع و املطتري عدة مسؤوليات من النقطة االولى ح

فيه تسلم البضائع من طرف املستورد، هذه الحركية تطمل تهيئة البضاعة و شحنها و نقلها في واسطة نقل، زيادة 

 تامينها من املخاطر، وتخليصها جمركيا و ما الى ذلك من املسؤوليات.   إلى

ات التجارة الدولية،ثم سيعالج هذا الفصل ثالثة مباحث املبحث األول يطمل االطار النظري ملصطلح

يتناول مسؤوليات  الذييسل  الضوء على النقل البحري للبضائع،  وأخيرا املبحث الثالث  الذياملبحث الثاني 

 نقل البضائع. 
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 النظري ملصطلحات التجارة الدولية اإلطار املبحث األول: 

معامالتهم، وذلك بحكم التباعد في مجال التجارة الدولية هناك شروط بين البائع واملطتري تفرض في 

الجغرافي و التباين القانوني، والحرص على املصالح من كال  الطرفين، وليه البد من ايجاد اتفاق حول كل ما 

يتعلق بحركة البضائع من بلد املصدر إلى بلد املستوردة ،وصياغة ذلك في بنود أو قواعد معيارية تيسر التجارة 

 الدولية"األنكوترمز".

 لب األول :مفهوم مصطلحات التجارة الدولية املط

مصطلحات التجارة الدولية لتفسير مجريات تبادل البضائع بين البائع واملطتري، ويطلق عليها  أنطأت

شروط التسليم، البيوع التجارية الدولية وعقود أو شروط التجارة، ولقد تم تحديثها مرارا ملواكبة تطور اساليب 

 أحدى عطر مصطلحا. 0202ر تنقيح صدر في العام البيع الدولي، ويضم آخ

 أوال: تعريف مصطلحات التجارة الدولية.

يطلق على مجموعة من عقود التجارة الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية مصطلح االنكوترمز 

"Incoterms :وهي اختصار للكلمة االنجليزية "International Commercial Terms  أي: مصطلحات التجارة

 .(1)الدولية او الطروط التجارية الدولية، وهي بمثابة شروط لتسليم البضاعة

 .(2)وتعرف مصطلحات التجارة الدولية ايضا على أنها

"قواعد وقوانين دولية لتفسير املصطلحات واملفاهيم التجارية املثبتة في الغرفة التجارية الدولية، أو هي 

ت التجارية الدولية املستخدمة في البيوع الدولية، ذلك انها تنصرف الى صيغ قانونية تجارية تعبير عن املصطلحا

معروفة على الصعيد الدولي، تحدد ماهية التزامات طرفي عقد البيع الدولي، تحدد، ماهية التزامات طرفي عقد 

امل بطان التخليص الجمركي، البيع الدولي، وتعين االلتزامات في شان نقل البضاعة والتامين عليها، والتع

 وتستخدم باإلضافة الى ذلك في حالة نطوب نزاع تجاري". 

 :(3)وتعرف مصطلحات التجارة الدولية كذلك كما يلي

                                                             
عبد الرزاق فتحي الشين وآخرون، المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجيستات، فريق من خبراء المنظمة العربية للتنمية (  1)

 .313، ص 7002الغدارية، منشورات المنظمة، مصر، 

 .172، ص 7002، 1الجزائر، ط النظرية المعاصرةن دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،-عمر سعد هللا، قانون التجارة الدولية(  2)

(3) Ghislaine Legrand et Collectif, Management des opérations de commerce international-Importer/Explorer, 

édition Dunod, Paris-France 2007, p8. 
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توزيع تكاليف وأخطار نقل البضائع لتفادي عدم االنتظام باستخدام مصطلحات اتفاق حول عقد البيع، 

 رة الدولية ".يتم الرجوع إليها كلغة مطتركة لتسهيل التجا

 :(4)* كما تعرف مصطلحات التجارة الدولية بأنها

هي نماذج لطروط التجار الدولية، دورها تحديد التزامات البائع واملطتري في الصفقات   Incotermsقواعد 

هو نتيجة ملفاوضات بين البائع واملطتري، التي من شأنها ان تلبي رغبات  Incotermsالتجارية، واختيار قواعد 

في إطار عقود البيع، وتستخدم للتحكم في العالقة البائع/املطتري، كما  Incotermsالطرفين، وبالتالي تقع قواعد 

دد تكاليف أيضا تحIncotermsأن هذه القواعد تؤثر على عقود اخرى كعقد النقل او عقد التأمين، وقواعد 

 خر:أالنقل ورسوم أخرى التي يتكبدها كل طرف ومتى تتحول املخاطر من طرف إلى 

 من خالل ما سبق يمكن القول أن:

مصطلحات التجارة الدولية هي قواعد أو شروط تحدد وتنظم التزامات املصدر واملستورد، والتي تطمل 

 ن طريق عرض لغة مطتركة.التكاليف واملخاطر، بهدف تسهيل عمليات التجارة الدولية ع

 :Incotermsثانيا: نشأة وتطور 

 :(5)عرف تاريخ النكوترمز املراحل التالية

 ؛0100ظهر قديما في املحاكم البريطانية العام  FOBيبدو ان مصطلح  -

 أواخر القرن التاسع عطر؛ CIFوتم إضافة  -

 فرنسا غرفة التجارة الدولية؛-تأسست في باريس 0101وفي  -

 ..Incotermsأنطأت املحكمة الجناطية الدولية النسخة األولى من  0191 -

 :(6)إضافة إلى أنه

                                                             
(4) Michel Piquet, Incoterms® 2010 comprendre et bien utiliser les règles, Edité par le Groupe SMECI 

L’ANTENNE, Marseille-France, p 6. 

(5) 13/02/2015 www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/history-oh-the-

incoterms-rules. 

 .130-171عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص ص (  6)
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من قبل العديد من الطركات في املعامالت التجارية في جميع أنحاء العالم، وقد  Incotermsتم استخدام 

ملواكبة النمو السريع  0222، 0112، 0112، 0111، 0111، 0199تم إصدار طبعات منقحة متتالية في األعوام 

، وقد أصبحت للتجارة الدولية، والتكيف مع املمارسات التجارية واللوجستية املتطورة والعوملة االقتصادية

عقود البيع قواعد عاملية في جميع انحاء العالم وجزء من اللغة اليومية لتجارة الدولية، كما تعتبر جزء أساس ي 

، وآخر تغيير تم 0112سنوات منذ  02كل  Incotermsمن أنططة املحكمة الجناطية الدولية، ويتم مراجعة قواعد 

 0202® إطالق املنطور شروط التجارة الدولية  0202سبتمبر  09في الغرفة الدولية -في اجتماع التجارة في باريس

رسميا دخلت انكوترمز  0200الذي يحدد دليل عملي ملساعدة املستخدمين وأكثر سهولة، وفي األول من يناير 

حيز النافذ، وفي جميع التنقيحات املاضية قدمت مصطلحات جديدة واختفت مصطلحات أخرى، كم هو  0202

( والقضاء على أربعة DAP, SATالتي قدمت مصطلحين جديدين ) 0202سبة قدمت النكوترمز الطأن بالن

 (.DAF, DDU, DES, DEQمصطلحات سابقة )

جاءت نتاج الجهود الدولية لتطوير قواعد االنكوترمز حيث تم تضمين  0202فاملصطلحات األخيرة لعام 

الظروف التكنولوجية املعاصرة بل والظروف القواعد الجديدة اصطالحات تجارية جديدة لكي تتكيف مع 

القانونية أيضا ومثال ذلك النقل متعدد الوساط ، التبادل اإللكتروني للمعلومات، إضافة غلى ثورة التحوية او 

 .RoRo(7)( Roll on Roll offاستعمال الحاويات في النقل البحري، وساتخدام سفن الدحرجة )

 :ثالثا: الهيئة املصدرة لالنكوترمز

غرفة التجارة الدولية من اهم املنظمات التي تعنى  Chambre Commercial Internationale( ICCتعتبر )

بتطوير قانون التجارة الدولية، وبمجال العقود التجارية الدولية على وجه الخصوص، وتعود نطأتها إلى عام 

 .0102، أما مؤتمرها التأسيس ي فقد عقد في باريس عام 0101

( في الواليات املتحدة City Atlanticفكير في إنطائها إلى املؤتمر الدولي للتجارة الذي عقد بمدينة )ويعود الت

( تجمع مندوبين ملا يقرب من تسعين دولة، ولجانا وطنية في أكثر من خمسين ICC، ومنظمة )0101األمريكية عام  

خبرات مختلفة من منتجين ومستهلكين  دولة فضال عن أعضاء في أكثر من أربعين دولة أخرى، وهي تجمع بين

وأصحاب مصانع وبنوك وشركات تأمين وناقلين وخبراء في علم االقتصاد والقانون، يطتركون في وضع قواعد تتبع 

حقيقة من حاجة التجارة الدولية، لذلك يمكن وصفها بمنظمة رجال األعمال في العالم، ومن أبرز أعمالها في 

                                                             
-217، ص ص7002، 1ة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، طمحمد عبد الفتاح ترك، عقود البيوع البحري )7 (

213. 
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وضعتها: مصطلحات التجارة الدولية، القواعد الخاصة بالتحكيم التجارية الدولي،  مجال التوحيد القواعد التي

 .(8)قواعد تحكم االعتمادات املستندية، قواعد تتعلق بنقل البضائع

 رابعا: الصيغة التي تظهر بها املصطلحات:

 : (9)يتم صياغة املصطلحات التجارية من خالل تحديد العناصر التالية

Incoterm CCI 2010 + les lettres indiquant l’incoterm choisi + lieu d’effet + mentions 

complémentaires ou restrictions éventuelles. 

Ex : 1 Incoterm/2CCI/3 2010/ 4 DDP / 5 New York  

ثالثة حروف االولى من  -4، 0202الطبعة مثل  -9غرفة الدولية،  -0مصطلح التجارة الدولية،  -0

ذكرر القيود املحتملة كمصاريف النقل، واملصاريف املستثناة كالرسوم  -1وجهة البضاعة،  -9صطلح، امل

 العنوان الكامل ملكان التسليم. -1اسم املؤسسة ستصل إليها البضاعة،  -1والضراطب، 

 ويحرص كل من املصدر واملستورد على صياغة مصطلحات التجارة الدولية بدقة، حتى ال يتم قراءتها

وتفسيرها خاطئا، لضمان الفهم املطترك من الطرفين ومعرفة كل طرف اللتزاماته وحقوقه من خالل تحديد 

 املصطلح، عنوان املؤسسة او مكان تسليم البضاعة، إضافة إلى التكاليف التي يتحملها كل طرف وغيرها.

 املطلب الثاني: أهمية النكوترمز وخصائصها

الوسيلة املثلى في تقديم مجموعة من القواعد الدولية لتفسير وتوضيح املصطلحات  تعتبر األنكوترمز

التجاري الطائعة في التجارة الدولية، كما أن هذه القواعد تمثل مطيئة أطراف العقد بمعنى انها تعتبر عن إرادة 

 يم وتسديد قيمة البضاعة.أطراف العقد وبالتالي تنظيم العمليات الالحقة فيما يتعلق بعمليات التغليف، التسل

 أوال: املبدأ العام للمصطلحات التجارية الدولية:

حقيقة األمر أن استخدام االنكوترمز من عدمه هو أمر اختياري وليس وجوبي، حيث يعتمد ذلك على 

إرادة اطراف العقد، فإذا ما قرر طرفي التعاقد استخدام هذه املجموعة كان من الضروري النص على ذلك في 

 .(10)عقد ذاته على خضوعه لالنكوترمزال

                                                             
 .130-171عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص ص )8(

(9) Habib Kraiem, Liner Terms& Coûts de Transport Maritime, Edition l’Univers du Liver, tunisie, 

2005, p 13. 

 .11ع سابق، ص محمد عبد الفتاح ترك، مرج(  10)
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يتأتى من إشارة املتعاقدين غليهما في عقودهم، فاملصطلحات التجارية  أي أن مبدأ إلزام االنكوترمز

الدولية تستمد إلزامها في هذه الحالة من اتفاق األطراف، لكنه بفضل عادة في معامالت االستيراد والتصدير تبني 

ير االصطالحات هذه القواعد عندما ينتمي املصدر واملستورد إلى دول تتطابه أنظمتها القانونية قصد توحيد تفس

 .(11)الواردة في العقد

 ثانيا: أهمية األنكوترمز:

 :(12)تأخذ االنكوترمز بيد أطراف التبادل التجاري الدولي وترشدهم على العناصر اآلتية

 * طريقة الشحن من البائع إلى املطتري؛

 * التخليص الجمركي على البضاعة سواء عند التصدير أو عند االستيراد؛

 اقتسام الكلفة بين البائع واملطتري.* توضيح طريقة 

بمعنى آخر تحديد أسعار البضاعة تبعا للمكان الذي سيتم فيه تسليم البضاعة إلى املطتري ألن السعر 

يحدد على ضوء مسؤولية أطراف العقد ومدى مسؤولية كل طرف وبالذات فيما يتعلق بنقطة تسليم البضاعة 

السعر سيزداد كلما زادت واجبات ومسؤوليات البائع، وبمجرد ان تنتهي  من قبل البائع واملطتري فمن الطبيعي ان

 .(13)مسؤوليات وواجبات البائع تبدأ مسؤوليات وواجبات املطتري 

 :(14)كما تؤدي مصطلحات التجارة الدولية إلى تحديد االمور التالية

ت البائع واملطتري على * نوع املصطلح التجاري املراد استعماله للصفقة من اجل رسم إطار وحدود مهما

 حد سواء؛

* النقطة والزمن اللذين تتحول فيهما املخاطر على البضاعة من البائع إلى املطتري، والخ  الفاصل في 

املسؤولية املادية على البضاعة، ألن شروط انتقال البضاعة وتحديد الخ  الفاصل في املسؤولية املادية عليها بين 

ما أمران ال يمكن التحكم بهما في العقد التجاري ال سيما وان هذا املوضوع ال يسوده البائع واملطتري الدوليين ه

قاسم مطترك ومفهوم واحد وموحد بين مختلف املناطق الجغرافية املنتطرة في العالم، فكان ال بد من إيجاد هذه 

 القواسم؛
                                                             

 .133عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص ص (  11)

 .17-11محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق، ص ص (  12)

 .11، ص 7001، 1جمال يوسف عبد النبي، االعتمادات المستندية، مكتب روعة للطباعة، عمان، األردن، ط(  13)

 11-1، ص ص 7001، اتحاد المصارف العربية، 7000انكوترمز جاك صابونجي، المصطلحات التجارية الدولية الحديثة (  14)

 بتصرف.
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وحل عقدة التدقيق عليها في * مساعدة املصارف على فهم الرموز والكلمات التي ترد في مستندات النقل 

 مجال االعتمادات املستندية؛

 * تحديد املستندات الواجب تسليمها من البائع على املطتري؛

 * التزامات كل طرف من اطراف العقد بالنسبة إلى التأمين على البضاعة.

سليم، نقل السماح بتسوية عدد كبير من املطاكل الناتجة عن البيع او الطراء الدولي، مثل مكان الت

املخاطر، وقسمة تكاليف نقل وعبء توفير وثاطق النقل والجمارك، كما تحكم املصطلحات التجارية الدولية من 

 .(15)ناحية اخرى، عالقات مع الناقلين، وشركات التأمين، ودفع أو نقل عالقات امللكية

 ثالثا: خصائص األنكوترمز:

 :(16)في التالي يمكن توضيح أهم مالمح وخصاطص قواعد األنكوترمز

من الضروري تحديد مكان التسليم في املصطلح املستخدم، حيث يالحظ أنه من بين الواجبات التي تقع  -0

على املطتري ان يذكر صراحة مكان التسليم حيث تنتهي عند هذه النقطة مسؤولية البائع وتبدأ في نفس الوقت 

لكل مصطلح مستخدم، اما في حالة عدم ذكر املكان  االنكوترمز ذلك بالنسبة أوضحتمسؤولية املطتري، لذلك 

 يختار البائع املكان الذي يراه مناسبا له وفي املقابل يتحمل املطتري النفقات واملخاطر؛

املواءمة مع األعراف والعادات في ميناء الشحن والتفريغ، نظرا لكون قواعد األنكوترمز تتأثر بطكل كبير  -0

في املوانئ املختلفة، والتأكيد على ضرورة ان يلم البائع بمثل هذه األعراف والعادات بالعادات واألعراف املتبعة 

 وذلك قبل توقيع العقد التجاري؛

صراح ة ووضوح الطرف الذي يتحمل نفقات الشحن والتفريغ للبضاعة في املوانئ، من املعلوم ان  -9

التعاقد تحديد الطرف الذي يتحمل نفقات  قواعد األنكوترمز ال تتدخل في تفاصيل العقد، يستوجب على طرفي

تحميل البضاعة أو وضعها داخل الحاويات وغيرها، وذلك عن طريق إضافة بعض الكلمات التي توضح ذلك 

 بجانب املصطلح املستخدم، حيث تضع هذه املصطلحات التكاليف إما على عاتق املصدر أو املستورد تلقاطيا؛

ساط  النقل املختلفة،وهو ما أضفى على مصلحات التجارة الدولية استخدام قواعد األنكوترمز مع و  -4

ميزة هامة وذلك في ظل وجود تكتالت اقتصادية عمالقة وانسياب حركة التجارة بين دول هذه التكتالت واختالف 

 أنماط النقل؛

                                                             
(15) S.Haddad et Collectif, Les Incoterms 2000, pages bleues, Edition, Bouira Algérie, 2009, p p 9-10. 

 بتصرف. 277-211محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق، ص ص  (  16)
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والتجارة من الباب إلى الباب، حيث يمثل أحد املصطلحات أكثر  التواؤم بين مصطلحات األنكوترمز -9

( وسيتم شرحه الحقا، يقوم البائع بتسليم البضاعة للمطتري على DDPااللتزامات عل عاتق البائع وهو مصطلح )

 ظهر وسيلة النقل دون تفريغ، مع دفع الرسوم الجمركية لالستيراد، وذلك في مكان الوصول املعين؛

وعدم التعارض مع القوانين الحماطية لبعض الدول، فمن املعلوم ان الدول النامية ال تمتلك  التوافق -1

أساطيل بحرية بالدرجة الكافية والتي تقوم بالتعاقد وكراع سفن لالستيراد او التصدير، حيث يمكن اختيار 

ات معينة في حالة البيع السفينة الناقلة في حالتي البيع او الطراء، لذلك فالدول النامية تستعمل مصطلح

ومصطلحات أخرى في حالة الطراء حتى تسنى لتجارها اختيار سفن بالدهم، والشحن والتأمين عن طريق 

 الطركات الوطنية.

 رابعا: العناصر األساسية ملصطلحات التجارة الدولية:

 :(17)تهتم مصكلحات التجارة الدولية بأربعة عناصر أساسية تتمثل في

 وأين يجب على البائع ان يسلم البضائع؟ : متىالتسليم -1

 املستندات: من يضع، وينظم التزامات الوثاطق الضرورية او الرساطل اإللكترونية املماثلة؟ -0

 : من يتحمل مسؤولية مخاطر األضرار والخساطر التي تلحق بالبضاعة؟املخاطر -3

 رفين البائع واملطتري؟: من الذي يدفع التكاليف، وإلى أي مدى يتحملها الطالتكاليف -4

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(17)Habib Kraeim, Op-cit, p 14. 
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 ( يوضح العناصر األربعة ملصطلحات التجارة الدولية.20والطكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالب، باالعتماد على املرجع: : مناملصدر

Habib Kraeim, Incoterms, Liner Terms& Coûts de transport Maritime,Edition l’Univers du 

Liver,tunisie, 2005, p14 

يتبين أن مصطلحات التجارة الدولية تركز على مكان تسليم البضاعة من البائع إلى  20من خالل الطكل 

امليناء أو على ظهر السفينة أو في املصنع وغيرها، إضافة إلى العنصر الثاني مستندات النقل،  املطتري سواءااء

الفاتورةالتجارية، وثاطق التأمين ووثاطق االعتماء املستندي والرساطل اإللكترونية املماثلة وغيرها، وعنصر املخاطر 

أمين بين البائع واملطتري ومكان تحول التي تنص عليها مستندات التأمين وكل مصطلح يدل على من يقع الت

 الخطر، والعنصر األهم التكاليف التي يتحملها طرفي التجارة الدلية.    

1 

La livraison 

 التسليم

2 

Les documents 

 المستندات

3 

Les risques 

 المخاطر

3 

Les frais 

 التكاليف

Incoterms 
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 املطلب الثالث: أصناف مصطلحات التجارة الدولية

هناك عدة معايير لتصنيف مصطلحات التجارة الدولية حسب االنطالق والوصول من بلد املصدر إلى بلد 

حروف األبجدية، واملعيار األهم هو حسب وسيلة النقل الدولي للبضاعة، وهو ما يدل عليه املستورد، وحسب ال

 مضمون كل مصطلح.

 أوال: مضمون املصطلحات التجارية:

إحدى عطرة مصطلحا، لكل واحد منهم مدلوالته  0202تتضمن مصطلحات التجارة الدولية طبعة 

 20يتم ترجمتها لباقي لغات العالم، انظر امللحق رقم تتلخص في ثالثة حروف بلغة اإلصدار االنجليزية، و 

: يعني مصطلح )تسليم البضاعة في أرض "«EXW «Ex Worksتسليم البضاعة في أرض املعمل " -1

املعمل( ان البائع يفي بالتزامه بالتسليم عندما يضع البضاعة بتصرف املطتري في األماكن التابعة للبائع مثل 

)الورشة، املصنع، املستودع، ...الخ( او في مكان معين آخر، غير مخصلة جمركيا )للتصدير( وغير محملة على 

ن املطتري الستالم البضاعة، وهكذا فإن هذا املصطلح يمثل التزام في حده االدنى، وعلى واسطة النقل املرسلة م

 .(18)املطتري ان يتحمل جميع النفقات واملخاطر املتعلقة باستالم البضاعة بهذه الطريقة

: يعني مصطلح تسليم البضاعة للناقل ان البائع يفي «FCA «Free Carrierتسليم البضاعة للناقل  -2

امه عندما يقوم بتسليم البضاعة مخلصة جمركيا للتصدير إلى الناقل املعين من قبل املطتري وفي املكان بالز 

املعين، واختيار مكان التسليم له أثر في تحديد التزامات التحميل والتنزيل في ذلك املكان، فإذا كان التسليم في 

في أي مكان آخر فلن يكون البائع مسؤوال عن تنزيل أرض البائع أصبح البائع مسؤوال عن التحميل، وإذا التسليم 

 .(19)البضاعة

: يعني مصطلح تسليم جانب السفينة «FAS «Free AlongsideShipتسليم البضاعة جانب السفينة  -3

ان البائع يفي بالتزامه عند وضع البضاعة يجانب السفينة في ميناء الشحن املعين، وهذا يعني ان املطتري يتحمل 

فقات ومخاطر الفقدان او الضرر الذي يلحق بالبضاعة منذ تلك اللحظة، ويتطلب هذا املصطلح جميع الن

FAS(20)من البائع ان يخلص البضاعة جمركيا للتصدير. 

أن البائع يفي  FOB: يعني مصطلح «FOB «Free On Boardتسليم البضاعة على ظهر السفينة  -4

السفينة في ميناء الشحن املعين، وهذا يعني أن على املطتري ان  بالتزامه بالتسليم عندما تجتاز البضاعة حاجز
                                                             

، 1األردن، ط—عمر طلعت الطراونة، المستشار في إدارة الشراء والتجارة الدولية، دار البلدية ناشرون وموزعون، عمان(  18)

 .21، ص 7017

 .71جاك صابونجي، مرجع سابق، ص (  19)

 .20جمال يوسف عبد النبي، مرجع سابق، ص (  20)
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يتحمل جميع النفقات وأخطار الفقدان او الضرر الذي يلحق بالبضاعة منذ تلك النقطة، كذلك فإن هذا 

 .(21)املصطلح يتطلب من البائع ان يقوم بتخليص البضاعة جمركيا للتصدير

:  يعني هذا CFR « Cost and Freightء الوصول املعين التكاليف واجرى الشحن مدفوعة حتى مينا -5

املصطلح ان البائع يفي بالتزامه بالتسليم عندما تجتاز البضاعة حاجز السفينة في ميناء الشحن، ويترتب على 

البائع ان يدفع النفقات وأجور الشحن الضرورية وان يخلص ابضاعة جمركيا في بلده إليصال البضاعة إلى ميناء 

املعين، إال ن مخاطر الفقدان او الضرر الذي يلحق بالبضاعة، باإلضافة إلى مسؤولية أية نفقات  الوصول 

 .(22)إضافية ناجمة عن أحداث تقع بعد تاريخ التسليم تنتقل مع البائع إلى املطتري 

 CIF « CostInsurance andالتكاليف، التأمين وأجرة الشحن مدفوعة حتى ميناء الوصول املعين  -6

Freight : 

يعني هذا املصطلح أن البائع يفي بالتزامه بالتسليم عندما تجتاز البضاعة حاجز السفينة في ميناء 

الشحن، ويترتب على البائع ان يدفع النفقات وأجور الشحن الضرورية وان يخلص البضاعة جمركيا في بلد 

ذي يلحق بالبضاعة، باإلضافة إلى مسؤولية التصدير البضاعة إلى ميناء الوصول املعين، إال أن مخاطر الضرر ال

 .(23)آية نفقات إضافية ناتجة عن أحداث تقع بعد تاريخ التسليم تنتقل من البائع إلى املطتري 

: يعني مصطلح )أجور «CPT «CarriagePaid Toأجور النقل مدفوعة حتى مكان الوصول املعين  -7

يفي بالتزامه عندما يوم بتسليم البضاعة إلى الناقل املعين النقل مدفوعة حتى مكان الوصول املعين( ان املصدر 

من قبله، لكن يتوجب إلى ذلك على البائع ان يدفع النفقات الضرورية بما فيها جمركة التصدير لنقل البضاعة 

إلى مكان الوصول املعين، ويتحمل املستورد جميع املخاطر والنفقات األخرى الناجمة بعد تسليم البضاعة بهذه 

 .(24)لطريقةا

 CIP «Carriage and InsurancePaidأجرة النقل والتأمين املدفوعة حتى مكان الوصول املعين  -8

to»: 

يعني مصطلح )أجرة النقل والتأمين مدفوعة حتى مكان الوصول املعين( ان البائع يفي بالتزامه عندما يقوم 

ائع ان يدفع التكاليف الضرورية بما فيها جمركة بتسليم البضاعة إلى الناقل املعين من قبله، ويتوجب على الب

                                                             
 .33جاك صابونجي، مرجع سابق، ص (  21)

(22)S.Haddad&Collectif, Op-cit, p 15. 

(23) S.Haddad&Collectif, Op-cit, p 16. 

 .33جاك صابونجي، مرجع سابق، ص (  24)
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التصدير والتأمين على نقل البضاعة إلى مكان الوصول املعين، وهذا يعني ان يتحمل املطتري جميع املخاطر 

 .(25)والنفقات األخرى بعد تسلم البضاعة

جديد  Incotermهو  DAT «Delivered At Terminal» :DATتسليم البضافة في محطة الوصول  -9

، لذلك ادخل اسم محطة وتضم "املحطة" أي مكان 0222مصطلحات التجارة الدولية  DEQالذي يطمل أيضا 

مثل: ميناء، رصيف، مستودع، ساحة الحاويات او الطرق والسكك الحديدية والشحن الجوي، بفعل تغير 

على سلسلة التوريد لعدة  املمارسات التجارية تم اقتراح مصطلح تفريغ البضاعة في محطة الوصول، للسيطرة

أسباب )سمعة وجودة الصيانة، التكلفة، وما إلى ذلك(، واختيار ليس فق  وكيل الشحن عند املغادرة والناقل 

ولكن أيضا محطة الوصول، فالبائع يسلم البضاعة مرة واحد بتفريغها من وساطل النقل، ويتوجب على البائع ان 

أمين على نقل البضاعة إلى املحطة املسماة، وهذا يعني ان يتحمل املطتري يدفع التكاليف الضرورية بما فيها الت

 .(26)جميع املخاطر والنفقات األخرى بعد تسلم البضاعة

: يعني ان البائع يسلم البضائع «DAP «Delivered At Placeتسليم البضاعة في املكان املتفق عليه  -11

ويضعها تحت تصرف املطتري عند وصولها في وساطل النقل، ويجب ان يكون على استعداد للتفريغ في املكان 

 DAF ،DDUاملتفق عليه، ورسوم االستيراد يجب ان تدفع من قبل املطتري، وهو االختصار الجديد الذي يوحد 

 في مصطلح واحد. 0222انكوترمز DESو

بائع يتحمل جميع املخاطر التي تنطوي على جلب البضائع إلى املكان املسمى، والتخليص الجمركي فال

للبضائع للتصدير، وعلى البائع ان يتحمل التكاليف بموجب عقد النقل على التفريغ في الوجهة، ثم انه ال يحق 

 .(27)تسديد هذه التكاليف من املطتري، إال إذا اتفق على خالف ذلك بين الطرفين

خالصة الرسوم الجمركية إلى مكان الوصل املعين  البضاعة تسليم -11

DDP  «DeliveredDutyPaid»: 

ان البائع يفي بالتزامه عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى املطتري، مخلصة جمركيا،  DDPيعني مصطلح 

تحمل جميع النفقات واملخاطر غير منزلة عن وسيلة النقل الواصلة إلى مكان الوصول املعين، وعلى البائع ان ي

                                                             
 .30عمر طلعت الطراونة، مرجع سابق، ص (  25)

(26)Jonas Malfliet, Incoterms 2010 and the mode of transport how to choose the right Term, institute pf Private 

International Law, Law Faculty, Ghent University-Belgium, 2011, p 166. 

 باالعتماد على الرابط:

www.cutn.sk/Library/proceedings/mch_2011/editovane_prispevky/Malfleit-163-179.pdf. 

(27)Jonas Malfliet, Opt-cit, p 167. 
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الناجمة عن إيصال البضاعة إلى ذلك املكان، متضمنة رسوم استيراد البضاعة إلى بلد الوصول، حيث ينطبق 

( يعكس الحد األعلى DDP( التزام البائع في حده االدنى، فإن مصطلح )EXWذلك، في حين يعكس مصطلح )

 .(28)إذا كان البائع ال يتوفر على املوارد الالزمة للتصديراللتزام البائع وال يجب استعمال هذا املصطلح 

 ثانيا: التصنيف حسب العائالت او األبجدية:

 :(29)يتم تقسيم مصطلحات التجارة الدولية وفقا للحرف األول ملدلول املصطلح إلى أربعة عاطالت

 مكان العمل. EX: الحرف األول لكلمة Eعاطلة الـ

 أجرة النقل. Freeمة : الحرف األول لكلFعاطلة الـ

 التكاليف. Cost or Carring: الحرف االول لكلمة Cعاطلة الـ

 التسليم. Delivered: الحرف األول لكلمة Dعاطلة الـ

 :(30): يتم تجميع املصطلحات إلى أربع عاطالتعائالت -4

 : البائع يجعل السلع املتوفرة إلى املطتري على مبانيها في املصنع.E* املجموعة 

 : ال تدفع وساطل النقل الرطيس ي من قبل البائع، بل يسلم فق  السلع إلى املطتري.Fاملجموعة* 

: يتم دفع النقل الرطيس ي من قبل البائع، الذي يتحمل التكلفة ولكن ال تحمل مخاطر أثناء C* املجموعة 

 يل او الشحن.النقل )خطر فقدان او تلف البضاعة( او تكاليف إضافية بسبب األحداث الالحقة التحم

 :  البائع يتحمل جميع التكاليف واملخاطر املترتبة على توريد السلع إلى الوجهة املسماة.D* املجموعة 

 ثالثا: التصنيف حسب وسيلة النقل:

من بين العناصر التي تتكون منها مصطلحات التجارة الدولية عنصر التكاليف، ومن بين أهم تكاليف 

 التجارة الدولية النقل الدولي للبضائع، حيث تنقسم االنكوترمز حسب وساطل النقل 

 

                                                             
 .27-21جمال يوسف عبد النبي، مرجع سابق، ص ص (  28)

(29)J.Belotti, Le transport International de marchandises, Librairie Vuibert, 1992, bd St-Germain 72005 Paris, p. 

83. 

(30) Jacques Paveau et Collectif, Exporter, Les Editions foucher, Vanves, France, 2005, p 163. 



األول  الفصل مدخل إلى مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحري للبضائ.  

 

- 21 - 
 

 

 . : أصناف مصطلحات التجارة حسب وسائل النقل(11الجدول رقم )

 

 قواعد ألي وسائل النقل

Rules for Any Mode or Modes of 

Transportation 

 قواعد للنقل البحري فقط

Rules for Sea and InlandWaterway 

Transport 

DAP 

DDP 

DA 

EXW 

FCA 

CPT 

CIP 

FAS 

FOB 

CFR 

CIF 

 

 : من إعداد الطالب، باالعتماد على املرجع:املصدر

HABIB Kraiem, Liner Terms&Coùts de transport Maritime, Edition l’Univers du Liver, Tunisie, 

2005, pp 18-19. 

( ان هناك أربعة مصطلحات تجارية بحرية، وسبعة مصطلحات تجارية 20يالحظ من الجدول رقم )

 حري.متعددة وساطل النقل بما فيها البحرية، وعليه فجميع مصطلحات التجارة الدولية يتم تطبيقها في النقل الب

 رابعا: التصنيف حسب بيوع االنطالق والوصول:

كما يتم تقسيم مصطلحات التجارة الدولية حسب بلد املصدر واملستورد او بحسب االنطالق من بلد 

 ( يوضح هذا التقسيم.20البائع والوصول إلى بلد املطتري، والجدول رقم )

 

 

 : أصناف مصطلحا التجارة الدولية حسب االنطالق والوصول (12الجدول رقم )

Vente à l’arrivée 

 بيوع الوصول 

Vente au départ 

 بيوع االنطالق

DAT CFR EXW 
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DAP CIF FCA 

DDP 
CPT FAS 

CIP FOB 

Source : Habib Kraiem, op-cit, pp 18-19. 

 ( يستنتج منه:29هذا التقسيم في الجدول رقم )

التجارة الدولية التي تستعمل عند االنطالق من البلد املصدر تضم ثمانية مصطلحات  ان مصطلحات

تتدرج فيها التكاليف واملخاطر التي يتكفل بها البائع لحساب املطتري، حيث تزيد االلتزامات التي يتحملها البائع 

ي تستعمل عند الوصول إلى شيئا فطيئا وذلك بالنظر إلى املصطلح املستعمل، ومصطلحات التجارة الدولية الت

 البلد املستورد تضم ثالثة مصطلحات يتحمل فيها البائع اغلب االلتزامات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني: النقل البحري للبضائع

التجارة الدولية تتم بين دول تفصلها حدود جغرافية ومسافات بعيدة، لذا يستوجب وساط  نقل البضائع 

من جهة التصدير إلى الجهة الثانية الخاصة باالستيراد، وللنقل أنواع يأتي على رأسها من حيث املكانة واألهمية 

في عروقها وحركا للسع من نقطة إلى اخرى، النقل البحري الدولي الذي يعتبر دم التجارة الدولية الذي يسري 
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وبالنظر إلى تركيبة الكرة األرضية التي أكثر ثلثيها ماء، إضافة إلى التطور الكبير في اإلنتاج والوفرة، واملتغيرات 

االقتصادية الراهنى التي عنوانها األبرز العوملة، كل هذه العوامل وأخرى استدعت االهتمام بالنقل البحري 

 سعيا إلى االستفادة من مزاياه. للبضائع 

 املطلب االول: اإلطار النظري للنقل البحري 

تعتبر التجارة الدولية عابرة للقارات، االمر الذي يستوجب نقل البضائع من دولة إلى أخرى، والطلب على 

النظر إلى املزايا التي النقل البحري أكثر من األنواع األخرى، غذ شهد تطورا كبيرا موازاة مع تطور التجارة الدولية ب

 يتمتع بها.

 أوال: تطور النقل البحري العاملي:

خالل الفترة بعد الحرب العاملية الثانية ظل قطاع النقل البحري من أقل القطاعات االقتصادية في العالم 

ئة، بما من حيث التطور التكنولوجي، فقد كانت عمليات تداول البضائع من وإلى السفينة تتم بطريقة يدوية بطي

تضطر معه السفينة إلى البقاء مددا طويلة بكل ميناء من أجل شحن وتفريغ شحناتها من البضائع، حتى أن 

في اإلبحار، ولذلك لم يكن ممكنا  %42من وقت رحلتها باملوانئ، و %12السفينة كانت في املتوس  تقض ي حوالي 

 ة من اقتصاديات الحجم الكبير.استخدام سفنا اكبر ذات سرعات اكثر وماكينات أقوى لالستفاد

كما أن املوانئ في الستينات من القرن العطرين كانت تعاني بطدة من ظاهرة تكدس السفن بها، وطول 

رحلة السلعة من املصدر إلى يد املستورد لها، مما له تأثير كبير على تكاليف نقل البضائع وعلى مدى اتساع 

ملية، وفي ظل فلسفة تدخل الدولة في النطاط االقتصادي ازدادت السوق التجارية بل على نمو التجارة العا

 سياسة الدعم لألساطيل الوطنية حتى تكون التجارة الدولية في خدمة األسطول البحري وليس العكس.

وخالل فترة السبعينات والثمانينات تم استحداث نظم جديدة في النقل، واستخدام تكنولوجيا متطورة في 

فرا  والتخزين...الخ، وهذا أثر إيجابيا على وقت بقاء السفينة بامليناء حيث تقلص وقت عمليات الشحن واإل 

الشحن واإلفرا  وزادت إنتاجية السفن باعتماد وحساب طن/ميل، وتمت عمليات بناء سفن متخصصة ذات 

 .(31)التكنولوجيا العالية وهذا ما ساهم في التغيير اإليجابي في قطاع النقل البحري 

ومن نتيجة عوملة األسواق أن اشتدت املنافسة بين قطاعات اإلنتاج والخدمات والبحث عن طرق جديدة 

لتخفيض التكاليف من خالل توفير أرخص مصدر للمواد االولية وملدخالت العمليات اإلنتاجية وبأعلى كفاءة 

ل سلسلة العمليات حيث توسعت األنططة الخدمية خاصة منها املتعلقة بالنقل مما تطلب األمر تدخ

اللوجيستية ضمن العمليات اإلنتاجية وبداخل السلسلة اللوجستية نجد صناعة النقل البحري وعمليات 

                                                             
 .12-11، ص ص 7002، 1جامعي، اإلسكندرية، مصر، طأيمن النحراوي، لوجيستيات التجارة الدولية، دار الفكر ال(  31)
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املوانئ، فعملية تخفيض التكاليف تتطلب الضغ  على كل حلقة من حلقات السلسلة اللوجستية وزيادة 

 كفاءتها.

ستفادة بمبدأ اقتصاديات الحجم حتى يمكن فالنطاط االقتصادي للدول الصناعية يعتمد على تكثيف اال 

تحقيق وفورات كبرى في تكاليف اإلنتاج، وذلك في مواجهة املنافسة العاملية الطديدة الضراوة بين الطركات 

العمالقة للحصول على نصيب استخدام العمالة الرخيصة املؤهلة في الدول النامية، وأصبح االهتمام بزيادة 

 RoRo (Roll on Roll off)ية الكبرى للنقل بسفن الحاويات استخدام سفن الدحرجة حجم سفن الطركات املالح

(32). 

 ثانيا: خصائص النقل البحري:

 :(33)للنقل البحري مزايا عديدة منها

* اتجاه النقل البحري نحو التخصص، فمعظم الناقالت البحرية متخصصة في نوع من البضائع، كالسفن 

بنقل املحروقات والوساطل وغيرها، استجابة لخصاطص السلع حيث يكن  الخاصة بنقل الحبوب، والخاصة

 شحنها بطكل خام وبدون تعبئة أو تغليف؛

 * قلة استهالكه للطاقة، وبالتالي انخفاض كلفة النقل؛

* ضخامة حمولته )اآللف من األطنان في كل رحلة(، وتصل تقديرات النقل البحري في التجارة الدولية إلى 

 أو يزيد. %12حوالي 

 ثالثا: أهمية النقل البحري:

 :(34)للنقل البحري أهمية كبيرة في الحياة االقتصادية، وتبدو جلية في األوجه التالية

* حركة الصادرات والواردات: يرتب  النقل البحري بالتجارة الخارجية ارتباطا وثيقا، إذا أن جزء كبي من 

 حركة البضائع تتم عن طريق البحر؛

عمل: يعمل قطاع النقل البحري من القطاعات التي تستوعب يد عاملة ال بأس بها، خاصة إذا * مناصب ال

 ما تم استغالله بكيفية جيدة؛

                                                             
 723-727، ص ص 7002، 1أيمن النحراوي، لوجيستيات التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ط(  32)

 بتصرف.

 .211حمادة فريد منصور، مقدمة اقتصاديات النقل البحري، مركز اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشر، ص (  33)

 .217نفس المرجع، ص   (34)
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* التأثير اإليجابي على ميزان املدفوعات: إن اكتساب قطاع مزدهر للنقل البحري للبضائع والخدمات 

القطاعات األجنبية، إذ يمكنها من تصدير  البحرية، يكسب الدولة وسيلة لتجنب تسرب العملة الصعبة إلى

 خدماتها البحرية وبالتالي جلب العملة الصعبة، وهذا ما سيكون له حتما نتيجة إيجابية على ميزان املدفوعات؛

* أهمية تنمية بضائع الترانزيت: نظرا لتطور النقل البحري فقد برز في الوقت الحاضر عمليات إنطاء 

مع البضائع الترانزيت وتتميز هذه املوانئ بموقعها املميز على الخطوط البحرية موانئ متخصصة في التعامل 

الدولية حيث برزت أهمية استخدام السفن الكبيرة الحجم ملا توفره من نفقات في التطغيل تؤدي إلى إمكانية 

هذا هو قيام  تخفيض مصروفاتها هو عامل الوقت املستغرق في الرحلة البحرية وفي توقفها باملوانئ، ومقتض ى

الناقل البحري بحساب معدالت الشحن والتفريغ باملوانئ ويفضل التعامل امليناء ذي املوقع املميز واملجهز بأحدث 

 معدات الشحن والتفريغ وذات املعدالت املرتفعة واملناسبة مع نوعيات البضائع.

ميز بالنسبة للخطوط البحرية وأهمية السفن كبيرة الحجم أنه يفتح املجال أمام الدول ذات املوقع امل

املالحية العاملية في حالة نجاحها في جذب تلك السفن إلى موانيها أنها تحقق موردا إضافيا مقتطعا من سوق النقل 

البحري العاملي إلى نطاطها االقتصادي، مما يحقق لها قدرة تقديم الخدمات املختلفة للتجارة الدولية مقابل 

في ثمن هذه الخدمات بالنقد األجنبي، باإلضافة إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين مبنى  عاطد مادي واجتماعي يتمثل

 .(35)على نطاط خارجي وليس متولدا عن نطاط اقتصاد داخلي وهو يمثل إضاف للدخل القومي

 

 املطلب الثاني: اإلطار املادي واملؤسساتي للنقل البحري للبضائع:

املنقول والسفينة التي تنقل البضاعة إضافة إلى امليناء الذي يتكون النقل البحري من عناصر البضاعة 

ترسو به السفينة، كما أن للمتدخلين في عملية النقل البحري من موارد بطرية الدول األساس ي في القطاع بالنظر 

 إلى الخدمات التي يقدمونها.

 أوال: السفينة:

عاطمة باملالحة إما بوسيلتها الخاصة أو  : تعتبر السفينة كل عمارة بحرية أو آليةتعريف السفينة -1

 .(36)بواسطة سفينة أخرى مخصصة ملثل هذه املالحة

                                                             
مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية، تقرير النقل البحري في إطار منظمة التجارة العالمية، المملكة العربية السعودية، (  35)

 .2-3، ص ص 7001أكتوبر 

الة لنيل شهادة الدكتوراه في بسعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واالتفاقيات الدولية، رس(  36)

 .23، ص 7011/7017القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
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 :(37): يمكن التمييز بين ثالثة انواع من السفن وهيأنواع السفن -2

: يمتاز هذا النوع من السفن بنقلها ملختلف البضائع على مسافات طويلة سفن البضائع املختلفة 2-1

طن، وما هو معروف عن هذه السفن أنها تحتوي على مخازن داخلية، تسمح  92222 022بين تتراوح قدرة شحنها 

 بتوزيع البضائع املختلفة داخل السفينة.

 : توجد عدة أنواع وهي كالتالي:سفن متخصصة 2-2

ى * ناقالت املعادن: هي سفن لنقل املعادن كالحديد واألملنيوم، تمتاز بقدرتها الكبيرة للشحن والتي تتعد

من مجموع السفن املكونة لألطول البحري  %04طن من املعادن، وتمثل حصنها في األسطول العاملي  12222

 الدولي.

حاوية في  1222* سفن ناقالت الحاويات: تقوم هذه السفن بنقل الحاويات، تستطيع هذه السفن نقل 

 را للخصاطص التي تتمتع بها.الرحلة، وقد بدأت حصة هذا النوع من السفن باالزدياد يوما بعد يوم نظ

 : تنقل هذه السفن البضائع سريعة التلف كاملوز والفواكه األخرى.ISO(38)* سفن الـ

 * باخرة مرشدة: يستخدم هذا النوع من السفن في مساعدة قاطد السفينة أثناء تحركها وانتقالها في امليناء.

مسافر، ويمس  0222حمولتها إلى  * سفن ناقالت األشخاص: هي سفن مخصصة لنقل املسافرين، تصل

هذا النوع من السفن، كل املوانئ السياحية كما توجد سفن تختص هي األخرى، في نقل املسافرين لكن بحمولة 

 راكب.0922قليلة غالبا ما تقدر بـ

* سفن السحب والقطر: هذا النوع من السفن له القدرة على مساعدة سفن أخرى ال تستطيع أن تتحرك 

 الخاصة، وذلك أثناء الدخول او الخروج من وإلى امليناء او االقتراب واالبتعاد على الرصيف.بوساطلها 

* سفن املتدحرجات: تمتاز هذه السفن بقدرة نقلها كل األشياء التي تمتلك عجالت مثل السيارات 

 والطاحنات أو األشياء التي لها القدرة على التدحرج.

 البترول من املحطات البترولية املوجودة في عرض البحر. : هي سفن تستخدم لنقلSupply* سفن 

                                                             
، ص 7013مصر، -محمود حامد عبد الرزاق، اقتصاديات النقل الدولي )البري والبحري والجوي(، الدار الجامعية، اإلسكندرية(  37)

 .31-33ص 

 ، سفن وفق معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.rganization for Standardization»ISO«International Oسفن(  38)
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: تمتاز هذه السفن بقدرة شحنها الكبيرة جدا، وهذا راجع الحتوائها على عدد سفن الحموالت الكبيرة 2-3

كبير من املخازن الواسعة، والتي تستطيع استيعاب عدد كبير من البضائع ويمكن أن تتعدى قدرة الشحن لهذه 

 طن.022222السفن 

 :ثانيا: طبيعة البضاعة املنقولة

يمكن القول بصفة عامة إن الطلب على النقل هو طلب مطتق من الطلب على البضائع وعليه فإنه يمكن 

القول بأن هناك عالقة طردية مباشرة بين النقل البحري وحركة التجارة العاملية، فكما انتعطت حركة التجارة 

من حركة التجارة  %12البحري والعكس بالعكس، وذلك نظرا ألن نحو  العاملية انتعطت معها حركة النقل

 .(39)العاملية تنتقل عبر البحار واملحيطات

 ثالثا: امليناء:

من العالم مياه ولذلك فمعظم دول العالم تقع بجانب محيطات او بحار وهو ما  %10كما معروف أن 

ينكر أهمية البوابة الرطيسية لالستيراد والتصدير أو اعتمدت عليه خدمة النقل البحري وال يستطيع أيا كان ان 

 الشحن والتفريغ أال وهي امليناء.

: يمكن تعريف امليناء أنه: "مجموعة من األحواض البحرية املجهزة باألرصفة واإلنطاءات تعريف امليناء -1

 .(40)التي تؤمن سالمة السفن، وتسهل لها الرسو وإنجاز أعمالها املرفئية على األرصفة"

 :(41)أنواع املوانئ: تتعدد املوانئ البحرية إلى أنواع رطيسية هي -0

افية 2-1 : من حيث الطبيعة الجغرافية يمكن التميز بين املوانئ البحرية ذات من حيث الطبيعة الجغر

ال تعطي  املرافئ الطبيعية وشبه الطبيعية وبين املوانئ الصناعية والتي تتميز في مجموعها عن املوانئ الجافة، حيث

 األخيرة تسهيالت بحرية للسفن، ومن ثم يمكن إقامتها بعيدا عن الطواطئ البحرية.

موانئ تخضع للملكية الحكومية باعتبارها مظهر للسيادة الوطنية ومصدر  :فهناكمن حيث امللكية 2-2

لإليرادات وقد تكون ملكية امليناء تابعة للبلديات أي للسلطات املحلية أو للسكك الحديدية أو الجمارك أو 

 للقطاع الخاص، وقد يكون امليناء تحت إدارة شركة دولية متخصصة في إدارة تطغيل املوانئ.

                                                             
 .71، ص 7001مصر، -شريف محمد ماهر، غدارة النقل البحري، األكاديمية للعلوم والتكنولوجيا، النقل البحري، اإلسكندرية(  39)

 .723، ص 7000رامز شعبان، إدارة الجمارك وغدارة المرافئ، الدار الجامعية لبنان،  شوقي(  40)

 .212حمادة فريد منصور، مرجع سابق، ص (  41)
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: وتتميز املوانئ من حيث الوظاطف إلى أنواع رطيسية من املوانئ الحربية وموانئ يث الوظائفمن ح 2-3

 الصيد ثم املوانئ التجارية، ويزداد التخصص الوظيفي إلى غير ذلك من املوانئ التجارية املتخصصة.

دخولها : يقصد بها كافة الخدمات املمكن تقديمها للسفينة من لحظة رابعا: خدمات النقل البحري 

امليناء وحتى خروجها، فضال عن ما يقدمه امليناء من أنططة ومستلزمات مساعدة خالل مدة اإلرساء، تقوم بهذه 

الخدمات مؤسسات وهيئات لكل منها أدوار معينة في نطاط النقل البحري، وتتمثل خدمات النقل البحري في 

 اآلتي:

دمها املرشدين البحريين بتوجيه السفن أثناء : خدمة اإلرشاد هي خدمة يقخدمات اإلرشاد والقطر -1

مدة دخولها وخروجها من امليناء عبر املمرات املالحية املؤدية إلى امليناء، وتوفر هذه الخدمة عملية إرشاد السفن 

وخصوصا ما قد يعترضها من صخور او أجسام غارقة أخرى، أما القطر فهي خدمة مكملة لإلرشاد بجر السفينة 

ت صهيرة وقوية لتساعد السفينة للرسو على رصيف امليناء، أو الخروج من امليناء، والذي يقوم بوساطة قاطرا

 .(42)على تلك الخدمات شركة خاصة أو سلطة امليناء نفسها

 :(43)إضافة إلى خدمات النقل البحري التالية

يناء كلما : وهي خدمة مناولة البضائع، وكلما نططت تلك الخدمة في املشركات الشحن والتفريغ -2

انخفضت مدة بقاء السفينة في امليناء األمر الذي يدعو إلى توفر العدد الكافي من الرافعات واليد العاملة املطغلة 

لتلك املكاطن والتي بدورها تحافظ على سالمة البضائع والسيما القابلة للكسر والتلف أثناء التحويل من وإلى 

ية أساس في تحويل مثل هكذا بضائع، في حين تؤدي الرافعات الجسرية السفينة وبالعكس، وتعد الرافعات املرفئ

مهمة أكبر تتمثل في مناولة الحاويات ومثل هذه الرافعات بحاجة إلى إدارة خاصة تتمتع بمقومات حقيقية للعمل 

ة أو في هذا النطاط، فكثير من املوانئ واجهت خساطر كبيرة في خدمة الشحن والتفريغ بسبب سوء سلطة اإلدار 

 الطركة الخاصة املخولة ملثل هذا العمل.

: إن توفر مثل هذه الخدمة واألنططة في امليناء يجعلها مصدر جذب ترسانة بناء وإصالح السفن -3

 لخطوط املالحة البحرية، وبالتالي تحقيق إيرادات إضافية لها.

كل ميناء إذ تزودها  : وهي خدمة معرفوة مقدمة للسفينة عندمشروعات توريد املعدات البحرية -4

باألغذية واملياه العذبة والوقود وغيرها، وغالبا ما تحصل املنافسة بين املوانئ في مجال التموين، السيما إذا ما 

                                                             
جامعة -هشام، تحسين جودة الموانئ البحرية، دراسة تجربة ميناء عنابة، مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بوريش(  42)

 .72، ص 7013، جوان 32باجي مختار عنابة، الجزائر، العدد 

 .1-3مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية، نفس المرجع، ص ص (  43)
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عرفنا أن هناك شركات مساهمة متخصصة في ذلك، وبالتالي فإنها تؤدي دورا كبيرا في جذب حركة التجار 

همية هذه الخدمة إال أنها اقتصرت على بعض املوانئ، ويعود سبب والصناعات التصديرية، لكن وبالرغم من أ

ذلك إلى التطور التقني الذي حصل على وساطل النقل البحري، إذ أصبح باستطاعة السفن املتطورة قطع اآلالف 

 .(44)من األميال دون الحاجة للتزود بالوقود ملا تحويه من خزانات كبيرة تغطي حاجات السفينة

: وهي خدمة تخزين البضائع امستوردة واملصدرة لحين إكمال اإلجراءات الجمركية زينخدمات التخ -5

وفقا لألنظمة والقوانين املتبعة في امليناء، وتعمل خدمة التخزين على تفريغ السفن دون توقف، االمر الذي يحقق 

مساحات املخازن كافية  طاقة فعلية لألرصفة، ويقلل من بقاء السفينة في امليناء، وعليه ال بد من ان تكون 

 .(45)ملستوى البضائع وحركتها في امليناء

 خامسا: املتدخلين في النقل البحري:

 باإلضافة للطاحن واملرسل إليه، تطترك عدة اطراف في إنجاز خدمة النقل البحري، لعل أهمها:

: املجهز هو من يقوم باستغالل السفينة لحسابه في تقديم خدمات النقل، الناقل البحري )املجهز( -1

وليس من الضروري ان يكون مالكا للسفينة، فقد يكون مجرد مستأجر لها لرحلة او لفترة محددة، يلتزم بجعل 

د واملؤونة السفينة صالحة لإلبحار من خالل توفير الطاقم )الربان ومساعديه والعاملين(، وتجهيز السفينة بالعتا

الضرورية ووساطل السالمة فيها وكل ما يلزم للرحلة، كما يقوم بإصدار سند الشحن واستالم وتسليم البضاعة 

وشحن وتفريغ البضاعة عند االتفاق مع الطاحن على ذلك، وكذا االلتزام بمناولة البضاعة وتستيفها داخل 

 .(46)السفينة

شرك يعينه املجهز في أحد املوانئ لينوب عنه في إجراء : شخص او الوكيل البحري )وكيل السفينة( -2

بعض األعمال والتصرفات الضرورية الستغالل السفينة، كالقيام بتسليم البضاعة إلى أصحابها عند الوصول 

ودفع الرسوم واالجور والتكاليف املستحقة للجهات الرسمية املختلفة وتحصيل أجرة النقل املستحقة، وشراء 

ت الالزمة للسفينة، والتعاقد من أجل إجراء اإلصالحات التي تتطلبها ...الخ، والوكيل البحري قد املؤن واألدوا

يكون وكيال ملجهز واحد يتولى االعمال املتعلقة بالحاجات املعتادة الضرورية بجميع السفن التابعة للمجهز 

                                                             
-22، ص ص 7007مصر، -دراسة تمهيدية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية-، اقتصاديات النقلسميرة إبراهيم محمد أيوب(  44)

23. 

 .732محمود حامد عبد ا لرزاق، مرجع سابق، ص (  45)

دراسة مقانة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية -الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع(  46)

 .12، ص 7013-7013مهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية ال
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 لعدة مجهزين، وهذا هو الفرض واألعمال املناسبة لتنفيذ عقود النقل على تلك السفن، كما قد يكون وكيال

 .(47)الغالب عمال

 :(48)ويوجد أيضا متدخلين آخرين في النقل البحري 

: شخص او شركة يستأجر سفينة أو مكان فيها لوقت محدد أو لرحلة وكيل الشحن والعبور  -3

من حيث مخصصة، من مهامه استقبال وتسجيل طلبات الطاحنين، البحث عن وساطل النقل املالطمة للطاحنين 

خصاطص البضاعة واآلجال املطلوبة، إعداد املستندات والقيام باإلجراءات املتعلقة بعقد النقل والجمركة، 

استالم البضائع من الطاحنين وغيرها، كما ينوب وكيل الشحن عن صاحب البضاعة في استالمها عند الوصول 

للمحافظة على حقوق صاحب البضاعة أمام  ودفع اجرة النقل املستحقة عنها، مع القيام بالتدابير الالزمة

 الناقل.

: هو الشخص الذي يقوم بلتقريب والتوفيق بين أطرف العقود الوسيط البحري )السمسار البحري( -4

البحرية، دون ان يكون هو نفسه طرفا في العقد املذكور ال بصفته وكيال، كأن يتوس  بين املجهز والطاحن في 

 بائع واملطتري في عقد بيع السفينة، وبين املؤمن واملؤمن له في عقد التأمين البحري.عقد النقل البحري، وبين ال

 املطلب الثالث: اإلطار القانوني للنقل البحري 

من اهم وثاطق ومستندات التجارة الدولية عند النقل الذي ينقسم إلى انواع بوليصة الشحن الخاصة 

العالقة القانونية بين البائع واملطتري ألن بموجبها تنتقل ملكية البضائع، بالنقل البحري والتي تع مستند حيوي في 

كما يوجد أيضا عقد كراء السفينة الذي يستخدم على نطاق واسع في الدول التي تفتقر ألسطول تجاري دولي، 

 إضافة إلى عقد االتفاقية بين الناقل والزبون.

 أوال: تعريف عقد النقل البحري وخصائصه:

الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة ن ميناء إلى ميناء آخر "يتعهد 

 .(49)ويتعهد الطاحن بدفع املكافأة له املسماة أجرة الحمولة"

:عند النقل البحري كغيره من العقود األخرى يتميز بمجموعة من خصائص عقد النقل البحري  -2

 :(50)الخصاطص وأهمها

                                                             
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات L’EPALدراسة حالة ؤسسة ميناء الجزائر  -حمالوي ربيعة، مردودية المؤسسات المينائية(  47)

 بتصرف. 100-12ص ص، 7002-7002جامعة الجزائر، السنة الجامعية -علوم اقتصادية-نيل شهادة دكتوراه علوم

 .12-11، ص ص 7002، 1أيمن النحراوي، لوجيستيات التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ط(  48)

 .12-12بسعيد مراد، مرجع سابق، ص ص (  49)
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 ينعقد بمجرد تطابق إرادتي الناقل والطاحن أي أنه ال بد من االتفاق والرضا لقيام العقد؛* عقد رضائي: 

* عقد إذعان: يعتبر عقد النقل البحري للبضائع عقد غذعان حيث ينفرد الناقل البحري بتجديد 

 ن بنود؛مضمونه االتفاقي، وال يكون للطاحن سوى الرضوخ ملا يحدده الناقل من شروط وما يتضمنه العقد م

* عقد معارضة: يعتبر عقد النقل البحري من عقود املعارضة إذ يتمثل في مبادلة خدمة النقل البحري 

 بمبلغ من العقود غالبا؛

 * عقد ملزم لجانبين: حيث بمقتضاه يلتزم الناقل بنقل البضاعة بحرا، بينما يلتزم الطاحن بدفع االجرة.

 ثانيا: انواع عقد النقل البحري:

 ثة انواع من عقد النقل البحري هي:هناك ثال

 :سند )بوليصة( الشحن -1

: هي عقد النقل ما بين الناقل وصاحب البضائع حيث تصدر من قبل الناقل تعريف بوليصة الشحن 1-1

 .(51)وتكون إما قابلة للتفاوض او غير قابلة، تعني كلمة تفاوض: إمكانية بيع البضائع أثناء وجودها في مرحلة النقل

ساعة بعد شحن البضاعة حيث يصادق عليها ربان السفينة  04صة الشحن ال بد إصدارها في ظرف بولي

 :(52)وتكون عادة في أربع نسخ أصلية، وأشكال سند الشحن موضحة كالتالي

: يمكن وضع وثيقة الشحن باسم املرسل إليه املعين بوثيقة شحن اسمية، يلتزم سند الشحن االسمي -أ

 البضاعة إلى الشخص الذي حرر باسمه السند.الناقل بتسليم 

: يعين الشخص الذي ترسل البضاعة إليه في النقل البحري للبضائع بموجب سند الشحن لحامله -ب

وثيقة شحن عندما يقدم الشخص الوثيقة عند الوصول، ويمكن نقل وثيقة الشحن السم شخص آخر وذلك 

 كية إليه إذ أن وجود السند بيده دليل على ذلك.بتسليمها، فال يكلف الحامل بإثبات انتقال املل

: يمكن وضع وثيقة الشحن المر شاحن او شخص معين من قبله بوثيقة شحن سند الشحن ألمر -ج

 ألمر، قابل للتحويل عن طريق التظهير.

                                                                                                                                                                                              
 .73-77نفس المرجع، ص ص  (  50)

 .720، ص 7002، 1ردن، طاأل-محمود الشيخ، التسويق الدولي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان(  51)

 بتصرف. 31-32الواحد رشيد، مرجع سابق، ص ص (  52)
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: وهو السند الذي ال يتضمن أية شروط تحفظية بطأن بسند الشحن النظيفوهناك أيضا ما يسمى 

 .(53)ية للبضاعة أو عيوب الحزم او التغليف او التعبئةالحالة الصح

 :(54): يحتوي مسند الشحن على البيانات التاليةمكونات سند الشحن 1-2

اسم كل من الناقل والطاحن املرسل إليه وعنوان كل منهم، اسم السفينة، اسم ربان السفينة، ميناء 

طرود، وزنها، عالماتها املميزة، حجمها(، مجموع الشحن والتفريغ، صفات البضاعة )طبيعتها، عدد أرقام ال

تكاليف النقل، مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه، توقيع كل من ربان السفينة 

 والطاحن.

 (55):: لسند الشحن أربع وظاطف هيوظائف سند الشحن 1-3

ه الربان أنه تسلم البضاعة طبقا ملا هو * إيصال تسلم البضائع: فهو يقوم مقام اإليصال الذي يطير في

 وارد في سند الشحن، من حيث الكمية، النوع، الوزن وغيرها؛

* أداة إلثبات عقد النقل بين الناقل والطاحن: يكتسب سند الشحن هذه الوظيفة طوال الرحلة من بداية 

 الشحن وحتى نهاية الرحلة، حيث يطبع على ظهره جميع بنود عقد النقل؛

مستند لحيازة البضائع )سند ملكية(: تأتي هذه الوظيفة في نهاية الرحلة، فالحيازة على سند الشحن * 

تكون من حق صاحب البضاعة، في حالة غياب اسم املتسلم، أو أن يتم إصدارها ألمر، وهنا يملك السند األصلي 

 يعتبر مالك البضاعة؛

ية البضاعة بناءا على تظهير املطتري األصلي لهذا * مستند تفاوض ي او قابل للتحويل: حيث يتم نقل ملك

 السند آلخر جديد، أو ان يقدمها إلى أحد البنوك في سبيل الحصول على قرض.

 :(56)ومن أنواع عقد النقل البحري أيضا ما يلي

                                                             
 .122عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص (  53)

(54)IdirKzouri, Les régimes douaniers, Grand livres Edition, 2ème édition, 2008, Alger, 2008, p 25. 

 .103شريف محمد ماهر، مرجع سابق، ص (  55)

 .123رشيد، مرجع سابق، ص  الواحد(  56)
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ميل : هي النوع الثاني من أنواع عقود النقل البحري للبضائع والتي تتم بين الناقل والزبون العاالتفاقية -2

 ويلجأ إلى هذا النوع من العقود عندما تكون كمية البضائع على فترات مختلفة.

واالتفاقية من حيث شكلها عبارة عن مجموعة من األوراق مجزأة إلى أربعة أجزاء يحتوي كل جزء منها على 

 جملة الطروط يتم االتفاق عليها وتلزم االطراف املتفقة على احترامها وهذه االجزاء هي:

التنظيم العام: وفيه مجموعة من البنود التي تطرح العالقة بين الطرفين وشروط النقل البحري * 

 للبضائع التي سوف يتم نقلها؛

 * التزامات الناقل: يحتوي هذا الجزء على جملة من الطروط التي تبين على ما على الناقل من مسؤوليات؛ 

 ا على العميل من مسؤوليات والتزامات؛* التزامات العميل: وهي مجموعة من الطروط توضح م

* التنظيم: هو الجزء الذي يتناول كل ما يتعلق بالثمن والدفع ولإلشارة فقد تحمل االتفاقية رسالة تعهد 

وذلك في حالة وجود نقل للبضائع الكيماوية او املواد الخطيرة، ورسالة التعهد هي وثيقة ارتباط او تعهد لشحن 

ؤشر من قبل العميل، ثم يتم تأشيرها من قبل الناقل وتحتوي هذه الوثيقة على وتفريغ بضاعة خطيرة، ت

مجموعة من البيانات الخاصة وهي: العميل، طبيعة البضاعة املنقولة، طبيعة التغليف، القاطم بالعبور، 

 القاعدة التجارية املعمول بها، ميناء الشحن والتفريغ، القاطم بالعبور.

د اإليجار هو نوع آخر من عقود النقل البحري التي تساعد في تبين وتسوية : عنعقد كراء السفينة -3

وضعية السفينة عند استغاللها من قبل الغير، وال يختلف عقد اإليجار عن االتفاقية كثيرا حيث أن كمية 

يلتزم  البضاعة املتفق على نقلها في عقد اإليجار أقل منها في االتفاقية وعليه يعرف عقد اإليجار بأنه عقد

بمقتضاه املؤجر بأن يضع تحت تصرف املستأجر سفينة معينة أو جزء منها مقابل أجرة لذلك، وذلك ملدة 

 محددة او القيام بحركة أو رحالت معينة ويجب ان تثبت عقد بالكتابة ويتضمن التزامات االطراف.

 ويحتوي عقد اإليجار على مجموعة من العناصر أهمها:

الفردية للسفينة، مدة العقد، طبيعة البضاعة املنقولة، النسبة املئوية لألجرة اسم االطراف، العناصر 

 الخاصة باستئجار السفينة، بيانات الرحالت الواجب القيام بها.
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 املبحث الثالث: مسؤوليات نقل البضائع

على غرار األنططة األساسية للتجارة الدولية من إنتاج وتموين وإدارة، هناك أنططة داعمة ومهمة كالنقل 

والشحن والتأمين، ذلك أن املؤسسات أصبحت تركز على األنططة الرطيسية وتوكل بقية املهام إلى طرف آخر 

قيد عمليات االستيراد والتصدير وسي ، فظهرت الطركات املتخصصة في تلك املهام، األمر الذي يزيد من تع

للبضائع من جانب التكاليف وتعدد املؤسوليات وصعوبة تقدير املخاطر، ناهيك عن جانب الحقوق واإلجراءات 

 الجمركية الذي يمثل أداة لها أغراض معينة.

 املطلب األول: الشحن البحري للبضائع

بوساطل مختلفة في أماكن محددة حسب  بعد عملية استالم البضاعة في امليناء يقوم الناقل بشحنها

طبيعة البضاعة ونوعية السفينة، وتتم عملية الشحن برافعات السفينة او برافعات الرصيف، كما يمكن 

استعمال األنابيب في شحن السواطل، أو ساتمال الدحرجة فيما يخص املركبات، أو عن طريق الحاويات لحماية 

 افضل للبضاعة.

 ملية شحن بضائع:أوال: تعريف وأنواع ع

 :(57)ويمكن توضيح ذلك من خالل

: "يقصد بالشحن رفع البضاعة من على الرصيف ووضعها على ظهر تعريف علية شحن البضائع -1

السفينة أو داخل العنبر )مخازن البضائع في السفينة(، فالشحن يبدأ من لحظة استالم البضائع على روافع 

 شحنت فيها فعال على ظهر السفينة". السفينة وليس من اللحظة التي تكون قد

                                                             
 بتصرف. 22-21الواحد رشيد، مرجع سابق، ص ص (  57)
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تقع عملية الشحن في األصل على عاتق الناقل في ميناء القيام، ومع ذلك فقد يتضمن عقد النقل اتفاقا 

على قيام الطاحن نفسه بهذه العملية، تمم عملية الشحن برافعات السفينة او برافعات الرصيف كما هو 

 ختالف طبيعة البضاعة.الغالب، كما قد تتم بطرق اخرى تختلف با

: األصل ان توضع البضائع في عنابر السفينة، ولكن قد يلجأ الناقل إلى انواع الشحن البحري للبضائع -2

 وضعها على سطح السفينة وهو االستثناء.

: يتم في األصل الشحن عن طريق عنابر السفينة، حيث تكون في شحن البضائع في عنابر السفينة 2-1

 باألحوال الجوية، وعادة ما تكون أجرة النقل في العنبر أكثر من أجرة النقل على السطح.مأمن من التأثر 

: إذا كان األصل ان تشحن البضائع في عنابر السفينة، فال يجوز شحن البضائع على سطح السفينة 2-2

الناقل للنقال أن يقوم بشحن البضائع على سطح السفينة، الن ذلك يعرض البضائع لعدة أخطار، يتحمل 

 املسؤولية في حالة وقوعها.

 ثانيا: أهمية الشحن البحري:

 :(58)تتمثل فيما يلي

* انخفاض تكاليف التطغيل في السفن البحرية عن وساطل النقل األخرى، وما ينتج عنه من انخفاض 

 أجور الشحن، بالتالي انخفاض تكلفة الطن الواحد؛

 * القوة االستيعابة الهاطلة للسفن البحرية؛

نتيجة التطور في بناء السفن حدث انخفاض في نسبة املخاطر التي تتعرض لها وساط  الشحن، حيث * 

 أنها أكثر تكيفا مع العوامل املناخية؛

 * استمرارية الخدمة في وساط  النقل البحري على مدار ساعات اليوم والسنة.

 ثالثا: مراحل عملية الشحن:

 تمر عملية الشحن باملراحل التالية:

                                                             
-732، ص ص 7017، 1األردن، ط-األسس والتطبيقات، دار أسامة والتوزيع، عمان–شريف علي الصوص، التجارة الدولية (  58)

 بتصرف. 731
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: "الغالف هو مجموعة العناصر املادية التي رغم أنها ال تنتمي إلى املنتج إال أنها تباع معه لكي التغليف -1

 ؛(59)تسمح او تسهل حمايته، نقله، تقديمه، للتعرف عليه واستعماله من طرف املستهلكين"

آللية وللظروف : وضع البضاعة في صناديق متينة بحيث يضمن تحملها للصدمات واملناولة االتعبئة  -2

املناخية، وعدم تعرضها لسرقة ما، إضافة إلى سهولة الكتابة عليها وتعليمها بالتفاصيل املطلوبة، هذا ومن 

الطبيعي ان يقع العبء الرطيس ي في عملية التعبئة على املصدر سعيا على سمعته لتوصيل البضاعة سليمة، أما 

ب في توافرها في طريقة التعبئة، حتى وإن ترتب عليه تكاليف املستورد يعطي التعليمات وبيان الطروط التي يرغ

 .(60)إضافية، وتوفر التعبئة الحماية املناسبة للبضاعة في رحلتها الطويلة إلى املستورد

 :(61)إضافة إلى املراحل التالية

ية وضع عالمات على الطرود املعبأة بدخلها البضائع قصد التمييز، بلد املنطأ، اإلرشاد حول كيف -9

املناولة لتجنب األضرار التي قد تلحق بالبضاعة مثل: الرسم على شكل الطرد كأس او زجاجة لإلشارة إلى ضرورة 

 الحذر واملناولة بحرص حسب طبيعة البضاعة تجنبا لتعرضها للكسر؛

م :النطاط الذي ينتج عنه تحميل البضاعة على واسطة النقل او تفريغها عنها لغايات االستال املناولة -5

 والتسليم او التخزين او الفحص؛

رص وترتيب البضاعة في املساحة املقررة لها في واسطة النقل بهدف استغالل املساحات وإمالء  -1

 الفراغات على ظهر واسطة الشحن وهو ما يسمى بالتستيف.

 رابعا: النولون البحري:

 :(62)يمكن تعريف النولون البحري وذكر أهميته بإيجاز فيما يلي

: بأنه املبلغ الذي يتحصل عليه مالك السفينة نظير نقل البضائع وتسليمها تعريف النولون البحري  -1

بأمان من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ وهو يدخل كعنصر من عناصر التكلفة األساسية للمنتجات النصف 

 مصنعة أو التامة الصنع أو مواد اولية.

                                                             
قسنطينة، السنة -ة لنيل شهادة الماجستير، جامعة منتوريمصباح ليلى، دور التغليف في النشاط الترويجي للمؤسسة، مذكرة مكمل(  59)

 .13، ص 7010-7001الجامعية 

، ص ص 7007، 10نظم التصدير واالستيراد، مكتبة عين شمس للنشر، اإلسكندرية، ط -صديق محمد عفيفي، التسويق الدولي(  60)

 بتصرف. 233-231

 بتصرف. 731-733شريف علي الصوص، مرجع سابق، ص ص (  61)

 .11حمالوي ربيعة، مرجع سابق، ص(  62)



األول  الفصل مدخل إلى مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحري للبضائ.  

 

- 37 - 
 

لفة النولون إلى مدى تخفيضه بالنسبة لوساطل النقل األخرى نتيجة : وتظهر تكأهمية تكلفة النولون  -2

 حمولة السفينة الكبيرة والوساطل التكنولوجية للشحن والتفريغ والتي أدت إلى انخفاض في التكاليف.

 املطلب الثاني: التأمين البحري 

نقل البضائع بحرا،  يعتبر التأمين البحري من أقدم وأهم أنواع التأمين، وهذا راجع إلى تنوع مخاطر

ويخص األخطار التي تهدد السفينة وحمولتها خالل رحالتها، او عند إرسائها بامليناء، ويولي طرفي التجارة الدولية 

املصدر واملستورد للتأمين على نقل البضاعة االهمية الكبيرة، لذا يتم إصدار وثيقة التأمين التي تنص على شروط 

 كاليف ذلك.التأمين والطرف الذي يتحمل ت

 أوال: تعريف التأمين البحري:

"هو غطاء يضمن للمؤمن له التعويض عن األضرار التي تلحق بالبضاعة املشحونة من تلف وتأخير وذلك 

 .(63)بموجب شروط وثيقة التأمين"

 ثانيا: عناصر التأمين:

 :(64)العناصر الجوهرية في التأمين هي

طركة التي تقوم بالتأمين ودفع التعويض عند وقوع الحادث أو : املؤمن وهو املجموعة أو الطرفي العقد -1

 الخطر املبين بالعقد، واملؤمن له وهو الطرف اآلخر الذي يقوم بدفع القس  مقابل التعويض.

: هو ضرر متوقع الحدوث في املستقبل، غير متعلق بمحض إرادة أحد الطرفين، وأن يكون الخطر -2

 .مطروعا غير مخالفا للنظام العام

: هو املقابل املالي الذي يلتزم املؤمن له بدفعه لتغطية الخطر الذي يأخذه املؤمن على عاتقه، القسط -3

وهو مرتب  بالخطر، ذلك الن املؤمن يتمسك بقيمة القس  كي يتمكن من تغطية الخطر الذي يتعرض املؤمن 

 له.

له عند تحقق الحادث املؤمن منه، في  : هو مبلغ النقود الذي يدفعه املؤمن إلى املؤمنمبلغ التأمين -4

تأمين األشخاص يكون املبلغ محددا حسب االتفاق، أما في تأمين األضرار فيكون حسب مقدار الضرر الذي يلحق 

 املؤمن له.

                                                             
، ص 7011، 1األردن، ط-يوسف حجيمالطاني وآخرون، إدارة التأمين والمخاطر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان(  63)

773. 

 .712شريف علي الصوص، مرجع سابق، ص (  64)
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 ثالثا: املخاطر البحرية:

 :(65)تنقسم إلى

البحر كهياج البحر : ومن التسمية فإن املقصود بها املخاطر ذات الصفة الطبيعية في أخطار البحر -1

 واألنواء البحرية العواصف الصواعق في البحر أي أنها ذات مصدر ومنطأ طبيعيين.

: ومن تسميتها فإن مصدرها ومنطأها ليس طبيعيا ومن أمثلتها التصادم البحري، أخطار في البحر -2

 لصوص البحر، القراصنة، الحرب وغيرها من املخاطر التي ليس مصدرها طبعيا.

: وهي من التسمية تطمل النوعية املذكورين أعاله إضافة إلى املخاطر التي قد تتعرض ار مختلطةأخط -3

لها البضاعة على اليابسة سواء في موانئ التحميل أو التفريغ أو خالل الجزء البري الكامل للرحلة كخطر السرقة 

صادمها أو سرقة البضائع أو أي خطر قد وتدهور الطاحنة او احتراقها او انهيار الجسور التي تمر من فوقها او ت

 يتحقق أثناء ذلك الجزء البري املكمل للرحلة.

 رابعا: أنواع الخسائر البحرية:

 :(66)تنقسم إلى ما يلي

: وهي خساطر تصيب جزء من هيكل السفينة نتيجة لتعرضها ألي من االخطار الخسائر الجزئية -1

 ة، حيث ال يطمل بالتعويض ما هو أكثر منها.املذكورة أعاله، أو يمكن أن تحدد بحدود معين

: تتضرر السفينة بصورة كلية نتيجة خطر معين، وقد تكون األضرار الواقعة عليها الخسائر الكلية -2

 ، إال أنه  لن يكون هناك من مبرر لبذل النفقات عليها، ألنها لن تساوي قيمة معينة.%022ليست 

متعمد في البحر لبعض املحتويات بهدف املصلحة العامة، أي : وهي ناجمة عن رمي الخسائر العامة -3

 املحافظة على سالمة النقل البحري وما بقي عليها من أنفس وأموال.

 خامسا: أنواع عقود التأمين البحري على البضائع:

: تعبر وثيقة التأمين عن عقد تتعهد بموجبه شركة التأمين بتعويض كامل أو جزء من بوليصة التأمين -1

لخسارة التي قد تلحق بالبضاعة املؤمن عليها أثناء شحنها وذلك ضمن شروط معينة يتم االتفاق عليها، ويتطلب ا

 .(67)هذا من املؤمن ان يقوم بتسديد أقساط رسوم التأمين مقابل إصدار بوليصة التأمين

                                                             
 بتصرف. 731-730يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص ص (  65)

 بتصرف. 737-731المرجع، ص ص  نفس(  66)

 .717شريف علي الصوص، مرجع سابق، ص (  67)
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 :أنواع عقود التأمين البحري  -2

 :(68)أهمها هو التقسيم حسب الش يء موضوع التأمينعقود التأمين البحري تنقسم إلى عدة أنواع إال أن 

 عقد تأمين السفينة. 0-0

 عقد تأمين البضاعة: وينقسم إلى نوعين: 0-0

 * تأمين محدد "وثيقة محددة" أي محددة القيمة للش يء موضع التأمين.

رحالت * تأمين مطترك وهي مفتوحة بمبلغ التأمين وقس  التأمين وحسب الشحنات والفترات الزمنية لل

 البحرية.

 املطلب الثالث: الجمركة

يقوم جهاز الجمارك بمراقبة التجارة الخارجية من خالل مختلف عمليات دخول وخروج السلع من وإلى 

حدود البلدان، ومن وظاطفه األساسية تحصيل الرسوم املستحقة من االستيراد او التصدير، االمر الذي يجعل 

 االلتزام بهذه التكاليف.املصدرين واملستوردين أمام حتمية 

 أوال: الرسوم الجمركية:

 يمكن تقديم هذه املفاهيم:

: "الرسم الجمركي هو ضريبة تفرضها الدولة على السلع عندما تجتاز تعريف الرسوم الجمركية -1

ما حدودها، سواء كانت صادرات او واردات، أما رسم الصادرات فينطوي في الواقع على رغبة الدولة التي تفرضه إ

في توفير السلعة في الداخل، وإما في الحصول على مورد مالي، لكن رسوم الصادرات نادرة غالبا ما تكون في البالد 

 (69)".الوارداتاملنتجة واملصدرة للمواد األولية، وإنما الغالب هو أن تفرض الرسوم على 

طم للسلع املفروضة عليها : تعتبر التعريفة الجمركية، النص الذي يتضمن قواالتعريفة الجمركية -2

الضريبة، عند استيرادها أو تصديرها وبالسوم الواجب جبايتها عليها، وعليه فإن التعريفة الجمركية تعتبر أساس 

 .(70)السياسة الجمركية للدولة، التي تتبعها في إطار التبادل التجاري الدولي

                                                             
 .713نفس المرجع، ص (  68)

، ص ص 7003لبنان -عادل حشيش ومجدي محمود شهاب، أساسيات االقتصاد الدولي، مشنورات الحلبي الحقوقية، بيروت(  69)

 بتصرف. 723-721

-132، ص ص 7002مصر، -زكي، االقتصاديات الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية عبد الرحمن يسري أحمد وإيمان محمب(  70)

 بتصرف. 133
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املدفوع فعال أو الذي سيدفع على البضائع : "هي القيمة التعاقدية أي السعر القيمة لدى الجمارك -3

 .(71)املستوردة"

وكيل لدى الجمارك( -: هو العملية التي يقوم بها الشخص املصرح )وكيل العبور التخليص الجمركي -4

للتخليص على البضائع مهما كان شكلها ونوعها، إلخراج تلك البضاعة من املستودعات أو يد الجمارك بصورة 

 .(72)استيفاء الرسوم والحقوق املقررة عليها بحيث يكون مسموحا بإدخال تلك البضائع إلى البالد"شرعية وبعد 

 ثانيا: أنواع الرسوم الجمركية:

 :(73)الرسوم الجمركية املفروضة على الواردات ثالثة أنواع كما يلي

وحدة مستوردة،  : هي تلك الرسوم التي تفرض بمبلغ محدد وثابت على كلالرسوم الجمركية النوعية -1

 و ن على كل سيارة مستوردة. 922كأن يتم فرض ضريبة بمقدار 

: هي الرسوم التي تفرض بنسبة معينة من قيمة السلعة فعلى من قيمة الرسوم الجمركية القيمية -2

 رسوم جمركية على كل سيارة مستوردة. %02السلعة فعلى سبيل املثال: قد تفرض الدولة 

 : هي تلك الرسوم التي تطمل الرسوم الجمركية النوعية والقيمية معا.املركبةالروم الجمركية  -3

تفرض الضراطب والرسوم الجمركية عادة على الواردات دون الصادرات وهذا راجع لعدة اسباب 

اقتصادية، منها تخفيف األعباء املالية عنها،حيث تحاول الدولة عبر تطبيق التعريفة الجمركية الوصول إلى 

 :(74)هدفين

 * هدف مالي يتلخص بالحصول على موارد للخزينة.

 * هدف اقتصادي ويتجلى في حماية اإلنتاج الوطني.

 رسوم الجمركية:لثالثا: آثار ا

 :(75)من بين آثار الرسم الجمركي ما يلي

                                                             
-زايد مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية(  71)

 .713 ، ص7003/7001فرع التسيير،جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 .72، ص 7001خالد عليان سليمان وعلي أحمد المشاقبة، إدارة التخليص الجمركي، دار صفاء والتوزيع، األردن، (  72)

 .133خالد عليان سليمان، علي أحمد المشاقبة، مرجع سابق، ص (  73)

 .723زائد مراد، مرجع سابق، ص (  74)
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اإليرادات * األثر على اإليرادات: تعتبر الرسوم الجمركية أسلوبا لزيادة مواد الحكومة، وبالتالي فاألثر على 

 يطير إلى مقدار الحصيلة املتحققة من فرض التعريفة الجمركية.

* األثر الحمائي: حيث تستهدف الدولة توفير قدر من الحماية للمنتجات املحلية من خطر املنافسة من 

 جانب الواردات، وبالتالي فاألثر الحمائي يطير إلى توفير الحماية عن طريق التعريفة الجمركية.

حاالت اإلعفاء من الرسوم الجمركية ما يعرف باترانزيت او التجارة العابرة: "أي السلع التي تدخل  ومن بين

البلد لكنها تخرج منه مباشرة، فهي سلع تقف بالبلد أو تمر به مرورا، تؤدي التجار العابرة إلى تشجيع أعمال 

 النقل والتفريغ والشحن في الدولة التي تعبرها".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
-ات الحديثة في السياسات التجارية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندريةمحمد محمد البنا وسهير محمد السيد حسن، االتجاه(  75)

 123، ص 7003مصر، 
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 : سلم زمني ملسؤوليات نقل البضائع من املصدر غلى املستورد(12الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من إعداد الطالب باالعتماد على املرجع:املصدر

Michel Piquet, Incoterms®2010 Comprendre et bien utiliser les règles, edité par le Groupe SMECI 

‘lANTENNE, Marseille-France, pp 44-45. 

( يمكن القول ان: توزيع املسؤوليات يتم بالتدرج من املصدر إلى املستورد، بحيث أنه 20من خالل الطكل )

ن في كل موضع من حركة البضائع املنقولة يكون هناك التزام معين يستوجب على املصدر أو املستورد اإليفاء به م

حيث تحمل التكاليف أو األخطار، وهذه النقاط أو املواضع من باب مصانع املصدر إلى باب مستودعات او 

مخازن املستورد تتنوع بحسب متطلبات أو حاجة ذلك املكان، مثل في مصنع املصدر تتطلب البضاعة مسؤولية 

ينة في حالة النقل البحري، كما انه التغليف، وعند امليناء هناك التزام تسليم الحمولة وشحنها على ظهر لسف

توجد مسؤولية التأمين على نقل البضاعة التي قد تكون التزام على البائع او املطتري، وذلك بالنظر إلى العقد 

التجاري بين الطرفين وغيرها من املسؤوليات، ففي التجارة الدولية ال بد على كل من املصدر واملستورد معرفة 

 التغليف

شحن 

 الحمولة

اإلجراءات 
الجمركية 

 للتصدير 

إرسال 
البضاعة 
إلى مكان 

 االنطالق

 تسليم البضاعة في مكان الوصول

 تسليم البضاعة في مكان الوصول

 اإلجراءات الجمركية لالستيراد

إرسال ابضاعة إلى 

 مخازن المستورد

المستور المصدر

 د
 للبضاعةالنقل األساسي 

 تأمين النقل

 تفريغ البضاعة في مكان الوصول
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عليهم في كل نقطة تصلها الحمولة، قصد تنظيم حركة السلع من جهة وتوزيع التكاليف من املسؤولية املترتبة 

جهة ثانية، وتحويل املخاطر التي قد تلحق بالبضاعة من جهة ثالثة وهو األمر الذي يتحتم تطبيق عقود تجارية 

 موحدة من طرف املصدرين واملستوردين لكفاءة الصفقات واملبادالت التجارية الدولية.

 

 خالصة الفصل األول:

تم من خالل الفصل األول التوصل إلى الدور الذي تمارسه مصطلحات التجارة الدولية في منظومة 

املبادالت التجارية الدولية، ويتلخص هذا الدور في كون االنكوترمز قدمت للمصدر لغة مطتركة بينهم، بحكم 

ليات وااللتزامات التي يتحملها ويجب أن يقوم بها االختالفات التي تميز كل طرف عن اآلخر، وتحديد املسؤو 

الطرفين سواءا البائع أو املطتري، للوصول إلى أرضية اتفاق ودون منازعات، وتكون بذلك خطوات املعامالت 

 بينهما نموذجية وجلية من حيث ما لكل طرف وما عليه.

يه مجريات التجارة الدولية، كما تم الوقوف على مدى أهمية النقل البحري للبضائع، الذي ترتكز عل

ويمثل االقدام التي تمش ي بهما لتحقيق مساعيها، فالنقل البحري يقدم ملستعمليه محاسن متعددة ال توجد في 

بدالته، وما انخفاض التكاليف إال أفضل مثال على ذلك، فاملستقبل في عمليات االستيراد والتصدير كما كان 

البحري، والعمل على زيادة تطويره اكثر حتى يتماش ى مع االقتصاد الرقمي،  املاض ي يولي اهتمامات كبيرة بالنقل

إضافة إلى التطرق في هذا الفصل إلى تسلي  الضوء على بعض أو أهم املسؤوليات املترتبة على طرفي التجارة 

ة التي تستوجب الدولية، واملتمثلة في الشحن، التأمين والجمركة، وذلك لحيوية األدوار التي تقوم بها، والضرور 

القيام بها إلتمام املعامالت التجارية بين الدول، وعليه ال ريب أن هناك تداخالت بين مصطلحات التجارة الدولية، 

النقل البحري للبضائع ومسؤوليات نقل البضائع التي تندرج تحت سقف التجارة الدولية، والواحد منها يرتب  

 جته في الفصل الثاني.ارتباطا وثيقا باآلخر، وهو ما سيتم معال
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 تمهيد:

مصطلحات التجارة الدولية تعتبر سرد اللتزامات البائع واملشتري من خالل التفصيل في التكاليف 

واألخطار التي يتحملها الطرفان إضافة إلى تحديد مكان تسليم البضاعة، وتصنف مصطلحات التجارة الدولية 

نصيب االكبر من حركة حسب وسيلة النقل، لكن اهم الوسائل النقل البحري للبضائع الذي يستحوذ على ال

التجارة الدولية، والعالقة بين املصدر واملستورد تحكمها مسؤوليات نقل البضائع، وهو األمر الذي يتناوله 

الفصل الثاني حول دور االنكوترمز في تحديد وتنظيم تلك املسؤوليات بين املصدر واملستورد من خالل نقل 

تجارية تمثل دليال مرشدا للطرفين حول من يقوم بتسديد البضائع بحرا، فعملية استعمال املصطلحات ال

 تكاليف الشحن، النقل والجمركة، ومن يكفل األخطار التي قد تلحق بالبضاعة املعنية بالتبادل.

يمكن سرد هذه املساهمة من األنكوترمز في تحديد مسؤوليات نقل البضائع عبر البحر في ثالثة مباحث 

ز بالتجارة الدولية، واملبحث الثاني يتناول التزامات املصدر واملستورد وفقا األول يتضمن عالقة االنكوترم

ملصطلحات التجارة الدولية، اما املبحث الثالث يشرح واجبات البائع واملشتري وفقا ملصطلحات التجارة الدولية 

 البحرية.
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 املبحث األول: عالقة مصطلحات التجارة الدولية بالتجارة الدولية

ر منظومة التجارة الدولية بمراحل من بينها والتي ترتبط بها مصطلحات التجارة الدولية عنصر تسعير تم

الصادرات، فمن محددات التسعير مراعاة  التكاليف، هذه االخير تمثل قاسم مشترك مع االنكوترمز من حيث 

ا مع املصطلحات التجارية ويلتقيان االهتمامات، كما أن من شروط الدفع االعتماد املستندي يرتبط ارتباطا وثيق

في وثائق ومستندات التبادل التجاري، زيادة إلى الجانب القانوني الذي يأخذ بعين االعتبار ما يسمى بتوحيد 

 القوانين والقواعد الوحدة للتجارة الدولية، والتي من بينها قواعد غرفة التجارة بباريس.

 هيكل السعر التصديري املطلب األول: مصطلحات التجارة الدولية و 

هيكل السعر هو الذي يعطي صورة تفصيلية عن كل عناصر التكلفة من بوابة املصنع، وحتى سعر 

املستهلك، ويستلزم لوضع سعر املنتجات عند التصدير األخذ بعين االعتبار التكاليف التي يتحمله كل من البائع 

 بيعها للمستهلك النهائي للمنتوج املستورد.)املصدر( لبيعها إلى املشتري )املستورد( الذي بدوره ي

 :(1)ويظهر نموذج هيكل سعر التصدير كما يلي

 تكلفة املصنع الخاصة باملنتج؛ -أ

 ربح املنتج أ+ب= السعر عند باوبة املصنع؛ -ب

 التعبئة والتغليف ووضع العالمات للتصدير؛ -ج

 التحميل في املصنع؛ -د

 ة السكة الحديدية او املطار؛نفقات النقل إلى امليناء او محط -هـ

 مصروفات ورسوم املناولة بامليناء أو املحطة أو املطار؛ -و

 تكلفة املستندات )قائمة الشحن، قائمة الشحن الجوي(؛ -ز

 شهادة املنشأة وتصديق الفواتير من القنصلية؛ -ح

 الرسوم الجمركية للتصدير إن وجدت؛ -ط

 FOBمن )أ حتى ط( = سعر 

                                                             
 بتصرف. 454-452، ص ص 4002، 3االردن، ط-هاني حامد الضمور، التسويق الدولي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان(  1)
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 بوليصة التأمين وقسط التأمين؛تكلفة  -ي

 مصرفات الشحن الجوي او البري؛ -ك

 مصروفات ورسوم املناولة والتداول بميناء الوصول او املحطة او املطار؛

 GIFمن )أ حتى ل( = سعر 

 مصروفات التفريغ في جهة الوصول؛ -م

 رسوم وضرائب االستيراد؛ -ن

 أتعاب التخليص الجمركي؛ -س

 DATمن )أ حتى س( = سعر 

 ثم يضيف املستورد، وتاجر الجملة وتاجر التجزئة هوامش ليكون السعر النهائي للمستهلك.

 :(2)مما سبق يتبين التالي

* أسعار الصادرات كونها معقدة من املهم للمصدرين ان يتأكدوا على شروط التسليم او املصطلحات 

 معهم واجباتهم ومسؤولياتهم؛املستعملة ملعرفة املصدرين وكذلك املستوردين الذين يتعاملون 

 * معرفة املصدرين مكونات السعر النهائي في كل خطوة تمر بها السلعة؛

 التعرف على املجاالت التي يمكن أن توفر تكاليف كل مرحلة فيها؛

لبيع السلعة، إال أنه قد تجد أن سعر السلعة في السوق  FOB* العديد من الشركات املصدرة تعتمد 

 فيدفعها ذلك إلعادة النظر في هذا السعر؛ FOBالخارجية أقل من سعرها 

* ومع التطور الواسع في اإلنتاج والحاجة إليجاد أسواق خارجية، وبسبب مخاطر الطريق اعتمد أسلوب 

الك السلعة طوال الرحلة البحرية ويتحمل مخاطرها، وال البيع عند وصول السفينة الناقلة حيث يبقى البائع م

يترك عقد البيع آثاره القانونية بالنسبة للمشتري إال بعد وصول السلعة استالمه لها، وعند ذلك يتحمل كافة 

 ؛FOBو CIFاملخاطر منذ اللحظة األولى، ولعل األسلوبين األكثر انتشارا 

                                                             
 450-423، ص ص 4002األردن، الطبعة االولى، -بديع جميل قدو، التسويق الدولي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان(  2)

 بتصرف.
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 DDPأو  CIFردودات املترتبة على تحويل النقل على أسس * يتزايد وضع املصدرين شروطا خاصة، فامل

تشمل إعادة النظر في التكاليف كالنقل، األساليب اإلدارية وغيرها، قبل املصدر واملستورد األجنبي، وذلك 

 بتخفيض البعض وتقليص والرقابة على بعض التكاليف األخرى؛

ا لعدم السيطرة وما يمكن التعرض له املصطلح في عروضهم تجنب CIF* أكثر املصدرين ال يرغبون في تجاوز 

 في بلد املستورد؛

* فتسعير الصادرات يستوجب اعتماد املصدر واختيار أي من املصطلحات يتالءءم وسياسته التسعيرية، 

حتى يعمل به املستورد ويتفق مع املصدر بناء على الفرق بين الربح والخسارة، األمر الذي يلزم الطرفين نظاميا 

من التكاليف، املستندات واملخاطر والتسليم ونقل ملكية البضاعة، وهي العناصر التي تحددها وتوزعها بكل 

 ( يبين مثال عددي حول هيكل السعر التصديري:30والجدول رقم )وترمز بين طرفي التجارة الدولية.االنك
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 : مثال عددي حول هيكل السعر التصديري (30الجدول رقم )

 Coûts أسعار التكلفة التكاليف

 Valeur marchandise $60000 عند بوابة املصنع قيمة البضاعة املستوردة

 Emballage  التعبئة والتغليف

EXW: 60000+800+60800$ 

 Formalités Douane export $200 جمركة التصدير

 Prè acheminement $300 إلى امليناء التكلفة إرسال البضاعة

FAS :60800+300+200=61300$ 

 Mise à bord $500 تكلفة تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة في ميناء الشحن

FOB :61300+500=61800$ 

 Transport maritime $3000 تكاليف النقل البحري 

CFR :61800+3000=64800$ 

 Assurance transport $600 تأمين النقل

CIF :64800+600=65400$ 

 Formalités douane $400 إجراءات الجمركةتكاليف 

import 

 Droits de douane import $4000 حقوق جمركة االستيراد

 Post acheminement $500 إرسال إلى مكان الوصول 

DDP :65400+400+4000=70300$ 

 : من إعداد الطالب باالعتماد على املرجع:املصدر

Habib Kraiem, op-cit, p p 43-44. 

يتحمل أقل سعر للمنتج املستورد بقيمة  EXW( يتبين أن: املشتري في مصطلح 30من الجدول رقم )

وهذا راجع النخفاض التكاليف )تكلفة اإلنتاج وتكلفة التعبئة والتغليف فقط(، أما في حالة اعتماد  60800$

 FOB, CIF, CFRحاالت  بسبب زيادة التكاليف، وكذلك في EXWفاملستورد يدفع اكثر من مصطلح  FASمصطلح 

كلما زادت التكاليف التي يتحملها املصدر لنقل البضاعة إلى املستورد إلى املستورد كلما ترتفع تكلفة السلعة 

أين يتحمل املستورد اكبر  $70300بقيمة  DDPاملستورد، وأكبر سعر يتحمله املشتري هو عند تطبيق مصلح 
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ل البضاعة إلى املستورد الستيراد بضاعة ما تزيد قيمة تلك البضاعة، عدد من التكاليف التي يتحملها املصدر لنق

 ولك بموجب املصطلح التجاري املعتمد في العملية التجارية.

 املطلب الثاني: املصطلحات التجارية الدولية واالعتماد املستندي

االنكوترمز، كما أن مليزان يمثل االعتماد املستندي أهم وسيلة دفع في التجارة الدولية وله عالقة مع 

 املدفوعات تداخل مع املصطلحات التجارية الدولية تتمثل في:

: هو التمويلية القانونية األكثر استخداما لضمان سداد السلع والخدمات املصدرة االعتماد املستندي

التي يتعين واملستوردة، يصدر بواسطة بنك الذي يتعامل معه املصدر، ويحدد االعتماد الشروط الضوابط 

 .(3)تنفيذها قبل سداد املدفوعات

يجب تحديد مكان التسليم مباشرة بعد شروط التسليم او املصطلح، وعلى سبيل املثال لو تم استيراد 

 .FOB Japan، يجب طباعة االعتماد املستندي على أساس FOBبضاعة من اليابان على اساس شريط التسليم 

 .(4)العتماد املستندي وسيلة لتنفيذ شروط العقدالعقد هو األساس لتحصيل الحقوق وا

الغرض من عقد فتح االعماد املستندي الذي يتم بمناسبة بيع تجاري هو إعطاء البائع ضمانا أكيدا لدفع 

ثمن البضاعة، كما أن اشتراط قيام املشتري بفتح اعتماد مستندي يعتبر اشتراطا لعنصر جوهري في العقد 

األساسية للبيع شأنه شأن أي التزام آخر، كما أن عدم تنفيذ املشتري اللتزامه بفتح  بحيث تطبق بشأنه املبادئ

غير  CIFاالعتماد في األجل املتفق عليه يجيز فسخ العقد ضد املشتري، والجدير بالذكر ان املشتري في عقد البيع 

 لبيع.ملزم بل يقدم ضمان فتح االعتماد املستندي إال عندما يلزمه بذلك شرط في عقد ا

املستندات التي يقدمها البائع للبنك الذي فتح االعتماد تمثل في حقيقتها بضائع ملموسة ثم شحنها 

بموجب بوليصة شحن قابل للتداول، وأن هذه املستندات تتضمن عادة سند ملكية البضائع املشحونة موضوع 

صت صراحة على االلتزام بتقديم هذه االعتماد، وعقد البيع التجاري، ومن املعلوم أن قواعد االنكوترمز قد ن

املستندات وقد جاء ذلك الجزء الخاص بواجبات البائع، االمر الذي يؤكد ان املصطلحات التجارية الدولية تؤيد 

وتعزز ما جاء بخصوص وشروط االعتماد املستندي، وكالهما يحددان التزامات البائع تحديدا قاطعا بشأن 

ملستورد سواء من بين شروط فتح االعتماد او املذكور ضمن واجبات البائع في تقديم املستندات التي يطلبها ا

 مصطلحات األنكوترمز طبقا ملتطلبات املصطلح التجاري محل عقد البيع.

                                                             
 .82-87ص  جمال يوسف عبد النبي، مرجع سابق، ص(  3)

 .343عبد الرزاق فتحي الشين وآخرون، مرجع سابق، ص (  4)
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يترتب على ما سبق انه من الضروري ان يكون هناك تطابقا الزما وضروريا بين شروط فتح االعتماد 

ز الوارد به وذلك حتى يستطيع املستورد الوفاء بالتزاماته وتقديم وشروط عقد البيع واملصطلح االنكوترم

 املستندات املطلوبة باالعتماد.

ان يقدم البضاعة والفاتورة التجارية طبقا  CIFومثال ذلك: ان من أهم واجبات البائع الواردة في مصطلح 

لعقد البيع ان يوقع وعلى نفقته الخاصة عقدا لنقل البضاعة حتى ميناء الوصول، وان يقوم بتزويد املشتري 

 .(5)بمستند النقل الذي يجب أن يغطي البضاعة املتعاقد عليها وغيرها

 لتجارية الدوليةاملطلب الثالث: املصطلحات التجارية الدولية واملنازعات ا

من بين املنظمات املتخصصة في قانون التجارة الدولية غرفة التجارة الدولية، إحدى الهيئات التي تهدف 

 لتطوير هذا القانون، واالستفادة منه في عصر العوملة.

 ، منظمة عاملية متخصصة في تطوير قانون التجارة الدولية، وال تقتصرICC(6)تعد غرفة التجارة الدولية 

على معالجة نوع واحد من النزاعات، إذ يمكن اللجوء إليها لحل أي نزاع تجاري دولي بين أشخاص طبيعية كانت أو 

معنوية، كما تتوفر حاليا على هيئة التحكيم الدولية بباريس، وساهمت في وضع قواعد قانونية موحدة في ميادين 

وحدة لقانون التجارة الدولية موضوع الدراسة العمل التجاري الدولي، ومن أمثلة القواعد املوضوعية امل

االنكوترمز التي برزت في حقل قانون التجارة الدولية لتطبيق استعمال ذات الصيغة دون حاجة إلى إفراغ إتفاقهم 

في صيغة كتابية غيرها )صيغة عقود التجارة الدولية املقصود بها قواعد األنكوترمز( وتصبح األنكوترمز عندئذ هي 

التجاري بين املصدر واملستورد وهي وسيلة الطرفين، فالصيغ القانونية التجارية تحدد ماهية التزامات العقد 

املصدر واملستورد في شؤون نقل البضائع والتأمين عليها وتخليص ثمنها، وكل ما يخص الجمركة، ليتم استخدامها 

 ستخدمة لحل النزاع.في حالة نشوب نزاع تجاري، حيث تمثل األنكوترمز الصيغ الوحيدة امل

إال أن وجهات نظر أخرى ترى ف مصطلحات التجارة أنها مجرد عقود يتم إدراجها في عقود املبيعات 

 كتكملة مفيدة ألحكام اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

يؤدي إلى تعقيدات ولعل قواعد األنكوترمز من قبيل القوانين التي تحد من مخاطر سوء التفاهم الذي 

 .(7)قانونية عند آخرين )بعض املتعاملين في التجارة الدولية(

                                                             
 بتصرف. 242-244محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق، ص ص (  5)

 .ICC Chambre Commerciale Internationaleغرفة التجارة الدولية (  6)

 بتصرف. 242-248عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص ص (  7)
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هناك إمكانية الختيار الخصوم لقواعد غير صادرة على سلطة تشريعية لدولة ما وهي قواعد عابرة للدول،  

تعاقدين عند لتطبق من قبل املحكم على موضوع النزاع دون أن يكون لهذا األخير حق املعارضة، فال يكون للم

اعتماد مصطلحات التجارة الدولية إال توقيع عقودهم وملء الفراغات باملعلومات الالزمة كتحديد الثمن 

 والكمية وتاريخ العقد ومكانه وغيرها.

وبذلك يظهر أن الهدف الذي يسعى إليه واضعو تلك العقود هو الوصول إلى إقصاء القانون من دوره 

تبة تالية بالنسبة للدول التي تعطي مكانة لدور املتعاقدين في العهد الدولي ولكن رغم أصال وجعله بعد إرادة في مر 

محاوالت االستبعاد على حكم القانون إال أنه تبقى ثغرات في العقد النموذجي ال بد من الرجوع إلى القانون 

 .(8)ليحكمها

ي تسمح بحصرها للداللة على وهكذا يفسح هذا اإلطار القانوني لألنكوترمز بعض مجاالت التفكير الت

القواعد الرسمية للغرفة التجارية الدولية لتسفير مصطلحات التجارة من جانب لجنة األمم املتحدة للقانون 

التجاري الدولي أو للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي أثبتت أنها تعبر عن احتياجات املعامالت التجارية 

عل االطراف املعنية بعقود التجارة الدولية تستطيع أن تجد نفسها وفقا لألحوال في املعاصرة بشكل أفضل، ما يج

 وضع ما يتطابق مع الشروط العادية لتطبيق مجموعة هذه القواعد، وتسيير معامالت التجارة الدولية.

تم  األمر الذي يجعل من عقد األنكوترمز مرجعا لفض النزاعات التجارية، كونها عقود نموذجية وموحدة

تبنيها من قبل املصدر واملستورد واملوافقة عليها، وذلك بإحالة النزاع إلى التحكيم وفقا للمصطلح املستخدم في 

عقد البيع حتى يصدر حكما يلتزمون به، أي ان قواعد األنكوترمز طريق لتوحيد قواعد قانون التجارة الدولية في 

تقوم بتوحيد التزامات طرفي العقود النموذجية أحد أشكال مسائل البيوع التجارية الدولية، وفضال عن كونها 

 .(9)للبيع الدولي في كل حالة على حدا ICCالتوحيد التي وضعتها 

 

 املبحث الثاني: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلحات التجارة الدولية

مستوياتها لرفع مكاسب التجارة طرفا التبادل التجاري الدولي يستهدفان دائما تقليص التكاليف إلى ادنى 

الدولية، وال يكون ذلك إال بمستويات متدنية من املخاطر الكثيرة واملتنوعة التي يمكن انت عرقل سار البضاعة، 

وتحول دون وصولها أن نقصان قيمتها إلى املشتري، ومصطلحات التجارة الدولية توزع بوضوح هذه االلتزامات بين 

                                                             
ون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع: الملكية الفكرية، جامعة خالد شويرب، القان(  8)

 بتصرف. 273-274، ص ص 4002-4007الجزائر، السنة 

 .252عمر سعد اللهن مرجع السابق، ص (  9)
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توضيح التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلحات التجارة الدولية باألشكال في  املصدر واملستورد، ويمكن

 (.30امللحق رقم )

 املطلب األول: مصطلح االنطالق من بلد املصدر

 EXWالتكاليف واألخطار التي يتحملها املصدر واملستورد من خالل مصطلح تسليم البضاعة في املصنع 

يتحملها البائع، على عكس املشتري الذي يجد نفسه في حالة اعتماد هذا تمثل أدنى حد من املسؤولية التي 

املصطلح أمام حد أقص ى من التكاليف واألخطار، والجدول أدناه يوضح كيفية تنظيم االخطار والتكاليف بين 

 ( يوضح ذلك.30البائع واملشتري والجدول رقم )

 ."تسليم البضاعة في املصنع" EXWلح (: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصط30الجدول رقم )

 Acheteur: A Vendeur:V 

 EXW  Frais Risques  "تسليم البضاعة في املصنع" 

   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement A A  قبل إرسال البضاعة

 Douane    جمركة التصدير

export 

A A 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

A A 

 Transport principal A A   النقل األساس ي

 Assurance transport A A   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

A A 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement A Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 
Source : Habib Kraiem ,op-cit, p 21 

، أدنى حد من االلتزامات بالنسبة للبائع( "تسليم البضاعة في املصنع" يمثل: 30من خالل الجدول رقم )

حيث يكون مسؤوال على تعبئة وتغليف البضاعة فقط كتكاليف، واملخاطر فتكون في أدنى مستوياتها، في حين أن 

ويقوم بكل إجراءات الشحن، النقل، التأمين، والجمركة، إضافة إلى كافة  املشتري يكون في أقص ى التزاماته

 ها إلى مخازنه أو املكان الذي يحدده املشتري.املصاريف التي تتطلبها البضاعة سواء قبل اإلرسال أو عند إرسال
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 املطلب الثاني: مصطلحات النقل األساس ي للبضاعة غير مدفوع من البائع

ال تدفع  FCA/FAS/FOB( املتكونة من ثالثة مصطلحات تجارية دولية وهي Fمن خالل مصطلحات عائلة )

ملشتري الذي يلتزم بتسديد تكاليف نقل وسائل النقل الرئيس ي من قبل البائع، بل يسلم فقط السلع إلى ا

البضاعة، إضافة إلى التزامات أخرى من أخطار وتكاليف يتقاسمها كل من املصدر واملستورد حسب املصطلح 

 التجاري املطبق في عملية التبادل التجاري الدولي.

 " "تسليم البضاعة للناقل":Free Carrier"FCA » أوال: مصطلح 

 (.30يف بين البائع واملشتري كما هو مبين في الجدول )تتوزع االخطار والتكال

 ."تسليم البضاعة للناقل" FCA(: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلح 30الجدول رقم )

 Acheteur: A Vendeur:V 

 FCA  Frais Risques  "تسليم البضاعة للناقل"   

   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement V V  البضاعةقبل إرسال 

 Douane    جمركة التصدير

export 

V V 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

A A 

 Transport principal A A   النقل األساس ي

 Assurance transport A A   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

A A 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement  Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source: S.Haddad& Collectif, les incoterms 2000, pages bleues-editions, Bouira Algérie, 2009, p 30. 

يجعل البائع يتحمل تكاليف وأخطار البضاعة من تعبئة  FCA( ان مصطلح 30يالحظ من الجدول رقم )

وتغليف، وتكاليف نقل البضاعة إلى ميناء التصدير، والقيام باإلجراءات ومصاريف الجمركة في بلده، وذلك حتى 

تسليمها للناقل او وضعها على وسيلة النقل التي يختارها املشتري، ويتم تحويل املخاطر وبقية التكاليف إلى 
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ي لحظة استالم الناقل للبضاعة لتبدأ عندئذ مسؤوليات املشتري، أي نقطة تحول االلتزامات من البائع إلى املشتر 

 .لحظة تسليم البضائع من البائع إلى الناقل الدولياملشتري هي 

 "التكاليف مدفوعة حتى رصيف ميناء التصدير": «FAS «Free AlongsideShipثانيا: مصطلح

 (.30كما هو مبين في الجدول ) FASيف بين البائع واملشتري وفقا ملصطلح تتوزع األخطار والتكال

"التكاليف مدفوعة حتى رصيف ميناء  FAS(: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلح 30الجدول رقم )

 .التصدير"

 Acheteur: A Vendeur:V 

 FAS Frais Risques"التكاليف مدفوعة حتى رصيف ميناء التصدير"       

   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane    جمركة التصدير

export 

V V 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

A A 

 Transport principal A A   النقل األساس ي

 Assurance transport A A   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

A A 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement A Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source:  HabibKraiem, op-cit, p 26. 

"التكاليف مدفوعة حتى رصيف ميناء التصدير" يدل على  FAS( أن: مصطلح 30يالحظ من الجدول رقم )

ان التزامات البائع تنتهي بعد إتمام إجراءات تعبئة وتغليف البضاعة وتكاليف جمركة البضائع وتحمل مخاطر 

يتم انتقال كل التكاليف وأعباء كل ذلك، كما أن البائع أيضا يلتزم بإيصال الحمولة إلى رصيف امليناء، أين 

، وهي نقطة تحويل االلتزامات من شحن البضاعة إلى رصيف ميناء التصديراملخاطر إلى املسؤولية املشتري عند 

البائع إلى املشتري الذي يقوم على نفقته بشحن البضاعة على ظهر السفينة إضافة إلى النقل األساس ي والتأمين 

وصول إلى بلد املستورد، إضافة إلى القيام بإجراءات التخليص الجمركي من طرف وتفريغ الحمولة في ميناء ال

 املشتري دائما، والتكاليف االخرى إلرسال الحمولة إلى مكان الوصول.
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 "التكاليف مدفوعة حتى ظهر السفينة في ميناء التصدير": «FOB «Free On Boardثالثا: مصطلح 

 (.30واملشتري وفقا ملصطلح كما هو مبين في الجدول )تتوزع االخطار والتكاليف بين البائع 

"التكاليف مدفوعة حتى ظهر السفينة في  FOB(: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلح 30الجدول رقم )

 .ميناء التصدير"

 Acheteur: A Vendeur:V 

 FOB Frais Risques"التكاليف املدفوعة حتى ظهر السفينة في ميناء التصدير"  

 Emballage  V V    التعبئة والتغليف

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane export V V    جمركة التصدير

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

V/A V/A 

 Transport principal A A   النقل األساس ي

 Assurance transport A A   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

A A 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement A Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source: S.Haddad& Collectif, Op-cit, p 33. 

 يشمل التنظيم التالي: FOB( يتبين ان مصطلح 30من الجدول رقم )

تنتهي مسؤولية البائع عند وضع البضائع على ظهر السفينة في ميناء الشحن، بعد تهيئة البضاعة من 

تعبئة وتغليف ثم تسديد مصاريف ما قبل إرسال البضاعة واملتمثلة في إيصال البضاعة إلى امليناء إضافة إلى 

مخطر شحن الحمولة على سطح السفينة او داخل عنابرها )مخازن السفينة( واألمر هنا راجع إلى تكاليف و 

مضمون العقد التجاري بين البائع واملشتري ففي الحالة العادية يتحمل البائع هذه التكاليف واألخطار )تكلفة 

ون تكاليف الشحن شحن الحمولة على ظهر السفينة( أما إذا نصت مستندات الصفق على خالف ذلك تك

النقطة التي توضع فيها وأخطاره من مسؤولية املشتري، ثم إكمال إجراءات التصدير من طرف البائع، ومن 

تتحول االلتزامات من البائع إلى املشتري، وبذلك يتحمل املشتري جميع النفقات  البضائع على ظهر السفينة
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ة النقل البحري والتأمين على ذلك ونفقة تفريغ الحمولة واألخطار التي قد تلحق بالبضاعة، فيتكفل بتسديد أجر 

 زيادة على ذلك مصاريف الجمارك عند الوصول وتكاليف إرسال البضاعة من مكان الوصول إلى مخازن املستورد.

 املطلب الثالث: مصطلحات النقل األساس ي للبضاعة مدفوع من رف البائع

ئيس ي من قبل البائع، الذي يتحمل التكلفة ولكن ال من خاللها يتم دفع النقل الر  Cمصطلحات عائلة 

تحمل مخاطر أثناء النقل )خطر فقدان أو تلف البضاعة( أو تكاليف بسبب األحداث الالحقة التحميل أو 

 .CIP/CPT/CIF/CFRالشحن 

 

 

 

 

 

 

 

 "التكاليف وأجرة الشحن مدفوعة": «CFR «Cost and Freightأوال: املصطلح

 ."التكاليف وأجرة الشحن مدفوعة" CFR(: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلح 30الجدول رقم )

 Acheteur: A Vendeur:V 

 CFR Frais Risques  "التكاليف واجرة الشحن مدفوعة"   

   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane    التصدير جمركة

export 

V V 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

V V/A 

 Transport principal V A   النقل األساس ي
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 Assurance transport A A   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

A A 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement A Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source: Habib Kraiem, op-cit, p 29. 

 يوزع االلتزامات كاآلتي: CFR( ان 30يالحظ من الجدول رقم )

البائع يدفع كامل التكاليف التي تسبق النقل البحري للبضائع حتى ميناء الوصول، أما أعباء األخطار 

فيتكفل البائع على مسؤوليته كل املخاطر حتى شحن الحمولة في ميناء االنطالق هذا إذا لم ينص العقد على 

لحظة وصول لبائع إلى املشتري خالف ذلك بتحمل املشتري ألخطار الشحن، وتحول التكاليف من البائع من ا

، ليكون املشتري بعد شحن الحمولة على ظهر السفينة، في حين تحول األخطار البضائع إلى ميناء الوصول 

مسؤوال فيما يخص التكاليف عن تأمين النقل البحري وتفريغ الحمولة عند الوصول وحقوق الجمارك وإرسال 

 ل ذلك منذ لحظة الشحن إلى غاية وصول البضاعة.البضاعة، أما األخطار فيلتزم به املشتري قب

 "التكاليف والتأمين واجرة الشحن مدفوعة": «CIF «CostInsurance and Freightثانيا: مصطلح 

 (.30تتوزع االخطار والتكاليف بين البائع واملشتري وفقا لهذا املصطلح كما هو مبين في الجدول )

"التكاليف والتأمين وأجرة الشحن CIFاملصدر واملستورد وفقا ملصطلح  (: التزامات30الجدول رقم )

 .مدفوعة"

 Acheteur: A Vendeur:V 

 CIF Frais Risques"التكاليف والتأمين وأجرة الشحن املدفوعة"          

   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane    جمركة التصدير

export 

V V 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

V V/A 
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 Transport principal V A   النقل األساس ي

 Assurance transport V A   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

V A 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement A Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source: S.Haddad& Collectif, op-cit, p 35. 

 يقوم بتوزيع املسؤوليات كما يلي: CIF( يتبين أن 30من الجدول رقم )

يلتزم البائع بدفع تكاليف التعبئة والتغليف، تكاليف ما قبل إرسال البضاعة، جمركة التصدير، شحن 

حمولة النقل األساس ي، والنقل البحري للبضاعة والتأمين عليها، أما االخطار فيكون البائع مسؤوال على الضرر 

عند وصول ف إلى املشتري تكون الذي يلحق بالبضاعة حتى شحنها على ظهر السفينة، ونقطة تحول التكالي

عند شحن الحمولة في ميناء ليتكفل بباقي التكاليف، أما املسؤولية املشتري على األخطار فتبدأ  الحمولة إلى امليناء

 ية وصول البضاعة إليه )املشتري(.، إلى غااالنطالق

 يتحمل التكاليف واألخطار اآلتية: CIFأي أن مشتري الذي يستورد بمصطلح 

حمولة النقل البحري للبضاعة في ميناء الوصول، إتمام اإلجراءات والتكاليف الجمركية، والنفقات  تفريغ

األخرى إلرسال البضاعة من مكان الوصول، أما االخطار فيكون املشتري مسؤوال عن الضرر الذي قد يلحق 

صول الحمولة وجمركتها بالبضاعة من نقطة شحن الحمولة على ظهر السفينة في ميناء االنطالق إلى غاية و 

 وإرسالها إلى املستودعات.

 "أجرة النقل مدفوعة حتى مكان الوصول املعين": «CPT «CarriagePaid Toثالثا: مصطلح

 (.03تتوزع األخطار والتكاليف بين البائع واملشتري وفقا لهذا املصطلح كما هو مبين في الجدول )

"أجرة النقل مدفوعة حتى مكان الوصول CPTوفقا ملصطلح  (: التزامات املصدر واملستورد03الجدول رقم )

 .املعين"

 Acheteur: A Vendeur:V 

 CPT Frais Risques"أجرة النقل مدفوعة حتى مكان الوصول املعين"     
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   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane    جمركة التصدير

export 

V V 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

V V/A 

 Transport principal V A   النقل األساس ي

 Assurance transport A A   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

A A 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement A Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source: Habib Kraiem, op-cit, p 36. 

 يحتوي على التنظيم التالي للتكاليف واألخطار: CPT( أن مصطلح 03يتبين من الجدول رقم )

البائع يدفع تكاليف التعبئة والتغليف، واملصاريف األخرى ما قبل إرسال البضاعة، التخليص الجمركي 

للتصدير، كلفة شحن حمولة النقل األساس ي، والنقل البحري للبضاعة، أما األخطار فيكون البائع مسؤوال على 

وية، ونقطة تحول التكاليف إلى الضرر الذي يلحق بالبضاعة حتى شحنها على وسيلة النقل برية، برية أو ج

ليتكفل بباقي التكاليف، أما مسؤولية املشتري  عند وصول الحمولة إلى امليناء أو املحطة او املطاراملشتري تكون 

 ، إلى غاية وصول البضاعة إليهه )املشتري(.عند شحن الحمولة في ميناء االنطالقعلى األخطار فتبدأ 

األول يتم استعماله لكافة وسائل النقل أما الثاني ينحصر  CFR الفرق بينه وبين مصطلح CPTمصطلح

استعماله في النقل البحري للبضائع، إال أن توزيع األخطار والتكاليف بين البائع واملشتري يتم تنظيمها بنفس 

 الطريقة وفقا للمصطلحين.

دفوعة حتى مكان "اجرة النقل والتأمين م «CIP «Carriage and InsurancePaid toرابعا: مصطلح 

 الوصول املعين":

 (.00تتوزع األخطار والتكاليف بين البائع واملشتري وفقا لهذا املصطلح كما هوو مبين في الجدول )

"أجرة النقل والتأمين مدفوعة حتى مكان CIP(: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلح 00الجدول رقم )

 .الوصول املعين"
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 Acheteur: A Vendeur:V 

 CIP  Frais Risques"أجرة النقل والتأمين مدفوعة حتى مكان الوصول املعين"   

 Emballage  V V    التعبئة والتغليف

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane export V V    جمركة التصدير

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

V V/A 

 Transport principal V A   النقل األساس ي

 Assurance transport V A   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

A A 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement A Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source: S.Haddad& Collectif, OP-CIT, p 34. 

 ينص على ما يلي: CIP( يظهر أن مصطلح 00من الجدول رقم )

البائع يدفع تكاليف التعبئة والتغليف، واملصاريف االخرى ما قبل إرسال البضاعة، التخليص الجمركي 

للتصدير، كلفة شحن حمولة النقل األساس ي، والنقل البحري للبضاعة، إضافة إلى التزام التأمين، أما األخطار 

سيلة النقل برية، بحرية أو جوية، فيكون البائع مسؤوال على الضرر الذي يلحق بالبضاعة حتى شحنها على و 

ليتكفل بباقي  عند وصول الحمولة إلى امليناء او املحطة أو املطارونقطة تحول التكاليف إلى املشتري تكون 

، إلى غاية وصول عند شحن الحمولة في ميناء االنطالقالتكاليف، أما مسؤولية املشتري على األخطار فتبدأ 

 البضاعة إليه )املشتري(.

األول يتحمل البائع تكاليف التأمين، أما الثاني فتكاليف  CPTالفرق بينه وبين مصطلح  CIPحمصطل

التأمين يتحملها املشتري، إال أن توزيع األخطار والتكاليف بين البائع واملشتري يتم تنظيمهما بنفس الطريقة وفقا 

 للمصطلحين.

 املطلب الرابع: مصطلحات الوصول إلى بلد املستورد

يتحمل جميع التكاليف واملخاطر املترتبة على توريد السلع إلى الوجهة املسماة في مصطلحات التجارة  البائع

، فالبائع يكون عند أقص ى حد من االلتزامات واألخطار في حالة تطبيق هذه DDP/DAP/DATالىتية: 

 املصطلحات.
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 صول":"تسليم ابضاعة في محطة الو  «DAT «Delivered at Terminalأوال: مصطلح 

 (.00تتوزع األخطار والتكاليف بين البائع واملشتري وفقا لهذا املصطلح كما هو مبين في الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."تسليم البضاعة في محطة الوصول"DAT(: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلح 01الجدول رقم )

 Acheteur: A Vendeur:V 

 DAT Frais Risques "تسليم البضاعة في محطة الوصول"             

   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane    جمركة التصدير

export 

V V 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

V V 

 Transport principal V V   األساس ي النقل

 *Assurance transport V* V   تأمين النقل

 تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة

Manutention transport principal (déchargement) 

V V 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement A Aإرسال البضاعة من مكان الوصول 
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Source: Michel Piquet, Incoterms®2010 comprendre et bien utiliser lesrègles, Edité par le Groupe 

SMECI l’Antenne, Marseille-France, p p 44-45. 

 ينص على أن: DAT( املصطلح 00من الجدول رقم )

البائع يتحمل التكاليف اآلتية: التعبئة والتغليف، وبقية املصاريف املتعلقة بإجراءات ما قبل إرسال 

البضاعة، التخليص الجمركي للتصدير، نفقة شحن حمولة النقل األساس ي، ونقل البضاعة في أي وسيلة من 

ن فيعتبر غير إجباري على البائع وسائل النقل إلى محطة الوصول في بلد املشتري، أما فيما يخص التزام التأمي

األمر الذي يجعل املشتري أمام حتمية التأمين على البضاعة، إضافة إلى تكلفة تفريغ حمولة النقل األساس ي 

املشحونة في محطة الوصول، أما األخطار فيكون البائع مسؤوال على الضرر الذي يلحق بالبضاعة حتى تفريغ 

البحرية أو الجوية وبما أن التأمين غير إجباري على البائع يلتزم املشتري بذلك، الحمولة من وسيلة النقل البرية، 

ليتكفل بباقي التكاليف املتمثلة في  بعد تفريغ الحمولة في محطة الوصول ونقطة تحول التكاليف إلى املشتري تكون 

ؤولية املشتري على إتمام إجراءات الجمارك في بلد االستيراد وإرسال البضاعة من محطة الوصول، أما مس

إضافة الخطر الذي قد يلحق بالحمولة أثناء النقل، إلى  عند تفريغ الحمولة في محطة الوصول األخطار فتبدأ 

 غاية وصول البضاعة إليه )املشتري(.

 "تسليم البضاعة في املكان املتفق عليه": «DAP «Delivered At Placeثانيا: مصطلح

 (.00الجدول ) بائع واملشتري وفقا لهذا املصطلح كما هو مبين فيتتوزع األخطار والتكاليف بين ال

 ."تسليم البضاعة في املكان املتفق عليه" DAP(: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلح 00الجدول رقم )

 Acheteur: A Vendeur:V 

 DAP Frais Risques"تسليم البضاعة في املكان املتفق عليه"           

   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane    جمركة التصدير

export 

V V 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

V V 

 Transport principal V V   النقل األساس ي

 Assurance transport V V   تأمين النقل

 V V تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة
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Manutention transport principal (déchargement) 

 Douane import A A  جمركة االستيراد

 Post-acheminement V Vإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source: Michel Piquet, op-cit, p p 44-45. 

: أن البائع يدفع تكاليف التعبئة والتغليف، واملصاريف DAP( مصطلح 00يالحظ من الجدول رقم )

األخرى ما قبل إرسال البضاعة، التخليص الجمركي للتصدير، كلفة شحن حمولة النقل األساس ي، والنقل 

زام التأمين وكلفة تفريغ البحري للبضاعة في أي وسيلة من وسائل النقل إلى املكان املتفق عليه، إضافة إلى الت

حمولة النقل األساس ي املشحونة في املكان املتفق عليه، ونفقة إرسال البضاعة من مكان الوصول، ما عدا 

مصاريف الجمركة في بلد املستورد، أما األخطار فيكون البائع مسؤوال على الضرر الذي يلحق بالبضاعة حتى بعد 

ية أو الجوية، وكلفة إرسال البضاعة من مكان الوصول، ما عدا األخطار تفريغها من وسيلة النقل البرية، البحر 

التي قد تنجم عند تسوية اإلجراءات والتكاليف الجمركية، ونقطة تحول التكاليف واألخطار إلى املشتري تكون في 

 مرحلة اإلجراءات الجمركية فقط.

 رسوم الجمركية":"تسليم البضاعة خالصة ال «DDP «DeliveredDutyPaidثالثا: مصطلح

 (.00تتوزع األخطار والتكاليف بين البائع واملشتري وفقا لهذا املصطلح كما هو مبين في الجدول )

"تسليم البضاعة خالصة الرسوم DDP(: التزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلح 00الجدول رقم )

 .الجمركية"

 Acheteur: A Vendeur:V 

 DDP Frais Risquesالبضاعة خالصة الرسوم الجمركية"           "تسليم

   التعبئة والتغليف

 Emballage  

V V 

 Pré-acheminement V V  قبل إرسال البضاعة

 Douane    جمركة التصدير

export 

V V 

 شحن حمولة النقل األساس ي

Manutention transport principal (chargement) 

V V 

 Transport principal V V   األساس ي النقل

 Assurance transport V V   تأمين النقل

 V V تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة
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Manutention transport principal (déchargement) 

 Douane import V V  جمركة االستيراد

 Post-acheminement V Vإرسال البضاعة من مكان الوصول 

Source: S.Haddad&Collectif, OP-CIT ?P 44. 

يمثل هذا املصطلح الحد األقص ى من االلتزامات املترتبة  DDP( ان مصطلح 00يالحظ من الجدول رقم )

على البائع، إذ يتحمل تكاليف التعبئة والتغليف، واملصاريف االخرى ما قبل إرسال البضاعة، التخليص الجمركي 

للتصدير، كلفة شحن حمولة النقل األساس ي، والنقل البحري للبضاعة في أي وسيلة من وسائل النقل إلى مخازن 

كان املشتري، إضافة إلى التزام التأمين وكلفة تفريغ حمولة النقل األساس ي املشحونة، ونفقة إرسال البضاعة أو م

من مكان الوصول، وزيادة على ذلك مصاريف الجمركة في بلد املستورد، أما األخطار فيكون البائع مسؤوال على 

للمشتري عند الباب، أما تحول التكاليف  الضرر الذي يلحق بالبضاعة من بداية نقل البضاعة حتى تسليمها

 تماما من حيث االلتزامات. EXWعكس  DDPواألخطار إلى املشتري في هذا املصطلح ال يوجد، ويعتبر 

 املبحث الثالث: واجبات البائع واملشتري وفقا ملصطلحات التجارة الدولية البحرية

ة الدولية، تكتس ي مصطلحا التجارة الدولية التي باعتبار النقل البحري األهم واألكثر استخداما في التجار 

تتناسب والنقل البحري في سبيل ذلك مكانة كبيرة واستعمال واسع من حيث تطبيقاتها في نقل البضائع، ويسعى 

الطرفين املصدر/املستورد من خالل ذلك ملعرفة واجباتهم، والتي تنص عليها مصطلحات التجارة الدولية البحرية 

CIF, CFR, FOB, FAS يبرز تنظيم النقل البحري للبضائع وفقا ملصطلحات التجارة الدولية  30، وامللحق رقم

(Incoterms-Maritimes.) 

 FASاملطلب األول: واجبات البائع املشتري وفقا ملصطلح النقل البحري 

شتري وفق ينظم التزامات كل من البائع وامل «FAS «Free AlongsideShipتسليم البضاعة جانب السفينة 

النقل البحري للبضائع حيث يتكفل البائع كل التكاليف حتى رصيف ميناء التصدير، وتتحول عند جانب 

 السفينة الواجبات إلى املشتري.

 أوال: واجبات البائع:

 :(10)وتحتوي واجبات البائع على ما يلي

والفاتورة التجارية أو الرسالة : على البائع ان يجهز البضاعة تجهيز البضاعة وفقا لشروط العقد -0

 اإللكترونية املماثلة، وفقا لشروط عقد البيع وألي إثبات مطابقة آخر قد تطلبه العقد.

                                                             
 بتصرف. 225-223محمد عبد الفتاح ترك، نفس المرجع، ص ص (  10)
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: على البائع الحصول على مسؤوليته ونفقته الخاصة على إجازة اإلجرازات واملوافقات واإلجراءات -1

 ت الجمركية الضرورية لتصدير البضاعة.التصدير او أية موافقة رسمية أخرى، وإتمام جميع اإلجراءا

 : ال يوجد التزام عقد النقل والتأمين على البائع.عقود النقل والتأمين -0

: على البائع ان يسلم البضاعة إلى جانب السفينة املعينة من قبل املشتري وفي مكان التحميل التسليم -0

 ملتفق عليه وبالطريقة املعتادة في امليناء.املعين من قبل املشتري في ميناء الشحن املعين بالتاريخ ا

: مع عدم إخالل املشتري بنقل املخاطر أيضا، يتحمل البائع جميع مخاطر الفقدان أو نقل املخاطر -0

 الضرر الذي يلحق بالبضاعة حتى لحظة تسليمها.

 : مع عدم إخالل املشتري بتوزيع النفقات كذلك، على البائع ان يدفع:توزيع النفقات -0

 * جميع النفقات املتعلقة بالبضاعة حتى لحظة تسليمها؛

* ونفقات اإلجراءات الجمركية باإلضافة إلى جميع الرسوم والضرائب والنفقات االخرى املتوجبة عند 

 التصدير.

 : على البائع إخطار املشتري قبل وقت كاف بانه تم تسليم البضاعة بجانب السفينة. إخطار املشتري  -0

: على البائع ان يزود املشتري على نفقته سليم او مستند النقل او الوثائق اإللكترونية املماثلةإثبات الت -0

 إلثبات تسليم البضاعة. (11)(EDIبمستند النقل أو بوليصة الشحن يدويا او تبادل املعلومات اإللكترونية )

نة )مثل معاينة النوعية : على البائع أن يدفع نفقات عمليات املعاياملعاينة، التغليف والتأشير -0

والقياس والوزن والعدد( الضرورية لتسليم البضاعة، وان يقوم على نفقته الخاصة بالتغليف الضروري لنقل 

البضاعة )ما لم يقض العرف التجاري للمهنة بشحن البضاعة املوصوفة بالعقد دون تغليف(، وذلك بما يتالءم 

تم إخطار البائع بها قبل توقيع عقد البيع، ويجب أن توضع  وشروط النقل )كاألسلوب ومكان الوصول( التي

 العالمات بشكل مناسب على األغلفة.

: على البائع ان يقدم للمشتري على مسؤوليته ونفقته كل مساعدة ممكنة للحصول واجبات أخرى  -03

البضاعة، وعند الضرورة على أية مستندات أو رسائل إلكترونية مماثلة اخرى والتي قد يحتاجها املشتري الستيراد 

 لنقلها بطريق الترانزيت عبر بلد آخر، وعلى البائع أيضا ان يزود املشتري باملعلومات الضرورية إلجراء التأمين.

                                                             
(11) (EDI) Electronic Data Interchange :تبادل المعلومات الكترونيا 
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 ثانيا: واجبات املشتري:

 :(12)وتشتمل واجبات املشتري على ما يلي

 : على املشتري أن يدفع الثمن املنصوص عليه في عقد البيع.دفع الثمن -0

: على املشتري الحصول على مسؤوليته ونفقته الخاصة على إجازة اإلجازات واملوافقات واإلجراءات -1

االستيراد أو أية موافقة رسمية أخرى، وإتمام جميع اإلجراءات الجمركية الستيراد البضاعة ونقلها بطريق 

 الترانزيت عبر بلد آخر.

 :عقود النقل والتأمين -0

 تري ان يبرم وعلى نفقته الخاصة عقدا لنقل البضاعة من ميناء الشحن املعين.: على املشعقد النقل 0-0

 : ال يوجد التزام عقد التأمين على املشتري.عقد التأمين 0-1

 : على املشتري ان يستلم البضاعة حين يتم تسليمها وفقا اللتزام التسليم.االستالم -0

اللتزام إخطار البائع، منذ التاريخ املتفق عليه  : يتحمل املشتري جميع مخاطر الفقداننقل املخاطر -0

لتسليم البضاعة، أو بسبب آخر، فيجب أن يتحمل جميع املخاطر التي تلحق بالبضاعة منذ التاريخ املتفق عليه 

 للتسليم شريطة أن تكون البضاعة معرفة بشكل واضح وفقا لشروط العقد.

 : على املشتري ان يدفع:توزيع النفقات -0

 النفقات املتعلقة بالبضاعة منذ لحظة تسليمها؛* جميع 

 * وأي نفقات إضافية ناجمة عن عدم تمكن السفينة املعينة من قبله من الوصول في الوقت املحدد؛

* وجميع اإلجراءات الجمركية والتكاليف االخرى الواجبة عند استيراد البضاعة ولنقلها بطريق الترانزيت 

 عبر بلد آخر.

: على املشتري إخطار البائع قبل وقت كاف باسم السفينة ونقطة التحميل ووقت إخطار البائع -0

 التسليم.

: على املشتري أن يقبل إثبات التسليم إثبات التسليم أو مستند النقل أو الوثائق اإللكترونية املماثلة -0

 وفقا اللتزام التسليم.
                                                             

 .32-33جاك صابونجي، نفس المرجع، ص ص (  12)
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بل الشحن باستثناء الحالة التي تتم فيها : على املشتري ان يدفع نفقات املعاينة قمعاينة البضاعة -0

 املعاينة بطلب من السلطات الرسمية في بلد التصدير.

: على املشتري ان يدفع جميع النفقات والرسوم املترتبة للحصول على املستندات أو وجبات أخرى  -03

 عدته وفقا لذلك.الرسائل اإللكترونية املماثلة املذكورة، وان يعوض البائع عما دفعه لقاء تقديم مسا

 FOBاملطلب الثاني: واجبات البائع واملشتري وفقا ملصطلح النقل البحري 

تكون واجبات املصدر  «FOB «Free On Boardمن خالل مصطلح تسليم البضاعة على ظهر السفينة 

انتقال واملستورد موزعة بالتنظيم حتى شحن البضائع فوق السفينة في ميناء التصدير، ليتم من هذه النقطة 

في تنظيم بوليصة الشحن البحري كما هو  FOBاملخاطر والتكاليف من البائع إلى املشتري، ويظهر دور املصطلح 

 (.30مبين في امللحق رقم )

 أوال: واجبات البائع:

 :(13)وتحتوي على الواجبات التالية

: على البائع أن يجهز البضاعة والفاتورة التجارية أو الرسالة تجهيز البضاعة وفقا لشروط العقد -0

 اإللكترونية املماثلة، وفقا لشروط عقد البيع وألي إثبات مطابقة آخر قد يتطلبه العقد.

اإلجازات واملوافقات واإلجراءات: على البائع الحصول على مسؤوليته ونفقته الخاصة على إجازة  -0

 ية أخرى، والقيام بجميع اإلجراءات الجمركية الضرورية لتصدير البضاعة.التصدير او أية موافقة رسم

 : ال يوجد التزام على البائع.عقود النقل والتأمين -0

: على البائع ان يسلم البضاعة على متن السفينة املعينة من قبل املشتري في ميناء الشحن التسليم -0

 بالطريقة املعتادة في امليناء.املعين بالتاريخ او ضمن الفترة املتفق عليهما و 

: مع عدم اإلخالل بالتزام املشتري بنقل املخاطر، يتحمل البائع جميع مخاطر الفقدان أو نقل املخاطر -0

 الضرر الذي يلحق بالبضاعة حتى لحظة اجتيازها حاجز السفينة في ميناء الشحن املعين.

 النفقات، على البائع ان يدفع:: مع عدم إخالل املشتري بتوزيع توزيع النفقات -0

 * جميع النفقات املتعلقة بالبضاعة حتى لحظة اجتيازها حاجز السفينة في ميناء الشحن املعين؛

                                                             
 بتصرف. 252-222محمد عبد الفتاح ترك، نفس المرجع، ص ص (  13)
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 * جميع الرسوم والضرائب والنفقات الواجبة عند التصدير.

 : على البائع إخطار املشتري قبل وقت كاف بأنه تم تسليم البضاعة.إخطار املشتري  -0

: على البائع ان يقدم للمشتري على التسليم أو مستند النقل او الوثائق اإللكترونية املماثلةإثبات  -0

مسؤوليته ونفقته، كل مساعدة ممكنة للحصول على مستند النقل او إلثبات تسليم البضاعة، أما عندما يتفق 

ة تبادل املعلومات اإللكترونية البائع واملشتري على املراسلة إلكترونيا، فيمكن ان يستبدل مستند النقل برسال

 املماثلة.

: على البائع ان يدفع نفقات عمليات املعاينة الضرورية لتسليم البضاعة، املعاينة، التغليف والتأشير -0

وأن يقوم على نفقته الخاصة بالتغليف الضروري ووضع العالمات لنقل البضاعة، وذلك بما يتالءم وشروط 

 النقل.

ى البائع ان يقدم للمشتري على مسؤوليته ونفقته كل مساعدة ممكنة للحصول : علواجبات أخرى  -03

على أية مستندات او رسائل إلكترونية مماثلة واملعلومات الضرورية إلجراء التأمين الالزمة الستيراد البضاعة، أو 

 عند نقلها بطريق عبر بلد آخر.

 ثانيا: واجبات املشتري:

 :(14)في اآلتي FOBبالنسبة ملصطلح  تتمثل واجبات املشتري 

 : على املشتري ان يدفع الثمن املنصوص عليه في عقد البيع.دفع الثمن -0

: على املشتري الحصول على مسؤوليته ونفقته الخاصة على إجازة اإلجازات واملوافقات واإلجراءات -1

ة الستيراد البضاعة، وعند الضرورة االستيراد او أية موافقة رسمية أخرى، وإتمام جميع اإلجراءات الجمركي

 لنقلها بطريق الترانزيت.

 عقود النقل والتأمين: -0

 : على املشتري ان يبرم وعلى نفقته الخاصة عقدا لنقل البضاعة من ميناء الشحن املعين.عقد النقل 0-0

 : ال يوجد التزام.عقد التأمين 0-1

 م تسليمها.: على املشتري ان يستلم البضاعة حين يتاالستالم -0

                                                             
 .20-32جاك صابونجي، نفس المرجع، ص ص (  14)
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: يتحمل املشتري جميع مخاطر الفقدان او الضرر الذي يلحق بالبضاعة منذ لحظة نقل املخاطر -0

اجتيازها حاجز السفينة في ميناء الشحن املعين، وإذا لم يقم بإخطار البائع، فيجب ان يتحمل جميع املخاطر 

دم تمكن السفينة املعينة من قبله من الوصول التي تلحق بالبضاعة منذ التاريخ املتفق عليه لتسليم، او بسبب ع

 في الوقت املحدد، شريطة أن تكون البضاعة موضوع العقد معرفة بشكل واضح.

 : على املشتري ان يدفع:توزيع النفقات -0

 * جميع النفقات املتعلقة بالبضاعة منذ لحظة اجتيازها حاجز السفينة في ميناء الشحن املعين؛

 اجمة عن عدم تمكن السفينة املعينة من قبله من الوصول في الوقت املحدد؛* وأي نفقات إضافية ن

 * تكاليف اإلجراءات الجمركية الواجبة عند استيراد البضاعة ولنقلها بطريق الترانزيت عبر بلد آخر.

: على املشتري إخطار البائع قبل وقت كاف باسم السفينة وميناء التحميل ووقت التسليم إخطار البائع -0

 املطلوب.

: على املشتري ان يقبل إثبات تسليم إثبات التسليم أو مستند النقل أو الوثائق اإللكترونية املماثلة -0

 البضاعة.

: على املشتري ان يدفع نفقات املعاينة قبل الشحن، باستثناء الحالة التي تتم فيها معاينة البضاعة -0

 ر.املعاينة بطلب من السلطات الرسمية في بلد التصدي

: على املشتري أن يدفع جميع النفقات والرسوم املترتبة للحصول على املستندات أو واجبات أخرى  -03

 الرسائل اإللكترونية املماثلة، وأن يعوض البائع عما دفعه لقاء تقديم مساعدته وفقا لذلك.

 CFRاملطلب الثالث: واجبات البائع واملشتري وفقا ملصطلح النقل البحري 

هذا املصطلح  Cost and Freight "CFRوأجرة الشحن مدفوعة حتى ميناء الوصول املعين "التكاليف 

التجاري البحري ينص على تحمل البائع التكاليف الالزمة وأجرة النقل إلى غاية ميناء الوصول إلى بلد املشتري 

( يبين عقد استيراد وفقا 30)ليقوم هذا األخير بتسلم البضاعة والتكفل بباقي الواجبات الضرورية، وامللحق رقم 

 .CFRملصطلح 

 أوال: واجبات البائع:

 :(15)يمكن ذكرها في العناصر أدناه

                                                             
 بتصرف. 258-255محمد عبد الفتاح ترك، نفس المرجع، ص ص (  15)
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:على البائع  أن يجهز البضاعة والفاتورة التجارية او الرسالة تجهيز البضاعة وفقا لشروط العقد -0

 به العقد.اإللكترونية املماثلة، وفقا لشروط عقد البيع وألي إثبات مطابقة آخر قد يتطل

: على البائع الحصول على مسؤوليته ونفقته الخاصة على إجازة اإلجازات واملوافقات واإلجراءات -1

التصدير أو أية موافقة رسمية أخرى، وحيث ينطبق ذلك، القيام بجميع اإلجراءات الجمركية الضرورية 

 لتصدير البضاعة.

 :عقود النقل والتأمين -0

ان يبرم على نفقته الخاصة وبالشروط املعتادة، عقدا لنقل البضاعة إلى ميناء  : على البائععقد النقل 0-0

 الوصول املعين بواسطة سفينة بحرية من النوع املستعمل عادة في نقل البضاعة املوصوفة في العقد.

 : ال يوجد التزام.عقد التأمين 0-1

 ناء الشحن في التاريخ املتفق عليه.: على البائع ان يسلم البضاعة على متن السفينة في ميالتسليم -0

: مع عدم إخالل املشتري بنقل املخاطر، يتحمل البائع جميع مخاطر فقدان أو الضرر نقل املخاطر -0

 الذي يلحق بالبضاعة حتى لحظة اجتيازها حاجز السفينة في ميناء الشحن.

 أن يدفع:: مع عدم إخالل املشتري بتوزيع النفقات، على البائع توزيع النفقات -0

 * جميع النفقات املتعلقة بالبضاعة حتى لحظة تسليمها؛

* أجور الشحن وجميع النفقات األخرى املترتبة، بما فيها نفقات تحميل البضاعة على متن السفينة 

 ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ املتفق عليه املترتبة على البائع في شروط عقد النقل.

الضرورية لتصدير البضاعة والنفقات األخرى الواجبة عند التصدير ونقل  * وكل اإلجراءات الجمركية

 البضاعة بطريق الترانزيت عبر بلد آخر املتربة على البائع في شروط عقد النقل.

: على البائع إخطار املشتري قبل وقت كاف بأنه تم تسليم البضاعة، وتزويده بجميع إخطار املشتري  -0

 كنه من اتخاذ اإلجراءات الضرورية عادة الستالم البضاعة.املعلومات األخرى التي تم

:على البائع أن يزود املشتري دون تأخير إثبات التسليم أو مستند النقل أو الوثائق اإللكترونية املماثلة -0

على نفقته ببوليصة الشحن او مستند النقل املعتاد يدويا او إلكترونيا الذي يشمل نقل البضاعة إلى ميناء 
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صول املتفق عليه، ويجب ان يمكن املشتري من مطالبة الناقل بالبضاعة في ميناء الوصول، ومن بيع البضاعة الو 

 وهي بطريق الترانزيت إلى مشتر الحق )بوليصة الشحن القابلة للتداول(.

عة، : على البائع ان يدفع نفقات عمليات املعاينة الضرورية لتسليم البضااملعاينة، التغليف والتأشير -0

 وعلى البائع ان يقوم وعلى نفقته الخاصة بالتغليف الضروري ووضع العالمات لعملية النقل املعدة من قبله.

: على البائع ان يقدم للمشتري على مسؤوليته ونفقته كل مساعدة ممكنة للحصول واجبات أخرى  -03

ستيراد البضاعة، ولنقلها بطريق على أية مستندات او رسائل إلكترونية مماثلة التي قد يحتاجها املشتري ال 

 الترانزيت، وأن يزود املشتري بناء على طلبه باملعلومات الضرورية إلجراء التأمين.

 ثانيا: واجبات املشتري:

 :(16)الواجبات بين البائع واملشتري كما يلي CFRيوزع مصطلح

 : على املشتري ان يدفع الثمن املنصوص عليه في عقد البيع.دفع الثمن -0

: عل املشتري الحصول على مسؤوليته ونفقته الخاصة على إجازة اإلجازات واملوافقات واإلجراءات -1

 االستيراد أو أية موافقة رسمية أخرى، وإتمام جميع إجراءات نقل البضاعة بطريق الترانزيت وجمركة االستيراد.

 : ال يوجد التزام على املشتري.عقود النقل والتأمين -0

على املشتري ان يقبل استالم البضاعة حين يتم تسليمها، وأن يستلمها من الناقل في ميناء : االستالم -0

 الوصول املعين.

: يتحمل املشتري جميع مخاطر الفقدان او الضرر الذي يلحق بالبضاعة منذ لحظة نقل املخاطر -0

يتحمل جميع املخاطر التي تلحق اجتيازها حاجز السفينة في ميناء الشحن، إذا لم يقم املشتري البائع فيجب أن 

 بالبضاعة منذ التاريخ املتفق عليه للشحن، شريطة ان تكون البضاعة موضوع العقد معرفة بشكل وضاح.

 : مع عدم إخالل البائع بتوزيع النفقات، على املشتري أن يدفع:توزيع النفقات -0

التنزيل بما فيها نفقات التفريغ  * جميعالنفقات املتعلقة بالبضاعة منذ لحظة تسليمها، وجميع نفقات

 بالصنادل ورسوم الرصيف، ما لم تكن مرتبة على البائع في شروط عقد النقل؛

                                                             
 .24-25صابونجي، نفس المرجع، ص ص جاك (  16)
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* وجميع الرسوم والضرائب والتكاليف الواجبة عند استيراد البضاعة، وعند الضرورة لنقلها بطريق 

 الترانزيت عبد بلد آخر، ما لم تكن هذه مدرجة في كلفة عقد النقل.

: عندما يحق للمشتري تحديد موعد شحن البضاعة و/أوميناء الوصول، فعليه إخطار خطار البائعإ -0

 البائع بذلك قبل وقت كاف.

: على املستري أن يقبل مستند النقل إثبات التسليم أو مستند النقل او الوثائق اإللكترونية املماثلة -0

 غذا كان املستند متطابقا مع شروط العقد.

: على املشتري انيدفع نفقات املعاينة قبل الشحن، باستثناء الحالة التي تتم فيها لبضاعةمعاينة ا -0

 املعاينة بطلب من السلطات الرسمية في بلد التصدير.

: على املشتري أن يدفع جميع النفقات والرسوم املترتبة للحصول على املستندات او واجبات أخرى  -03

 يعوض البائع عما دفعه لقاء تقديم مساعدته وفقا لذلك. الرسائل اإللكترونية املماثلة، وان

 CIFاملطلب الرابع: واجبات البائع واملشتري وفقا ملصطلح النقل البحري 

 CIF «CostInsurance anمصطلح التكاليف، التأمين وأجرة الشحن مدفوعة حتى ميناء الوصول املعين، 

Freight»  من املصطلحات الواسعة االستعمال في النقل الدولي للبضائع، والذي ينظم العالقة بين البائع

واملشتري عن طريق تحمل البائع لتكاليف نقل البضائع وشحنها والتأمين عليها من املخاطر حتى ميناء الوصول 

 CIFيراد وغيرها، ويبدو دور مصطلح املعين، ومن هنا تتحول الواجبات إلى املشتري كشحن البضائع في ميناء االست

 (.30في تنظيم االستيراد عبر النقل البحري في الفاتورة التجارية من خالل امللحق رقم )

 أوال: واجبات البائع:

 :(17)تنص على اآلتي

:على البائع  أن يجهز البضاعة والفاتورة التجارية او الرسالة تجهيز البضاعة وفقا لشروط العقد -0

 ة املماثلة، وفقا لشروط عقد البيع وألي إثبات مطابقة آخر قد يتطلبه العقد.اإللكتروني

: على البائع الحصول على مسؤوليته ونفقته الخاصة على إجازة اإلجازات واملوافقات واإلجراءات -1

ر التصدير أو أية موافقة رسمية أخرى، وحيث ينطبق ذلك، إتمام جميع اإلجراءات الجمركية الضرورية لتصدي

 البضاعة.

                                                             
 بتصرف. 280-248، ص ص 4008، 2طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون مكان نشر، ط(  17)
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 :عقود النقل والتأمين -0

: على البائع ان يبرم على نفقته الخاصة عقدا لنقل البضاعة بالطريق املعتاد إلى ميناء عقد النقل 0-0

 الوصول املعين، بواسطة سفينة بحرية من الطراز املستعمل عادة في نقل البضائع املوصوفة في العقد.

الخاصة يزود املشتري بوثيقة التأمين على البضائع املشحونة وفق  : البائع وعلى نفقتهعقد التأمين 0-1

االتفاق اوارد في العقد، ويجب أن تكون قيمة التأمين في حدها االدنى هي القيمة الواردة في العقد مضافا إليها 

 ( ويجب ان تكون قابلة للدفع بالعملة الواردة في العقد.%003عشرة باملئة أي )

 :(18)ع يلتزم بالواجبات التاليةإضافة إلى أن البائ

 : على البائع تسليم البضاعة على متن السفينة في ميناء الشحن في التاريخ املتفق عليه.التسليم -0

: مع عدم إخالل املشتري بنقل املخاطر من طرفه، يتحمل البائع جميع مخاطر فقدان أو نقل املخاطر -0

 حاجز السفينة في ميناء الشحن. الضرر الذي يلحق بالبضاعة حتى لحظة اجتيازها

 : مع عدم إخالل املشتري بتوزيع النفقات أيضا، على البائع أن يدفع:توزيع النفقات -0

 * جميع النفقات املتعلقة بالبضاعة حتى لحظة تسليمها؛

 * وأجور الشحن وجميع النفقات األخرى املترتبة، بما فيها نفقات تحميل البضاعة على متن السفينة؛

 * والنفقات املتعلقة بتأمين البضاعة؛ 

 * ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ املتفق عليه املترتبة على البائع في شروط عقد النقل؛

* ونفقات اإلجراءات الجمركية الضرورية لتصدير البضاعة الواجبة عند التصدير ونقل البضاعة، ولنقل 

 البضاعة بطريق الترانزيت عبر بلد آخر.

: على البائع إخطار املشتري قبل وقت كاف بأنه تم تسليم البضاعة، وتزويده بجميع طار املشتري إخ -0

 املعلومات األخرى التي تمكنه من اتخاذ اإلجراءات الضرورية عادة الستالم البضاعة.

دون تأخير :على البائع أن يزود املشتري إثبات التسليم أو مستند النقل أو الوثائق اإللكترونية املماثلة -0

على نفقته بمستند النقل الذي يشمل نقل البضاعة إلى ميناء الوصول املتفق عليه، ومن بيع البضاعة وهي 

                                                             
 .242-243محمد عبد الفتاح ترك، نفس المرجع، ص ص (  18)
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بطريق الترانزيت بتحول املستند إلى مشتري الحق، عندما يتم إصدار مستند نقل على عدة نسخ أصلية يجب 

 لكترونية.تقديم مجموعة أصلية كاملة للمشتري باملراسلة اليدوية أو اإل

: على البائع ان يدفع نفقات عمليات املعاينة الضرورية لتسليم البضاعة، املعاينة، التغليف والتأشير -0

 وعلى البائع ان يقوم وعلى نفقته الخاصة بالتغليف الضروري ووضع العالمات على البضاعة لعملية النقل.

كل مساعدة ممكنة للحصول على أية : على البائع ان يقدم للمشتري على نفقته واجبات أخرى  -03

مستندات او رسائل إلكترونية مماثلة، املعلومات الضرورية إلجراء أي تامين إضافي،  التي قد يحتاجها املشتري 

 الستيراد البضاعة، وعند الضرورة لنقلها بطريق الترانزيت عبر بلد آخر.

 ثانيا: واجبات املشتري:

 :(19)التزامات املصدر واملستورد وفقا ملا يلي CIFينظم مصطلح 

 : على املشتري ان يدفع الثمن املنصوص عليه في عقد البيع.دفع الثمن -0

: عل املشتري الحصول على مسؤوليته ونفقته الخاصة على إجازة اإلجازات واملوافقات واإلجراءات -1

 اعة ولنقلها بطريق الترانزيت لبلد آخر.االستيراد، وإتمام جميع اإلجراءات الجمركية الستيراد البض

 : ال يوجد التزام على املشتري.عقود النقل والتأمين -0

: على املشتري ان يقبل استالم البضاعة حين يتم تسليمها، وأن يستلمها من الناقل في ميناء االستالم -0

 الوصول املعين.

رر الذي يلحق بالبضاعة منذ لحظة : يتحمل املشتري جميع مخاطر الفقدان او الضنقل املخاطر -0

اجتيازها حاجز السفينة في ميناء الشحن، إذا لم يقم املشتري بإخطار البائع فيجب أن يتحمل جميع املخاطر 

 التي تلحق بالبضاعة منذ التاريخ املتفق عليه للشحن، شريطة ان تكون البضاعة مميزة وفقا لشروط العقد.

 ن يدفع:: على املشتري أتوزيع النفقات -0

 * جميع النفقات املتعلقة بالبضاعة منذ لحظة تسليمها؛

                                                             
 .282-280طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص (  19)
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* وجميع النفقات والتكاليف املتعلقة بالضاعة، بينما هي قيد النقل لغاية وصولها إلى ميناء الوصول، 

ونفقات التنزيل بما فيها نفقات تفريغ الصنادل ورسوم الرصيف، ما لم تكن مترتبة على البائع في شروط عقد 

 النقل؛

* باإلضافة إلى النفقات الناجمة عن اإلجراءات الجمركية الواجبة عند استيراد البضاعة، وعند الضرورة 

 لنقلها بطريق الترانزيت عبد بلد آخر، ما لم تكن هذه مدرجة في كلفة عقد النقل.

ليه إخطار : عندما يحق للمشتري تحديد موعد شحن البضاعة و/أو ميناء الوصول، فعإخطار البائع -0

 البائع بذلك قبل وقت كاف.

: على املشتري أن يقبل مستند النقل إثبات التسليم أو مستند النقل او الوثائق اإللكترونية املماثلة -0

 إذا كان املستند متطابقا مع شروط العقد.

تتم فيها  : على املشتري ان يدفع نفقات املعاينة قبل الشحن، باستثناء الحالة التيمعاينة البضاعة -0

 املعاينة بطلب من السلطات الرسمية في بلد التصدير.

: على املشتري أن يدفع جميع النفقات والرسوم املترتبة للحصول على املستندات او واجبات أخرى  -03

الرسائل اإللكترونية املماثلة، وان يعوض البائع عما دفعه لقاء تقديم مساعدته وفقا لذلك، على املشتري ان يزود 

 علومات الضرورية إلجراء التأمين.لبائع بناء على طالبه، باملا

 خالصة الفصل الثاني:

التجارة الدولية تتطلب التنظيم لتسهيل ديناميكية املعامالت بين األطراف، وال يتأتى هذا إال بالتوحيد 

لذي تتقمصه والتأطير لكافة املراحل وسردها في قواعد تقاس بها الواجبات واملسؤوليات، وهو الدور ا

املصطلحات التجارية الدولية التي تيسر املهام وتجعلها نماذج معيارية، ما على البائع واملشتري إلى تبنيها في 

عقودهم ومستنداتهم حتى تكون كل األمور واضحة املعالم، وبالنظر إلى عمق اهمية النقل البحري كان لكافة 

خطار، وتبيان أماكن التسليم وإبراز أهمية املستندات في رحلة املصطلحات النصيب االوفر لتوزيعع التكاليف واأل 

نقل البضاعة في السفن، فكل من البائع واملشتري يفضالن اعتماد قواعد األنكوترمز، كما يحبذان وسيلة النقل 

وة من البحري إليصال البضائع، وعليه ينص العقد املبرم بينهما على ذلك، بغرض استهداف املزايا والفائدة املرج

حسن التنظيم لخطوات الرحلة، والوفرة في نقل البضائع وبأقل التكاليف والعمالة الرخيصة، واألهم من ذلك 

 هو وضوح االدوار وبيان االلتزامات.
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واملستورد همه الوحيد هو تسلم البضاعة سليمة، نظير تسديد قيمتها للبائع بالسعر الذي يتبنى على 

ضوء تكاليف نقل البضاعة، شحنها وتأمينها وجمركتها، وكل ذلك يتم تصنيفه في قواعد األنكوترمز حتى تكون 

لخسائر في عملية التجارة املعنية فيصال بينهما ومرجعا ملعرفة مصادر كل تكلفة والحيطة بالتأمين ضد وقوع ا

للبضاعة، أي أن نقل البضائع بحرا امثل وسيلة للنقل، ولألنكوترمز الدور البارز في تنظيم سيرورة العملية، لذا 

فاملصدر واملستورد التزاماتهما مدروسة وجلية، وتكون بذلك نظم التجارة الدولية مستفيدة من العديد من املزايا 

ل التجارة وتنظيمها وفقا لتحديد مهام االطراف وتوحيد القواعد املستخدمة في ذلك، وبأقل املبنية على تسهي

وتطبيق دور مصطلحات التجارة الدولية  وملعرفة أليات النقل البحري وكيفية صناعة الشحن البحري التكاليف،

 .الفصل الثالث  لك من خاللذانستعرض في عملية النقل البحري للبضائع 
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 تمهيد 

ء حيث تبرز أهميته في«يعد الشحن البحري وسيلة هامة من وسائل النقل الدولي بصفة خاصة  

بفهو من أرخص وسائل النقل العاملي للبضائع والركاضمان انسياب حركة التبادل التجاري الدولي  

أنه يكتسب أهمية خاصة في إنجاز عملية اإلنماء االقتصادي سواء في الدول النامية أو املتقدمة كما  

 والتي تحظى بتوافر املقومات الطبيعية واالقتصادية الالزمة ملمارسة نشاط النقل البحري  . 

ةوتجدر اإلشارة إلى أن صناعة النقل البحري تعد من املحاور األساسية لعملية توطن الصناع  

من لعة فيكلتمارس تكلفة النقل البحري تأثيرها املباشر على قيمة الس حيث، التوزيعوموقع اإلنتاج ومراكز 

 جانبي الطلب والعرض.

ىويعتمد هذا الفصل على صناعة الشحن البحري وأهميته االقتصادية وقد تم تقسيم هذا الفصل ال  

 مبحثين وهي :

قل البحري ودوره في عملية التنمية التجاريةلقطاع الناألهمية االقتصادية : املبحث األول   

البحري.صناعة الشحن  :املبحث الثاني  
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االقتصادية لقطاع النقل البحري ودوره في عملية التنمية التجارية. األهمية: املبحث األول   

ي الدول تلعب خدمات قطاع النقل البحري دورا مهما في انجاز معدالت اإلنماء االقتصادي املستهدفة، خاصةف

تغيرات امل مختلفوذلك من خالل ما يمارسه نشاط النقل البحري من تأثير مباشر وغير مباشر على النامية

 االقتصادية الداخلية التي تشكل اإلطار العام الالزم لرفع معدالت األداء االقتصادي لدولة.

لىسوف نعتمد ع،ومن ثم فان دراسة وتحليل األهمية االقتصادية لقطاع النقل البحري في هذا املجال  

:دراسة العالقة الوثيقة بين قطاع النقل البحري وأثره على بعض املتغيرات التي نذكر منها   

تحسين مركز ميزان املدفوعات.، التجارة الخارجيةقطاع   

وأهميتها. تعريف التجارة الخارجية:املطلب األول   

نت البلدان استعمل لفظ التجارة الخارجية ألول مرة في الفترة التي سادت فيها نظرية التجارة الحرة عندماكا

ان االجنبية .وعن مصادر للمواد األولية في املستعمرات أو البلد،الصناعية تبحث عن منافذ خارجية ملنتجاتها   

 الحروب،سباب حيث في املاض ي كانت سبًبا من أ ول،تشكل التجارة الخارجية مسألة مركزية في العالقات بين الد

ما تنتج بمواردها تستهلك أكثر مكما أنها تسمح لهذه الدول أن أما اليوم فإنها تعد أهم أسباب التقارب بين الدول، 

 الخاصة إضافة إلى توسيع منافذ التوزيع لبيع إنتاجها 1. 

 يقصد بالتجارة الخارجية عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر اإلنتاج

 املختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل.

على التجارية والقائمةكما يمكن أن نعرفها بأنها مجموعة القواعد القانونية املنظمة لألعمال   

 لقدرةحيث جانب الصادرات يعبر عن اية واملادية و الخدماتية املتبادلة بين الدول أساس التدفقات املال

 ستوى بينما تعبر الواردات عن العجز املسجل على ماإلنتاجية لالقتصاد والقابلة للتحول إلى دول أخرى 

ادرات والواردات الص كما أنها بصفة مختصرة تعبر عن كال من،االقتصاد الوطني في تغطية جزء من الطلب الكلي

حيث يتم دير االستيراد والتصأو بطريقة أخرى هي التي تتم بين الدول خالل عمليات املنظورة وغير املنظورة، 

 انتقال السلع والخدمات واملوارد املالية من دولة إلى أخرى وفق إجراءات ادارية ومالية .

دولية عبارة عن مختلف عملياتإضافة إلى التعاريف السابقة يمكن أن نضيف أن التجارة ال  

 يةالتبادل التجاري الخارجي سواء في صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون وحدات سياس

صورتيهما ب الصادرات والواردات: وتتكون من عنصرين أساسيين هما مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة 

 املنظورة وغير منظورة .

ن هناك من واحدة لك والتجارة الخارجية فهناك من يعتبرهما وجهان لعملةم التجارة الدولية أما فيما يخص مفهو 

فإنه "  لخارجية التجارة النعرف الفرق بينه وبين مصطلح  "" التجارة الدولية " أنه إذا انتقلنا إلى مصطلحيقول 

 يمكن القول أن االختالف بينهما كبير:

يخرجنا  لحاملصط فهذ" أي التجارة الدولية " جزء من املصطلح األول " خارجية أي التجارة ال" فاملصطلح الثاني 

                                                             

 1- حمدي عبد العظيم اقتصاديات التجارة الدولية مكتبة زهراء الشرقالطبعة األولى مصر،1996 ص13
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لي التي نراها في الدو  ويضيف إليها كل صور التبادل عن إطار الفهم الكالسيكي الضيق ملضمون التجارة الخارجية

 عاملنا املعاصر بحيث تشمل كل من:

. (ة التجارة الخارجية املنظور )أي التجارة الخارجية في إطارها الكالسيكي  التبادل الدولي السلعي، -      

. (غير املنظورة )وي أي التجارة الخارجية في إطارها املعن التبادل الدولي الخدمي،  -     

العالم.أي انتقال عنصر العمال بين دول الهجرة الدولية  -     

انتقالها بين دول العالم املختلفة .أي  الحركة الدولية لرؤوس األموال -     

فاألطراالثامنة للمفاوضات التجارية املتعددة " جولة األرجواي"وهو أحد منجزا ت  التوافق البيئي، -     

 .  التي تم إطالقها في أول يناير  2002

 طالحأحلت اص رسميا في إطار هذه الجولة حيثوقد اكتسب تعميم وانتشار مصطلح التجارة الدولية بعدا 

ة أي تلك التي الخارجي الدولية، التجارةفيقصد بالتجارة  التجارة الخارجيةتحرير التجارة الدولية محل اصطالح 

للدول.تمارس خارج الحدود السياسية   

 على الرغم من أن التجارة سواء داخلية أو خارجية هي نتيجة لقيام التخصص وتقسيم العمل فقد

رق بينهااالقتصاديين الذين يتعرضون ملوضوع التجارة الخارجية إلى تأكيد الفواجرت العادة للكثير من   

 إلى واحد أو أكثر من الفوارق التالية 2:
ً
 وبين التجارة الداخلية استنادا

في حين أن التجارة الخارجية على ، التجارة الداخلية داخل حدود الدولة الجغرافية أو السياسية -  

 مستوى العالم .

فنجد أن التجارة الخارجية تتم بعمالت متعددة ولكن،اختالف العملة املحلية عن العملة األجنبية -  

 التجارة الداخلية تتم بعملة واحدة فقط .       

يفي حين أن التجارة الداخلية تتم ف التجارة الخارجية تتم مع نظم اقتصادية وسياسية مختلفة،  -  

 ظل نظام واحد .

الداخلية.   ت وموانع وتشريعات وقوانين تنظم التجارة الخارجية وتختلف عن تشريعات التجارةوجود عقبا -       

و إذ كان من املتصور أن تقوم التجارة الدولية على قاعدة ثابتة هي قاعدة التصدير واالستيراد،  

نستحيل أتستورد دولة أكثر مما تصدر أو تصدر أكثر مما تستورد فإنه من النادر وأن لم نقل من امل  

توجد دولة خارجة عن هذه الحلقة .       

السلع  من وقد برزت التجارة الدولية كحل ملعضلة عجز الدول عن القيام بمفردها بتحقيق االكتفاء الذاتي   -

ألموال أو ا إما ألسباب تعود لطبيعة السلع أو عدم    توافر رؤوسوالخدمات لعدم قدرتها على إنتاج هذه السلع 
 التكنولوجيات أو اإلدارة الحديثة لدى بعض الدول إلنتاجها بتكلفة أقل3

ما يحتاج   تصادلالق تكمن أهمية التجارة الخارجية في أنها تلعب دورا هاما في معظم االقتصاديات الدولية فتوفر

خلص مما التتمكنه من  الوقتوفي نفس إليه من سلع وخدمات غير متوفرة محليا من خالل نشاط االستيراد 

تيرادية هذه النشاطات االسوتؤثرلديه من فوائض من السلع والخدمات املختلفة من خالل نشاط التصدير 

                                                             
رية اللبنانية، سامي عفيفي حاتم، االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية، قضايا المعاصرة في التجارة الدولية، الدار المص-

 2القاهرة، الطبعة الثانية 3002 ص  23 .
 3 - عادل أحمدحشيش،اسسيات االقتصاد الدولي،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية،مصر،طبعة أولى 3003 ص23.
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" ة واملالية وعلى األسواق النقدياإلنتاج، الدخل والعمالة " "والتصديرية بدورها على األسواق املادية السلعية 

أسواق النقود و الصرف األجنبي4 " لقد ساهمت اتفاقيات تحرير التجارة الدولية واإلقليمية على مدى الخمسة 

ة والنقدية بين درجة الترابط بين دول العالم و إلى تعاظم كبير في حجم التدفقات السلعي عقود األخيرة في زيادة

اضاعف من تأثير التجارة على اقتصاديات مختلف دول العالم . مماالدول   

تتجلى أهمية التجارة الخارجية فيما يلي:        

وتربطها مع،تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول  -  

 بعضها البعض

تساعد في زيادة رفاهية البلد عن طريق توسيع مجاالت االستهالك واالستثمار .     -  

ؤشراإلنتاجية والتنافسية في السوق الدولية وذلك الرتباط هذا املتعد مؤشرا هاما على قدرة الدولة   -  

ك علىوقدرتها كذل ومستويات الدخل فيها،وقدرة الدولة على التصدير  ،باإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة  

ري وانعكاس ذلك على رصيد الدولة من العمالت األجنبية وما لها من آثار على امليزان التجا االستيراد،  

فالتنمية االقتصادية وما ينتج عنها من،عالقة بين التجارة الخارجية والتنمية االقتصاديةهناك   

كما أن التغيرات التي تحدث في ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية،  

تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي ومستواه . ظروف التجارة الدولية،     

 االتجاه الطبيعي هو ارتفاع مستوى الدخل القومي وازدهار التجارة الخارجية في نفس الوقت

 ة علىهذا الهدف تزايدت عندئذ قدرة الدولوإذا تحقق فالتنمية االقتصادية تستهدف زيادة إنتاج السلع 

الدخل  مو    وزيادةلى أن نأملانيا واليابان مثال يشير بوضوح إ،التصدير الخارجي فالتاريخ االقتصادي لبريطانيا

وهكذا  دخلال وتقل االستثمارات مما يؤدي إلى هبوط مستوى القومي يصاحبه زيادة حجم التجارة في هذه الدول 

خلف ولن يتغير وضع الت و إذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها فلنالفقر من جديد تدور دائرة 

جيع هذه الدائرة خاصة عند تشدولية أن تلعب دورا في الخروج من ويمكن للتجارة التحدث تنمية حقيقية 

في  عب دوراالصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب جديدة  في صورة رأس املال األجنبي الجديد الذي يل

تكوين إلى زيادة  األساسية، ويتم الوصول في النهاية زيادة االستثمارات الجديدة في بناء املصانع وإنشاء البنية

 رؤوس األموال والنهوض بالتنمية االقتصادية .

الشاملة . التنمية نقل التكنولوجيات واملعلومات األساسية التي تفيد في بناء االقتصاديات املتينة وتعزيز -     

حاليا في تقدم  كخالصة يمكن القول أن التجارة الدولية ساهمت في السابق في ميالد وتطوير الرأسمالية وتساهم

ادراتها التي تطورت بفضل حجم ص( دول جنوب شرق أسيا مثال) العديد من الدول كالدول الصناعية الجديدة 

ألخرى مما ة الصعبة  ومن وسائل اإلنتاج االتجارة ارتفعت مداخيل الدول من العملفكلما تطورت هذه باألساس 

 ينعكس إيجابيا على اقتصادها الداخلي5 .

 

 

 

                                                             
 4 - طالب محمد عوض، التجارة الدولية نظريات وسياسات،دار وائل للنشر، االردن،طبعة الثاني 3001 ص 21

 5 - عبد العزيز عبد الرحمان سليمان،التباداللتجاري،االسس،العولمة والتجارة االلكترونية، دارالحامد،عمان االردن طبعة الثاني3001ص20.
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العالقة بين خدمات نشاط النقل البحري وقطاع التجارة الخارجية .:املطلب الثاني  

 يعد نشاط النقل البحري مقارنة بأنشطة النقل األخرى احد املحاور الرئيسية التي تعتمد عليها التجارة

 ويرجع ذلك الى ما يتمتع به هذا النشاط من خصائص مميزة في جانب العرض الخارجية ألي دولة

 في قدرته على نقل أالف األطنان من البضائع املصدرة واملستوردة بواسطة السفن خالل الرحلة تتمثل

 ي كل رحلةوينصرف ذلك إلى ناقالت البترول الضخمة التي تنقل مئات األالف من األطنان ف، الواحدة 

 وال شك أن ارتفاع نسبة البضاعة املنقولة بحرا والتي بلغت حوالي % 80من اجمالي تجارة البضائع  

 الدولي تؤكد االهمية النسبية الكبيرة لقطاع النقل البحري في التجارة الدولية .

 التجارةوجدير بالذكر أن توافر خدمات النقل البحري تعد احد الشروط الضرورية النسياب حركة 

 الواردات.الخارجية للدولة سواء من جانب الصادرات أو 

الدولة : واردات أثر خدمات النقل البحري على صادرات و  - 1      

إذ أن ، معين من شأنه العمل على تشجيع وتنمية الصادرات مالحيان وجود سفنا وطنية تعمل في خدمة خط 

ة دون أن يتوج ناجحكفاءة نشاط التصدير ونجاحه ال يتواقفان فقط على تقديم منتج جيد وسياسة تسويقية  

أضف إلى طاع املستهدفة في هذا الق هذا النشاط بتوافر خدمات مالحية متقدمة تساهم في تحقيق معدالت األداء

لبحري بدرجة كبيرة على توافر خدمات النقل ا ذلك أن تأمين حركة الصادرات والواردات أثناء الحروب يعتمد

طول التجاري تم تخصيص جانب كبير من األسوالثانية  والدليل على ذلك انه خالل فترة الحرب العاملية األولى

األمر الذي ترتب ، لعمليات امداد الجيوش املشتركة في الحربكبيرة  البحري لدى الدول التي تمتلك بحرية تجارية

 اقتصاداتها علىوهو ما اثر سلبا ، السفن التي تقدم خدماتها لتجارة الدول الصغيرة  عروض منعليه تناقص امل

يد مخاطر وتزا( النولون البحري  )الخارجية وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري  خاصة قطاع التجارة

املحصلة هي انكماش وتضاؤل حجم تجارتها الخارجية . التشغيل فكانت  

 و لعل اصدق األمثلة على ذلك ما يلي6:

يةفقد تأثرت تجارتها الخارج.أن األرجنتين وهي دولة نامية لم تكن ضمن الدول املشاركة في الحرب  -  

ةمما أدى إلى انكماش حجم تجارتها الخارجية بنسب نتيجة إلحجام السفن األجنبية عن نقل بضائعها مع ما 1939

برامج التصنيع فيها خالل الفترة من  ترتب على دالك من تأثير سلبي على سياسات و % 60 

 الى 1943.

ي ميناءامتنعت السفن األجنبية عن القيام بعمليات التفريغ ف اإلسرائيلخالل فترة الصراع املصري  -  

ي على استغالل اسطولها التجار  أنداكرية وعملت الحكومة املص اإلسكندرية باعتبارها منطقة حرب،  

اإلنتاجية" بغرض ضمان توفير االحتياجات التموينية من السلعرغم قصور طاقته "الوطني   

 االستهالكية واإلنمائية بقدر اإلمكان .

رر اهتمام يتضح مما سبق مدى أهمية خدمات النقل البحري في تنمية التجارة الخارجية للدولة، االمر الدي يب

من خاللي ، حكومات الدول النامية بصفة خاصة بتنمية وتدعيم صناعة النقل البحر   

                                                             
 6 - عبد العزيز عبد الرحمان سليمان ، نفس المرجع ص23. 
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من حتى تتجنب أو على األقل تخفضتخصيص قدر اكبر من االستثمارات لتطوير نشاط هذا القطاع ،  

من اجمالي  ،بحري التي تنتجها الدول املتقدمةدرجة اعتمادها في نقل الصادرات والواردات على خدمات النقل ال

18,33 %قيمة الصادرات   في مصر بحوالي   واضطرارها لتحمل تكلفة نقل عالية قدرت  

. 1980 … 1970 من اجمالي قيمة الواردات ودالك في الفترة املمتدة من    و 11,58

 وما من شك أن ارتفاع تكلفة النقل على هذا النحو تمثل عائقا أمام قدرة الدول النامية على تصدير

نقدصادراتها من الومن ثم ضعف حصيلة .منتجاتها واالحتفاظ بمركز تنافس ي في األسواق الخارجية   
 األجنبي والتأثير العكس ي على طاقتها االستيرادية.7

السياسة التجارية في صناعة النقل البحري :املطلب الثالث  :  

السياسة البحرية   -1  

 أ –:  سياسة حرية التجارة 

اعفة يجد أنصار سياسة حرية التجارة أن الحماية الحدية لصناعات بذاتها ملدة معينة هي خير سياسة ملض

ية أثارا غير الخارج ويجدون كذلك أن للتجارةالدخل القومي عن طريق تقسيم العمل الدولي وميكانيكية األسعار 

مد الدول ـيلة لهي الوس وبخالف األثر التعليمي، فان التجارة كذالك على التنمية في الدولة ديناميكيةمباشرة 

املتمثلة فيما يلي :النامية بعوامل التنمية الضرورية من الخارج   

رأس املال -  

السلع الرأسمالية  -  

املبتكرات و االفكار الحديثة  -  

فتاحساعا واألشد تنافس هو موالنظرية الديناميكية للتجارة الخارجية تقول أن تعدد األسواق األكثر ات  

 نسب الصحيحةالتنمية االقتصادية الناجحة والتي تقوم على استغالل التكنولوجيا الحديثة بما يتناسب مع ال

 كنها كذلكأن التجارة ليس فقط تبادل السلع ول)لعوامل التكاليف الوطنية والظروف الصناعية ولذلك قيل 

عة تقدمها ( .تجعل من التنمية عملية ممكنة وبل وتكون الوسيلة لسر تساعد على توفر املعرفة والخبرة التي   

سياسة الحماية :   ب -

رن التاسع الق أما من وجهة نظر أصحاب الحماية فلم تعد التجارة في الوقت الحاضر املحرك للنمو كما كانت في

ن أن النمو الدول يرو  املصنعة وهم وذلك تبعا لتدهور الطويل املدى في قيمة املواد األولية بالنسبة للموارد عشر،

عن  االستيراد املتعددة على املواد األولية يجب ان يتقدم خالل التصنيع وان عليها باالعتماد على سياسة بدائل

 طريق تشكيل مجموعات اقتصادية اقليمية ذات اسواق محلية اكثر اتساعا من االسواق املحلية الصغيرة 8.

غير.فان مجموع صادرات الدول النامية لن ينقص في الحجم  األخيرة،وحتى باتباع هذه السياسة   

وفوهذه الدول س.ان مكوناتها سوف تتحول من سلع استهالكية لتصبح بضائع رأسمالية ومواد اولية   

تيجةن. تحتاج كذلك الى كميات متزايدة من املاكينات والى األسمدة واملخصبات من أجل تطوير زراعتها   

لزراعية من أجل تها ملا يخدم التصنيع مع تقليل اعتمادها على استيراد املواد الغذائية واملنتجات التحويل واردا

 تخفيف العبء على ميزان املدفوعات .

                                                             
 7 - عبد العزيز عبد الرحمان سليمان ، نفس المرجع السابق  ص 22.

 8- أحمد عبد النقص محمود،اقتصاديات النقل البحري،الطبعة االول، جامعة االسكندرية 3002 ص .220
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البحري:سياسة الحرية و الحماية في صناعة النقل    - 2 

لىاألو  لفكرتين متعارضتين نتيجة هولندا.سياسة حرية النقل البحري نبعت منذ أربعة قرون من  -أ   

وأراء التجاريين التي سادت أوروبا في دالك   يوس عام  نظرية ) حرية االبحار ( التي نادى بها جروس 1609  

 الوقت .

أن تكون جميع طرق املالحة في أعالي البحار حرة تماما غير مقيدةب( حرية البحار)وينادي مبدأ   

بغض   السفن ويتفرع من هذا املبدأ أن البحار يجب أن تكون دائما مفتوحة بالنسبة لكلبالنسبة لجميع الدول 

وهذه الظاهرة األخيرة تعطي لصناعة النقل البحري صفة الصناعة الدولية .النظر عن جنسيتها   

 وبالرغم من أن تأثير التجاريين على الدول األوروبية أدى إلى احتكار نقل التجارة مع مناطق9معينة

إال أنوقصر الطرق البحرية املوصولة إلى هذه املناطق على السفن الوطنية  (مثل املستعمرات)  

 هم منوهذه السياسة مكنت.الهولنديين كانوا أول من اتخذ لنفسه سياسة حرية املالحة منذ زمن مبكر جدا

لى املنافسة وقد اعتمدوا ع( بين دول أخرى غير هولندا )تصدير خدماتهم املالحية واالشتراك في النقل املتقاطع 

ي النقل البحري، وليس على االحتكار كي يرجحوا ميزانهم التجاري، و قد أدت املنافسة الى التخصص والى الكفاءة ف

االستفادة من  تقول بأن الدولة يمكنها فقطذلك أن إحدى نظريات التجاريين الهامة كانت نظرية امليزان التجاري  

الدولة  ولذلك عمدت.قيمة الصادرات على الواردات  كان ميزانها التجاري راجحا أو زيادة فيالتجارة الخارجية إذا 

( ع الهند الشرقية فيما عدا تجارتهم م) غير أن الهولنديين .إمكانها  إلى الحد من وارداتها والتوسع في صادراتها بقدر

كي ينافسوا  الخفيفة سهلة القيادة( فن الطائرة الس)وعمدوا إلى بناء  هذا الزمن. أظهروا تحررا غير عاديا في مثل

السفن واشتروا  في ذلك الوقت الثقيلة الوزن املسلحة باملدافع ثم وحدوا تصميم بها السفن الشراعية املعتادة

ثم باإلضافة  التجميع. يبنونها بطرق تشبه الوسائل الحديثة في اإلنتاج بواسطة خطوط لوازم بنائها بالجملة وكانوا

.ممكنةحرصوا على استخدام بحارة من أي جنسية بأقل أجور وقلة عدد طاقم السفينة  رخص البناءإلى   

 بعد ذلك وفي عام  1849 صدرت في بريطانيا قوانين املالحة الشهيرة والتي تعتبر بحق بداية حرية

 سياسة حريةادم سميث بتحبيذه ل آلراءنتيجة  فاعترفت بحرية البحار،التجارة العاملية واملواصالت البحرية

 التجارة .

املنافسة الحرة خالل صفتي العاملية و ويمكن القول بأن النقل البحري نشأ خالل املائة وخمسين عاما املاضية  -ب

هذه الدول في وق ويعتبران حجر الزاوية في تخصص الدول األوروبية الصناعية في النقل البحري ويمكن نسبة تف

عوامل التالية : امليدان إلى ال  

ةساعدت حركة التصنيع على اكتساب الخبرة الالزمة التي أدت الى البدء في بناء السفن الحديدي -  

ثم على مواالة تحسين هذه البواخر .،البخارية بها اآلالتواستخدام   

النمو  طة سريعةهيأت املستعمرات الظروف املناسبة لالستخدام الواسع لألساطيل التجارية في نقل تجارة نش  -

 وفي كميات متوازنة ذهابا واياب .

 من أمدت الهجرة الكثيفة في أوروبا إلى العالم الجديد سفن الركاب املنتظمة الخطوط بحركة ضخمة - 

                                                             
 9 - أحمد عبد النقص محمود ، نفس المرجع ،ص 223. 
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 املسافرين .

تهاشعرت كثير من الدول غير البحرية بحاج.ن الحربين العظمتين األخيرتين وفي خالل الفترة ما بي  

ولذلك نتيجة لعدم توفر السفن خالل الحرب العاملية األولى وبعد...إلى خدمات مالحية مملوكة لها   

الحرب العاملية واجهت معظم الدول  وباألخص بالنسبة. خص الدول النامية مشاكل التنميةوباأل  

نمية .لخارجية فاعتقد معظمها بأن امتالك أساطيل وطنية يساعد على اإلسراع في خطوات التلتجارتها ا  

 وملا كانت معظم الدول النامية ال تملك خبرة صناعية أو خبرة بحرية10.وتشكو من نمو بطئ نسبيا

صادفت متاعب جمة في تشغيل أساطيلها في ظل املنافسة الحرة من فقدفي تجارتها الخارجية   

هذه  ت علىفكان العالم.األساطيل ذات الخبرة العتيقة واإلدارة املاهرة والعالقات التجارية الراسخة في أسواق 

لقة على مق الدول أن تتبنى سياسات الحماية من أجل مساعدة أساطيلها التجارية الحديثة مما ينتج عنه أثار

 النشاط املالحي العاملي والذي قيل بأنه حر .

املالحة منقسمين في الدفاع عن رأيين األول حرية. اي ي ظهرت مناقشات كثيرة بين الكتابوفي العقد امل  

 والثاني سياسة الحماية للنقل البحري .

 

الدولة الى دعم أسطولها البحري حمائيا عن طريق : تلجأ  -  3 

إعانات مباشرة لبناء وشراء السفن . -  

أو  طاقموقد تكون إعانات مالية ملواجهة زيادة أجور ال املرتفعة،إعانات مباشرة ملواجهة تكاليف التشغيل  -

وقود  وقد تكون االعانة عينة كتقديم، تكاليف الوقود أو الستخدام أالت حديثة أو أنواع جديدة من السفن

للدعم .ملانحة ا الدول  موانئتقديمها اال بتموين السفينة في  وفي هذه الحالة األخيرة ال يمكن منخفض القيمة،  

فيض او أو التخ القروض بسعر الفائدة منخفض أو االعفاء أو الخصم الضريبي. إعانات غير مباشرة وتشمل  -

واالرشاد والقطر أو تعويض الخسارة بواسطة الحكومة . املوانئمن رسوم  اإلعفاء  

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني : صناعة الشحن البحري .

تعريف السفينة، أنواعها و بنائها . املطلب األول :  

تعريف السفينة :  - 1 

م أو تخصص نقل التجارة، أوهي منشأة تقو  فهي أداة هي الوسيلة التي سيطر بها اإلنسان على البحر منذ القدم،

ملالحة التي تتم في باملالحة البحرية هي ا واملقصودأو تكون معدة للعمل في املالحة البحرية ولو لم تستهدف الربح .

                                                             
 10 - أحمد عبد النقص محمود ، مرجع سابق ص 221.
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التي تتم في  بعكس املالحة النهرية أو الداخلية ،وأبعادهاالبحر مهما كان شكل املنشأة التي تقوم بها أو حجمها 

الداخلية.املياه النهرية أو   

كماوالسفينة هي املحور األساس ي الذي تدور حوله صناعة النقل البحري والخدمات البحرية   

اناتفهي مجال عمل الترس الصناعة.ندها تلتقي جميع األنشطة في امليادين املتعددة املتصلة بهذه ع  

ومن أجلها نشأت علوم املالحة البحرية كما بنيت املوانئ لخدمتها كل ذلك بهدف تقديمالبحرية   

 كافة الخدمات البحرية للسفينة11.

أنواع السفن : -2  

تصنيف السفن حتى وقت قريب يتم على أساس الوظيفة فقط ء وكانت تقتصر على نوعين كان  

يفةوهما السفن التجارية والسفن الحربية أما اآلن فقد تعددت معايير التصنيف لتشمل الوظ. فقط   

ة : والسرعة ونوع البضائع املنقولة وبناء على ذلك يمكن تصنيف السفن إلى األنواع التاليوالحجم   

Linear Vesseles : السفن النظامية 

منها ما يستخدم لنقل الركاب والبضائع معان وهى تعمل على« وهي عبارة عن سفن كبيرة الحجم   

هاووصولها إلى املوانئ التي تمر في وبهذا يعرف مواعيد إقالعهاخطوط منتظمة وفق مواعيد منتظمة   

 ويمتل هذا النوع السفن التجارية العاملة على الخطوط البحرية12  .

 Tramp Vessels  : ) السفن الجوالة ) أو املتسكعة 

ومحدودة األهمية خاصة بنقل البضائع دون التقيد بأية مواعيد وال تتبع وهي سفن صغيرة الحجم  

وإنما تذهب حيث تجد حمولتها وتنقلها إلى حيث الطلب عليها أي أنها ترتبطخطوطا معلومة   

لبطء الشديد، نقل بالسفن الجوالة باملرونة وحرية الحركة وبالتالي باالولذا يتسم .بطبيعة العرض و الطلب 

والحبوب  خشابمنخفضة القيمة نسبيا مثل األ وتميل السفينة الجوالة إلى نقل بضائع متجانسة كبيرة الحجم 

 والفحم .

Industrial Ships الصناعية:السفن   

عبارة عن السفن تتم فوقها بعض العمليات الصناعية املحدودة مثل ذلك سفن الصيد اآللية وهي  

كما هي الحال في أسطول وجد عليها مصانع متكاملة لتجهيز األسماك وتعليبها التي يالكبيرة   

وهناك بعض السفن التي يتم على ظهرها بعض عمليات تكرير البترول  الصيد الياباني  .   

 

Coastal Vessels : السفن الساحلية 

والحديد  حممنخفضة القيمة مثل الفكبيرة الحجم وقيلة الوزن ثوتستخدم معظم هذه السفن في نقل الخامات 

العالم  كثير من دول  من موقع إلى أخر على طول خط الساحل وقد ساعد على نشاط حركة السفن الساحلية في

ل البحري مقارنة تكلفة النق واستراليا انخفاض والواليات املتحدة النرويج،واململكة املتحدة البحرية كاليابان

 بنظيرتها في النقل البري . 

Oïl Tankers   : ناقالت البترول  

                                                             
 11- سعيد عبده،جغرافية النقل، مكتبة االنجلو المصرية، مطبعة محمد عبد الكريم حسان 3002 ص 221.

 12 - سعيد عبده ، مرجع سابق ص 222.
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  تعتبر ناقالت البترول أكثر أنواع السفن أهمية من حيث حجم حموالتها التي تمثل حوالي 39% من 

أخرى ، وهي    أجمالي حموالت األسطول التجاري العاملي ،كما تمثل الناقالت املشتركة حوالي   5 %

لسفن العمالقة التي وتتركز في هدين النوعين ،ا تلك السفن التي يمكنها أن تعمل في نقل البضائع الصب الجافة،

ألف طن ساكن . 051تتجاوز حموالتها   

Container Vessels: سفن الحاويات 

وقد أحدث أسلوب انتشر هذا النوع من السفن عامليا منذ أوائل الخمسينات من القرن العشرين.  

ئ ـــمعظم موان ا فياتجاها عامليا سائد الشحن بالحاويات ثورة كبرى في حركة نقل البضائع بالنقل البحري وأصبح

وتوصيلها، تلفالوالتي من أهمها الحفاظ على البضائع من العالم نظرا ملميزاته العديدة   

 من الباب إلى الباب باإلضافة إلى تقليل زمن الشحن والتفريغ من وإلى املوانـــــــــئ13 .

Services Vessels : سفن الخدمات 

  مثال على،وهي عبارة عن سفن تؤدي خدمات مختلفة تسهل من العملية املالحية في مناطق املوانئ 

 ضوسفن اإلمداد والتموين واألحوا و لنشات الخدمات البحرية،ذلك األوناش العائمة والقاطرات البحرية

األبحاث سفن  و في توسيع وتطهير وصيانة املمرات البحرية املؤدية إلى املوانئ  املستخدمةوالكراكات العائمة 

باإلضافة إلى سفن الرافعات الثقيلة وسفن تحطيم الجليد وهي السفن التي تعمل في املناطق التي يغطيها 

 الجليد14 .

بناء السفن وتكسيرها : – 3  

التسليمات من السفن الجديدة :-  

 سجل هدا العام رقما قياسيا  6102
 
 في تاريخ بناء السفن تحقق بفعل طلبات السفن التي ق

ً
دمت قبل أزمة جديدا

 02788111اجمالية كلية قدرها  سفينة بحمولة طنية 8472االقتصادية ،وبلغ عدد التسليمات املسجلة  6112

 تاريخيا
ً
 قياسيا

ً
بسبب استمرار  1917فإنه يقل عًما كان متوقع في مطلع عام  طن ومع أن هذا الرقم يمثل رقما

ّدرت وفي قطاع  املالكين وأحواض السفن في إرجاء بعض التسليمات
 
 99بنحو " رجأةالتسليمات امل"بوجه أخص ق

في املئة من  2..5حمولة الطنية االجمالية ، بلغة نسبة ناقالت السوائب الجافة باملئة من الطلبات ومن حيث ال

من ناقالت  17.في املئة . وشملت النسبة االخيرة  7.57ونسبة الناقالت الصهريجية  1911التسليمات في عام 

سفن الحاويات مليون طن اجمالي ، وبلغت نسبة  8.7املواد واملنتجات الكيميائية بحمولة طنية كلية قدرها 

وظلت  1911في املئة من الحمولة الطنية االجمالية املسلمة في عام  5.12الجديدة املقسمة الى خاليا بالكامل 

أيضا ،فخالل الفصل االول من تلك السنة ، نما  1911الغلبة في التسليمات لناقالت السوائب الجافة في عام 

فقط وتضمنت   سفية 17ة وتكسير سفينة جديد 555تسليم املئة اثر  في 7.5اسطول السوائب الجافة بنسبة 

وحدة معادلة لعشرين  10000عددا كبيرا من السفن تبلغ حمولتها  1917تسليمات سفن الحاويات في مطلع عام 

 قدما فأكثر وفاقت التسليمات الشهرية 500000 وحدة معادلة لعشرين قدما15 .

بلغتهاي وبعد الذروة الت. سفينة واستالمها بين سنتين وثالث سنوات املدة الفاصلة بين طلبوتتراوح   

                                                             
 13- سعيد عبده ، مرجع سابق ص 222.
 14 - سعيد عبده ، مرجع سابق ص 222

 15 - استعراص النقل البحري ، مؤتمر االمم المتحدة للتجارة و التنمية ، االونكتاد، 3022.
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ذروة غير مسبوقة في تسليمات السفن . 6102،حيث سجل عام  6112طلبات السفن في عام   

من األسطول املوجود في في املئة  7.11نسبة  5011بلغت التسليمات في عام الحمولة الطنية الساكنة ومن حيث 

 00حين وصلت التسليمات الى قرابة  .197وكانت الذروة التاريخية السابقة قد حدثت في عام  ،بداية تلك السنة 

ي ضوء وف .  انخفاض حاد وأعقب الذروة التي تحققت في السبعينيات.في املئة من األسطول املوجود آنذاك 

 الدروس املستخلصة من املاي ي ومع أخذ التسليمات املقبلة في الحسبان .

وحقيقة األمر أن هذا القطاع شهد ع أن ال يتكرر حدوث مثل ذلك االنخفاض على األرجحفمن املتوق  

 يكو لم يكن ثمة ضمان بأن  الرئيسية وإنطلبات السفن في جميع األسواق  استئناف 6102منذ عام 
ً
ن ذلك كافيا

وات في ناقالت بعض األصغير أن   ،نذر بأن االعوام املقبلة قد تشهد نقصا تبوادر  فهناك . ملواجهة ارتفاع الطلب

 في الحمولة الطنية املعروضة في
ً
لو في قطاعي السوائب تع ،السنوات املقبلة النفط الصهريجية التي تتوقع فائضا

ة ذات األحجام السفن الجديدة الحديثة العهد واملقبل تثير ،وفي كال قطاعي السوائب الجافة الجافة والحاويات

وبالنسبة .هم سفن لــــــئمـإيجاد شحنات ل ـــئعلى عاتقهم عب ة أمام املالكين الذين سيقعالقياسية تحديات إضافي

 تفوق  أحواض بناء السفن إلى أن البلدان بانية السفن قد يشير التوسع في قدرات لجميع أنواع السفن
ً
تبني سفنا

 النشغالها
ً
يعادل بناء سفن  ومن الوجهة العملية بدرجة أكبر بالعمالة في قطاع بناء السفن متطلبات السوق نظرا

كاليف إذ إنه يؤدي إلى هبوط أسعار السفن ومن ثم ت تقديم اإلعانة في التجارة العاملية تفيض عن الحاجة

. 
ً
 الشحن أيضا

 -  تكسير السفن 16:

 بنظيره في عام  6102كان نشاط إعادة تدوير السفن في عام 
ً
تكسير فزاد  السفن وإن تغيرت أنواع 6105شبيها

النصف.يات بأكثر من السفن بأكثر من الضعف بينما انخفض تكسير سفن الحاو  

لت الحاويات
ّ
ك في املاثة من إجمالي الحمولة الطنية  5.70ومث

 
تليها الحاويات وناقالت   6102رة في عامسامل

في  05 الجافة  وناقالت السوائب في املائة 82السوائب الجافة وسفن الشحنات الجافة األخرى وسفن الركاب 

ك املائة
 
ك. 6102ر في عام ّس السمات العمرية لألسطول امل

ُ
فط من ناقالت الن في املقام األول  رسوتألف األسطول امل

مطلع الثمانينيات وسفن  الجافة املبنية فيالصهريجية املبنية في الثمانينيات ومطلع التسعينيات وسفن السوائب 

سيرها حسب نوع متوسط عمر السفن التي تم تك تجاها. السبعينيات والثمانينياتالبضائع العامة املبنية في 

  إبان األزمة االقتصادية 6107و  6108قد انخفض بين عامي والن كان العمر املتوسط، السفينة
ً
فإنه ظّل مستقرا

 ق العمرية فيرو عام  وتعكس الفروق العمرية بين أنواع السفن عند تكسيرها بوجه عام الففي أغلب األحيان في

مة
ّ
سل

َّ
  األسطول الحالي وإذا قارنا سعة نقل البضائع من حيث عدد األطنان من الحمولة الساكنة امل

 
تبّين  كسرةوامل

وفي األسطول املتبقي  مرة 12أن تسليمات الحمولة الطنية من السوائب الجافة فاقت عمليات التكسير بمقدار 

 كانت النسبة  بامليئة فحسب17 .

: املوانئ البحرية وأنواعها الثانياملطلب   

تعاريف امليناء البحري : – 1  

السفينة  بهدف ضمان نقل البضائع بين بها عموما مجموعة الوسائل والتجهيزات املهيأة واملستغلةيقصد  

                                                             
 16 - تقرير أعدته امانة االةنكتاد ، استعراض النقل البحري ص 22.

 17 - نفس التقرير من المرجع الصابق ص 22.
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نقل املاثي ال النقل البري كالشاحنات الحديدية السكك: ومختلف أساليب النقل البرية واملائية األخرى وهي 

 الداخلي

ي خصص من طرف السلطات اإلدارية املسئولةعرف امليناء بأنه مكان ساحل:التعريف الثاني  

 لخدمة العمليات التجارية البحرية

رتبت املوانئ حسب من القانون البحري الجزائري  889حسب املادة :تعريف القانون الجزائري   

فياملخصصة لضمان و الصنف املوانئ استخداماتها، فاملوانئ التجارية سميت كذلك ورتبت في هذا  

 الحية البضائع والحيوانات،أحسن الظروف االقتصادية واألمنية مختلف عمليات الشحن واإلفراغ لألفراد

حة.العابرة من النقل البحري إلى النقل البري والعكس، باإلضافة إلى كل العمليات املرتبطة باملال   

صنيف املوانئ البحرية :ت – 2  

تصنيف املوانئ حسب موقعها  -1 – 2  

دةوهي التي تتوفر على الحماية الطبيعية فهي تحتاج إلى مؤسسات صناعية محدو  طبيعية:موانئ  -  

 حتى تتمكن من القيام بوظيفتها التجارية مثل ميناء مرسيليا القديم 18.

يم الخدمات ن تقدالطبيعية حتى تتمكن مهي أكثر احتياجا للمشاريع الصناعية من املوانئ  :موانئ شبه طبيعية  -

 املطلوبة .

ل األرض على أو إلى مشاريع داخهذه املوانئ تحتاج إلى مشاريع صناعية لحماية املساحة املائية  :موانئ صناعية  -

 أن ترتبط بالساحل بقنوات بحرية.

: األساسيةتصنيف املوانئ حسب وظائفها  – 2 – 2  

: املوانئ العسكرية  - 1 – 2- 2  

ربية خدمة الوسائل الحربية غير الح عسكرية لتموين البواخر بمختلف هو حوض ماثي محمي تقام به ترسانة

ة .مختلف العمليات التمويلي إلنجازفهذه املوانئ تتطلب نظام رقابي وإداري خاص محكم ،ألغراضهم  

ية يتمثل أساس وللموانئ وظائفوهي تصنف على أساس طبيعة العمليات املنجزة املوانئ التجارية :  -2- 2- 2

 فيما يلي :

ها بحيثاملوانئ كوسيط بين الدول املصدرة للسلع والدول املستوردة ل تستعمل هذه: التخزين وظيفة -  

وصولها  غايةتخزن هذه السلع بميناء الوصول ليعاد شحنها مرة أخرى إلى الدولة املستهلكة أو ميناء تخزين آخر ل

 إلى الدولة املستهلكة.

املوانئف  النقل النهري  الحديدية  النقل البريالسكك: بتطور وسائل النقل املختلفة : وظيفة العبور   -  

 التجارية أصبحت موانئ عبور ملختلف السلع واألفراد.

لبيةأنشئت مؤسسات صناعية ضخمة قرب املوانئ بهدف تخفيض التكلفة وت: الوظيفة الصناعية   -  

السلع.الحاجيات املختلفة من   

موانئ السلع املختلفة : – 3 -2 - 2  

: موانئ السلع املختلفة   

                                                             
 18- حمالوي ربيعة، مردودية المؤسسات المينائية،أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية ع.ق.ع.ت.،جامعة الجزائر دفعة 3002ص20.
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فواكه واملشروبات كالقمح والحبوب والخضر وال املختلفة مثل املواد الغذائية وهي املوانئ التي تتعامل في السلع

 واملواد النسيجية كالصوف والقطن واملواد الصيدالنية ... األدوية وغيرها.

:  الثقيلةموانئ السلع   

فة خاصة تتطلب أجهزة ومراكز توقف وأرص هو من النوع املخصص لنقل السلع الثقيلة كاملعادن مثال فهي

 الستقبال السفن الضخمة لنقل هذه السلع مثل ميناء موريال

.( Montréal ) 

موانئ الركاب : – 4 – 2 – 2  

افرين حيث وذلك في سفن خاصة باملس هذا امليناء لألفراد الذين يسافرون في رحالت الذهاب أو اإلياب مخصص

لهؤالء.تتوفر على مختلف وسائل الراحة   

موانئ بيترولية متخصصة : – 5 – 2 – 2  

هي موانئ متخصص في نقل هذا النوع من 19السوائل وتتم عملية الضخ للبترول من السفينة إلى امليناء أو من 

هذه املواد  السفن تحتوي على صهاريج خاصة مخصصة لنقل امليناء إلى داخل السفينة عبر قنوات ضخ؛ وهذه

فهد  أو أي حوادث أخرى مثل موانئ أرزيو ،سكيكدة بالجزائر ومينائي ومعزولة بحواجز لتفادي تلوث املياه

 وجبيل بالسعودية.

موانئ الصيد: – 6 – 2 – 2  

مصانع للتخزين و  تجهيزات تبريدالصيد  سفن صصة تتطلب تجهيزات خاصة كمراكز توقفهي كذلك موانئ متخ

الخ ....والتعليب ومعالجة بقايا السمك  

تصنيف املوانئ حسب التنظيم القانوني : – 3 – 2  

ير عليه هذه املوانئ على درجة تبعية املوانئ للنظام الذي تس يتوقف النظام القانوني املتحكم في تسيير املوانئ

تبعة في مختلف وهذه األنظمة اإلدارية املينائية متعددة وذلك حسب التاريخ والتقاليد التشريعية والسياسية امل

القانونية املتبعة في املوانئ فيما يلي : وتظهر أنواع النظم الدول   

ركزية._ املوانئ التي تتبع الحكومات امل -  

. (موانئ تخضع للبلديات ) _ املوانئ ذات التسيير الالمركزي   

 _ املوانئ ذات اإلدارة الذاتية والخاصة20.

 املطلب الثالث: مشاكل املوانئ الجزائرية .

قتصاد محددا من ا و هي موانئ متخصصة ال تخدم إال قطاعاركزت الجزائر استثماراتها في املوانئ النفطية 

ها فيما يلي : مشاكل نلخص بعضعدة وتعاني من  باقي املوانئ التجارية فبقيت تشكو من تأخر كبيرأما . الدولة   

ن اقتصاد محددا م و هي موانئ متخصصة ال تخدم إال قطاعاركزت الجزائر استثماراتها في املوانئ النفطية  - 1

عدة ن مشاكلوتعاني م أما باقي املوانئ التجارية فبقيت تشكو من تأخر كبير. الدولة   

وهي بالتالي ال تمثل سوى ( من الجيل األول ) املوانئ الجزائرية قديمة  :موانئ من الجيل األول   

تنتهي عندها حمولة املواد املعدة للشحن أو التفريغ ." انقطاع الحمولة "نقاط   

                                                             
 19 - هارون أحمد عثمان،االقتصاد البحري مع االشارة لمشاكل الدول النامية،األكاديمية العربية للنقل البحري،جامعة الدول العربية 2822ص312

 20- هارون أحمد عثمان نفس المرجع السابق ص 222.
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ةتعماريبتسيير هذا اإلرث الذي يعود إلى الفترة االسولقد اكتفت السلطات العمومية في الجزائر   

على بنيتها التي تتكون بشكل عام من أحواض صغيرة وضيقةدون إدخال أية تعديالت عليها أو   

تاملواصفاوإذا لم تكن هذه . وأرصفة تفصل بينها حواجز ضيقة وسقائف ومخازن قريبة من بعضها   

 تطرح أية مشاكل في املاي ي بالنسبة لخدمة املبادالت21 .

تفإنها اليوم لم تعد تتماش ى واملتطلبا  أبسط.وطريقة شحن البضائع عندما كانت السفن أصغر   

فالسفن أصبحت أكبر. املستجدة والناجمة عن التطور الكبير الذي شهده مجال النقل البحري   

في  21غيرة وهذا ما حتم على املتعاملين مع املوانئ الجزائرية استخدام السفن الص .وبمواصفات عاملية محددة 

ن إذ أنها تحول دو اقتصادية  و هي بالتالي سفن غيرطن وزن ثقيل  01111و  6111ا تتراوح حمولتها بين املئة منه

. حن مرتفعة حيث تفرض عليهم أسعار ش، استفادة املصدرين الجزائريين من الفرص التي تقدمها موانئ الشحن

والرمال نتيجة لعدم  بسبب تكدس الطمـيباستمرار  أما بالنسبة للعمق النظري في املوانئ الجزائرية فإنه يتقلص

وقد تضطر السفن . يؤثر على عملية رسو السفن بها  مما. سنة 61تعرضها لعمليات التطهير و الكسح منذ 

ا نحو موانئ الكبيرة الحمولة و التي ال تتمكن من الرسو في ميناء ما بسبب صغر الغاطس الى أن تحول وجهته

لى ذلك من مع ما يترتب ع. قبل أن تعود إلى امليناء األصلي لتخفيف الوزن ا  أخرى، حيث تفرغ جزءا من حمولته

وتكاليف إضافية كذلك ( .إضافيين   وقت وعمل)مشاكل ...    

:نقص في التجهيزات واآلليات  - 2  

وفر على رافعة وميناء الجزائر هو الوحيد الذي يت و تعاني املوانئ من جهة أخرى من نقص كبير في اآلليات الثقيلة

يا إذ الخامسة عامل)و مع أن الجزائر تصنف ضمن أكبر الدول املستوردة للحبوب . (طن  900وقتها)ذاتية الحركة 

 زفإن ميناء الجزائر العاصمة هو الوحيد الذي يشتمل على أكبر مرك(. مليون طن سنويا  2يقارب  تستورد ما

 ناقالت الحبوب إلى من جهة السفن،و يعتبر غير كافي و هذا مما يضطر ( طن81111سعته) خاص بالحبوب 

و .( يوما  02السفن  بالنسبة لهذه تبلغ مدة التوقف في امليناء)االنتظار ملدة تتعدى املقاييس املعمول بها دوليا 

رنت بترك إذا ما قو  مكلفةوهي عملية  تعبئة الحبوب في أكياس« يفرض من جهة أخرى على املكلفين بالنقل

 الحبوب على شكل بضائع صب .

طن ناهيك عن استعمال وسائل 9000فإن سعة صومعة الحبوب به ال تتجاوز ، أما ميناء وهران  

وكذا تفريغ الحبوب مما يؤدي إلى ضياع كميات معتبرة منه .تقليدية في عملية التخزين   

:ارتفاع في حدد العمال - 3  

م نحو إجراءات ترمي إلى تحويل جزء منه الجزائرية فائضا في عدد العمال مما يقتض ي اتخاذوتعرف املوانئ 

بة لدولة في وتبقى هذه املشكلة شائكة بالنس. لهم أو منحهم التقاعد املسبق أو دفع تعويضات وظائف أخرى 

 طريق النمو تستفحل فيها البطالة .

 وما. ساسيا ال أمال الحاويات في نقل البضائع عامالتوجه الستعلقد أصبح : تأخر في عملية تداول الحاويات - 7

فتــئت معدالت النقل بالحاويات ترتفع بشكل كبير ومتسارع22. و تحاول املوانئ الجزائرية تطوير هذه العملية ففي 

ملئة سنة في ا 85.10الى  0007في املئة في سنة  0.76بالحاويات من ارتفعت نسب (على سبيل املثال)ميناء وهران 

                                                             
 21- فاطمة الزهراء محمد الشريف ،اقتصاديات شمال افريقيا ،العدد السابع ص 222.

 22- فاطمة الزهراء محمد الشريف مرجع سابق ص223.
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ومع ذلك يمكن القول أن املوانئ الجزائرية ال زالت تسجل تأخرا 6112فاملئة   سنة  84.05حيث بلغت    6117

باملئة . 26واضحا في هدا املجال، على اعتبار أن املعدل العاملي لتداول الحاويات يصل الى   

تستعمل كمحطات للحاويات . بغرض توفير مساحات اضافيةويتم العمل حاليا في هذا االتجاه،   

هكتار إلى املساحة األصلية املخصصة 06الشرقية بإضافة تمت توسعته من الناحية فبالنسبة مليناء وهران 

مما سيرفع املساحة هكتار أخرى  90و برمجة مشروع آخر يقض ي بإضافة هكتار،  00للحاويات و التي تبلغ 

هكتا . 29املخصصة الستقبال الحاويات إلى   

ص الستقبال مخص فلقد تم إنشاء ميناء جاف عنهوبهدف تخفيف الضغط ا بالنسبة مليناء الجزائر العاصمة أم

 الحاويات في الرويبة بضواحي العاصمة .

: معدالت أداء املوانئ  انخفاض - 5  

توقف أنشطتها ليال، وخاصة ما،والذي يساهم فيه بشكل كبير   

 يتعلق بمناولة السلع و البضائع .

: طول اإلجراءات اإلدارية  - 6  

الحجر البيطري، من إجراءات الحجر الزراعي، ففي اإلجراءات املتعلقة بتفريغ البضائع تحديدا وما يتبعها  وتتمثل 

 ثم إجراءات الرسوم الجمركية ... إلخ

سوء توزيع املهام بين املوانئ : – 7  

ناء على فميناء الجزائر العاصمة مثال وهو أهم مي ومن جهة أخرى يوجد توزيع س يء للمهام املنوطة بكل ميناء

اقي املبادالت التجارية الخارجية ( وهذا على حساب بباملئة من   10أكثر من املستوى الوطني يحتكر جل املبادالت) 

يس زائر العاصمة لبه ميناء الج يحظى فالوزن الكبير الذي. املوانئ الثانوية التي يبقى دورها محصورا في أقاليمها 

وهذا يعني الثانوية  على اإلقليم و على باقي املوانئ يمنــهــفهو يـ إال انعكاسا لسياسة املركزية التي تنتهجها الدولة

دالت التجارية ثم إن احتكاره الكبير للمبا. طرف املخططون  أخذ مفهوم التهيئة القطرية بعين االعتبار من عدم

 يجعله يعاني من االختناق والتكدس23 .

:اختناق املوانئ– 8  

البضائع بها ما يلي: لعل من بين األسباب الرئيسة التي تزيد من حدة اختناق املوانئ و تكدس  

كبيرة من ة ملستوردة مما يؤدي إلى وصول كميعدم وجود خطة منسقة لتوقيت االستيراد لدى بعض الهيئات ا  -

. من طرف هيئات مختلفة في وقت واحد السلع و املعدات املستوردة  

دث كما جرت أو عندما يرتفع معدل استيراد مادة معينة بسبب انخفاض أسعارها في األسواق العاملية. مثلما يح -

في سنة  العادة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة عند انخفاض أسعار الحديد في االسواق العاملية كمل حدث

امليناء مختنقا لدرجة كبيرة . عندما شهدت عملية استراد الحديد ارتفاعا كبير وأصبح 6110  

:تواجد املوانئ داخل النسيج الحضري  - 9  

اءة الطرق مما يترتب عليه ضعف كف مشكلة أخرى تواجه املوانئ الجزائرية هي تواجدها داخل النسيج الحضري 

س باملدينة واملزدحم تنتهي منافذ الخروج منه في محور املواصالت الرئي فميناء العاصمة مثال التي تربطها بالداخل

                                                             
 23 - فاطمة الزهراء محمد الشريف مرجع سابق ص 222. 
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 بالحركة.

يجعل وال يعتبر ميناء وهران أسعد حظاء فوجوده في موضع محاصر باملدينة وبالحروف الساحلية  

منفذ واحد فقط و هو فوق ذلك ال يشتمل إال على. عملية الحركة منه وإليه من الصعوبة بمكان  

أنه إالمخصص لسحب البضائع بالشاحنات وعلى خط للسكة الحديدية يعود إلى الفترة االستعمارية   

اء بقيت املين مساهمته في عملية سحب البضائع من البري فإنومع أنه أرخص وسائل النقل ...! غير مستغل

إلى أن توقف العمل به   1061سنة باملئة  0.54إلى،  0008سنة  باملئة  8..59بل وفي تراجع ملحوظ منمتواضعة 

الشاحنات فقط...  واقتصرت عملية سحب البضائع من امليناء على 6117تماما منذ سنة  . 

: ضعف استغالل عملية املساحلة -11  

يلة والتي مع أنه بإمكان هذه الوس. جيد ومكثف بشكل( أو املالحة الساحلية )ال يتم استغالل عملية املساحلة 

عاني هي األخرى من الضغط عن شبكة النقل البريء التي ت أن تساهم في تخفيف. تؤمن النقل بين املوانئ الوطنية 

اللوجستية للنقل . وذلك بإدماجها في السلسلة نقائص كثيرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

زانركائز التنمية االقتصادية ملختلف دول العالم حيث يسهم في تحسين مي يعد النقل البحري احد  

البحار  قع علىاملدفوعات لتلك الدول وإتاحة فرص التوظيف لأليدي العاملة الوطنية وبناء وازدهار املدن التي ت

املميزات  ها..., هذهغير و  من خالل بناء املشاريع البحرية كاملوانئ وأحواض بناء السفن والشركات املالحية واملصانع

 سواء. تزداد بازدياد االعتماد على النقل البحري 
ً
املادية أو  من حيث التكاليف كما يعد أرخص أنواع النقل جميعا

ئ واألرصفة الطرق املالحية كاملوان لإلنشاءات إال في بداية ونـهايةوال يحتاج . اإلمكانيات والقدرة على الشحن
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ري باإلضافة إلى أو إصالحات كالنقل البري أو النه املالحية ال تحتاج إلى صيانة مكلفة البحرية كما أن هذه الطرق 

بنائها وصيانتها  وتتميز السفينة بأنها أقل تكلفة في. أو الجنادل انه ال يوجد بها مشكالت أو عقبات كالشالالت

. باملقارنة بقطار له نفس الحمولة  

 من سواحلها البحرية فكونت أساطيل تأملنا خريطة العالم سنجد أن هناك وإذا
ً
 استفادت كثيرا

ً
 تجارية دوال

 متل اليونان واليابان
ً
 وغربا

ً
الدول  ل. بينما ال تزال دول أخرى في طور املحاوالت مثضخمة تجوب العالم شرقا

ثل بية ماألجن العربية وفي مقدمتها قطر والسعودية وسلطنة عمان وهناك دول ال تزال تعتمد على األساطيل

النامية.الكثير من الدول   
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ـــــة : ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  خاتمـ

ة ودورها في الدولي ملصطلحات التجارة بداية. بعد أن تم تسليط الضوء على العناصر الواردة في هذا املوضوع

يلتزم بها املصدر  عمليات التبادل التجاري الدولي واإلطار النظري للنقل البحري للبضائع وأهم املسؤوليات التي

سؤوليات نقل م في تحديد( األتكوترمز)واملستورد ثم القيام بالتطرق إلى مساهمة ملصطلحات التجارة الدولية 

لتجارية ا املستندات والعقود،البضائع بحرا من خالل عالقة مصطلحات التجارة الدولية بتسعير الصادرات

عن طريق  دوليةاملصدر واملستورد وفقا ملصطلحات التجارة الالتزامات ومن خالل أيضا كيفية توزيع ،النموذجية

ب كل مصطلح حس إبراز وقت تحويل األخطار والتكاليف املتعلقة بالبضاعة وانتقالها من البائع إلى املشتري 

الدولية  التجارة تجاري على حداء كما تم التفصيل في واجبات طرفي التجارة الدولية بناءا على مصطلحات

لية النقل وتم من خالل االشارة الى صناعة الشحن البحري ابراز فعا. في النقل البحري للبضائع املستعملة

ه وسيلة ربط في البحري في دوره كمحور اساس ي للتنمية االقتصادية و مساهمته في تنظيم حركة البضائع لكون

 التجارة الدولية .

استخدامهاملوانئ فى الجزائر وكيفية إضافة إلى أنه كان هناك مجال ملحاولة الوقوف على واقع ا  

العناصر تم التوصل إلى النتائج التالية : وبعد دراسة هذه  

الطرفين  لمما ييسر عد تلعب مصطلحات التجارة الدولية دورا هاما في تحديد مسؤوليات املصدر واملستور  - 1

. اليومية للتجارة الدوليةسيرورة املعامالت ووضوح العالقة بينهما، فهي تعتبر جزء من اللغة   

و الدول . ين القاراتللنقل البحري للبضائع مكانة كبيرة في منظومة التجارة الدولية باعتباره محرك البضائع ب - 2  

قألهمية متمثلة مسؤوليات املصدر واملستورد متعددة يأتي في مقدمتها نقل البضائع إضافة إلى مهام أخرى ال ت - 3

واالستيراد .مين عليها واجراءات الجمركة في حالتي التصدير التأ في شحن البضاعة  

تستخدم  التيو  ومصطلحات التجارة الدولية تعتبر مرجعا لذلك لتسعير الصادرات البد من تحديد التكاليف - 4

 أيضا في حالة تجارة العبور لتقيم التكاليف في أي نقطة لتحديد سعر البيع .

النقل  مثل عقد لدولية تتجسد في وثائق ومستندات تنص على التزامات كل طرفالعالقة بين طرفي التجارة ا - 5

التي تحتوي على  يةيتطلب الرجوع إلى العقود التجار  ،االلتزاماتولتفادي اإلخالل بهذه ،البحري والفاتورة التجارية

ملتفق عليه .اري ااملصطلح التج الشروط التي كان على أساسها نقل البضاعة من املصدر إلى املستورد بموجب  

من البائع  كاليفمسار نقل البضاعة من املصدر إلى املستورد تتخلله أماكن وأوقات تتحول فيهما املخاطر والت - 6

قدرات رغبات و  وهو مضمون مصطلحات التجارة الدولية التي تتشكل من عدة خيارات ملالءمة،إلى املشتري 

. (البائع واملشتري )الطرفين   

 األكثر فإن املصطلحات،في معامالت التجارة الدولية استخدامابما أن النقل البحري للبضائع هو األكثر 

:هي املتعلقة بوسيلة النقل البحري األربعة استخداما  

CIF ، CFR،  FOB،  FAS 

على عملية رسو  يؤثرأما بالنسبة للوضع في املوانئ الجزائرية فإن البنية التحتية تأكلت مع مرور الزمن مما  - 7

عدم مالءمتها  بالسفن بهاء وقد تضطر السفن الكبيرة الحمولة لعدم امكانية الرسو في املوانئ الجزائرية بسب

األصلي أو البقاء  امليناء حيث تفرغ جزءا من حمولتها لتخفيض الوزن قبل أن تعود إلى للمعايير املعمول بها دوليا

ضافيين مشاكل ووقت عمل إ غيرة للتفريغ، مع ما يترتب على ذلك منفي عرض البحر واستعمال السفن الص



- 100 - 
 

 وتكاليف إيقافيه كذلك

:الفرضيات كما يلي اختباريمكن : الفرضيات اختبار  

مصطلحات  بيقنتائج الدراسة الوصفية تثبت صحة الفرضية األولى التي تؤكد على أن الغرض من إنشاء وتط  - 1

ملستخدمة في القوانين ا عن طريق توحيد،توزيع االلتزامات بين البائع واملشتري التجارة الدولية األساس ي هو 

ؤوليات كل طرف .مشتركة تنظم مس العقود التجارية في شكل عقود نموذجية يتبناها طرفي التجارة الدولية كلغة  

وسيلة  أفضل هو كما أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرضية الثانية التي تجزم بأن النقل البحري للبضائع  - 2

ير أخرى كزيادة معاي والسبب في ذلك راجع إلى قلة التكلفة إضافة إلى،لحركة البضاعة من املصدر إلى املستورد

 القدرة االستيعابية للحمولة املنقولة .

 لتي تتطلبهاوقد تم تأكيد أيضا صحة الفرضية الثالثة من خالل نتائج الدراسة النظرية بأن املسؤوليات ا  - 3

املصدر إلى بلد  ع من بلدنقل البضائ،..فريغ البضائعتلتزم بها البائع واملشتري تتمثل في شحن و يلتجارة الدولية و ا

ملصاريف اإلجراءات وا املستورد والتأمين ضد املخاطر التي قد تلحق بالحمولة أثناء نقلها إضافة إلى إتمام

ي شكل اتفاق التجارة الدولية ف املصدر واملستورد ملصطلحات باعتمادويتم توزيع هذه املسؤوليات ،الجمركية

 ملعرفة كل طرف اللتزاماته ومكان ووقت انتهاء تلك االلتزامات

ي ترشيد كما اكدت الدراسة ان استثمار الدول املصدرة وخاصة النفطية في قطاع الشحن البحري يساهم ف - 4

اتها ويرجع هذا الى عدم خروج العملة الصعبةنفقاتها وذلك يرجع الى نقل صادراتها عن طريق شرك   

 وتهريب املوال مما يزيد حجم االستثمار الوطني في كافة املجاالت وزيادة الدخل القومي .

الية :إليها يمكن تقديم التوصيات الت على ضوء هده الدراسة النظرية والنتائج املتوصل: التوصيات  

ألي  صاديةاالقتوأمن اإلمدادات  الستقاللوضرورية للغاية  ،استراتيجيةاألسطول التجاري الوطني هو أداة   - 1

املوانئ  رنةعص)األمر الذي يستوجب على بلد مثل الجزائر إعادة النظر في املوارد الالزمة والبنى التحتية ،دولة

هذا القطاع ب للنهوض( وشراء السفن ذات الحجم الكبير واملعايير الدولية للنقل البحري للبضائع،التجارية

 الحيوي في مجال التجارة الخارجية .

 

من  عات للحدوذلك لتحسين وضعية ميزان املدفو ،تخفيض تكلفة النقل هدف ال بد على الجزائر من بلوغه  - 2

سات التأمين ومؤس والعمل على تطوير املؤسسات الوطنية في مجال النقل البحري الدولي،خروج العملة الصعبة

الكثير. أجنبية تكلف هذا دون اللجوء إلى مؤسسات االستيراد والتصدير من وإلى الجزائرللقيام بعمليات   

املوانئ  تحديث يجب الرقابة والنية الحسنة من املسؤولين لتجسيد املشاريع املستقبلية املوعودة في مجال - 3

 الجزائرية .

لتنشيط  ألجانبدد ممكن من املستثمرين اتوفير آليات جذب االستثمار االجنبي املباشر لالستقطاب أكبر ع - 4

على املوارد  رأكث  االعتمادالعمل االنتاجي واالستفادة من الخبرة والتكنولوجيا في قطاع النقل البحري من أجل 

 املادية والبشرية .

 استخداميع في بما أن املوارد والبنى التحتية في الجزائر ليست باملتطورة واملتوفرة أصالء ال بد من التنو  - 5

البائع رابعةالمصطلحات التجارة الدولية لالستفادة من مزايا كل مصطلح على حدا بما أن  مصطلحات املجموعة 

وسائل النقل  دفعال ت ومصطلحات املجموعة الخامسة  يجعل السلع املتوفرة إلى املشتري على مبانيها في  املصنع

الرئيس ي من قبل  يتم دفع النقلالثالثةواملجموعة،املشتري بل يسلم فقط السلع إلى ،الرئيس ي من قبل البائع

جميع  يتحمل البائع ،واملجموعة الرابعة ،النقل الذي يتحمل التكلفة ولكن ال تحمل مخاطر أثناء،البائع
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أو تكاليف  البضاعة التكاليف واملخاطر املترتبة على توريد السلع إلى الوجهة املسماة خطر فقدان أو تلف

.األحداث الالحقة التحميل أو الشحن  إضافية بسيب  

أقدمت العديد من شركات الشحن العاملية على تقليل عدد سفن البضائع من  2222في الوقت الحالي سنة  - 6

وإلى الصين كأجراء للمساهمة فى وقف انتشار فيروس كورونا من خالل خدماتها مما يهدد بتعطيل سالسل 

 .ته س ي ان ان األمريكيةاإلمداد العاملية، وفقا لتقرير نشر 

من تجارة السلع العاملية عن طريق البحر،  %02ووفًقا ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يتم نقل حوالى  

وتضم الصين سبعة من أكبر املوانئ املزدحمة فى العالم كما تضم سنغافورة وكوريا الجنوبية القريبة عدد من 

 .املوانئ الضخمة

بعض املواضيع اقتراحمن أجل تعميق الدراسة أكثر يتم : اآلفاق البحثية  

التجارة الدولية في الجزائر لوجستيات - 1  

واقع العقود النموذجية في تجارة الجزائر الخارجية - 2  

النموذجية مصطلحات التجارة الدولية كشكل من أشكال العقود - 3  

ظل تطورات صناعة الشحن البحري  أهمية النقل البحري في الجزائر في – 4  
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الفرنسية/ اإلنجليزية / باللغات العربية    0101مصطلحات (: 10امللحق رقم)  

 

 

 

 

 

 



 المــــــــــــــــــــــالحق
 

- 104 - 
 

 

 

إلتزامات املصدر واملستورد وفقا ملصطلحات التجارة الدولية(: 10امللحق رقم )  
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Incoterms – Maritim دولية  تنظيم النقل البحري للبضائع وفقا ملصطلحات التجارة ال(: 10امللحق رقم )  
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FOB دور مصطلح  ( :10امللحق رقم )  

 في تنظيم التصدير عبر النقل البحري 
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CFR ( 10امللحق رقم: )عقد إستيراد وفقا ملصطلح  
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(: 10امللحق رقم )  

عبر النقل البحري في الفاتورة التجارية في تنظيم اإلستيراد CIF دور    
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