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 كلمة شكر وتقدير                                     

                                                                                                   

 مجهود  مام هذه المذكرة التي تعتبر ثمرة الحمد هلل الذي منحنا القدرة والعزيمة إلت          

 سنوات من الدراسة، فألف حمد وشكر للمولى عز وجل.ل                    

أما بعد:                                                

          فكافئوه،فلقوله صلى هللا عليه وسلم:)من لم يشكر الناس لم يشكر هللا، ومن أسدى إليكم معروفا        
فان لم تستطيعوا فادعوا له(.                                           

على  ةوعمال بهذا الحديث واعترافا بالجميل ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ المشرف       

ا بخل علينا بنصائحهتلم  ااإلشراف على بحثنا هذا، كما أنه نابقبول تي تكرمت* ال شيقارة هجيرة*مذكرتنا

هذا العمل. إلنجاز اهتوتوجيها  

وكل عمال  * خمة فتحيببن *فائق االحترام والتقدير الى مؤطرناكما ال يفوتنا ان نتقدم بجزيل الشكر و      

 بومرداس.ببودواو والية  عاون الفالحيالصندوق الجهوي للت  

وشكرا لكل من أمدنا بيد العون من قريب أو من بعيد.                      

                               له إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأفضل الذكر ال إهلل و حمد أحسن القول الو                 
                                           وجل أن يكلل عملنا بالنجاح  نسأل هللا عز                   

 والتوفيق.

 

 

 
 



  

 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 )عملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنوناقل (

  صدق هللا العظيم

 

األيام ماهي إال صحائف ، السعيد من يخلدها بأحسن األعمال"."  

في نفسي و علمني الوفاء و اإلخالص في حياتي، إلى الذي غمرني بعطفه  إلى من زرع األمل و الطموح        
د الذي لن يجود الزمان ــــــــــــــــــــــو حنانه، إلى الذي شاءت األقدار أن تأخذه مني في وقت أنا بحاجة إليه، إلى الوال

ه هللا روضة من رياض الجنة.ــــــــــأسكن-بمن يحل محله أبدا  

أطال هللا في عمرها.-أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي-إلى الحضن الدافئ، إلى ينبوع الحنان–ها المالئكة إلى جنة تحرس  

  ح.ـــــــفات–ر ــــعم-ةــــــرتيبالصحفية -دــــمحم-مةــــــكري-إلى بسمات حياتي، مصدر سعادتي و فرحتي في دنيا إخوتي:

 .يـــــي و أقاربــــــــــتإليهم أهلأعز ما أنتسب إلى 

 م الخير و الوفاء.ـــــات واألصدقاء الذين جمعني بهـــــــــــــإلى جميع الصديق
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  يف االزدهار  ولتطور اره أساس لة، ابعتبااألمسى ألّي دو  والفروع اهلدفيعّد حتقيق الّتنمية االقتصادية لكافة القطاعات         

  .اهلامة صاديةكافة جماالت احلياة، ومن بني هذه القطاعات قطاع التأمني الذي يعترب من القطاعات االقت
خاصة إذا للدول،  الجتماعيةاالقتصادية و فالتأمني له دور فعال يف حتويل النشاط االقتصادي و دفع التنمية بنوعيها ا            

سهيل ى تعد عليسا تبارهعاب لعاملية،جارة انسبة حلركة التابل تهعلى تزايد أمهي رباءاخلأمجع  ما تعلق األمر ابلتأمني البحري الذي
 لنقلا لكون ة، والدولي التجارة نظومةوير آليات ميساهم إجيابيا يف زايدات الصادرات و الواردات، و تطعمليات نقل البضائع مبا 

 النقل وسائل تطور مع اصةخ البحري النقل خماطر بتغطية التأمني شركات اهتمت النقل، سوق يف مهمة مكانة حيتل البحري
 دعم يف أساسيا ادور  يلعب و قليمي،اإل النطاق جتاوزه حبكم هاما زاحيّ  حيتل هفعقد البواخر، و السفن يف املتمثلة املستعملة
 املخاطر عتنوّ  و دتعدّ  أمام و العاملي، قتصاداال لتنمية التجارية املبادالت جمال يف الةالفعّ  و الضرورية األداة يعترب إذ ، االقتصاد

، حبرا ملنقولةا للبضائع ةابلنسب الضرورية ةاحلماي لتوفري احلقيقية الضماانت عن البحث من البد كان  آمن، غري البحر ابعتبار البحرية
 ستورد كان م   يّ أيستطيع  الف دة،متعدّ عند نقلها إىل خماطر فكل بضاعة مهما كانت طبيعتها ، تغليفها، اجتاهها، فهي معرضة 

احلفاظ على  بضائع حلمايتها ون على الــــــأميالتّ  و جد ،  وهلذالوحده اشئة يف حالة وقوع اخلطرل األضرار النّ ر أن يتحمّ صدّ أو م  
قد رضها ألي خطر  حال تعيفلوصول االيت تنطلق من ميناء الشحن إىل ميناء  و ذلك أثناء الرحلة البحريــــة  حقوق أصحاهبا،

 ف.حيدث هلا وألي ظرف من الظرو 
القيام وهنا حباجة إىل ك،  غــــــــةة ابلــــــيّ أمهويل له ت   من التأميـــــــــنفإن هذا النوع سرتاتيجي الذي حتتله اجلزائر، ونظرا للموقع اال   

  النقل البحري.ـّدول عربــــــــــــــــــــــــــابملبادالت الّتجاريـــــــــــــــــــة مع نظرياهتا من الــــ
 :ةــــــــــــــــــاإلشكالي-1 
ثّــــــــــــل الّشراين األساسي يف تسهيل مبادالهت        ا الّتجارية اخلارجية، ابعتبار النقــــــــــــــل البحري للبضائـــــــع فـــــــــــي اجلزائر ُي 

رق إىل أن نتط ثنا هذاا يف حباستمرارها و جناحها، و من هذا الباب ارأتينو عليه كان واجب التأمني على بضائعها ضمان 
 : التاليةاإلشكاليــــة 

و هل يعترب عقد ؟ CRMA وىمست ىعل جارة اخلارجيةقل البحري للبضائع يف تسهيل الت  أتمني الن   ما مدى مسامهــــة -
     ؟أتمني النقل البحري من أفضل العقود املسامهة يف هذا اجملال

 :ة اآلتيةالفرعي طرح األسئلة توصلنا إىلقصد اإلملام جبوانب املوضوع وملعاجلة اإلشكالية املطروحة و 
   ى؟هل يعترب أتمني النقل البحري للبضائع أقل تكلفة ابلنسبة للتأمينات النقل األخر  
 ما هي عالقة التأمني البحري ابلتجارة اخلارجية يف عمليات التصدير و اإلسترياد؟ 
 ؟أم اختياري جباريإتأمني ال هل يعترب هذا 
  ّفمن طر  دهضملؤمن يض يف حال حتقق اخلطر ااملؤمن للمطالبة ابلتعو  بعة من قبلما هي اإلجراءات املتCRMA؟ 
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 :اتــــــــــــالفرضي -2
 :آلتيةقمنا بصياغة الفرضيات ا ذكرها ةسئلـــــــــــــــــــــــة الّسابقو لإلجابة على األ

  ّعمليات الشحنلة سهو و  لفةكة التّ لقلوذلك جارة اخلارجية يعترب أتمني النقل البحري للبضائع أفضل وسيلة حلركة الت  
 و التفريغ؛ 

 ؛لتصديراد و اعن طريق عمليات اإلسرت  باشرة يف تطوير التجارة اخلارجيةللتأمني البحري عالقة م 
 يعترب أتمني النقل البحري للبضائع إجباراي؛ 
 جارية.ادالت التاملبر تسمح شركات التأمني ابحلد من اخلطر الذي يواجهه املتعاملون االقتصاديون يف إطا 
 : ة البحثـــــــــــــــــــــأمهي-3 

قل البحري لنّ ا نّ أإلضافة إىل اب ،البارزةو ة اهلامّ  ه من القطاعات االقتصاديةـــــــــــقطاع التأمني كون يكتسي هذا البحث أمهيته من
ّشحن يف عملية ال كلفةاألقّل تو ، ارجيةجارة اخلجمال التّ  واستعماال يفشيوعا من الوسائل األكثر يف وقتنا احلايل  عدّ للبضائع ي  
 .والتفريــــــــغ

 :املوضــــــــــــــوعأسباب اختيار -4
 ها:نقاط أمهعض البإن اختياران هلذا املوضوع ابلذ ات مل يكـــن صدفة بل كان من ابب الفضول ملعرفة 

  أتمني النقل البحري يف تسهيل التجارة اخلارجية؛ ةسامهم دىممعرفة 
  ّجارة اخلارجية ؛امليول إىل كل ما يتعلق ابلت 
 معرفة آلية التعويض عند حدوث األضرار؛ 
  ّق ابلتأمينات؛صنا املتعلّ التوسع يف جمال ختص 
 الرغبة يف معرفة العالقة بني التأمني البحري و التجارة اخلارجية؛ 
  تة بتخصص التأميناـــــقابملراجع املتعلّ تزويد مكتبة اجلامعة. 

 : حدود الدراسة-5
 . و، والية بومرداسي، بودوالفالحاحلدود املكانية : واملتعلقة ابلشركة حمل الدراسة امليدانية الصندوق اجلهوي للتعاون ا

 .2017 ماي احلدود الزمانية : واخلاصة بفرتة الرتبص امليداين الذي استغرق ثالثة أشهر منذ مارس إىل
 : راسةمنهج الد  -6

 متالفرضيات اليت  يفو نأو إثبات  لى اإلشكالية املطروحة،تباع ثالثة مناهج، وذلك بغرض اإلجابة  عقمنا يف هذه الدراسة اب
مر  طات واملراحل اليتتلف احملرد خموضعها، حيث مت استخدامنا للمنهج التارخيي والوصفي يف الفصلني األول و الثاين، وذلك لس

 لكذ، و لفصل التطبيقييلي يف احللتّ اهبا التأمني البحري ،والتعريف بتأمني النقل البحري للبضائع، كما مت استخدامنا للمنهج 
  .رجيةجارة اخلاهيل التّ ره يف تسة ودو راسالدّ  حملّ  عاضد الفالحيصندوق التّ قل البحري للبضائع يف غرض إبراز مكانة أتمني النّ ب
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 : هيكل البحث-7
شكالية انت إبلبداية كايقي، اعتمدان يف حبثنا هذا على ثالث فصول، فصلني يتضمنان اجلانب النظري و فصل للجانب التطب

  .راسةوصوال إىل هدف الدّ  ،لفرضيات املعتمدةمرورا اب، مطروحة
إىل أربع  يتفرعحث كل مبحث إىل ثالث مبا ومت تقسيمه للبضائع،قل البحري مفاهيم حول أتمني النّ يتضمن  األول:الفصل 
 .مطالب

أمني ، و واثئق التروطهوشنواعه أ فهومه،م نشأته،مطالبه تضمنت  أّما ،تناولنا فيه ماهية التأمني البحري بصفة عامة األول:املبحث 
 البحري. 
و الواثئق  تهيه، أمهيفملتدخلون وخصاصه، اه و تعريف عقدته نشأتطرقنا إىل النقل البحري للبضائع من خالل  :ينالثااملبحث 

 .شريعات اليت تنظمهم التّ املتعلقة به ، و أهّ 
رض هلا البضاعة الت يتع البحرية املخاطرحيث مشلت مطالبه للتأمني البضائع يف عقد التأمني البحري خصصناه  :لثالثااملبحث 
 حالة سوية التعويضات يف، تحلادثاوقوع  إلجراءات املتخذة يف حالةحتديد القيمة املؤمنة للبضاعة، ا ،و خسائرها البحريةاملخاطر 

 عقد التأمني البحري. 
آلخر ا ، وقسم هوارجيةلتجارة اخلاو ضائع وهو أتمني النقل البحري للبمت ختصيصه إىل اجلزء الثاين من عنوان البحث  الثاين:الفصل 

  .إىل ثالث مباحث كل مبحث منه تضمن أربعة مطالب

لتجارة اخلارجية مفهوم ا ملبحثاملبحث األول: من هذا الفصل خصصناه للتعريف ابلتجارة اخلارجية حيث تناولت مطالب هذا ا
إىل  نالتصدير حيث تطرقاعملية  اتناولنو  اخلارجية.،أمهيتها، أسباب قيامها ، املصطلحات املتعارف عليها يف املعامالت التجارية 

تداخلة يف ألطراف املاه و تناولنا في،ملبحث الثاين إلظهار عالقة التجارة اخلارجية ابلنقل البحري ا وخصصنامفهومه ، أمهيته ،
 اريةالتج على صعيد لبحريا النقل أتمني مهيةأ وكذا اخلارجيةاملستعملة يف التجارة  قالواثئ و فيهاالتجارة اخلارجية و تقنيات الدفع 

رياد وأثر و االست رة التصديضمن عمليذي يتتطرقنا إيل دور أتمني النقل  البحري للبضاعة يف تسهيل النجارة اخلارجية و ال اخلارجية
 التأمني البحري علي التجارة اخلارجية.

أمهيته  وسترياد مفهوم اال فيه إىل لتطرقاملبحث الثالث: ويف األخري مت تناول عملية االسترياد يف هذا املبحث من الفصل حيث مت ا
 .يف االقتصاد ، أنواعه ، دوافعه ، أهدافه و اإلجراءات املتخذة قبل عملية االسترياد

 اسة حالة الصندوقيث مت در ح ريني،النظاألخري من هذا البحث قمنا إبسقاط ما مت التطرق إليه يف الفصلني  الثالث: ويفالفصل 
  البثالث مباحث كل مبحث فيه تناول أربع مط اجلهوي للتعاون الفالحي، حيث قسم هذا الفصل إىل

وي شأة الصندوق اجلهنول إىل طلب األو ذلك من خالل مطالبه تطرقنا يف امل الدراسةمت فيه التعريف ابلشركة حمل  األول:املبحث 
حي. للتعاون الفالق اجلهوي املطلب الثالث أهداف و مهام الصندو  ،CRMAللتعاون الفالحي، املطلب الثاين جمال و نشاط 

إعطاء مت  و، 2015إىل 2011نة سقمنا بتقدمي إحصائيات اجمللس الوطين لإلحصاء يف اإلنتاج يف السنوات من  ملبحث الثاينا
يف  و، 2016غاية سنة إىل  2012ن منوات قتها الشركة يف فروعها للسّ ليت حقّ يف اإلنتاج والتعويضات او األرقام ا اإلحصائيات

  را.حبقمنا بدراسة آلية سري عملية أتمني نقل البضائع املبحث األخري 
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انية، ية الدراسة امليدضمن منهجذي يتالأما املبحث الثالث فتطرقنا إىل نتائج الدراسة امليدانية و ذلك من خالل املطلب األول 
 ئج االستبيان.ليل نتاحتسة و خري فيتضمن درااملطلب الثاين أسلوب مجع البياانت و املعاجلة اإلحصائية أما املطلب األ

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  الفصل األول   
 مدخل إىل أتمني النقل البحري للبضائع
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 متهيد :
إن الّتطور الصناعي يف الدول املّتقدمة أدى إىل احلاجة املّلحة لنقل املواد األولية إليها من الدول النامية املتوافر هبا هذه           

 ترتب على ذلك التفكري يف تطوير وسائل النقل أبنواعها املختلفة.و ، املواد
البضائع مما دفع أصحاب السفن و ، ار عديدةقد صاحب هذا الّتطور تعرض وسائل النقل نفسها و البضائع إىل أخطو          

فكانت ، أطراف أخرى تستطيع حتّملها املنقولة إىل التفكري يف احّلد من األخطار أو العمل على نقل عبء اخلسارة الناجتة عنها إىل
السلع املنقولة أثناء قل والبضائع و أتمينات النقل و اليت هتدف إىل توفري احلماية املادية من اخلسائر اليت قد تّتعرض هلا وسائل النّ 

يعترب من أهم قطاعات التأمينات الذي ، اليت يغطيها الّتأمني البحريا و و األخطار املّّتتبة عنه، عمليات النقل و منها النقل البحري
جارة إذ أخذ هذا الّتأمني مكانة هامة يف عمليات التّ ، نتيجة املبالغ الضخمة املستثمرة يف املالحة البحرية، العامة يف الوقت احلايل

هبا يف ممتلكاهتم املنقولة ضد األخطار اليت يّتعرضون ، املستوردينو  هذا ملا يوفره من محاية و طمأنينة للّتجار و املصدرينو ، اخلارجية
 حبرا.

هبدف محاية املؤمن له من األخطار البحرية اليت قد تصيب ، هلذا من الضروري أن هتتم شركات التأمني هبذا النوع من التأمنيو        
 عليه سنركز يف دراستنا يف هذا الفصل على املباحث التالية:و ، بضاعته أثناء نقلها حبرا

 مني البحري للبضائعاهية أتاملبحث األول م 
 املبحث الثاين: النقل البحري للبضائع 
 يف عقد أتمني البحري. املبحث الثالث: أتمني البضائع 
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 املبحث األول: ماهية الّتأمني البحري
، األخطار حمّتملة الوقوعهلا ظهرت للتأمني انواع يكفل من خال، مع تزايد حاجة األفراد إىل احلماية من أخطار مّتعددة     

 ومن بني هذه االخطار جند األخطار البحرية اليت يغطيها الّتأمني البحري.
اذ انه يشكل نسبة كربى من ، لتأمنيوأتيت أمهّية البحث يف تسليط الضوء على الّتأمني البحري يف مفهومه الواسع ابلنسبة لشركة ا

إذ أن هذا النوع من الّتأمينات يوفر املظلة ، ابلنسبة لالقتصاد الوطين والّتجارة اخلارجيةكما ان أمهيته تظهر ،  أقساط التأمني اإلمجالية
وع من التأمينات يف جمال الدراسة والبحث اما ابلنسبة ألمهّية هذا الن، لعمليات نقل البضائع مما يساهم يف تطوير الصادرات والواردات

مهم وعنايتهم ملا له من أمهية كربى من قد أعطوا هذا الفرع من الدراسة جل إهّتما، فان معظم الباحثني والدارسني يف جماالت التأمني
 حيث البحث بوصفه كائناً حياً يتطور كل يوم حسب تطورات الّتجارة الدولية.

 املطلب األول: نشأة و مفهوم الّتأمني البحري  
و كذا نوع ، املّتفق غليها يف العقد ولية تغطية األخطارمسؤ ، يعترب الّتأمني ذلك االتفاق الذي تّتحمل مبوجبه شركة التأمني

أمني الربي لذي ينقسم إىل التّ أو حسب جمال اخلطر ا، لبضائع أو على املسؤولية املدنيةالتأمني سوآءا على األشخاص أو على ا
 عريفه.تنشأته و من بني هذه العقود جند عقد التأمني البحري و الذي سوف نّتطرق إىل و ، واجلوي والبحري

 الفرع األول: نشأة الّتأمني البحري
حيث كان الّنشاط االقتصادي يعتمد ، جيمع الفقه على أن الّتأمني البحري يّعد أول أنواع التأمني و أقدمها يف الظهور

كانت حوض البحر األبيض املتوسط ؛ و  مما يساعد على انتشارها خاصة يف البالد الواقعة يف، ابلدرجة األوىل على املالحة البحرية
يضاف إىل ذلك أن الوسائل اليت كانت تستعمل ، هذه املالحة تواجه خماطر جسيمة مقارنة ابملخاطر اليت كانت تواجه الّنقل الربي

 1يف املالحة البحرية كانت بدائية غري جمهزة ملواجهة خماطر البحر.
حيث ظهر هذا األخري يف هناية العصر الوسيط يف ، ق من أنواع التأمنيمن املعروف أّن التأمني البحري هو أول ما طب

 2كما عّرف التأمني يف عصر الرومان لألغراض القضائية .،  صورة نظام القرض البحري لدى اليوانن و الرومان
أو على البضاعة ، السفينة ذاهّتاو هو عبارة عن رهن يقع على ، هو الّنواة اليت انطلق منها عقد التأمني البحري، و يعد هذا العقد

 .3ضماان ملال يّؤدي هلا على سبيل القرض

 الفرع الثاين: مفهوم الّتأمني البحري:
 :قبل أن نتطرق إىل تعريف الّتأمني البحري نعطي مفهوم خمتصر للتأمني

  تعريف الّتأمني:-1
 4و اإلميان مبعىن التصديق.، األمانة مبعىن الوفاء و منه، أّمن أمنا و أماان، ضد اخلوف، : مشتق من األمن الّتأمني لغة-أ

و األمان هو احلماية و يقال أّمن على كذا أي ، كذلك نستعمل كلمة األمن ضد اخلوف و يقال آمن أتّمينا أي جعله يف أمان-
 5وثق فيه و اطمئنان إليه و أّمنه عل الشيء أتّمينا يف ضمانه.

                                                             

  .،76ص ص،2008،عمان ،األردن،الطبعة األوىل،دار أسامة للنشر و التوزيع،أنواعه"التأمني مبادئه و عز الدين فالح،"   1 
2 Robert Smith،Traite théorique et pratique de assurances maritimes،parais،1959،t1:p14.  

  .30،ص1992،اجلزائر،املطبوعات اجلامعية ديوان،الطبعة الثانية،اجلزء األول،"التأمني يف القانون اجلزائري"،ابراهيم أبو النجا 3
  .4،ص 2009،الرايض،ملتقى التأمني التعاوين اهليئة اإلسالمية العلمية لالقتصاد ،،" التأمني التكافلي من خالل الوقف"يوسف بن عبد هللا الشيلي4
 . 5،ص 1976القاهرة،،بدون دار نشر،بدون طبعة ،"أصول التأمني الربّي اخلاص"،عبد الودود حيي 5
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املصطلحات التأمني مبؤسسة اخلطر و الّتأمني األمريكية أبنّه: "هو جتميع للخسائر العرضية عن عّرفته جلنة :  الّتأمني اصطالحا-ب
أو توفري مزااي ، و الذين يوافقون على تعويض املؤمن هلم عن هذه اخلسائر، طريق حتويل هذه األخطار إىل املؤّمنني )شركات التأمني(

 1لقة ابخلطر"أو تقدمي خدمات مّتع، مالية أخرى يف حالة وقوعها
بدفع القسط, و الثاين بدفع مبلغ التأمني  ابختصار نستنتج أبن الّتأمني هو عبارة عن العقد بني املّؤمن و املّؤمن له. فيلتزم األولو -

 . مؤّكد و غري مستبعد يف آن واحديف حالة وقوع اخلطر, و يعترب هذا الضمان جوهر العملية الّتأمينية و حتقيقه يبقى حمتمال غري
 تعريف عقد الّتأمني البحري : -2

 لقد قدمت عّدة مفاهيم للتأمني البحري من بينها: 
 2عّرف املّشرع اجلزائري عقد التأمني البحري أبنّه:" ذلك العقد الذي يكون هدفه ضمان األخطار املتعلقة بعملية حبرية ما".

  فق عليه عن اخلسائر البحرية املؤمن له وفقا للطريقة و إىل احلد املتّ عقد الّتأمني البحري هو: " عقد يّتعهد املؤمن مبوجبه بتعويض
  3هي اخلسائر اليت تنشأ عن األخطار البحرية".و 
  معرض الرحلة البحرية عن هالك يفعقد الّتأمني البحري هو: "عقد يرضى مبقتضاه املؤمن بّتعويض املؤمن له عن الضرر الالحق به 

 على ان ال يتجاوز التعويض قيمة االشياء اهلالكة". حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط
حسب القانون الفرنسي احلديث : الّتأمني البحري هو " عقد مبقتضاه يتعهد املؤمن مقابل دفع قسط بّتعويض املؤمن له عن الضرر 

  4الالحق به من جراء الّتحقق احملتمل خالل عملية حبرية معينة خلطر أو أكثر منصوص عليه يف العقد".
و ميكن إثبات التزام الطرفني قبل إعداد الوثيقة ، من قانون الّتأمينات:" يثبت عقد الّتأمني البحري بوثيقة الّتأمني 97حسب املادة 

  5ال سيما وثيقة اإلشعار ابلتغطية".، أبية وثيقة أخرى
 من خالل الّتعاريف السابقة ميكن صياغة التعريف اآليت: و 
على تعويض عند حدوث خسائر  مقابل احلصول، العقد الذي يلتزم فيه املؤمن له بدفع أقساط للمؤمن الّتأمني البحري هو ذلك 

 تنشأ عن األخطار البحرية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 51،ص2006اململكة العربية السعودية،،دار املريخ للنشر،بدون طبعة ،مبادئ إدارة اخلطر و التأمني" "جورج رجيدا ،1
 . 57ص ،م2005اجلزائر،،ديوان املطبوعات اجلامعية،"حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري"،جديد معراج2
 . 232ص،2010،األردن  -عمان،دار حامد للنشر و التوزيع،الطبعة األوىل ،أمني""إدارة اخلطر و الت،أسامة عزمي سالم3
 .  14،15،ص ص1999اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية،بدون طبعة ،"التأمني البحري وذاتية نظامه القانوين"،علي بن غامن4
  .31م،ص 2010ديسمرب طبعة،اجلزائر،دار البيضاء،دار بلقيس للنشر،"من قانون التأمينات" 97املادة5
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 تهأمني البحري و أمهيّ املطلب الثاين: أنواع التّ 
 ، الصناعات اليت تعتمد عليها و ازدهار الّسفن و، ظهرت أمهّية التأمني البحري بسبب ازدهار و تطور املالحة البحريّة

و جاء يف طيات الّتأمني ، دانو من أثره الفّعال يف حفظ رؤوس األموال و توزيع الثروات االقّتصادية على خمتلف البل 
ليه و هذا ما سنتطرق إ، لى أجور الشحنالّتأمني ع، التّأمني على البضائع، كالّتأمني على السفينة،  البحري أنواع خمتلفة من التأمني

 يف هذا املطلب.

 الفرع األول: أنواع الّتأمني البحري
  1 : هيحلة البحرية )الرسالة البحرية( و توجد ثالثة أطراف يف الر 

  نة أمرا جوهّراي يف التأمني البحري.تتحدد عناصر هوية السفينة ابمسها و موطنها و جنسيّتها و يعترب حتديد هوية السفيالسفينة : -1
 خيتلف موطن السفينة يف أمهيته ال، أوجبت تشريعات الّتجارة البحرية أن تكون لكل سفينة اسم تعرف به و ميّيزها عن غريها و قد

نيا هلا بصرف النضر عن نا قانو عن معرفة امسها لتحديد هويتها و يتحدد موطن السفينة مبكان تسجيلها و يعترب هذا املكان موط
 تاره للممارسة نشاطها التجاري.عن امليناء الذي ختجنسيتها و 

يشمل كافة أنواع البضائع مثل احلبوب  ويعترب التأمني على البضائع من أكثر أنواع التأمني البحري شيوعا :  الّتأمني على البضائع -2
 و الفحم و متتد الّتغطية التأمينية إىل األشياء الّثمينة مثل الذهب و املعاّدن الثمينة.

ة من األخطار اليت قد تّتعرض هلا تعويض أصحاب البضائع املنقولة أو أصحاب املصلحة أثناء الرحلة البحري يهدف التأمني هنا إىل
 كل األخطار الواجب تغطيتها. كما تضّمنت واثئق التأمني على البضائع توضيحا ل،  مثل الغرق و الّتصادم و اجلنوح و الّسرقة

من خالل ، النقل البحري املؤمن له عن خسارته املتمثلة يف ضياع أجرةتتخصص هذه العقود بضمان تعويض :  أجرة الّشاحن -3
و ذلك مقابل نقله للبضائع إىل  إذ يشمل هذا العقد ما يستحقه مالك الّسفينة من أجرة الشحن، إصدار واثئق أتمني أجرة الّنقل

 اجلهة املطلوبة.
فاملّؤمن الذي ، ثانية من مراحل توزيع أعباء اخلطر يف نظام التأمنيإن عملية إعادة الّتأمني هي املرحلة ال : إعادة التأمني البحري -4

ال ميكنه ، أيخذ على عاتقه جمموعة ضخمة من األخطار و يكون مسئوال اجتاه املؤمنني هلم عن تعويض ما ينجم عنها من خسائر
، إال ابللجوء إىل عملية إعادة الّتأمني، على اجملموع حتقيق الّتوازن حمفظته التأمينية و النجاح يف تنفيذ عملية أعباء ما حتتويه من أخطار

و قد أمجعت القوانني املّتعلقة ابلتأمني البحري على أن للمؤمن مصلحة أتمينية يف مسؤوليته الناشئة عن عقود التأمني اليت يربمها مع 
 2املؤمن هلم.

 الفرع الثاين: أمهّية التأمني البحري
  زدهار و تطور املالحة البحرية احيث أنه ساهم يف ، جارة اخلارجيةيف ازدهار وتطور التّ أمني البحري أثر هام وواضح للتّ 

وفر االطمئنان الكايف للناقل يفمما ال شك فيه أن التأمني البحري ، و كذلك صناعة السفن و الصناعات اليت تعتمد عليها
  تلفاً كلياً أو جزئياً. يقدمه من تعويض نقدي ألصحاب السفن إذا فقدت أو أصاهبا مبا، البحري

قدي عن اخلسارة املادية اليت حتدث ألصحاب البضائع ساع التجارة اخلارجية وذلك لقيام هيئات التأمني أبداء التعويض النّ تطور واتّ  
ى إىل توفري الطمأنينة هلم للمخاطرة برؤوس أمواهلم يف هذا اجملال مما أدّ ، و املنقوالت عند فقدها أو إصابته بتلف خالل عملية النقل

                                                             
  .67،68ص ص ،م2009عمان ،،دار الثقافة للنشر و التوزيع،،" التأمني البحري يف التشريع و التطبيق"هباء هبيج شكري1
 . 594-591ص ص،نفس املرجع السابق،هباء هبيج شكري 2  
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ر التأمني البحري الضماانت اليت و من جهة أخرى وفّ ، ساع نطاق التبادل التجاري و التجارة اخلارجيةمما ساعد على زايدة و اتّ 
 1.تطلبها البنوك التجارية الدولية للمصدرين و املستوردين

  2:ته أيضا يفتكمن أمهيّ و 
  الّتعويض الّنقدي ألصحاب السفن إذا ما فقدت أو أصاهبا تلف كلي أو جزئي؛ 
 ابلنسبة للمصدرين ، ت التجارة اخلارجّيةيّعد الّتأمني البحري من أّهم الضماانت اليت تطلبها البنوك التجارية قبل قبول متويل عمليا 

 و املستوردين  يف إطار ما يسمى االعّتماد املستندي؛
  وهذا الغطاء ، ار حبرية متعّددةتشجيع أصحاب رؤوس األموال على بناء السفن و الناقالت الضخمة ابلرغم مما تّتعرض له من أخط

 .التأميين له أثر ابلغ األمهية يف اّتساع نطاق التجارة اخلارجية

 املطلب الثالث: واثئق التأمني البحري
إشراف السلطات  ذلك حىت يتسريو ، ندات خاصة ابلتأمني البحرينة بواثئق و مستّ يلزم القانون أن حيتفظ الّرابن على ظهر السفي

 3يتم تصنيف هذه الواثئق كما يلي:و  املختصة هبا
 حسب الشيء موضوع التأمني : -1
  .واجلنوحن أمهها الغرق والتصادم مو وهتدف اىل تعويض أصحاب السفن عن اخلسائر املادية اليت تصيبهم واثئق أتمني السفينة :-أ

  ج عن تلف البضاعةوهتدف اىل تعويض أصحاب السفن عن فقدان الدخل النات واثئق التأمني على أجرة الشحن :-ب
  اي فقدان الدخل الناتج عن عدم اكمال الرحلة البحرية.، فقداهنا او عدم تسليمهاأو     
تصل املدة ء حىت انزال السفينة اىل البحر و لبداحل البناء منذ اوتشمل التغطية كافة مر  واثئق التأمني على السفينة أثناء البناء :-ج

  كثر.أو أاىل سنتني 
  : ا بضاعتهم واهم انواعهاوتغطي هذه الواثئق اخلسائر بسبب االخطار اليت تتعرض هلمني على البضائع :أواثئق الت-د
 دد كبري من الشحنات ويتوجب على عويكون كافيا لتغطية ، :وتستخدم عندما يكون مبلغ أتمني البضائع عاليا جدا الوثيقة العائمة

 لتأمني ابلكامل.املؤمن له هنا أن يبلغ شركة التامني عن قيمة كل شحنة بشكل دقيق اىل أن يتم استنفاذ مبلغ ا
 لبضائع ويقوم إبصدار ول شحنات معينة من ايتعهد املؤمن لديه مبوجبه بقب، : وميثل اتفاق بني املؤمن لديه واملؤمن له الغطاء املفتوح

  وثيقة أتمني منفصلة لكل شحنة من شحنات البضائع املتفق عليها.
 حسب مدة التأمني :. 2
ائع  وتغطي الشيء املؤمن )البضاعة(لرحلة : ويستخدم يف كال من أتمني السفينة والبضائع ولكنها اكثر شيوعا يف البض وثيقة الرحلة-أ

وحىت وصوهلا اىل خمزن املستورد  اىل املخزن اي تبدأ التغطية من حلظة تركها ملخزن املصدروختضع عادة لشرط من املخزن ، معينة
  ساعة. 24عد رسوهبا ببيوما من تفريغ البضائع وابلنسبة للسفينة تبدأ التغطية من بدء الرحلة اىل ما  60وتنتهي بعد

شهرا وغالبا تؤمن أجسام السفن على  12ملا متتد ألكثر من : وتضمن تغطية موضوع التأمني ملدة زمنية حمددة و  الوثيقة الزمنية-ب
  أساس الواثئق الزمنية.

                                                             

   http://www.abahe.co.uk/notions-foreign-trade.html consulté le  24/4/2017 à 10h:55 1  

  .136ص،م2010األردن،،عمان ،الطبعة األوىل،دار وائل للنشر و التوزيع،"التأمني و إدارة املخاطر"،حريب حممد عريقات2 
  .157ص،مرجع سبق ذكره،جديد معراج3
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  د وصول السفينة اىل ميناء اي مدة التأمني متتد لفّتة أطول بع، وهي خليط من الزمنية والرحلةالوثيقة املختلطة :-ج
 التفريغ النهائي.    
 : حسب نوع السفينة اليت تغطيها الوثيقة. 3
لتأمني اذا كانت السفينة عامة )غرق ا: وهنا يضمن املؤمن نتائج األخطار اليت تقع ملوضوع  واثئق تغطي السفينة الكلية فقط-أ

  السفينة او البضاعة او تلفها ابلكامل ( حيث تصبح عدمية النفع.
ما اذا كانت السفينة من النوع الذي  : ويعرض املؤمن هذا النوع من الواثئق يف حالةالواثئق اليت ال تغطي السفينة اجلزئية-ب

 السفن الشرعية واملراكب الصغرية(يتطلب القاء جزء من شحنتها إلنقاذها .)
 املطلب الرابع: شروط التأمني البحري  

ني البحري و صياغتها يف قالب مبسط حبيث ميكن قام جممع مكتيب التأمني البحري يف لندن إبعداد جمموعة الشروط الرئيسية لألم
 1:أهم الشروط اليت يتضمنها التأمني البحري هيو ، تيعاهبا بشكل خيدم هذا النشاطللمهتمني ابلتأمني البحري إدراكها و اس

 : شروط التأمني على البضائع مع السفينة -1
ما مل تكن هذه الوثيقة عمومية أو كانت السفينة البحرية قد ، ابلوثيقةيتضمن هذا التأمني السفينة إذا مل تبلغ النسبة املئوية احملددة و 

أثناء النقل و التفريغ و ورغم ذلك فإن املؤمن جيب عليه أن يدفع قيمة التأمني ألي طرد يفقد أبكمله أثناء الشحن ، غرقت أو احّتقت
تلحق ابألشياء املؤمن عليها و اليت تكون انجتة عن  األضرار اليتملؤمن بدفع التعويض عن اخلسائر و كما يلتزم ا،  من سفينة ألخرى

أو يكون نتيجة لتفريغ يف ، حريق أو انفجار أو تصادم أو احتكاك السفينة أبي جسم خارجي مبا يف ذلك اجلليد )فيما عدا املاء(
 2ميناء اإلغاثة.

 3شروط التأمني البحري على البضائع مع عدم ضمان السفينة: -2
فإن ، م عدم الضمان هذاو ابلرغ، ال يضمن أتمني السفينة اخلصوصية إال إذا كانت السفينة قد غرقت أو احّتقت أو جنحت 

،  البحري من سفينة ألخرى فريغ أو النقلاملؤمن يلتزم بعدم دفع قيمة التأمني ألي طرد أو طرود قد تفقد أبكملها أثناء الّشحن و التّ 
ق أو انفجار أو احتكاك السفينة أبي مني لألضرار اليت تلحق ابألشياء املؤمن عليها و اليت تنشأ عن حريكما يلتزم بدفع قيمة التأ

 قوع كارثة تلجأ إليه السفينة بسبب و  أو تنشأ عن تفريغ البضائع يف امليناء الذي، مبا يف ذلك اجلليد )فما عدا املاء(، جسم خارجي
 4وثيقة التأمني ضد األخطار: شرط التأمني البحري على البضاعة يف حالة -3
 مها:و يشتمل هذا النوع من التأمني البحري  على شرطني رئيسيني و 
إال أهنا ال تشتمل ، ألشياء املؤمن عليهامبعىن ضمان مجيع اخلسائر و األضرار اليت تلحق اب، الشرط اخلاص بتغطية مجيع األخطار-أ

 ليه؛ على اخلسائر و األضرار اليت يكون سببها املباشر العيب أو التأخري أو طبيعة الشيء املؤمن ع

غري أن ، ألخطار مهما كان نوعهااإن هذه الشروط تضمن البضائع املؤمنة ضد :  الشرط املتعلق بعدم خصم أية نسبة مئوية-ب
بل ، لبضاعة موضوع العقد التامنيعة احلال عدم استثناء أي من اخلسائر اليت تتعرض هلا اشروط ضمان مجيع األخطار ال يعين بطبي

 .هناك عدد من االستثناءات اليت ال تدخل ضمن احلماية التأمينية
                                                             

 .   149-146ص ص،م1996القاهرة  الدار اجلامعية و النشر،،الدويل"التأمني "،سامي عفيفي حامت1
 . 63ص ، 2000،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،بدون طبعة ، "القانون البحري"،حممد دويدار 2
  .30ص،2000،جامعة بومرداس،،مذكرة ماجستري "أتمني التجارة اخلارجية"،ساملي حسان،بومرداسي مجال3
 . 34،ص2003طبعة ،بومرداس،مذكرة خترج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية،"التأمني البحري يف اجلزائر"،آسيا حسيب،قواسيمي مسعودة4
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 : النقل البحري للبضائعيناملبحث الثا
قات التجارية و االقتصادية بني دول لتطور العالهذا نظرا و ، ي خاصة ضروراي لقيام التبادليعترب قطاع النقل عامة و النقل البحر    

ألن خدمة النقل ليست ، اخلدمات حيث يصنف النقل البحري اقتصاداي ضمن، كما أدت بدورها إىل ازدهار التجارة اخلارجية،  العامل
 قل.حيث أن عملية تداول الثروات تتم عرب قنوات الن، منتوجا ماداي بقدر ما هي تغري ملكان السلع

أما املطلب ، ئع و خصائصهنتناول يف هذا املبحث أربعة مطالب املطلب األول نشأة و تعريف عقد النقل البحري للبضاسوف و 
لرابع أهم التشريعات اليت تنظم النقل املطلب ا، املطلب الثالث أمهية النقل البحري للبضائع و مميزاته، الثاين أنواع النقل البحري

 ية. دخلون يف العملالبحري و املتّ 
 املطلب األول: نشأة و تعريف عقد النقل البحري للبضائع و خصائصه

و نظرا للخصائص ، ن للتنقل و التجارةابعتباره أقدم وسيلة نقل استعملها اإلنسا، لقد عرف النقل البحري تطورا ملحوظا عرب العصور 
دخلني تتفاعل فيما بينها جلعل حركة التجارة سلسلة مّتابطة من املتو ذلك بتنظيم ، اليت ميتاز هبا و األمهية اليت مينحها القتصاد الدول

 .قيات و املعاهدات من أجل تنظيمهحيث وضعت جمموعة كن التفا، الدولية أكثر سهولة
 الفرع األول : نشأة النقل البحري للبضائع

، 1مع مّر األايم حىت وصل إلينا بصورته احلاليةتعود نشأة النقل البحري للبضائع إىل العصور القدمية منذ عرف الناس البحر و تطور 
إن جرأة الناس على ركوب البحر منذ قرون عديدة خلقت آاثر عّدة ومنها األعراف والعادات البحرية الناشئة على انتشار التجارة 

النقل البحري ازدهار إذ لقي ، وقد أخذت العادات واألعراف البحرية تتضح أكثر فأكثر يف العصر الوسيط، البحرية بني الشعوب
 2ولقيام احلروب الصليبية دور كبري يف ظهور النقل البحري.، اتبعا الزدهار التجارة يف املدن اإليطالية

 الفرع الثاين: تعريف عقد النقل البحري للبضائع
 عاقد البضائع حبرا إما ملصلحة املتّ بتغيري مكان ، و يسمى الناقل البحري، ميكن تعريفه أبنه: " العقد الذي مبقتضاه يلتزم أحد األطراف

 3و إما ملصلحة شخص آخر يعرف ابملرسل إليه و ذلك مقابل أجرة".، معه و يسمى الشاحن
  يعرف عقد النقل البحري أبنه: "يتعهد الناقل مبوجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر إبيصال بضاعة معينة من ميناء إىل ميناء

 4افأة له املسماة أجرة احلمولة".آخر  ويتعهد الشاحن بدفع املك
 يتطلب وجود طرفني و لكل طرف التزامه.  من خالل هذه التعاريف نستنتج أن عقد النقل البحريو 

 : خصائص عقد النقل البحري الفرع الثالث
 5يف:تتمثل خصائص عقد النقل البحري 

 ولذا ، م الشاحن بدفع األجرة املتفق عليهافبمقتضاه يلتزم الناقل ابلقيام بنقل البضاعة حبرا و يلتز ، عقد النقل البحري ملزم للجانبني
 فعنصر البضاعة و األجرة متقابلني يف العقد أي أساسني فيه؛

 عقد النقل البحري رضائي مبعىن أنه ينعقد بتطابق إراديت الناقل و الشاحن؛ 

                                                             
 . 16ص،1998،االسكندرية،دار اجلامعية جلديدة النشر،"القانون البحري"،مصطفى طه1
  .11ص ،مرجع سبق ذكره،هاين حممد دويدار2
  .139،ص1997،املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع،بريوت،،" موجز القانون البحري"هاين حممد دويدار3
  .17،18ص ص ،م20012،جامعة تلمسان،رسالة لنيل شهادة الدكتورة يف القانون اخلاص،"عقد النقل البحري للبضائع"،بسعيد مراد4
  .312،313ص ص،م2001،الطبعة األوىل،منشورات احللمي احلقوقية،بريوت،"القانون البحري و اجلوي"،علي البارودي و آخرون5
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 لشاحن إال أن الكتابة الزمة إلثباته يف لو جتاري ابلتبعية يف أغلب األحيان ابلنسبة ، للناقل عقد النقل البحري جتاري دائما ابلنسبة
  مجيع األحوال؛

 حيث يتصل النقل البحري بكافة األنشطة االقتصادية فهو العصب احملرك ، االرتباط الوثيق بني النقل البحري والتجارة اخلارجية
و اليت متتاز بقدرهتا على استيعاب    ع الدويل وسيلته السفن اليت تقوم بنقل خمتلف البضائع للسلسلة االقتصادية و يغلب عليه الطاب

  1حيث تستطيع نقل يف الرحلة الواحدة آالف األطنان. احلموالت الكبرية
  النقل البحري عاملطلب الثاين: أنوا 

 2البحري املتتابع و القطر البحري.يف هذا املطلب سنقوم بذكر أنواع النقل البحري و يتعلق األمر ابلنقل 
 النقل املتتابع البحري.-أ
 النقل املتتابع املختلط-ب
 تابعالفرع األول: النقل املتّ  

 يقوم به عدة انقلني و ينقسم إىل قسمني:
وجود خط مالحي اية إىل إسبانيا بدون جبكأن ترسل البضاعة من منطقة ،  : يكون حبراي يف مجيع أجزائه تابع البحريالنقل املتّ -أ

مث من اجلزائر إىل إسبانيا على ، سفينةفيتم النقل يف هذه احلالة على مرحلتني من جباية إىل اجلزائر على ال، مباشر بني الدولتني
 األمر ويكون هناك عقد نقل واحد يفوإذا كانت السفينة الثانية مملوكة لنفس جمهز السفينة األوىل فال صعوبة ، منت سفينة أخرى

ويكون ، را إىل التعاقد مع الناقل الثاينفإن الشاحن يكون مضط، يف حالة ما إذا كانت السفينة الثانية غري مملوكة للناقل األولأما 
  .وعمليتان قانونيتان مستقلتان، هناك عقدا نقل متتابعان

يق اجلو أو الرب يف اجلزء األخر،  طر  : هو الذي يتم بطرق خمتلفة عن طريق البحر يف جزء منه ،وعنالنقل املتتابع املختلط -ب
 لبحر من اجلزائر إىل ابريس.اكـان تكون البضاعة مرسلة من ورقلة إيل ابريس فإهنا تنقل ابلطائرة إىل اجلزائر مث بطريق 

 الفرع الثاين: القطر البحري 
 ة أخرى تقوم جبرها.ة سفينوالرسو على الرصيف و اخلروج من امليناء إىل معاون، حتتاج السفينة للدخول إىل امليناء

 د القطر البحري و يعرف كما يلي:م هذه العملية مبقتضى عقد يعرف بعقتعرف السفينة األخرية ابلقاطرة واألوىل ابملقطورة و تتّ 
 فق عليه.هو" عقد يلتزم مبقتضاه مالك السفينة جبر سفينة أخرى مملوكة آلخر نظري أجر متّ 

 مميزاته وة النقل البحري للبضائع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملطلب الثالث: أمهيّ 
اليت جتري وسط حبر ، وبقيم عالية لعمالقة اليت حتمل محوالت ضخمةظهور الناقالت او ، لتطور حركة التجارة اخلارجية ال شك أن   

 املبادالت التجارية.  أصبح ضروراي لتسهيلو ية أتمني النقل البحري للبضائع مماّ أدى إىل تزايد أمه، ميوج ابألخطار
  ة النقل البحري للبضائعالفرع األول: أمهيّ 

 3ة النقل البحري للبضائع يف:تكمن أمهيّ 
 قل السلع و البضائع إىل املكان و الزمان احملدد بني الطرفني؛ 

                                                             
  .4ص،2001،اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية،مذكرة لنيل شهادة ليسانس،"االستغالل التجاري لسفن النقل البحري للبضائع"،حمفوظي انصر1
  .326-325م،ص ص 1997،الدار اجلامعية للطباعة و النشر،االسكندرية،"القانون البحري"،مصطفى كمال طه2
 . 03ص ،2004،جامعة بومرداس،جتارة دولية،مذكرة لنيل شهادة الدراسات التطبيقية،البحري للبضائع" "التأمني،ادر ليلى 3
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 توسيع رقعة املبادالت التجارية اخلارجية بني الدول؛ 
 يساهم يف قيام رقعة تبادالت خارجية و ربط عالقات جتارية بني خمتلف الدول؛ 
 لراهنة من تطورها؛القدرة الفائقة للسفن على نقل احلموالت الضخمة اليت يستعصي نقلها ابلطائرات حىت املرحلة ا 
 نظرا للقدرات الكبرية اليت ، يلةمن البضائع عرب مسافات طو  ويسمح ابنتقال عدد كبري و ضخم، يعترب أول طريقة تستعمل يف النقل

 توفرها البواخر و السفن البحرية )القدرة االستيعابية للسفن البحرية(؛
 و ذلك ابرتفاع نسبة العالقات يف العامل؛، إن النقل البحري يعمل على رفع اإلنتاج 
 جارة اخلارجية.للتّ  ي للبضائع و دون عالقات تبادليةدون القيام بعملية النقل البحر ، من الصعب تصور اقتصاد متني 

  يزات النقل البحري للبضائعالفرع الثاين: ممّ 
يزاته من خالل الدور الذي يلعبه خاصة يف نقل البضائع يف و تظهر ممّ ، م وسائل النقليعترب النقل البحري للبضائع من أقدم و أهّ 

  1جارة اخلارجية وهي:إطار التّ 
 فالنقل ، ملستوى الدويل فهو العكسلكن على ا، بادل التجاري بني املوانئ يف نفس البلد قليل جدا ما يكونإن التّ  :احلجم الدويل

 ؛جا خلدمة دوليةالبحري هو وسيلة دولية و الناقل البحري ليس إال منتّ 
 :و ابألحرى تغري الطلب من سنة إىل أخرىثر أميكن للنقل البحري أن يتأثر ابلعوامل الطبيعية اليت ميكن أن تؤّ  االرتباط االقتصادي ،

 ؛تب عليها من آاثر على املبادالتمات وما يّتّ إضافة إىل األزمات النقدية و إجراءات احلماية املتعلقة ابلتصدير واالسترياد وأيضا االلتزا
  ّشركات النقل البحري تسرع ، ملالع : يف قطاع النقل البحري للبضائع تتفوق أمهية رؤوس األموال على عامل ة رؤوس األموالأمهي

 ؛المتالك رؤوس أموال كبرية لكي حتصل على بواخر وذلك إما ابلشراء أو االستئجار
  ّدخل الدولة لتشجيع النقل البحري إن تكاليف النقل البحري جد منخفضة عن ابقي وسائل النقل األخرى و هذا لتّ  : كاليفة التّ قل

 ا متتلك سفن و بواخر أكثر من الطائراتالبحري ألهنّ جع النقل اجلزائر تشّ  : مثال، للبضائع
 يف العملية دخلونشريعات اليت تنظم النقل البحري و املتّ م التّ ملطلب الرابع: أهّ ا

الشاحنني فيما خيص لناقلني و انجتة عن صراعات بني ا كانت،  معاهداتخالل مراحل تطوره عدة اتفاقيات و عرف النقل البحري    
 نظيمه.شريعات اليت جاءت لتّ أهم التّ  سوف نرىب يف هذا املطلو ، املسؤوليات
دخل جمموعة من األشخاص لتّ اكان ال بد من ،  كذلك من أجل محاية البضائع من األخطار اليت هتددها أثناء نقلها حبراو 

 .استمرار عالقتهم التجاريةذه العملية وذلك من أجل جناح و للقيام هب
 الفرع األول: تشريعات النقل البحري

 : هاأمهّ رزها و طرق إىل أبنظيمه وعليه إرتينا التّ ة اتفاقيات و معاهدات جاءت لتّ البحري عدّ عرف النقل 
والذي نظم من خالل أحكام ، هي اتفاقية دولية حول سند الشحن الذي يعترب مبثابة عقد النقل البحري : معاهدة بروكسل-1

ص هذه املعاهدة توحيد القواعد اليت ختو  23/02/1969واليت عدلت مبوجب بروتوكول 25/08/1925معاهدة بروكسل يف 
 2دة ألطرافه.سواء من جانب مكوانت السند أو من جانب االلتزامات احملدّ ، ترتبط بسند الشحن بني الدول املتعاهدة

حبضور  05/1978 /30التفاق عليها يف اتدعى ابتفاقية النقل البحري أو بقواعد اليت مت  : حدةم املتّ معاهدة  هامبورغ لألمّ -2
 داهنا إال يف حالة اثباته العكس و قد ركزت هذه األخرية على مسؤولية الناقل اليت ختص تلف البضاعة أو فق، دول العامل الثالث

                                                             
  .44ص،م2000،اجلزائر،جتارة دولية،مذكرة نيل شهادة ليسانس تطبيقي،"أمهية النقل البحري للبضائع يف تنمية االقتصاد الوطين"،بعرور نبيلة1
  .05ص،منشأة املعارف ابإلسكندرية،بدون طبعة،األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع" "اتفاقية،كمال محدي  2
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  1بروكسل اليت كان فيها إجحافا يف حق دول العامل الثالث. أو يف حالة القوة القاهرة و هذا خالفا عن معاهدة
تنص هذه االتفاقية على املواصفات الواجب توفرها يف احلاوايت و الطريقة اليت توفقها  :املتعلقة ابحلاوايتاالتفاقية اجلمركية -3

وذلك من قبل اجلمارك ويتم ترصيد احلساب أثناء ، حيث يسجل التداول يف سجل ابحلساب املفتوح، تداوهلا بني البلدان املتعاقدة
يتم إلصاق ، عد املصادقة على قبول احلاوية للتداول وبعد مطابقتها للشروط حسب ما هو وارد يف املواد السابقةعملية التصدير فب

وأخريا عبارة قبلت ، الرقم التسلسلي، سنة القبول، سم حتمل البلد الذي سجلت به 20قطعة حديدية على احلاوية ذات مقياس 
  2للنقل حتت املصادقة اجلمركية.

 دخلون يف عملية النقل البحري للبضائعالثاين: املتّ الفرع 
قدة وسلسلة مّتابطة تسعى دائما ءا يف حالة التصدير او االسترياد هي محاية متفاسو لضمان محاية البضائع املنقولة حبرا 

دمي خدمات برية ذات أثر يقوموا بتقلّتقية التجارة اخلارجية و هلذا من الضروري وجود أشخاص بريون ال يعملون على ظهر السفينة ل
 : فعال يف حتسني التجارة اخلارجية ويتمثلون يف

  : املرشدون ووكالء السفن و البضائع-1
: وهو الشخص الذي يدل رابن السفينة على خط السري الواجب اإلتباع لدى الدخول إىل امليناء أو اخلروج  الدليل أو املرشد-أ

منه والسبب الذي يستدعي وجود نظام إرشاد هو أن املوانئ تزخر ابلصخور و الشعاب مما يعرقل سري السفينة ويزيد من إمكانية 
  3 يسعى الرابن ابملرشد ليدله على عوائق ومسالك امليناء.لذا ، تعرضها للخطر فيما لو اصطدمت هبذه العوائق

ذو خربة يعمل مبقتضى عقد يربمه ، الوكيل هو شخص مستقل متخصص :  لوكيل أو املؤمن على السفن ) أمني السفينة(ا-ب
و حتصيل أجرة النقل     مع الرابن يسمى )عقد أمانة السفينة ( ويكون وكيال عنه يف تسليم البضائع ألصحاب احلق يف استالمها 

   4 وهو يستلم البضائع من الرابن فور وصوله إىل امليناء ويستطيع أن يقوم أبعمال الوكالة لعدد من الزابئن.
 و يلتزم أمني السفينة القيام ابألعمال اآلتية: 

 ء الوقود وقطع الغيار؛رايقوم ابألعمال املتعلقة ابحلاجات املتعددة للسفينة والرحلة ما مل يقم هبا الرابن نفسه كش  
  ند الوصول ويلتزم ابحملافظة على عتسليم البضائع لشحنها يف السفينة عند االنطالق وتسليمها ألصحاهبا بعد تفريغها من السفينة

  البضائع يف كل احلاالت؛
 ؛ويتحقق من صحة التسليم للمرسل إليه دون غريه، يقوم حببس البضائع ضماان الستفاء دين األجرة 
 أتخره عن تسليم البضاعة أو عدم  يقوم ابملطالبة أبجرة النقل وكيال عن الرابن والوكيل مسؤوال أمامه عن األخطاء الشخصية مثل

 احملافظة عليها بعد تسلمها.
لنسبة يقوم أمني احلمولة بنفس الوظيفة اليت يقوم هبا أمني السفينة ولكن اب:  الوكيل أو املؤمن على احلمولة )أمني احلمولة(-ج

فهو وكيل املرسل إليه يف استالم البضاعة من الرابن أو من أمني السفينة حلساب الشاحنني ويف دفع األجرة املستحقة ، املرسل إليه
  5.عليهم

                                                             
1 Khalifa et Kamel Mohamed," guide de transport international de marchandise", edition 

dahleb,Alger,1999 p 60.  
2A ,Boumaar, « les assurances et transport maritime international des marchandise », 

séminaire, p12.  
 . 14ص،2013،وزو يتيز ،جامعة مولود معمري،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون،"مسؤولية الناقل البحري للبضائع"،رشيد الواحد 3
  .100-98ص ص ،2008،اجلزائر،علوم اقتصادية،شهادة دكتورة،"مردودية املؤسسات املينائية"،ربيعة محالوي4
 .     295ص،2011،لبنان،بريوت،منشورات احلليب احلقوقية،بدون طبعة،""القانون البحري و اجلوي،حممد السيد الفقي5
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تسليم البضاعة ال تتم بني  أي ان عمليات، وجرى العمل على ان يكون وكيل محولة واحد وممثل جلميع أصحاب البضائع املنقولة
ويلتزم أمني احلمولة ابعتباره ممثل للمرسل إليه. إمنا بني أمني السفينة ابعتباره ممثل للرابن و أمني احلمولة، واملرسل إليه مباشرة الرابن 

 : ابلقيام ابألعمال اآلتية
 طابقتها للبياانت رود والكمية ومدى متسليم البضاعة بعد تفريغها من السفينة والتأكد من حالتها اخلارجية وشكلها الظاهر وعدد الط

 الواردة يف سند الشحن؛
 حرير االحتجاجات اليت يفرضها فإذا كشف عجزا أو تلف ابلبضاعة عند تسلمها وجب ان يقوم بت، احملافظة على حقوق املرسل إليه

  القانون ويعلم املرسل إليه حبالتها؛
 .دفع أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها او بعضها عند الوصول 

 : ن اآلخرون يف عملية النقل البحرياملتدخلو -2
معتمد لدى اجلمارك مكلف خبدمات  ميكن أن يكون وكيل، : يعترب القائم ابلعبور أساس وساطة عمليات النقل القائم ابلعبور-أ

ابستالم البضائع و يقوم حلساب موكله  كما يعرف على أنه وكيال لقاء أجرة،  التأمني يف إطار واثئق بوليصة التأمني ملختلف الشاحنني
  إبمكانه ان يكون:، نمن الناقل البحري و إبمتام املعامالت اجلمركية وحتدد مسؤولياته حسب العقد املربم مع الزبو 

 : يعرف وكيل النقل عل انه " الشخص املادي أو املعنوي يلزم حتت مسؤوليته   1من قانون اجلمارك 17حسب املادة  وكيل نقل  
اشّتاك ، املشّتط يف عمله و، اخلاص لنقل البضاعة لفائدة زبون ويف إطار احّتام الشروط يف القانون التجاري و ابمسه

  العون البحري و السمسار".، خدماته مع متدخلني آخرين مثل املناولة يف امليناء
ام بعقد جتاري يشّتط موافقة جملس بل القيوق، تكمن مهامه يف العمل التفاوضي اجلزايف على األحجام و العينة للبضائع مع الزابئن

 لتنظيم و الصرامة يف العمل.ا، التأمني، السرعة، للتحكم يف جممل املؤشرات اليت متثل الكميات لنوعية النقل خاصة يف الثمن
 للمكلف كما ميكن ،  ألخرىاوتفريغ  البضائع فهو غري مسؤول عن أعمال ، الشحن، : إن عمله حمدد ابإلرسال وكيل ابلعمولة

  لية التفريغ.ابلعبور القيام مبهمة استقبال البضائع ووضعها على ظهر السفينة أو تسليمها ألصحاهبا بعد عم
 ارك يعمل لفائدة زبون معني بوكالة : هو شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطه ابعتماد من إدارة اجلم الوكيل املعتمد لدى اجلمارك

 رك لصاحل السمسار البحري.راقبة اجلمارك وخمتلف املهام لوضع ضمان أمام إدارة اجلماويقوم إبجراءات وضع البضائع حتت م
   2: : تتمثل اهليئات فيما يلياهليئات  -ب
 مالحية وسكك حديدية وطرق وتتمثل  : يعترب امليناء نقطة وصل بني وسائل النقل البحري ووسائل النقل الداخلي من قنوات املوانئ

 مهامه فيما يلي:
 لشحن و التفريغ للبضائع؛اتسيري و مراقبة العمليات الربية و البحرية املرتبطة ابلعبور يف امليناء  و تسهيل عمليات -
ريغ بطريقة جيدة و لتفادي أي متابعة عملية مناولة البضائع مع وكالء السفن و التنسيق معهم إلمتام عملية الشحن أو التف -

  مشكل.
 وإعداد التشريعات والتعريفات ، املصدرة ك تتوىل من جهة استفاء الرسوم املتوجبة عن البضائع املستوردة و: إن إدارة اجلمار جلمارك ا

 : هي تقوم ابلعمليات اآلتيةفومن جهة أخرى هي املسؤولة عن تصدير البضائع بصورة خمالفة للقانون وهلذه الغاية ، اجلمركية

                                                             
  من قانون اجلمارك. 17املادة  1
ص ،2002،اجلزائر،س، كلية علوم اقتصادية التجارية و علوم التسيريمذكرة خترج ليسان،"دور تسيري احلاوايت يف ترقية النقل البحري"،قيبوعة مرمي 2

 .62،27ص 
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       ألحكام النظام اجلمركي تتأكد مصلحة اجلمارك من الشروط املطلوبة يف بيان العبور ووحدات النقل و البضائع وذلك وفقا -
  و اإلجراءات اجلمركية يف مكتب الوصول؛  

  تدون اجلمارك على بيان العبور اتريخ تقدمي وحدة النقل ونتائجها تعود إىل الشخص املصرح. -
 ( املقاول البحري )فع البضاعة على ظهر السفينة )الشحن( : هو مؤسسة تتوىل األعمال املادية الالزمة لر  متعهد الشحن و التفريغ

 روافع أو ما مياثلها.دوات خاصة كالأبأو إنزاهلا منها )التفريغ ( ويستعان يف ذلك بعمال متخصصني يف كل مينائهم و

  يف عقد التأمني البحري : أتمني البضائعلثاملبحث الثا
تكون إما خسارة  ، خسائر متنوعة مما ينجم عنها، عرض البضاعة أثناء نقلها حبرا ملختلف األخطار البحرية بكل أنواعهاتتّ 

، عرض جزء من البضاعة للتلفتأو جزئية أي ، كلية وذلك بتعرض البضاعة للفقدان الكلي أو تعترب يف حكم اهلالكة أو املفقودة
عالقات التجارية بني خمتلف زيز الو ضمان استمرار عمليات التصدير و االسترياد لتع، تدخلت آليات التأمني من أجل محايتهالذلك 
 .الدول

 املطلب األول: املخاطر البحرية اليت تتعرض هلا البضاعة و خسائرها 

و كذلك قد ما يدفع ، و هالكمن أضرار أأو محولتها ، املخاطر البحرية هي كل ما يطرأ أثناء رحلة السفينة على هيكلها
انت أضرار أم نفقات فهي نوعني: كو اخلسائر البحرية سواء  ، التأمني سالمة الرحلة البحرية من نفقات استثنائية أو غري مألوفة

 خسارة كلية و خسارة خاصة.
 : املخاطر البحرية الفرع األول 

 تعريف اخلطر البحري : -1
، املالحة البحرية أو عن العمليات التابعة للرحلة البحرية ويشمل أي خطر تتعرض له السفينة نفسهاهو اخلطر الناشئ عن و 

بشرط حتققه على سطح ، كذلك  يؤمن على اي خطر تتعرض له البضائع املشحونة على هذه السفن خالل عملية النقل البحري
البضائع ميكن االتفاق على ان تضمن شركة التأمني اخلطر الذي  البحر وجيوز أن ميتد للخطر الربي )يف حالة التأمني البحري على

 1يلحق ابلبضاعة قبل إجراء عملية الشحن أو بعد تفريغها يف ميناء الوصول(. 
سواء كان اخلطر انشئا عن ، يشمل اخلطر يف التأمني البحري األخطار اليت يتعرض هلا الشيء موضوع التأمني أثناء وجوده يف البحر

 2على أن يكون البحر هو مكان احلدوث.، ذاته أو كان انشئا عن سبب آخر فعل البحر
 الفرع الثاين: أنواع اخلسائر البحرية:

 3هناك نوعني من اخلسائر البحرية و مها اخلسارة الكلية و اخلسارة اجلزئية.
 : اخلسارة الكلية-1

 لك اخلسارة بدورها إىل نوعني:وهي تعرض البضاعة للفقدان الكلي أو تعترب يف حكم اهلالكة أو املفقودة كليا و تنقسم ت

                                                             
 . 25،ص1999مذكرة لنيل شهادة الليسانس ،املدرسة العليا للتجارة ،اجلزائر،،خماطر النقل البحري و الوقاية منها" "أتمني،بورزام زهري1
    15ص،مرجع سبق ذكره،حريب حممد عريقات 2
 . 169-158مرجع سبق ذكره ،ص ص ،جديدي معراج 3
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حيث يصبح خمتلفا عن الشيء املؤمن ، ما: تظهر اخلسارة الكلية يف هالك الشيء هالكا ات اخلسارة الكلية احلقيقية أو الفعلية -أ
ن يف حالة وجود شحنة من و تضرر الشاي برائحة الصابو ، حتجر اإلمسنت من جراء تعرضه للماء، مثل احّتاق البضاعة، عليه

 الصابون ابلقرب من شحنة الشاي ........و اخل.
ليت تنفق إلنقاذ البضاعة تزيد عن قيمة تظهر اخلسارة يف حالة ما إذا كانت املصاريف ا اخلسارة الكلية احلكمية التقديرية : -ب

لرغم من عدم هالك الشيء موضوع حيث أن املؤمن له اب، ن عليه بعد إنقاذه و يطلق عليها أحياان خسارة كلية جتاريةالشيء املؤم
جز السفينة أبمر قضائي بشرط أن حالتأمني أو فقده فقدا كليا إال أنه يعترب أن هناك خسارة كلية حقيقية ال ميكن تفاديها مثل 

 ائي مشموال ابلتأمني.يكون السبب الذي أدى إىل احلجز القض
 :  نوعنيهي اخلسائر اليت تلحق أبحد أطراف الرسالة البحرية و تنقسم إىلو  : اخلسائر اجلزئية   -2
متسببة عن خطر ، شيء املؤمن عليهاخلسارة اخلصوصية هي خسارة جزئية لل اخلسارة اجلزئية اخلصوصية )السفينة  اخلاصة(:-أ

لسفينة نتيجة عيب اتعطل ، مثال تعرض جزء من البضاعة للتلف، ص املعين هبا فقطأي أهنا خسارة ختص الشخ، مؤمن ضده
 ميكانيكي.

ا عقب إجراء يقوم به رابن السفينة اليت ختص اخلسارة العامة و يكون سببها أو نشأهتو  : اخلسارة العامة )السفينة العامة(-ب
ية خسارة مشّتكة يتم توزيعها و تعترب اخلسارة العموم، الغرضو تشمل أي مصروفات التضحية بذلت هلذا ، بقصد السالمة العامة

 افة املشّتكني يف الرحلة البحريةعلى ك
 املطلب الثاين: اإلجراءات املتخذة يف حالة وقوع احلادث

علي ومن بينها هناك التزامني أساسيني جيب ، هناك جمموعة من االلتزامات اليت تقع على مستقبل البضاعة عند الوصول دائما
واثنيا التصريح بوقوع احلادث و كل اإلجراءات التحفظية )إنقاذ ، أوال يقوم بدفع قسط التأمني، املؤمن له أن يقوم هبا اجتاه املؤمن

 1األشياء املؤمنة حقوق الطعن ضد الناقل(.
  التصريح ابحلادث و اإلجراءات التحفظية:-1
الل سبعة أايم األوىل اليت علم فيها خ أو النقص يف البضاعة ، ابلتصريح ابألضرارجيب أن يقوم املؤمن له  : التصريح ابحلادث -أ

  ابلضرر.
مبجرد ، بتبليغ املؤمن عن كل حادث ينجر عنه الضمان، تقول :"يلزم املؤمن له 07-99األمر  05من الفقرة 15وحسب املادة 

ه أن يزوده جبميع اإلضافات الصحيحة وعلي، أو القوة القاهرة، ئةإاليف احلاالت الطار ، ويف أجل ال يتعدى  سبعة أايم، اطالعه عليه
  كما يزوده بكل الواثئق الضرورية اليت يطلبها منه املؤمن".،  اليت تتصل هبذا احلادث و مبدته

طريق  أو ممثلة عن، تبليغ الناقليقوم املرسل إليه ب، أو نقص يف البضاعة عند استالمها، يف حالة وقوع أضرار:  التحفظات-ب
، أو أضرار للبضاعة، ت اخلسائرمن القانون البحري اجلزائري :"إذا حصل790خيربه فيها وقوع احلادث  حسب املادة ، رسالة حتفظ

و إذا مل يتم ذلك تعترب البضائع ، لبضاعةأو ممثله كتابيا يف ميناء التحميل قبل أو يف وقت تسليم ا، يقوم املرسل إليه بتبليغ الناقل
  ما مت وضعها يف وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس". مستلمة حسب

 
 
 

                                                             
 م.2013مارس  6ل ه،املوافق 1434ربيع الثاين  23يف  الصادرة،13اجلريدة الرمسية العدد  1
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 مكوانت ملف املطالبة  ابلتعويض:-2
وتتكون الواثئق املكونة هلذا امللف ، بصفته هو مستقبل البضاعة، عموما ما تقع مسؤولية  حتضري هذا امللف على املستورد

 1يف:
حتمل هذه الواثئق معلومات ، وجود األضرار خيربهم  فيها عن، يف الناقلاو ممثلة ، هذه الوثيقة يرسلها املرسل إليه :رسالة التحفظ-أ

 طبيعة البضاعة. ، عدد الطرود ووزهنا، سند الشحن، عن الباخرة
، حيث تكون هناك قائمة للخرباء، قدة معهايقوم املؤمن له بدعوة أحد اخلرباء املتعمدين لدى شركة التأمني املتعا  :تقرير اخلبري-ب

 ين لدى الشركة.أو املعتمد
ديد ألمهية األضرار بتقديره للخسائر و إعطاء األسباب و حت، يكمن دور اخلبري يف مجيع التوضيحات الدقيقة املتعلقة إبثبات احلادث

 قدمي تقريره.تتكون له مدة أقصاها شهر إلهناء و ، اليت تقوم على أساسها حساب التعويضات امللزمة، الالحقة
ن إنزال البضاعة وهذا يف حال املكان علي أن اخلبري ملزم ابلتقرير خالل ثالثني يوما م، وط العامة للبوليصةمن الشر 19تنص املادة 

يوم بعد تقرير اخلبري طبقا للمادة  15قصاها فيلزم مبدة أ، أما إذا كان املكان املرسل إليه النهائي هو املخزن، املرسل إليه هو امليناء
 . من الشروط العامة للبوليصة18

وهي تدفع ، ثبات  أن اخلطر بصفة فعليةو هذه تسمح إب، هذه الوثيقة إجبارية يف بوليصة االشّتاك للتأمني اإلشعار ابلتأمني:-ج 
 من طرف املؤمن له مع وثيقة التصريح ابحلادث يف آن واحد.

وهي تسمح ، حق الدفع يف البنكتست حيث، حتدد فيها  طرق و شروط الدفع، هذه الوثيقة يصدرها البائع الفاتورة التجارية :-د
 للمؤمن له معرفة القيمة احلقيقية للبضائع ابلنسبة للقيمة املؤمن عليها.

هي التعبري الرقمي و ، لتعويضااحلساب املطالب به يف يكشف فيها عن ، هي فاتورة يصدرها املؤمن له:  فاتورة األضرار -ه
 للخسائر و األضرار امللحقة إثر احلادث.

وتعترب ، صد نقلها عن طريق البحرت فيها بقاستالم الناقل للبضائع اليت ذكر  ىتشكل وثيقة الشحن اإلثبات عل:  الشحنسند  -و
وكذلك ، كمية البضاعة املنقولة  ى طبيعة وميكن للمؤمن من خالل هذه الوثيقة االطالع عل، ا كسند حليازة البضائع واستالمهاأيض

 .للمؤمن إجراءات الدعوة ضد الناقل يف حالة ثبوت مسؤوليته املعلومات املتعلقة ابلناقل وتسهل
 يل السفينة. تسلم من طرف وك، تطلب هذه الشهادة لتربير الضياع الكلي للبضاعة : شهادة عدم االنزال-ي
 2:توجد طريقتني للتسوية و مها :  تسوية اخلسائر و االضرار-3
 تسوية اخلسائر عن األضرار: -أ
  عن احد احلوادث املؤمنة يف عقد التأمني. او التالفة اثناء عملية النقل الناجتة، : وهي ختص البضاعة املتضررةاخلاصةتسوية األضرار 
 يف حالة الضياع و ، قيم املؤمن عليهاية جملموع الاخلسارة تكون مساو ، : يف حالة الضياع الكلي للبضاعةيف حالة التلف أو الضياع

وع اخلسائر ابلنسبة للكمية املشحونة يف وحتديد جمم، يتم ذلك بتقييم البضاعة السليمة، تقرير أمهية اخلسارةيلجأ املؤمن اىل ، اجلزئي
 ملشحونة(. بداية الرحلة )نالحظ هنا أمهية الواثئق كوثيقة سند الشحن اليت تسمح مبعرفة كمية البضاعة ا

 :األضرار مبقارنة قيمة البضائع يف حالة اخلسارة بقيمتها  تقول أن :"تقدر07-99يف األمر144حسب املادة  يف حالة األضرار
 ة املؤمن عليها. يطبق معدل نقص القيمة احملسوبة هبذه الطريقة على القيم، ي ساملة  يف نقص الزمان واملكانوه

                                                             
 .24،ص م1999،جامعة اجلزائر،التجارية و علوم التسيري كلية العلوم االقتصادية،"التأمني والتأمني البحري"،إسطنبول حمي الدين،مغاري بشري1

  2 مغاري بشري إسطنبول حمي الدين، مرجع سبق ذكره ص25
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  املطالبة ابلتعويض.  حيتويها ملفيوم اليت أتيت وراء دفعه للواثئق اليت 30يتم تعويض املؤمن له خالل ، ويف حالة ثبوت احلادثة
 ليت تتسبب يف هذا النوع من احلوادث.وهذا راجع للعوامل ا، : إن تسوية األضرار املشّتكة أتخذ وقت كبريتسوية األضرار املشرتكة 

 ا فيما بعد دفع مكمل و هنائي.أي دفع جزء من التعويض مث يتبعه ، هلذا الغرض تتم يف البداية عملية التسوية مبشاركة مؤقتة
  :التسوية عن طريق التخلي -ب

، أو اليت ضاعت كليا، عة املتضررةالتسوية عن طريق التخلي هي طريقة تسمح للمؤمن له ابملطالبة من املؤمن اجملموع الكلي للبضا
 ابملقابل حتويل حقوق امللكية من املؤمن له إىل املؤمن. 

مع ، رى كاحلروب ....اخلألخاألضرار املشّتكة و بعض األخطار افهي تستعمل يف حاالت ، هذه الطريقة خاصة ابلتأمني البحري
 أو الضياع الكلي للبضاعة. االحتفاظ 

أشهر يف  6و، شهر يف احلالة العاديةأ 3و هذا منذ ، هذه اإلجراءات تستطيع أن تتم إذا كانت الباخرة الناقلة مل تظهر عليها أخبار
 حالة وقوع حرب.

  حتديد القيمة املؤمنة للبضاعة : املطلب الثالث
إذا كان املستورد ليس له ، صةمن الصعب علي املستورد حتديد مبلغ الضمان الواجب اكتتابه من أجل محاية إرساالته اخلا

تعويض كل اخلسائر املعرض هلا  يعمل علي، حيث أن االستخدام الفعال لواثئق التأمني البحري، معرفة كافية يف ميدان التأمينات
 لوثيقة التأمينية. املؤمن له ال يعوض إال جزئيا عن اخلسائر املغطاة يف ا، على أساس القيمة املؤمنة غري كافية

 :  القيمة املؤمنة ضمن وثيقة أتمني مفتوحة-1
، مةو الوثيقة العائ، أو واثئق االشّتاك، هي عبارة عن واثئق أتمني مفتوحة، إن معظم التأمينات البحرية املكتتبة اليوم

هذه %10فالقيمة املؤمنة عليها تكون دائما مصرحة من طرف الوثيقة و كقاعدة عامة تتناسب مع أسعار البضائع احملررة بزايدة 
كمصاريف النقل الداخلية يف بلد الوصول و التكاليف املصرفية و بقدر آخر ،  الزايدة متثل املصاريف اليت ال تدخل يف تركيب السعر

  1حيث تصل للميناء ساملة.، املورد لتحقيقهالربح الذي يطمح 
  : بند زايدة القيمة-2

فهو يرغب ، وع  تقلبات متكررةالقهوة ...إخل أبسعارها احلالية هي موض، السكر، إن استرياد املواد األولية مثل القطن
عويضات عن األضرار الناجتة عن التوهذا من أجل احلصول علي ، بدون شك أتمني كل زايد يف قيمة البضاعة اليت تنتج أثناء النقل

  اخلسائر اليت تلحق ابلبضاعة وفقا لقيمة االستبدال.
حمسوب علي رأس السعر األعلى  هذا الغرض احتمال بند زايدة القيمة اليت من خالهلا التعويض يف حالة اخلسائر و الضرر سيكون

 .للبضائع املسعرة أثناء الرحلة
 : معدل التبدل )التحول(-3

  ، ة ما إذا كانت الفاتورة التجاريةاإلجراءات املتعلقة ابلقيمة املؤمن عليها جيب أن تصرح أيضا علي معدل التحول املطبق يف حال
 قد مت إعدادها يف إطار معدالت صرف خمتلفة.، و الوثيقة التأمينية 

 : تكلفة أتمني النقل-4
ا حسب نوع البضاعة أتمني النقل ليست منوذجية فهي تتحدد عمومفان تكلفة ، عكس معظم أصناف أقساط التأمني األخرى

  وكذلك حسب املؤمن.، و حسب تقدير اخلطر، املنقولة
                                                             

 .  37ص،مرجع سبق ذكره،سامي حسان،بومرداسي مجال 1
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 : معدالت أتمني النقل-5
 : تتحدد معدالت أتمني النقل على أساس ثالث معايري هي 
 املشاركة يف صندوق االحتياط هليئة التأمني؛ 
  برام الصفقة؛ املصاريف العامة العادية هليئة التأمني اىل غاية اتريخ اتغطية من جهة النفقات اإلدارية و 
 تياطات و املصاريف اليت تصاحبها.كلفة االحت 

 عويضات يف التأمني البحرياملطلب الرابع: تسوية التّ 
لصاحله  يّتتب علي حتقق األخطار اليت تّتتب عليها البضاعة املنقولة حبرا موضوع عقد التأمني و استحقاق املؤمن

ويف  هذه حالة حيق للمؤمن له مطالبة شركة التأمني  ، أو أضرار نتيجة وقوع هذه األخطار، كلما حلق بضاعته من خسائر،  تعويضات
 1هي:مني البحري وفق عدد من اخلطوات و تسيري عملية تسوية التعويضات يف التأو ، املصدرة لوثيقة التأمني ابلتعويض

ط إمتام هذه األخطار مبجرد علم املؤمن دها شركة التأمني البحري املصدرة للوثيقة و احملدد هبا ويشّت يتم إبالغ اجلهة اليت حتد-1
ة التأمني البحري املؤمنة على البضاعة ليقوم مندوب شرك، و املؤمنة عليها، لصاحله مبوعد وصول السفينة الناقلة للشحنة اململوكة له

يت حلقت ابلشحنة املؤمن عليها أثناء الرحلة و حتديد األضرار ال، ت الكفيلة ملنع زايدة اخلسائرمبراقبة تفريغ البضاعة و اختاذ اإلجراءا
 حن البضاعة حبرا(.)قبل القيام بشومتييزها عن األضرار اليت حلقت ابلشحنة أثناء رحلة النقل الداخلي ، البحرية

 زينها ابملخازن اجلمركية. ويهدف هذ اإلجراء ايل كتابة تقرير املعاينة االبتدائي مثبتا حاالت الشحنة عند التفريغ و خت
، ويف هذا اخلصوص، شحنة املؤمن عليهااليت أصابت ال و التعويض عن اخلسائر، اخلطوة الثانية يف تقدمي مستندات املطالبة لتتمث-2

ومع ، ع اخلسائر املطلوبة تعويضهاأبن املستندات اليت تلزم لدراسة أي مطالبة ختتلف ابختالف نو ، امةفإنه ميكن القول كقاعدة ع
 هذا ميكن حتديد أهم املستندات اليت تلزم إلرفاقها ابملطالبات التعويضية بصفة عامة.

 2:  الفرعية التالية ستندات ميكن توضيحها  يف اخلطواتوهذه امل 
  لي البياانت الواردة  بباقي املستنداتومطابقتها ع، وذلك من أجل مراجعة البياانت الواردة هبا التأمني البحري:تقدمي أصل وثيقة ،

  وتقرير املعاينة النهائية. ، سند الشحن البحري، وهي فاتورة البضاعة
وفاتورة ، ل من بوصلة الشحن البحريبك و مطابقتها للبياانت الواردة، بعد التأكد من سالمة البياانت املدونة أبصل وثيقة التأمني

، مدي تغطيتها للخسائر املطلوبة تعويضهاو ، وبعد ذلك جتري املراجعة الدقيقة للشروط الواردة يف وثيقة التأمني، املؤمن عليهاالبضاعة 
 وهذه املراجعة تتم من خالل االطالع على أصل  وثيقة التأمني البحري .

 وتستهدف ، سليمها يف ميناء الوصولوتعهدها بنقلها وت، عن استالم شركة املالحة البحرية للبضاعةالذي يعرب  :سند الشحن البحري
 قة التأمني.هذه اخلطوة الفرعية مطابقة البياانت الواردة  بسند الشحن البحري مع البياانت الواردة بوثي

 ملقارنة ، تسوية تعويضات التأمني البحريلوتعترب من بني املستندات الواجب تقدميها  : فاتورة البضاعة أو فاتورة الشراء اخلارجية
ولتقدمي ، أو أقل، أو بقيمة أكرب، ناسبةمقد أمن علي الشحنة بقيمة  وملعرفة إذا كان املؤمن له، القيمة الواردة هبا مع مبلغ التأمني

  والتعويض املستحق عليها.، سارةقيمة اخل
 
 

                                                             
 1.  30م،ص 2003"،مذكرة نيل شهادة ليسانس تطبيقي،جامعة الجزائر،التأمين البحري للبضائعنوال،"بن خالد  1
  .163صحامت سامي عفيفي،مرجع سبق ذكره،2
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 حيث أن البياانت الواردة ، ل علي شهادة مجركية حبالة الشحنةوتستخدم هذه القسيمة يف احلصو :  قسيمة توريد الرسوم اجلمركية
، املؤمن عليهاهبا هي اليت ميكن للجمارك من إصدار الشهادة اليت مبوجبها ميكن الرجوع على شركة املالحة البحرية الناقلة للشحنة 

اليت تبني قيمة البضائع اليت وردت فعال ومسدد عنها ، ركية من واقع االستمارة املصرفيةليت سدد عنها رسوم مجوميكن معرفة القيمة ا
 رسوم مجركية. 

 ملتعاقد عليهايصدر من البنك لتحويل العملة الالزمة إيل اخلارج للوفاء بقيمة البضاعة ا، عبار عن مستند:  االستمارة املصرفية ،
 ، ليت وردة فعال علي هذه االستمارةوتقوم السلطات اجلمركية إبثبات البضائع ا، االستمارة بياانت الشحن وقيمتها وتتضمن هذه

 غرض التأكد من املبالغ اليت حولة ووردت هبا البضاعة فعال.ب
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 اخلالصة:
كفل من خالهلا األخطار حمّتملة تّ ي هنواعأ مبختلفتأمني الظهر ، مع تزايد حاجة األفراد إىل احلماية من أخطار مّتعددة         

 ومن بني هذه االخطار جند األخطار البحرية اليت يغطيها الّتأمني البحري.، الوقوع
مقابل احلصول على تعويض عند حدوث ، الّتأمني البحري هو ذلك العقد الذي يلتزم فيه املؤمن له بدفع أقساط للمؤمنف     

أهم  والذي يعدّ قطاع النقل البحري للبضائع من بينها هامة يغطي هذا التأمني عدة قطاعات  ،تنشأ عن األخطار البحريةخسائر 
أقل تكلفة  ، الوزن الكبريابعتباره األنسب لنقل البضائع ذات احلجم و ، فهو حمل اهتمام كل الدول البحرية، ركائز االقتصاد ألي بلد

 من النقل اجلوي و الربي.
جارة اخلارجية أكثر جلعل حركة التّ ، فاعل فيما بينهادخلني تتّ إن النقل البحري للبضائع سلسلة مّتابطة و متكاملة من املتّ         

لسرعة سراين  و، و تسهيل عمليات التصدير و االستريادم التبادل التجاري فبتوفري شركات النقل البحري لوسائل النقل يتّ ، سهولة
خذة و حترير واثئق كال حسب ختصصه لتسهيل اإلجراءات املتّ ،  ....اخل، ماركاجل، املرشدون، هذه العملية يتدخل كل من الوكالء

 الالزمة.البحري  التأمني 
و من ، ارجيةو ذلك ابعتباره عصب حركة التجارة اخل، و لقد ارأتينا يف هذا الفصل لدراسة أتمني النقل البحري للبضائع       

 .الدراسة سنتطرق له يف الفصل الثاين من هذوهذا ما ، خالل الدور الذي يقوم به
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 متهيد :
تبادلية  اخلارجية بعالقة جارةالت   حبركةل البحري ويرتبط النق ،ادل التجاري الدويلة التب  قل البحري على عملي  ة الن  تكمن أمهي           

 مل. خمتلف دول العاتصدير بنيادة الحتية لتنمية حركة الصادرات والواردات واعوالقاعدة الت  ة كيزة االساسي  وثيقة ألنه الر  

العامل دول  ني خمتلفئع بقل البضانامكانية فريغ ازدادت فكلما تطورت وحتسنت وسائط النقل البحري وموانئ الشحن والت         
 يدة.جدرية منافذ واسواق جتا تشار واجياداالنحركة التجارة اخلارجية وهتيأت هلا املزيد من  وتوسعت

خلارجية، اجارة لت  ول اعموميات ح املبحث األول ،ثالثة مباحث طرق يف هذا الفصل إىلد سوف نت  ويف هذا الصد  
ل للبضائع يف تسهي ل البحريني النقدور أتمأما املبحث الثالث فيتضمن عالقة التجارة اخلارجية ابلنقل البحري املبحث الثاين 

 اخلارجية.التجارة 
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 حول التجارة اخلارجية: عموميات ألولاملبحث ا
من الفائض تخلص تما أهنا كية،  حلاجات احمللإن اهلدف األساسي للتجارة اخلارجية هو توفري السلع واخلدمات لتلبية ا

نتناوله يف ستعيقها وهذا ما  اكل اليتن املشوابلرغم من أمهية التجارة اخلارجية إال أن هناك العديد معن طريق املبادالت التجارية، 
 .كل اليت تواجههلى املشا عنتعرف سمصطلحاهتا ويف األخري رة اخلارجية وأمهيتها مع ذكر مبحثنا هذا حيث سنقوم بتعريف التجا

ا عن بقية ن تستقل ابقتصادهأدولة ما لكن ، فال ميال يتصور العامل من غريها اليوم دول حقيقةيعد التبادل التجاري بني ال          
طالب: مث إىل ثالثة ملبحيم هذا ا تقسمتالعامل سواء كانت متقدمة أو انمية، ولذلك ونظرا ألمهية التبادل التجاري اخلارجي، فقد 

املطلب الثالث  ، أمايتهامهو  ارجيةالتجارة اخلأسباب قيام  الثاين يشملاملطلب ، التجارة اخلارجيةماهية يتضمن  املطلب األول
 .التجارة اخلارجيةمصطلحات 

 التجارة اخلارجية : ماهيةاملطلب األول
 يلي:هناك عدة تعاريف للتجارة اخلارجية منها ما 

اخلدمات بني الدول يف شكل صادرات " متثل أهم صور العالقات االقتصادية اليت جيري مبقتضاها تبادل السلع و  -1
 1وواردات"

 ،اخلدمات، النقود ،السلع املادية، هي "عملية التبادل التجاري اليت تتم بني الدولة ودول العامل وتشمل عملية التبادل -2
  2األيدي العاملة".

  .3من الصادرات والواردات املنظورة وغري املنظورة كلهي   -3
صورها الثالثة املتمثلة يف انتقال السلع و األفراد و رؤوس األموال، تنشأ بني أفراد يقيمون املعامالت التجارية الدولية يف  -4

  4يف وحدات سياسية خمتلفة أو بني حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية خمتلفة.
دول، هبدف حتقيق  ة بني عدةهي عملية التبادل التجاري يف السلع و اخلدمات و غريها من عناصر اإلنتاج املختلف  -5

  5متبادلة ألطراف التبادل. منافع

 واء يف صور سلع س ،ارجيري اخلمن التعاريف السابقة نستنتج أن التجارة اخلارجية عبارة عن خمتلف عمليات التبادل التجا

اخلارجية من  التجارة تتكون بني أفراد يقطنون وحدات سياسية خمتلفة هبدف إشباع أكرب حاجات ممكنة. و، أو رؤوس أموال
 بصورتيهما املنظورة و غري منظورة.عنصرين أساسيني مها: الصادرات و الواردات 

 

 

                                                             
 . 13،ص 2002،الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، ،"اقتصادايت التجارة اخلارجية "حسام علي داود،1
 . 9،ص2008،مكتبة اجملمع العريب للنشر و التوزيع، ،، الطبعة األوىل"اخلارجيةالتجارة  "نداء حممد الصوص،2
 . 36ص ، 1993الدار املصرية اللبنانية. الطبعة الثالثة.  ".التجارة اخلارجية بني التنظري و التنظيم"سامي عفيفي حامت، 3
 .     12، ص 2000، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، الطبعة االوىل، "التجارة اخلارجية"رشاد العصار، حسام داود و مصطفى سلمان، 4
 . 18ص  ،1996، مكتبة زهراء الشرق، "اقتصادايت التجارة الدولية"محدي عبد العظيم، 5
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 و أمهيتها التجارة اخلارجيةأسباب قيام املطلب الثاين: 
فمن احلقائق املسلم هبا ، ترجع أسباب قيام التجارة اخلارجية إىل جذور املشكلة االقتصادية أو ما يسمى  ابلندرة النسبية

عامل اليوم أنه مهما اختلفت النظم السياسية يف خمتلف دول العامل فإهنا ال تستطيع اتباع سياسة االكتفاء الذايت بصورة كاملة، يف 
 1.ولفرتة طويلة من الزمن

 الفرع األول: أسباب قيام التجارة اخلارجية.

  2: اآلتية وميكن تلخيص أهم أسباب قيام التجارة اخلارجية يف النقاط

  السلع  كتفاء الذايت منقيق اال لة على حتمما ينتج عدم قدرة الدو  التوزيع املتكافئ لعناصر اإلنتاج بني الدول العامل،عدم
 املنتجة حمليا.

 ،نتاج للسلعة يفكاليف اإلتاخنفاض  مما يؤدي إىل واسعار عوامل اإلنتاج واألسعار احمللية لكل دولة، تفاوت التكاليف 
 ؛ولة أخرىدسلعة يف نفس ال مقارنة ابرتفاع هذه التكاليف إلنتاج ،حتقيق وفورات احلجم خالل وذلك مندولة ما، 

 ،اإلنتاج؛الذي يتطلب البحث عن أسواق خارجية لتسويق  الفائض يف اإلنتاج احمللي 
 ،؛ياة حملى املعيشمستو  فعر  اخلارجيةاعتمادا على الدخل املتحقق من التجارة  السعي إىل زايدة الدخل القومي  
  املنتجة ةية للسلعرة النسبيف حتقيق النفوذ السياسي من خالل الند املتمثلة االسرتاتيجية والسياسيةاألسباب.  

 ة التجارة اخلارجيةالفرع الثاين: أمهي  

 :لييمثل فيما تعد التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف أي جمتمع ملا هلا من أمهية تت  

  ؛سوق احملليةال حاجة نتاج عنبعضها البعض زايدة على اعتبارها منفذا لتصريف فائض اإل واجملتمعات معربط الدول 
 ابإلمكانيات اإلنتاجية  هو ذلك الرتباط ،اعتبارها مؤشرا جوهراي على قدرة الدول اإلنتاجية و التنافسية يف السوق الدويل

و ما له من آاثر  ،رصيد الدولة من العمالت األجنبية ه علىعكاسو ان ،االستريادو  املتاحة وقدرة الدولة على التصدير
 3؛جاريعلى امليزان الت  

 4؛التجارة الدولية تؤدي إىل زايدة الدخل القومي اعتمادا على التخصص و التقسيم الدويل للعمل 
  ؛مية الشاملةالتن ليةعزيز عموتاليت تفيد يف بناء االقتصادايت املتينة  ألساسيةواملعلومات انقل التكنولوجيات 
 ؛والطلبقيق التوازن يف السوق الداخلية نتيجة حتقيق التوازن بني كميات العرض حت 

 5العوملة السياسية اليت تسعى إلزالة احلدود و تقصري املسافات و اليت حتاول أن جتعل العامل مبثابة قرية جديدة.
 
 

                                                             
  1  يوسف مسعودي، "دراسات في التجارة الدولية"، بدون طبعة،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،2010،ص 15

 . 13،ص 2002،الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، ،"اقتصادايت التجارة اخلارجية"حسام علي داود، 2
 . 13،14رشاد العصار، مرجع سبق ذكره، ص ص  3 
  .20محدي عبد العظيم. مرجع سابق، ص  4 

 . 57، ص 2000، دار النشر، الطبعة األوىل، اجلزء األول، "التجارة الدولية املعاصرةأساسيات "رعد حسن. الصرف، 5  
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 املطلب الثالث: مصطلحات التجارة اخلارجية 
، نشأت قة يف دول العاملية املطبلتجار مع تزايد املعامالت التجارية بني الدول، واختالف القواعد القانونية واملصطلحات ا

لتجارة ويفسر مصطلحات ا ني الدولرية باحلاجة إىل وضع قانون جتارى دويل يوح  د القواعد القانونية اليت حتكم املعامالت التجا
 .الدولية 

 ةاألول: مصطلحات التجارة اخلارجي الفرع

  1: فيما يلي "(قائمة مصطلحات التجارة الدولية )"اإلنكوتريمزتتمثل 

 تسليم البضاعة من املصنعEx WorksEXW؛ 
 تسليم البضاعة خارج السفينة يف ميناء الوصولEx Ship, or "arrival" contractEXS؛ 
  النقلتسليم البضاعة للناقل مع حتمل املشرتى مصاريفFree CarrierFCA؛ 
 تسليم البضاعة على رصيف ميناء التصدير مع حتمل املشرتى تبعات ومصاريف التصديرFree 

AlongsideShipFAS؛ 
  (ميناء التصدير )يتحمل البائع كل املصاريف والتبعات حىت حلظة التحميل يفتسليم البضاعة على ظهر السفينة Free 

On BoardFOB؛ 
  ميناء الوصول يفتسليم البضاعة خالصة أجرة الشحنCost And FreightCFR؛ 
  ميناء الوصول يفتسليم البضاعة خالصة الثمن والتأمني وأجرة الشحنCost, Insurance and 

FreightCIF؛ 
  مكان الوصول يفتسليم البضاعة إىل الناقل خالصة أجرة النقلCarriagePaidToCPT؛ 
  مكان الوصول يفأجرة النقل والتأمني تسليم البضاعة خالصةCarriage and InsurancePaidToCIP؛ 
 تسليم البضاعة خالصة مجيع التكاليف والرسوم عند حدود دولة املشرتىDelivered At FrontierDAF؛ 
  ميناء الوصول يفتسليم البضاعة من فوق ظهر السفينةDelivered Ex ShipDES؛ 
  الوصول خالصة الرسوم والضرائب واملصاريفتسليم البضاعة على رصيف ميناءDelivered Ex 

QuayDutyPaidDEQ؛ 
  ميناء الوصول يفتسليم البضاعة غري خالصة الرسومDeliveredDutyUnpaidDDU؛ 
 ميناء الوصول يف اجلمركية تسليم البضاعة خالصة الرسومDeliveredDutyPaidD.2 

 

 

 

 
                                                             

 . 34ص ،1986 ،الدار اجلامعية،بدون طبعة ،"مقدمة يف نظرية التجارة اخلارجية" ،حممود يونسي 1
  .71،72م، ص ص 2001األوىل،  ، مكتبة روعة للطباعة، عمان، األردن، الطبعة"االعتمادات املستندية"مجال يوسفي عبد النيب،  2 
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 1مها:و أشهر طريقتني يف التعامالت التجارية هناك 

أن البائع يتحرر من  FOB يعىن مصطلح فوب :FOB طريقة تسليم البضاعة على ظهر السفينة يف ميناء التصدير-1
يص كاليف اصدار تراخع تئويتحمل البا حددها املشرتى، اليت السفينةميناء التصدير على ظهر  يفالتزاماته مبجرد تسليم البضاعة 

 .بضاعةير الخرى، وكذلك مجيع اإلجراءات اجلمركية الالزمة لتصدتصدير البضاعة وأيه اعتمادات رمسية أ
من أهم  C.I.F  يعترب عقد : CIF طريقة تسليم البضاعة خالصة الثمن و التأمني و أجرة الشحن يف ميناء الوصول-2

. البحريشحن غراض الألصدير أنواع عقود التصدير، وهو ُيستخدم على نطاق واسع وبشكل متكرر أكثر من غريه من عقود الت
وصف ي . وسعر فوب ا أعلى منسعر "سيف" يكون دائمأي السعر.  يفيتحمل البائع التزامات إضافية، وينعكس هذا  همبوجب و

 :ع فيه فيما يلىات البائص التزاماملستندات تلعب دوراً رئيسياً فيه. وتتلخ ألن»لشحن اعقد "بيع مستندات  ابسمهذا العقد 
  ؛ضائعحن البو ش ، واإلجراءات اجلمركية الالزمةالبضاعةتراخيص تصدير  استصدارحتمل مجيع مصاريف 
 إبرام عقد النقل contract of carriage ؛ 
      هذه املستندات بوليصة الشحنتقدمي مستندات الشحن إىل املشرتى، وتتضمن bill of ladin وبوليصة

 .invoice، والفاتورةinsurancepolicyالتأمني

ا أن يتضمن العقد بند هيالتجارة  يف، فإن األصول احلديثة املرعية shipping documents وابلنسبة ملستندات الشحن
، وكذلك "شهادة bill of lading بوليصة الشحنبدال من deliveryorder "تقدمي "أمر التسليم يفيعطى البائع احلق 

ذلك إىل أن بوليصة  يفويرجع السبب  .insurancepolicy بدال من بوليصة التأمني "insurancecertificate "التأمني
غ حدود مبل يفتغطى عادة كل البضائع املرسلة من البائع  االشحن تشمل عادة بضائع أخرى إىل جانب بضائع املشرتى، كما أهن

 العقد يكون املشرتى ُملَزما بدفع الثمن فور ًعْرض املستندات الصحيحة يفالذى خيصه  رطمعني. ومبجرد تنفيذ البائع للش
tender of correct documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، مذكرة نيل شهادة املاسرت، كلية العلوم التجارية، "دور املصطلحات التجارية الدولية يف تنظيم حركة النقل البحري للبضائع"عبد املالك هاين،  1

 . 15م، ص 2015بسكرة، 
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 البحري نقلجارة اخلارجية ابلعالقة الت  : يناملبحث الثا
 ة خاصة املصدر ري مباشر غرة و التجارة اخلارجية هي تبادل السلع و اخلدمات بني خمتلف الدول متر بعدة أطراف مباش

عملية  تندي و حىت تكونماد املساالعتو املستورد اللذان يعتربان األهم يف عملية التجارة الدولية و بتقنيات دفع سهلة ك
تأمني ل منها بوليصة المع الدو  ارجيب أن تكون مرفقة بواثئق تسهل عملية التبادل اخلاالنتقال بطرق قانونية و ذات مصداقية جي

البحري الذي  برام عقد التأمنيلقيام إباجيب  و جند أن التجارة البحرية و املبادالت يف ارتفاع و منه ارتفاع املخاطر معها و ابلتايل
 يساعد على ترقية و حتريك التجارة اخلارجية.

 فيها لدفعول: األطراف املتداخلة يف التجارة اخلارجية و تقنيات ااملطلب األ
ع ية و بتقنيات دفذه العملهسهيل أثناء التبادل التجاري بني الدول تتدخل أطراف سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة لت

 مالئمة هبدف تعزيز الثقة بني الدول.

 األطراف املتداخلة يف التجارة اخلارجية الفرع األول:

 وغري ف مباشرة عدة أطرابمتر  الدول حيث واخلدمات بنيتتمثل عملية التجارة اخلارجية يف انتقال حركة خمتلف السلع 
 مباشرة.

 لعمليةة مباشرة هبذه اهلم عالق ثالثة أطراف واالسترياد منتتكون حلقة التصدير  ألطراف املباشرة يف التجارة اخلارجية:ا-1

 1البنك التجاري و يتم تعريفها على النحو التايل: وهم املصدر و املستورد و 

 :يتعامل هبا و قد اعة اليتالبض هو الذي يقوم بشراء و إنتاج البضاعة لبيعها يف اخلارج بغض النظر عن نوع املصدر 
عندما  در و ذلكي املصيكون املصدرون أفراد مستقلني أو قد يظهرون على شكل شركات، كما قد تكون الدولة ه

 تكلف إحدى مؤسساهتا هبذا العمل.
 :اخلارجية ولداخلية اسواق يف األ السلع ال يقصد إعادة تصديرها بل بغرض بيعهاهو الذي يقوم بشراء  املستورد  

 و احمللية و هلذا فإن املستورد املؤقت و الذي يستورد بقصد إعادة التصدير.

 :ا تعرف أبهنا تلك املصاريف اليت تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من األفراد و اهليئات و تلتزم بدفعه البنوك التجارية
عند الطلب و يف موعد متفق عليه و هي تقوم بعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع حتت تصرف الزابئن و إدارة 

 2هذه الوسائل.

 ارجيةاألطراف غري املباشرة يف التجارة اخل-2

 3اليت تتمثل يف:تتعدد األطراف الذين هلم دور غري مباشر بعمليات التصدير و االسترياد و 

                                                             

 1  متويل عبد القادر،" االقتصاد الدويل النظرية و األساسيات"، طبعة األوىل، دار الفكر للنشر و التوزيع، عمان، 2010م، ص 270
، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، "كتاب االقتصاد و املاجنمنت للسنة الثالثة اثنوي"أمحد هليبات سعد الطربي، حممد األمني بن الزين،  2 

 . 284، ص2008اجلزائر، 
 .3 عبد القادر متويل، مرجع سبق ذكره، ص 284
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  لى كثر يف أتثريها عمهيتها أأتظهر  وتلعب عملية النقل دورا هاما يف عمليات التجارة اخلارجية  النقل(:الناقل)شركات
ملالية يات املادية و ااإلمكان غالبا(سعر البيع النهائي، و نظرا لتكلفة النقل العالية و كون املؤسسات ال تتوفر هلا )

ال يبقى عليها  وقل خاصة ؤسسات نمهمة النقل يف أغلب األحيان ملالضرورية لتنظيم عمليات النقل الدويل فإهنا توكل 
 سوى اختيار وسيلة النقل املناسبة مع طبيعة البضاعة املنقولة.

 :طرف املستورد  ضاعة علىل البنظرا لضخامة عمليات التجارة اخلارجية فتصبح من املستحيل حتمل أخطار نق التأمني
لبحرية و السكك اجلوية و ية و اخطار اليت تتعرض هلا البضائع عرب الطرق الرب أو املصدر و يعترب التأمني ضمان لأل

ني مها التأمني مبرحلت ر عمليةا، و متاحلديدية، كما يغطي أيضا األضرار و اخلسائر املادية الالحقة للبضائع أثناء نقله
سند  تورة التجارية وأن الفا ئع حيثالبضااألوىل هي احلصول على الواثئق و تعترب أول خطوة للقيام بعملية التأمني على 

اية محني و هو مبثابة قد التأمبرام عالنقل كافيان إلبرام عقد التأمني على البضاعة يف شركة التأمني أما الثانية هي إ
 لألخطار اليت يتعرض هلا املؤمن له.

 :ملنتج، و ميكن سلسلة ا عمق خل يفيعامل القائم ابلعبور على أنه أساس وساطة عمليات النقل حيث يتد رجل العبور
شاحنني، أو قد ختلف الملتأمني أن يكون وكيل معتمد لدى اجلمارك و مكلف خبدمات التأمني يف إطار واثئق بوليصة ال

رب متعهد ن مث يعتقل و ميكون رجل العبور انقل و مراقب حبري و هو يؤمن عملية العبور كمهندس أو مقاول للن
ام املعامالت ي و إبمتالبحر   لقاء أجر و يعمل حلساب موكله ابستالم البضائع من الناقلعمليات الرتانزيت وكيال

 ر خر عن طريق البحآطة انقل ا بواساجلمركية و إبجراء عقود التأمني و إذا لزم األمر ابلتعاقد على نقل البضائع جمدد

وكيل د لدى اجلمارك، و كيل معتمو قل أو يكون وكيل الن يصاهلا إىل املكان املعني و ميكن لرجل العبور أناإلأو الرب أو اجلو 
 ابلعمولة.

 تقنية الدفع يف التجارة اخلارجيةلفرع الثاين: ا

 بينها: دول و منني الختتلف وسائل الدفع يف التجارة اخلارجية و هي امليزان األساسي لتسهيل عمليات التبادل ب

 :بدفع هو تعهد صادر عن البنك بناءا على طلب العميل لصاحل الغري املستفيد يلتزم البنك مبقتضاه  االعتماد املستندي
و ذلك بشروط معينة واردة يف هذا التعهد و مضمون يرهن حيازة  ،أو قبول كمبيالة مسحوبة عليه من هذا املستفيد

 1؛على املستندات املمثلة للبضاعة املصدرة
 :هو آلية يقوم مبوجبها املصدر إبصدار كمبيالة و إعطاء كل املستندات إىل املستورد أو اىل البنك  التحصيل املستندي

و جتدر املالحظة يف التحصيل املستندي أن التزام املصدر ال  الذي ميثله مقابل تسليم مبلغ السفقة أو قبول الكمبيالة،
 2؛يتسلم املستندات إال بعد قبول الكمبيالة أو تسديد املبلغ يتعدى التعهد إبرسال البضاعة كما أن املستورد ال ميكنه أن

 :الكمبيالة عبارة عن سند جتاري حيرر وفقا لشكل معني حيتوي على بياانت أوجبها القانون تتضمن أمر من  الكمبيالة
بدفع مبلغ معني من النقود مبجرد االطالع أو يف  ،شخص يسما الساحب إيل شخص أخر يسمي املسحوب عليه

 3ريخ معني أو قابل للتعيني ألمر شخص اثلثا يسمي املستفيد .ات

                                                             

  .1 مازن عبد العزيز فاعور، "االعتماد املستندي و التجارة االلكرتونية"، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 2006، ص 19
 .2 الطاهر لطرش، "تقنيات البنوك، الطبعة األوىل"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،2007، ص ص 119،120

  3.أمحد حممد حمرز، "السندات التجارية"، دار الكتب القانونية، مصر، 2003، ص 25
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 املستعملة يف التجارة اخلارجية  قالثاين: الواثئاملطلب 
لتكوين العملية التجارية عند القيام بعملية التجارة اخلارجية جيب إثباهتا بواثئق من أجل تسهيل عملية التبادل أيضا 

 1املنضمات الدولية بوضع مصطلحات موحدة ونذكر منها:مطابقة للقانون و قد قامت شرعية و 

 يلى : اتتمثل يف خمتلف أنواع الفواتري املنصوصة عليها و املتضمنة مواثئق إثبات السعر :-1

 اإلشارة إيل أطراف العقد؛ 
 عنوان ورقم التسجيل يف السجل التجاري ؛ 
 البلد األصلي للمنتوج؛ 
 طبيعة البضاعة أو اخلدمة املقدمة ؛ 
 الوحدوي اإلمجايل؛  السعر يةالكم 
 قيمة الفاتورة؛ 
 اتريخ حترير الفاتورة و اتريخ التسليم؛ 
 شروط البيع و التسليم ؛ 
 .اتريخ و طرق التسديد 

 الفواتري التالية: بني خمتلف زميكن أن مني  

 رير ه بتحلو اليت تسمح  لضرورية،اعناصر وهي الفاتورة اليت تستعمل عندما ال تتوفر لدى املورد كل ال : ؤقتةالفاتورة امل
ة وهذه األخري ،لسعرحتويل ا ك يتمو بذل،فاتورة التجارية أو عندما تتعلق ابلبضاعة اليت تتعرض للنقصان أثناء الطريق

 تكون متبوعة إجباراي بفاتورة هنائية )الفاتورة التجارية (.
 :ة هدفها هذه التأشري ،ملصدرايف بلد  وجودةبلد املستورد امل هي فاتورة جتارية حتتوي علي أتشرية قنصلية الفاتورة القنصلية

 .الرئيسي هو إعطاء طابع رمسي للبياانت املذكورة فيها مثل :مصدر البضاعة و قيمتها
 :صلحة ممن طرف  عليها هي فاتورة حمرر ومأقة من طرف املصدر حسب اإلجراءات املنصوص الفاتورة اجلمركية

 إذ يصرح هبا لدي اجلمارك فقط.،جلماركإذ يصر ح هبا لدي ا اجلمارك،
  منها كعقد بيع  دةاالستفا الت ميكنبعض احلا يف النهائيةهي مستند حيدد من خالهلا مبلغ البضاعة  التجارية:ة الفاتور

مت  وكما ستقبلةامللدولة ارك امجكما يستفاد منها لتخليص البضائع من ،حينما يكون موق عا و مرفقا مع أختام الشركة
ولكن إن   ورد،سم املسترة ابوتكون صاد،كما تستخدم لتحديد طريقة الدفع،شارة سابقا تستخدم كعقد شراء للشركةاإل

 ملستورد.ري اسم اابسم غ و التصدير عن طريق اعتماد مستندي من املمكن حينئذ أن تصدر االستريادكانت عملية 

 واثئق النقل -2

ار النقل وتوفر اعة وأسعالبض تكون عن طريق الرب أو اجلو وهذا حسب طبيعة إن عملية نقل البضاعة ذات أمهية كبرية، وقد
 و ميكن عرض بعض واثئق النقل فيما يلي: ،الوسائل و غالبا ما تقوم به شركات التأمني

                                                             

              1 http:// www.montada.echoroukonline.com,consulté le 02 mai 2017à 11h : 30   
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هي وصل استالم يثبت أن البضاعة قد ارسلت عن طريق اجلو، و حترر من طرف شركات النقل اجلوي،  و اثئق النقل اجلوي:-أ
هنا مقررة لشخص مسمى، ألهي عقد قانوين توضع فيها وضع كل األطراف غري قابلة للتفاوض  Ltaو حتت مسؤولية املصدر 

 1فهي تعطي حق امللكية للمرسل إليه غال النسخة الثالثة ذات اللون االزرق حتتوي على ختم و إمضاء شركة النقل اجلوي.

 2:: تتكون منواثئق النقل البحري-ب

  ىل املستورد إتسليمها للباخرة : هي املستند االصلي الذي يثبت أن البضاعة قد شحنت فعال على ظهر االشحنبوليصة
لشاحن، عنوان ة، اسم املغادر او هي صادرة عن شركات املالحة و النقل يذكر فيها اسم املستورد و ميناء الوصول و 

لبضاعة الذي ملكية ل حن سندر، و تعترب بوليصة الشالبضاعة، عدد الطرود، وزهنا اإلمجايل، التحميل، اسم املصد
 مبوجبه ميكن للمستورد إخراج البضاعة من دوائر اجلمارك.

 ن أجل حضوره م ع لكن: هذه الوثيقة تسمى "سند الشحن" ألهنا ليست حجة لإلرسال الفعلي للبضائسند الشحن
 التعليمات املتعلقة ابلنقل.

عها و ذكر مبلغ لواجب دفولة ات هوية األطراف و البضائع واجب نقلها، و أجرة احلميقوم الناقل بواسطة سند الشحن إثبا 
سيلة إثبات، حيث إذ هي و  وثيقةالتعويضات، مثال بسبب هالك البضاعة أو تلفها أو ذكر إعفاء الناقل من بعض األضرار، فال

 التزامات الناقل تبدأ من وقت تسليم البضاعة حلني تسليمها.

 ميكن أن يصدر سند الشحن على شكل حن:أشكال سند الش: 
 ليل الشكل ق عل هذا: يعطي حق ملكية البضاعة كامل السند، لكن خطر الضياع أو السرقة جيسند شحن كامل

 االستعمال.
 عة.البضا : يبني عليه اسم املرسل إليه وهو الوحيد الذي له القدرة على حيازةسند شحن مسمى 
 اعة عن لكية البضتقال ماملستورد أو لبنكه )بنك اإلصدار( فهو يسمح ابن: هو صادر ألمر سند شحن غري مسمى

 طريق التظهري.
 :أنواع سند الشحن 
 :السفينة  على ظهر ن بعديف هذه البضاعة تكون حتت تصرف شركة املالحة، ولكنها مل تشح مستند مستلم للشحن

 ل.من قب غري اليت حددت عند حترير هذا املستند، فهي إذا من املمكن أن تشحن على ظهر سفينة
 :هذا املستند يبني أن البضاعة قد شحنت على ظهر السفينة. مستند الشحن على الظهر 
 خمتلفة فهو  سائل نقلغطي و : هو سند شحن من نوع تقليدي حيرر من قبل شركة النقل اجلوي ويسند الشحن املباشر

 سفينة غري مسماة.حيدد ميناء اإلقالع، و يف هذه احلالة تشحن البضاعة على ظهر 

 

 

 

                                                             
1  http://  www. eeni.org, consulté  le 05 mai 2017,à 10h :00.  
 2 http://www.startimes.com/?t=12854894, consulté le 06 mai2017 à14h:00.    
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  1واثئق النقل الربي وهي:-3

لسكك اج عن طريق ط يثبت أبن البضاعة قد أرسلت من اخلار هو وصل إرسال بسي :النقل عن طريق السكك احلديدية-أ
 حتتوي04لنسخة رقم اا أم   ،راألمح وتفرقها األرقام املوجودة عليها ابللون،وهي حترر علي ستة نسخ ذات نفس اللون احلديدية،

هذا ،العبطابع حمطة اإلق شر عليهأن أي علي عبارة "نسخة أصلية لرسالة النقل الربي، متثل هذه الوثيقة مستند اإلرسال الذي البد
 ميكن يف حالة من األحوال تداول عن طريق التظهري. أي ال، ىالسند حمرر إلزاميا لشخص مسم

ي سالة النقل الرب اص يسمي ر بضاعة عن طريق الرب تنص علي مستند خلنقل الاالتفاقية الدولة  رسالة النقل الربي الدويل:-ب
لة النقل اجلوي امة لرساات العفهي متتلك اخلصوصي،وهذا راجع لتنويع و كثرة مؤسسات،و اليت تصدر أبشكال خمتلفة الدويل،

بة على البضاعة ض ابلرقاإلحتفااألجل وذلك  ورسالة النقل ابلسكك احلديدية تعطي للبنك إمكانية إرسال البضائع حتت امسها،
 .لنقلاسسات ؤ فإن هذه الطريقة تعترب صعبة يف التأمني الربي و ذلك راجع إىل صعبات التخزين يف م

باراي وهو حمررا إج ع،ربيد السريصالت أو عن طريق شركة الهو وصل إرسال البضاعة عن طريق الربيد و املوا الوصول الربيدية:-ج
وزن ،ليهإم املرسل اس ا:ويشمل هذا الوصل عدة معلومات منه،طيع البنك أن ترسل البضاعة حتت امسهالشخص مسمي و تست

 عنوان املرسل إليه و معلومات أخري. الطرد،

 2واثئق إدارية و تتكون أيضا من :-4

 ة تفضيلية.اليت هلا معامل تصادية أواالقمعها و املقاطعة  عاملد منشأ البضاعة لبيان الدولة اليت مينع الت  حتد   شهادة املنشأ:-أ

 سلعة ما يقوم بطلب الستود عندختضع هلا البضاعة فامل وثيقة إدارية حتتوي جمموعة من املقاييس اليت هي : شهادة املطابقة-ب

ة هذه الشهاد حترير لنوعية واة و من حيث الكمي،وتطابق نفس املواصفات املطلوبة،أو البضاعة جيب أن يتأكد من أهنا هي نفسها
كمية   ،ةوع البضاعن ،اعةضباسم ال منها: من طرف أجهزة الرقابة املخصصة لذلك وحتتوي علي املعلومات خاصة ابلبضاعة

 صاحب البضاعة .،اسم املصدر و عنوانه،البضاعة

حيث  لصحي للبضاعة،اجلانب كلفة ابهي وثيقة إدارية تصدرها السلطات أو املصاحل اإلدارية امل : شهادة الصحة و النوعية-ج
 يلي الغالف اخلارجصالحية عية الأن ه ملزم علي مجيع املنتجني للمواد االستهالكية أن يقوموا بتحديد اتريخ اإلنتاج وهنا

هلك وعدم تصدير حة املستصمان وذلك لض،وهذا لكي تسهل الرقابة علي البضائع علي املستوي الوطين،أو الغالف الداخلي هلا 
نفس ،يل اخلارجلبضاعة إبور ا حالة التصدير تقوم مصلحة اجلمارك بطلب وثيقة أو شهادة الصحة للسماح بعيف،بضاعة فاسدة

جدة يف املراقبة املتوا لتحليل واصلحة هذا الفحص تقوم به تقوم به م،خذ عينة من هذا املنتوج وحتللهأت،الشي يف حالة استريادها
 البلد املستورد أو املصدر.

  :معلومات خاصة ابلبضاعة ىلصحة علوحتتوي شهادة ا

 يوم وصول البضاعة؛ 
 وسيلة النقل ؛ 

                                                             

       1http:// www.montada . echoroukonline.com, consulté le6 mai 2017,à15 :00.  
  .44، ص 9200، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، إدارة التخليص اجلمركي"خالد عليان عليمان، علي أمحد املشاقبة،"  2
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 رقم احلاوايت؛ 
 اسم املستورد و املصدر؛ 
 ،ية.ابتداء من اتريخ إصدار شهادة الصحة و النوع تصريح عن تلك املواد ومدة صالحيتها 

 دد، وقبل انتهاءقتها احملو يف  كية إليهوتكمن أمهية الشهادة الصحية يف أهنا حتمي املستهلك بضمان وصول السلعة االستهال 
 وهي ضرورة عند عبور السلع من بلد إيل آخر. صالحيتها حىت ال يكون هناك ضرر عليه،

 1الواثئق اجلمركية :تتضمن :-5

 تزام للمستورد ن  أههم الإذ أ، ه إيل عملية مجركيةين أو خترج منختضع كل بضاعة تدخل الرتاب الوط التصريح اجلمركي:-أ

 اعة.قة ابلبضملتعلأو املصدر إعداد وتقدمي وثيقة تعرف ابلتصريح اجلمركي، وهذا األخري يضم كل املعلومات ا

حتساب عناصر املطلوبة الملصرح الايها يبني ف ،التصريح اجلمركي هو وثيقة حمررة وفقا األشكال املنصوصة عليها يف أحكام القانون
رقة إثبات تودع و ا، و هو رمسي لتصريح من طرف اجلمارك فإنه يصبح عقدا حقيقيا واحلقوق و الرسوم ومبجرد قبول و تسجيل ا

الثة لدى لبنك، الثثانية تودع لدى ايوم و حترر يف أربع نسخ، حيتفظ املصرح بواحدة، ال 21لدى مصلحة اجلمارك يف مدة أقصاها 
 نيابة مديرية احملاسبة، أما النسخة الرابعة لدى مصلحة اجلمارك.

عرض ة دون التت للمنتجات احمللي:هو عبارة عن واثئق مجركية دولية تسمح ابلتصدير املؤقATA القبول املؤقت دفرت-ب
 لإلجراءات املؤقتة.

 واثئق التأمني-6

و تتعلق ابلنقل الربي، اجلوي، البحري للبضائع املعرضة لألخطار اليت تستوجب احلماية عن طريق التأمني، و لتجنب هذه 
 2تستعمل الواثئق التالية: األخطار فإنه

واجبات  و فني و كذا حقوق ا بني الطر وط العامة املتفق عليههي عقد حمرر بني املؤمن و املؤمن له، يبني الشر  بوليصة التأمني:-أ
 كل منهما، و جيب أن تكون مؤرخة بنفس اتريخ سند النقل.

ا أمهية  هلء عملية النقل و نجم أثنات قد ملرسلة ضد األخطار اليتإذا بوليصة التأمني تتمثل يف املستندات اليت تؤمن على البضاعة ا
 ا.لنسبة للبنك ألن البضاعة تعد مبثابة ضمان يف حالة ختلف املستورد عن دفع قيمتهابكبرية 

ن تسميات يالت تتضمأمني ألن التعدهي وثيقة حترر عند إجراء تعديالت أو تغيريات يف نصوص بوليصة الت :املالحق-ب
 جدد و تدعى: ملحق التوكيل. مستفيدين

 بني:رة عن وثيقة صادرة عن املؤمن تثبت صحة وجود بوليصة التأمني، وواثئق أتمني تالشهادة: عبا-3

 اتريخ االكتتاب، 
  التزامات املؤمن له؛ 
  وصف السلعة؛ 

                                                             
  .171، ص 2006، الطبعة األوىل، مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و التوزيع، االسكندرية، ، "التجارة الدولية"اشرف امحد العديل 1

       2.:30 onsulté le 02mai2017,à 10hhttp://www.startimes.com, c 
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 اسم املؤمن له؛ 
 تعليمات الناقل؛ 
 عدد النماذج احملررة؛ 
  األخطار احملمية؛ 
  الضرر.طرق إثبات 

 1اخلارجية. التجارية على صعيد البحري النقل أتمني املطلب الثالث : أمهية

 وثيقة ادليةتب بعالقة اخلارجية التجارة حبركة  البحري النقل ويرتبط الدويل التجاري التبادل عملية على البحري النقل أمهية تكمن
 العامل لدو  خمتلف بني يرالتصد واعادة والواردات الصادرات حركة لتنمية التحتية والقاعدة  االساسية الركيزة ألنه

  العامل لدو  خمتلف بني بضائعال نقل امكانية  ازدادت والتفريغ الشحن موانئ و البحري النقل وسائط وحتسنت تطورت فكلما
 جديدة اريةجت واسواق منافذ واجياد  االنتشار من املزيد هلا وهتيأت اخلارجية التجارة حركة  وتوسعت

 تكمن أمهية التأمني البحري فيما يلي:
 طمئنني إىل ارجية، مرة اخليعمل التأمني البحري على تشجيع اهليئات و األشخاص على استثمار أمواهلم يف التجا

 اعه.الضماانت اليت يقدمها هلم نتيجة لوقوع اخلسائر خالل عملية النقل البحري بكل أنو 
 عل التجارية مما جي ملعامالتيزان اتجارة غري املنظورة و اليت تدخل ضمن تقسيمات ميعترب التأمني البحري أحد بنوك ال

 قتصادية نمية االطط التخالتأمني البحري يرتبط ارتباطا  وثيقا ابلدخل و االنتاج، و يعترب أحد عوامل دفع 
 و االجتماعية.

  لسياسية.دية و االتجارية و االقتصاهي وسيلة إلجياد نوع من الروابط بني الدول و حتسني العالقات 
 .العمل على ادخال عمالت أجنبية و خروج عمالت حملية 
 ارجيةيعترب التأمني البحري ضماان كافيا ملا تقدمه البنوك من أموال لتمويل التجارة اخل. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
  1 بهاء بهيج شكري، مرجع سبق ذكره، ص 24.



 يةالنقل البحري للبضائع والتجارة اخلارجأتمني : اينالفصل الث
 

 
33 

 ةجيار جارة اخلالتيف تسهيل أتمني النقل البحري للبضائع دور  :لثاملبحث الثا
 سامهة سريورةميف  لور فعا  د البحري حبيث يلعب التأمني،يف التجارة اخلارجية وسيلة رئيسية البحري النقل يعترب أتمني        

سلع اإلنتاج سوآءا ل لة ما منائض دو فتصريف املت مثلة يف االسترياد و الت صدير، حيث يكمن دور التصدير يف العمليات التجارية 
تخدمة للحصول ريقة املسالطهو ، أم ا االسترياد فعارف عليهاذات عجز وذلك وفق قوانني و قواعد مت  أو خدمات لدول أخرى 

 و هذا ما سنتاوله خالل املطالب التالية: على املنتجات اليت حتتاجها الدولة

 البضائع عملية تصدير املطلب األول :
ملة املعلومات والعو ،التصاالتاورة ثمثل  ،ة عواملبسبب عد   صدير أقدم أشكال التجارة اخلارجية وظهر هذا النشاطيعترب الت  

ألفراد اال السلع واخلدمات و وسهولة انتق ،احلدود بني الدولتالشي ى ذلك أد   (GATT )ظهور منظمة التجارة العاملية الو 
ليا السلع املنتجة حم ري بيعديالتص بني الدول والتصدير هو أحد البدائل األساسية يف دخول األسواق اخلارجية و يتضمن النشاط

 .يف األسواق اخلارجية من خالل وسطاء أو مراكز التوزيع اخلارجي

 : صديرمفهوم الت   -1
 هو بيع املنتجات من دولة ألخرى، وفق نظام معرتف به وقوانني ونظم تدعم االسترياد من جانب الدول  التصدير

بفتح أسواق جديدة و يسمح لدول ايعترب مصدر هام للدخل و  ،املصدرة املستهلكة والتصدير من جانب الدول
   1.اعة والزراعة يف تلك الدولملنتجاهتا، وهو مؤشر على جودة الصن  

   عامليةو أسواق  صدير هو: "القدرة على حتقيق تدفقات سلعية وخدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية وبشرية إىل دولالت ،
ح وقيمة مضافة وتوسع ومنو وانتشار وفرص عمل والتعرف على ثقافات أخرى بغرض حتقيق أهداف الصادرات من أراب

  2.وتكنولوجيات جديدة وغريها
 خدمات. وبذلك فان التصدير هو  والتصدير هو: "الطلب الفعلي األجنيب على املنتجات احمللية سواء كانت سلع أ

اجتياز السلع الوطنية إىل خارج حدود الدولة سواء كانت هذه احلدود طبيعية أم حكمية. ويقصد ابحلدود الطبيعية 
يف حني يقصد ابحلدود احلكمية احلدود اجلمركية ملناطق  ،حدود الدولة اإلدارية والدولية مع الدول األخرى اجملاورة هلا

  3.احلدود اإلدارية والدولية هلا احلرة فقط دون

 لسلع سوآءاإلنتاج ما من ا ئض دولةالتصدير هو العملية اليت من خالهلا يتم تصريف فانستنتج أن ومن خالل املفاهيم السابقة 
 عليها. خدمات لدول أخرى ذات عجز وذلك وفق قوانني و قواعد متعارفأو 

 :أمهية التصدير -2

  4:النشاط التصديري ضرورة ملحة للدول هيهنالك مجلة من العوامل جتعل 

 ؛املسامهة بشكل إجيايب يف امليزان التجاري 
                                                             

1 http://commerce-logistique.alafdal.net/t117-topic consulté le  26 avril 2017 à13h: 00. 
  .420ص  ،1973 ،مكتبة الطليعة ،بدون طبعة،" التسويق الدويل نظم االسترياد و التصدير" ،صديق حممد عفبفي 2  

3   https://sites.google.com/site/alkhlasa/1/altsdyr/mfhwm consulté le 28 avril 2017 à 15h:30   
   .11ص  ،1996 ،جامعة اجلزائر،، مذكرة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي"الصادرات للمنتجات التقليديةترقية " ،سالل ليلى4
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 ؛استغالل املوارد احمللية أبكرب قدر ممكن من الكفاءة 
 و احلصول على العمالت األجنبية؛ احلاجة لتخفيض نسبة البطالة  
 و املسامهة يف تراكم رأس املال؛ زايدة نصيب افرد من الناتج القومي 
 ؛إلنتاجيةانتاج و و املسامهة يف زايدة اإل االقتصادية زايدة معدالت النمو والرفاهية االجتماعية و 

 : أشكال التصدير-3
  :1ميكن القيام ابلتصدير عرب القنوات اآلتية

 :التصدير املباشر -أ
ويتم   السوق اخلارجيةيفة تفاوض وخرب  اخلارجيةيوفر التصدير املباشر ميزة احتفاظ املدير ابلرقابة بشرط أن ميتلك فهم لألسواق 

  : هذا الشكل من خالل ثالث قنوات
 خارجي.ن ىل أي مكابضاعة إهو شخص أو شركة خمولة بشكل قانوين ابسترياد ال : (الوكالء اخلارجيني )األجانب 
 الل يف أسواقهم من خ يبيعوها دورهم: يبيع املصدر بشكل مباشر لتجار التجزئة األجنيب الذين ب جتار التجزئة األجانب

 .املخازن ويتحمل املصدر أعباء عقود التفاوض ونقل املنتجات وتنظيم الصفقات
 لطرياناركات : يبيع املصدر بشكل مباشر للمستخدم النهائي كش البيع املباشر للمستخدم األخري. 

 :ر غري املباشرالتصدي -ب
ملساعدة تقلل ة وهذه اانونيميكن للمصدر تبسيط عملية التصدير من خالل وسيط يقوم ابملفاوضات اخلارجية والصفقات الق

 يا بذلك إما كللقيام دولته ل لية يفوحيدث التصدير غري املباشر عندما يستخدم املنتج مؤسسة تسويقية حم، املسؤولية اإلدارية
  :ويكون كاآليت  أو جزئيا

  مولة قد تكون عذلك مقابل و ، دينهو اتجر وسيط يعمل على إجياد منفذ لطلبات املصدرين أو املستور  كالء العمولة :و
سجلني  جتارا م لعمولةوجيب أن يكون وكالء ا ،لكن مهمتهم ال تتجاوز دور الوساطة ،من طرف واحد أو طرفني

 .حيملون رخصا ملزاولة األعمال
  سوق واحدة  عماهلا يفتركز أ مبوجب عقد وال ،عمال خاصة متثل الشركات املصدرةأهي شركة إدارة التصدير :شركات 

 .صدر وهنا يكمن خطرها على امل ،كتجار العمولة وميكنها أن متثل عدة شركات يف نفس الوقت
 : عيا يف البضاعة ك حقا شر تلمت هي شركات خاصة تتاجر ابلتصدير عن طريق البيع املباشر وهيشركة جتارة الصادرات

شكل شركة ي مصدر أنكن للاليت تتعامل معها إما من خالل الشراء أو من خالل الضمان بشكل يؤمن حق املصدر ومي
 .جتارة صادرات خاصة به

 :شرعيني  ن مالكونيصبحو و هم معيدي تسويق يشرتون بشكل مباشر من املصنع  جتار التصدير أو معيدي التسويق
لى التفاوض عة وقدرة ى اخلرب وجناح أعمال هؤالء التجار يتوقف عل، عيدون بيعها يف السوق اخلارجيةللبضاعة مث ي

  .للحصول على أفضل الشروط

 .ةلدوليااخليار بني التصدير املباشر وغري املباشر يتوقف على القدرة اإلدارية للشركة واخلربة و 

 

                                                             
 . 434ص  ،1993،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثالثة ،"تصدير و اسرتاد  علميا وعمليا"فؤاد مصطفى حممود،  1
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 البضائع سرتاداعملية  :املطلب الثاين
تهلك لبية حاجيات املستخلارج و اجات من فهو يتمثل يف متوين املنتو  ،اقتصادييف ميدان التجارة اخلارجية كنشاط  االسترياديعترب 

 .االستريادويف هذا املبحث سيتم عرض عملية  ،بصفة عامة

 :و أمهيته االستريادمفهوم -1

 : االستريادمفهوم عملية -أ

 استرياد املنتجات  ـ،الدولةحتتاجها  اليتعلى أنه " الطريقة املستخدمة للحصول على املنتجات  االسترياد: يعرف 1فتعري
إىل داخل البلدان غالبا ما يعتمد على نوع املنتج، السلع األساسية، أو اخلدمة. عند االسترياد إىل داخل بلد جيب 

 الالزمةيقدم التسهيالت هو الذي لص اجلمركي غالبا ما يكون املخ، الالزمةالتواصل مع اجلمارك لتحديد الرتاخيص 
حتدد التعامل بني الدول والرسوم  اليتابللوائح و القوانني  التامةملعرفته  ،لسلع واخلدمات بني الدولالتسهيل انتقال 

 1.املطلوبةواملستندات 
 كما أنه يتمثل يف خمتلف الطرق   ،على أنه" هو شراء من خارج احلدود اجلغرافية لبلد املشرتي االسترياد: يعرف  2تعريف

 2".املتبعة لتموين السلع من اخلارج

 3:االستريادأمهية -ب

بطة املكملة واملرت ةن األنشطسعة مجزء من التجارة اخلارجية يتضمن ختطيط ووضع السياسات اليت تعطي جماالت وا االسترياد هو
 يت تتناسب والغرضالسلع التجات و ، حيث من املفروض شراء املنسياسة حمكمة يف ميدان الشراء انتهاج، لذا جيب هبذه الوظيفة
 .فيه، لضمان تنافسية دائمة ومرتبطة بعنصر التكاليف استخدامهاالذي يقصد 

 ايتاقتصاد احتياجاتة يث لتلبيتلفة حيتم خارج احلدود فمن الضروري أن تكون عملة كل من املورد واملستورد خم االستريادولكون 
 ابهظةاجها رمبا تكاليف إنت جات اليتض املنتبع استرياد، أو املواد األولية اليت تفتقر إليهابعض  استرياد، فإن الدولة مضطرة إىل ما

 .لد آخردير من بالتص دليل لوجود االسترياد، أو راجع إىل عدم جودهتا ومن هنا نستنتج أن وجود يف البلد احمللي

 : االستريادأنواع -2

ة أنواع    :4 اليت تقوم هبا املؤسسة من بينها لالستريادهناك عد 

يزات ا حتتاج إىل جتهأبهن ،وعيف املشر  والتوسيع االستثمارهذا النوع تقوم به املؤسسة بغرض  : االستثماربغرض  االسترياد-أ
  .املشروع ة اإلنتاج وتوسيعوير عمليتط و هلذه التجهيزات لتسيري ا فإن املؤسسة تقوم بعملية االستريادوهلذ ،وجتديد معدات الصيانة

 مل الوطين ع وجب على املتعا املشرو توسيع يفللقيام ابلعملية اإلنتاجية وال بغرض توفري املواد األولية املكملة: االسترياد-ب

 . مواد إضافية مكملة لعملية اإلنتاج أو توسيع املشروع استريادأو األجنيب 

                                                             
1 .à 14h:00 post_5.h consulté le 29 avril2017-http://drnabihagaber.blogspot.com/2012/09/blog 

  2.مزاين حفيظة،" إجراءات عملية االسترياد"، مذكرة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي، فرع جتارة دولية، جامعة بومرداس، 2000، ص14
   .11،12ساليل ليلى، مرجع سبق ذكره، ص ص  3

 .4 معوش زهرة، إجراءات و صعوبات عمليات االستيراد، مذكرة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي، جامعة الجزائر، 1999م، ص10
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ون شراء من اخلارج دع بعد العادة البيأي إ ،الشراء بقصد البيع االسترياديتضمن هذا النوع من : بغرض التجارة االسترياد-ج
، ا على حاهلاغرض بيعهعية بأو صنا استهالكيةبصفة أخرى شراء مواد  ،دةر إحداث أي تغري  أو حتويل على البضاعة املستو 

ويض النقص يف ، وتعالذا اجمليف ه ابالستثمارأصحاب رؤوس األموال حملي أو أجنيب و نوع قيام متعامل واملالحظ من هذا ال
 . املنتوجات

سترياد املواد إىل ااألولية، و  ى موادهاا علصادراهت االعتماد يفعامل الثالث خباصية االسترياد، و متتاز اجلزائر كسائر بلدان ال
ى أقل لها أو أغلبها علكئ انجتة  ملواناة، السلع و اخلدمات يف املوجودة يف االستهالكية و املصنعة، ألن حركة املنتجات الصناعي

 .تقدير من عمليات االسترياد

تأمني الواردات باص يقوم و اخلألذا فاملشرع العام  ،فعمليات التصدير تقتصر غالبا على احملروقات و بعض املنتوجات
إن كل  ،عىن آخرالوطن، مب لبضائع و السلع املستوردة هنا يف، أي أتمني عمليات النقل البحري لCIFأو  FOBعلى صيغة 

 لعملة الصعبة، ألموال ابؤوس امصاريف التأمني تقع على عاتق املشرتي، و تكون ابلعملة الوطنية و ذلك حفاظا على تسرب ر 

 1.اليت ميكن استخدامها يف جماالت أخرىى نسبة هامة من العملة الصعبة، و و ابلتايل احلفاظ عل

 جارة اخلارجية: أثر التأمني البحري على الت  الثالث ملطلبا
هتدف مجيعها إىل تسليم البضائع إىل املشرتي يف جهة وصوهلا، هذه  ترتكز التجارة اخلارجية عادة على ثالثة عقود منفصلة     

 2العقود هي عقد البيع، و عقد التامني و نتناوهلا يف ما يلي:

 عقد التأمني-1

لة، ف البضائع املنقو قد أو تلتيجة فيف أن عملية التعويض النقدي تتيح للمشرتي أن يسرتد قيمة ما أصاب موارده نتتضح ضرورته 
زءا جترب يف حد ذاهتا تأمني تعية الو ذلك بغض النظر عما إذا كان عقد التأمني قد مت بواسطة البائع أو املشرتي، حيث أن عمل

ية الالزمة ضد ذ أنه يقدم الوقاء عنه، إستغنااليوم يعترب مساعدا للتجارة اخلارجية ال ميكن االمنها لعملية البيع، و التأمني البحري 
اهلم يف أن خياطروا برأمس الدولية تجارةاخلسائر احملتملة أثناء نقل البضائع و املمتلكات من مكان آلخر و تتيح للمشتغلني يف ال

 تبادل التجاري.طمأنينة و ثقة مما يؤدي إىل زايدة حجم عمليات ال

و تعترب البنوك هي املسؤولة إىل حد كبري عن متويل عمليات التجارة اخلارجية، و الطريقة املتبعة يف ذلك هي أن يقوم املشرتي بعد 
إمتام االتفاق بينه و بني البائع و توقيع عقد البيع بفتح اعتماد مستندي يف حدود البنوك حلساب البائع الذي ميكنه أن حيسب  

الة على املشرتي بقيمة كل شحنة من البضائع يرسلها إليه، و يف هذه احلالة يكون البنك على استعداد خلصم هذه الكمبيالة كمبي
سند الشحن، وثيقة التأمني البحري،  ،بشرط أن يكون مرفقا هبا مستندات الضمان الالزمة و املتمثلة يف فاتورة البيع، إذن التصدير

ن يتحصل من البنك على مثن بضائعه اليت مت شحنها بدال من انتظاره استالم املشرتي هلا و سداد و هبذا يتمكن البائع من أ
الثمن، كما يتمكن البائع أيضا من استثمار أمواله و تتضح أمهية وثيقة التأمني ضمن املستندات املطلوبة يف أن البنك تشرتط أن 

ن ضمنها خطر احلرب حىت يوافق على خصم الكمبيالة احملسوبة على تكون البضائع املنقولة مؤمنة ضد املخاطر البحرية و م
املشرتي، و يقوم البنك بعد ذلك إبرسال مستندات الضمان إىل فرعه أو توكيله يف اجلهة املرسلة إليها البضاعة، حيث يقوم 

                                                             

  1  حجريوة لياس، التأمني البحري يف ظل عملية النقل البحري للبضائع، بومرداس، 2002، ص60.

 .2 سالمة عبد هللا، عصام الدين عمر،" التأمني البحري"، أصوله العلمية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر، 1981، ص ص 20-16
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ة الناقلة مبوجب سند الشحن، أما املشرتي بدفع قيمة الكمبيالة املسحوبة مقابل مستندات الضمان مت استالم البضائع من السفين
 يف حالة فقد البضائع أو تلفها يقوم املشرتي مبطالبة شركة التأمني بقيمة التعويض طبقا لشروط وثيقة التأمني املربمة عن طريقه 

بضائع عن رسال البائع عند إم على اليتحت أو بواسطة البائع إن كان له احلق يف مثل هذه املطالبة و طبقا التفاقيات النقل الدولية
د قام مل يكن البائع ق لبحري إنالنقل اطريق البحر أن خيطر املشرتي بدئه الرحلة حىت يتمكن األخري من التأمني عليها ضد أخطار 
نفيذ هذا لة  إذ مل يقم بتع املنقو لبضائاابلتأمني عليها طبقا بشروط عقد البيع و يعترب البائع مسؤوال عن أي تلف أو خسارة تلحق 

 اإللتزام القانوين.

على  ود التزام قانوينن عدم وجرغم ممما سبق يتضح أن التأمني البحري يعترب عامال جوهراي يف عمليات التجارة اخلارجية، فبال
ي يف سط التأمني البحر يعترب ق ية، والتاجر أبن يقوم بتأمني بضاعته أثناء النقل فإن البنك يتطلب ذلك لتمويل الصفقة التجار 

 احلايل جزءا متمما من قيمة التكلفة ايل حتدد سعر السوق للبضائع. الوقت

 عقد البيع-2

 1أنواع عقود البيع: و فيما يلي أهم عقود البيع و الفرق بينها فيما خيتص مبسؤولية التأمني على البضاعة املنقولة: 

 عقد البيع فوبfree on board  "FOB حاجز  تاز البضاعةعندما جت:هو عقد يفي البائع ابلزامه ابلتسليم
ي ان أو الضرر الذار الفقدو اخط وهذا يعين أن علي املشرتي أن يتحمل مجيع النفقات،السفينة يف ميناء الشحن املعني

 ركيا للتصدير.لبضاعة مجلخيص ايلحق ابلبضاعة منذ تلك النقطة كذلك فإن هذا املصطلح يتطلب من البائع أن يقوم بت
  عقد البيعcost insurance and freight  "CIF ليم ي ابلتزامه ابلتس:يعين خذا املسطلح أن البائع يف

 شحن الضرورية أجور ال ونفقات ويرتتب علي البائع أن يدفع ال،عندما جتتاز البضاعة حاجز السفينة يف ميناء الشحن

لضرر الذي يلحق خماطر ا أن ال إاملعنيو أن خيلص البضاعة مجركيا يف بلد التصدير إليصال البضاعة إيل ميناء الوصول 
قل ريخ التسليم تنتقع بعد اتتحداث إيل مسؤولية أية نفقات إيل مسؤولية أية نفقات إضافية انجتة عن أ ابلبضاعة ابإلضافة

 ي.من البائع ضافية انجتة عن أحداث تقع بعد اتريخ التسليم تنتقل من البائع إيل املشرت 

  يوجد عقد اثلث يستعمل أحياننا هوC&Fمل فقط ذي حيدده العقد يش:وطبقا لشروطه فإن إمجايل مثن البضاعة ال
 الدولة طبقا لقوانني ه أوالختيار  ملشرتيواما التأمني علي البضاعة فإن مسؤوليته تقع علي عاتق ا،مثن التكلفة وأجرة النقل

 املستوردة. 

 

 

 

 

  

                                                             
  1  عبد المالك هاني، مرجع سبق ذكره، ص15.
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 اخلالصة
 وهذا نظرار، ريق البحم عن طالدولية تت   ةوالت عامالت التجاريأغلب املبادالت  دراستنا هلذا الفصل نستنتج أنمن خالل         

 ارجيةجارة اخلجزأ من التال يت   عترب جزءاي حريوالتأمني الب، سم هبا النقل البحري ابملقارنة مع أنواع النقل األخرىيزات اليت يت  للمم  
لنقل عرض هلا أثناء االيت تت   خطاراأل وتغطية مجيعة فهو يؤ دي إىل تطور حجمها زدهار التجارة البحريوقف عليه ايت   ،احلديثة

 البحري.

دمات بني لسلع و اخللة يف حركة اعرضنا يف دراستنا هذه إىل إعطاء نظرة عامة حول التجارة اخلارجية املتمثاستحيث        
 رجية حيث ال ميكنارة اخلاري ابلتجأيضا عالقة النقل البحتطرقنا كما ،  تجاريةال الدول وعرض أسباب قيامها و أهم املصطلحات

اية غرتابطة فالتجارة مة النقل وعملي كما ال ميكن أن يكون نقل بدون جتارة، الصلة بني عملية التجارةو ان تكون جتارة بال نقل 
 من خالل تركيزان ،اخلارجة ل التجارةبحري للبضائع يف تسهيأتمني النقل المكانة أبرزان حيث  ،والنقل وسيلة حتقيق هذه الغاية

فة إىل اإلجراءات ابإلضا، ليت متيزهاو خمتلف األشكال  ،االنواعكاألمهية، و االسترياد مبختلف جوانبها   التصديرعلى عمليات  
 املتخذة خالل العملية.

 كعقد البيع ضمنها  اليت يت لف العقودو ختمنا فصلنا بدراسة أثر أتمني البحري على التجارة اخلارجية، حيث تطرقنا إىل خمت    

 اجلهوي الفالحي. الصندوق ي مستويالدراسة امليدانية اليت قمنا هبا علوسوف نتطرق يف الفصل التطبيقي إيل  و عقد التأمني،
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 متهيد:

م غلب املبادالت تت  ي، كون أالبحر  خاصة يف ميدان النقل اخلارجية،تساهم شركات التأمني عموما يف تسهيل العمليات التجارية 
 البحري، قلمني النيدان أتتتكفل مب ة اليتدت املؤسسات التأمينيعرض هلا هذا األخري تعد  د األخطار اليت يت  لتعد   طريقه، ونظراعن 

 سة فيه. لدرا و من بينها الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي لوالية بومرداس)بودواو(، والذي متت وجهتنا

وسيتم  ،الفالحي للتعاون جلهويطرق إليه يف الفصلني النظريني على الصندوق اففي هذا الفصل التطبيقي سنسقط ما مت الت   
بصفة  CRMAحي الفال األول سيتم فيه تقدمي الصندوق اجلهوي للتعاون تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث، املبحث

ي مني النقل البحر أتاسة واقع بدر م من خالل نشأهتا ،مراحل تطورها ،هيكلها التنظيمي وظائفها ويف املبحث الثاين سنقو  ،عامة
على املستوى أمني نشاط التلإلنتاج لية لدراسة حتليمن خالل الت طرق إىل ثالثة مطالب، املطلب األول يتمثل يف وذلك للبضاعة 

ا الثالث تطرقنطلب ، أما امليالفالحن عاو لصندوق اجلهوي للت  ادراسة اإلنتاج و التعويضات يف  طلب الثاين يتضمن ويف امل الوطين
ة ب األول منهجيطلطالب، املمالثة إىل آلية التعويض، املبحث الثالث  يتمحور حول منهجية الدراسة امليدانية و يتفرع إىل ث

 ستبيان.حتليل نتائج اإل دراسة و لثالثالدراسة امليدانية، املطلب الثاين أسلوب مجع البياانت و املعاجلة اإلحصائية، املطلب ا
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 (ودواو)ب بومرداس الفالحي وناملبحث األول: تقدمي الصندوق اجلهوي للتعا
 الفالحي تعاضدذا املطلب كل من نشأة الصندوق اجلهوي للمن خالل هذا املبحث سوف نستعرض من خالل ه

 لبومرداس مع ذكر خمتلف مكاتبه احمللية مث نقوم بتقدمي هيكله التنظيمي.

 يلتنظيمالها و هيك ودواو(ب)املطلب األول: نشأة الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي
 شأة الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي ببومرداسن-1

ن ممنها يف التقرب  يف والية جديدة هي والية بومرداس، رغبة CRMAأنشأت  1985اإلداري لسنة  نتيجة للتقسيم
 ا يلي:مسة املركزية كان ار السياضمن اطو اتبعون لصندوق اجلزائر العاصمة  فلحاوهاالفالحني الناشطني ابلوالية اجلديدة اليت كان 

ودواو والية بومرداس، ب، مقرها مدينة 1985داس يف جانفي بومر  CRMAمت إنشاء الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 
 دها يف كل من :مكاتب حملية موزعة عرب تراب والييت بومرداس واجلزائر جن 09ويضم شبكة جتارية مكونة من 

  (؛385رغاية ) الرمز ال -املكتب احمللي 
  (؛170رويبة ) الرمز ال -املكتب احمللي 
  (؛496رمز لأوالد موسى ) ا -املكتب احمللي 
  (؛350مرداس ) الرمز بو  –املكتب احمللي 
  (؛357)  جالبنيتي -املكتب احمللي 
  (؛327رج منايل ) الرمز ب -املكتب احمللي 
  (؛ 444لناصرية ) الرمزا –املكتب احمللي 
  (؛531ز دلس ) الرم –املكتب احمللي 
  (. 357عبة العامر ) الرمز ش –املكتب احمللي 
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 او(.)بودو  ببومرداس اهليكل التنظيمي للصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي(: 01)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واثئق مصلحة املوارد البشرية املصدر:   

 

 

 

 

 

مانةاأل  مصلحة االعالم اآللي 

 مصلحة الشؤون القانونية

 قانونية القانونية 

 قسم التأمينات قسم اإلدارة العامة

رأس المال 

 العمومي

 الموارد مصلحة

 البشرية
مصلحة 

مصلحة  المحاسبة

 االنتاج
مصلحة 

 الحوادث
المصلحة 

 التجارية

التأمينات 

 الفالحية

 التأمين على
 السيارات

التأمينات 

 المختلفة

الحوادث 

 الفالحية

 المديرية

مصلحة 

 المستخدمين

مصلحة 

 الوسائل العامة

حوادث 

ياراتالس  

الحوادث 

 المختلفة
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 واوقر بودس، ماملطلب الثاين: جمال نشاط الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي بومردا
 1بومرداس واملصاحل املتعلقة به. CRMAيف هذا املطلب سيتم التطرق إىل جمال نشاط 

ض وأتمينهم من مي القرو ل تقديف بداية ظهور الصندوق كان جمال نشاطه ينحصر فقط يف التعامل مع الفالحني، وذلك من خال
وتوسيع تديدة يف التأميناه فروع ععمالأ م اىل حمفظةاملخاطر اليت تصيب ممتلكاهتم، ولكن بعد رفع احتكار الدولة لقطاع التأمني ض

اطاته اديني، وتتمثل نش االقتصعاملنينطاق املعاملة لتشمل كافة فئات اجملتمع فالحني، صناعيني، أصحاب املهن احلرة، وكل املت
 فيما يلي :

 األخطار الفالحية:-1

املكوم،  ائق العلف والنتمني ضد حر ا، التأاحملاصيل قبل حصاده وتشمل التأمني ضد الربد، التأمني ضد حرائق اإلنتاج النبايت:-أ
 التأمني ضد الربد واحلرائق اليت تلحق ابحملصول.

  ،خطار أشجار تعدد األمني مأتأتمني متعددة األخطار البيوت البالستيكية:  وتشمل أتمني متعدد األخطار الكروم
 الزيتون.

 اابت، أتمني شاتل الغخطار م اعادة تشجري الغاابت، أتمني متعدد أأتمني متعدد األخطار الفالحية: وتشمل أتمني
ثمرة، أتمني شجار املطار األمتعدد أخطار مثار احلمضيات و العنب، أتمني متعدد أضرار البطاطا، أتمني متعدد أخ

مني ملستثمرة، التأة الري ابار شبكمتعدد أخطار خنيل التمور، أتمني متعدد أضرار الطماطم الصناعية، أتمني متعدد أخط
 عن ضياع مردود احلبوب املسقية و األشجار. 

 اإلنتاج احليواين-ب

 :مني متعددة أتألغنام، خطار اوتشمل أتمني متعددة األخطار األبقار، أتمني متعددة األ متعددة األخطار املواشي
 األخطار اخليول، أتمني متعددة األخطار املاعز، أتمني متعددة األخطار اجلمال.

 ة نب، أتمني متعددار األرااألخط مني متعددة األخطار الدواجن، أتمني متعددة األخطار تربية النحل، أتمني متعددةأت
 األخطار الديك الرومي.

، ل أخطار الرتكيبكت، أتمني  ر الورشاوتشمل: أتمني خسائر املنتوج يف خزائن التربيد، أتمني كل أخطا: األخطار الصناعية-ج
 ملسوق.امنتوج آليات الورشات، أتمني احلرائق والنفجارات، أتمني املسؤولية املدنية للأتمني كل أخطار 

 .ني ضد الفيضاانتفة، التأمد العاصوتشمل التأمني ضد الزالزل، أتمني ضد انزالق الرتبة، التأمني ض الكوارث العادية:-د

سؤولية هليكل، أتمني املامني على مي( التأالعمو  النقل)ائع للبضوتشمل كل من التأمني البحري للبضائع، التأمني الربي  النقل: -ه
 املدنية للنقل العمومي.

                                                             
 1معلومات مقدمة من طرف الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي  
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األمالك  نية، أتمني سرقةولية املدني املسؤ وتشمل كل من: التأمني ضد أضرار املياه، أتمني كسر الزجاج، أتم األخطار العادية:-و
 ية املدنية العادية.والبضائع املخزنة، أتمني متعدد األخطار للسكن، أتمني املسؤول

ني، قدمي قروض للفالحتر منها: ونذك ابإلضافة اىل كل تلك التأمينات هناك بعض النشاطات اليت مل تدرج ألهنا خاصة بفئة معينة
 موظفني السابقني.تقاعد لللى الالتأمني على األمراض للعمال احلاليني، التأمني على احلياة للعمال احلاليني، التأمني ع

 لثالث: أهداف الصندوق اجلهوي للتعاضد الفالحي لبومرداساملطلب ا
من خالل هذا املطلب سنحاول عرض خمتلف األهداف واملهام اليت يسعى الصندوق اجلهوي للتعاضد الفالحي لبومرداس إىل   

 1حتقيقها و هي:

 توى أداء عماهلاجليد ومسا يمهاالرفع من أداء الصندوق ليكون من بني الرائدين يف قطاع التأمني وهذا من خالل تنظ 
 وكفاءة مستخدميها ونوعية خدماهتا.

 لفالحي.لتأمني اة يف ااستغالل خرباهتا املكتسبة لتدعيم موقعها يف السوق واحملافظة على مكانتها الرائد 
 ة جديدة.ب حمليإكمال مسرية التطور والتقرب حنو املواطنني والفالحني وابخلصوص عن طريق فتح مكات 
  اءالوسائل احلديثة يف جمال اإلدارة واالتصال والتسويق للرفع من جودة األداستخدام 
 لدولة.ياكل اوضع الصندوق لشبكة معلومات داخلية تسهل عملية التواصل بني العاملني والزابئن وه 
 لدى توفرة ديثة املال احلاستهداف أكرب عدد ممكن من الناشطني يف امليدان الفالحي، وهذا عن طريق سبل االتص

 الصندوق كشبكة األنرتنت.
  ملردوديةافع من تيسري سبل العمل لدى الفالحني مبنحهم عامل األمان يف العمل لتطوير اإلنتاج وللر. 

 رواقع أتمني النقل البحري للبضائع يف اجلزائاملبحث الثاين : 
روع بصفة عامة و حسب الف سة اإلنتاجل دراسنتعرض يف مبحثنا هذا أوال إىل حتليل قطاع التأمني يف اجلزائر و ذلك من خال    

ت على نتاج و الت عويضاراسة اإلمث د ، و منعلى معطيات احصائية تبني لنا نسبة أتمني النقل بناءاانتاج فرع النقل بصفة خاصة، 
 الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي مستوى

 لوطيناعلى املستوى لنشاط التأمني دراسة حتليلية لإلنتاج املطلب األول: 
 .2015 غاية اىل 2011ن سنةللفرتة املمتدة متأمينات احصائيات اجمللس الوطين لل يف هذا املطلب سوف نتطرق إيل

 .2015-2011قام يف اإلنتاج الوطين للتأمينات من السنوات أر  الفرع األول:

 اجمللس الوطين للتأمينات.ميتل اجلدول املوايل أرقام يف إنتاج  

 

                                                             
 معلومات مقدمة من طرف الصندوق الفالحي1 
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 من إعداد طالبتني ابالعتماد على اجلدول أعاله املصدر:    

ت هم ااملمتلك لي األضرار وأن فرع التأمني علي السيارات و التأمني ع نالحظو و اجلدول أعاله 02من خالل الشكل رقم 
ذلك إيل استرياد عدد كبري  ع،و يرج 2015إيل سنة 2011الفرعني املسيطرين علي سوق التأمينات و يف تزايد مستمر من ستة 

لثالثة يف ل حيتل املرتبة افرع النق أنحظ من السيارات  لزايدة الطلب عليها  و التطور يف جمال التغطية التأمينية للسيارات، ونال
أما ، 2015تأمينات لسنة ين للخالل السنوات حبسب إحصائيات اجمللس الوط%7 السوق التأمينية رغم أن حصته مل تتجاوز

 دةتأمينية اجلدينتجات الامل  منفروع األخرى فحصتهم ضئيلة كالتأمني علي األشخاص و التأمني علي القروض ألهنا تعتربال

 2015-2011ة س الوطين للتأمينات يف فرع النقل للسنوات من سن: أرقام يف اإلنتاج اجمللالفرع الثاين

 تأمينات يف فرع النقل .ميثل اجلدول املوايل أرقام يف اإلنتاج اجمللس الوطين للـ
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ها يبين إنتاج  المجلس الوطني للتأمينات في فروع(:02)الشكل رقم 
2015إلي 2011للسنوات من سنة

تأمين السيارات تأمين األضرار و الممتلكات تأمين النقل  التأمين الفالحي  تأمين األشخاص تأمين القروض
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تـأمين النقل البحري

تأمين النقل البري

تأمين النقل الجوي

 -

 2 000 000,00

 4 000 000,00

 6 000 000,00

2015 2014 2013 2012 2011

ت من يبين إنتاج المجلس الوطني للتأمينات للنقل للسنوا(:03)الشكل رقم 
.2015إلى2011سنة

تـأمين النقل البحري تأمين النقل البري تأمين النقل الجوي

 اجلدول أعاله علىإعداد الطالبتني ابالعتماد  مناملصدر:          

من خالل  الشكل أعاله و اجلدول رقم اثنان نالحظ أن فرع النقل مقسم إىل أتمني النقل البحري ، اجلوي ، و الربي و نالحظ 
و تقدر  2015إيل  2011متزايدة خالل السنوات املدروسة من سنة  أيضا ان احلصة األكرب هي لفرع التأمني البحري وهي

و %18.76،أما الباقي موزعة بني التأمني الربي و البحري بنسب من جمموع احلصة   %64.29ب 2015نسبتها يف سنة 
ائر و دول ية بني اجلز ، و يعود السبب إيل ازدهار التجارة البحرية خاصة بعد إبرام الشراكة األورو متوسطعلي التوايل  17.02%

البحر األبيض املتوسط.
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 .لفالحيعاون الصندوق اجلهوي للتادراسة اإلنتاج و التعويضات يف : املطلب الثاين
لتأمني البحري اومكانة  فالحييف هذا املبحث سيتم إبراز مكانة أتمني النقل بصفة عامة لدى الصندوق اجلهوي للتعاون ال

إىل  2013ات من خالل السنو CRMAإنتاج لدي الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  خصوصا حيث سنقوم بدراسة تطور
 خرية ابإلضافة إىلهذه األ قدمة يفوذلك من خالل تقدمينا إلنتاجها يف الفروع اليت تغطيها ودراسة التعويضات امل 2016غاية 

 .2016إىل سنة 2013لسنوات من سنة دراسة اإلنتاج والتعويضات يف فرع النقل لنفس ا

 يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي.دراسة اإلنتاج  :الفرع األول

 اجلدول املوايل إنتاج الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحيميثل 
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 .أعاله اجلدولى ابالعتماد علطالبتني من إعداد ال املصدر:       

  من أقساط من طرف زابئنها اإلنتاج : هو ما تتحصل عليه شركة التأمني 
 فروع يفساط من عمالئها أق ىنالحظ أن الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي تلق 04رقم  والشكل 03من خالل اجلدول رقم 

هلندسي ولكن بنسب خمتلفة ، حيث ا خمتلفة فرع النقل، السيارات، احلريق، األشخاص، القروض، التأمني الزراعي و احليواين ،
 متخصص يف فالحي غريعاون اليعود إيل أن الصندوق اجلهوي للت ذلكو  كل أعاله أن حصة فرع  النقل ضئيلة نالحظ من الش

نسبها  روع األخرىرى و الفنة ألخسو يف اخنفاض مستمر وفرع أتمني السيارات هي األكرب، وهذه احلصة متزايدة من هذا اجملال 
 ضئيلة ويف اخنفاض مستمر.

 تعويضاتدراسة ال الفرع الثاين:

إىل  2013 ت من سنةلسنوالسوف نقوم بدراسة التعويضات املقدمة من طرف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي يف فروعها 
  اآليت لإلنتاج هلذه السنوات. 4وذلك من خالل اجلدول رقم  2016ة سن
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اون يبين إنتاج  الصندوق الجهوي للتع( :4:)الشكل رقم 

.  2016-2013للسنوات من سنة الفالحي  ببودواو

تأمين السيرات تأمين الحريق تأمين زراعي

تأمين األشخاص التأمين الحيواني تأمين القروض

تأمين النقل التأمين الهندسي
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 اجلدول أعاله علىبتني ابالعتماد من إعداد الطال املصدر:      

و الشكل أعاله نالحظ أنه هناك تعويضات جلميع الفروع، وأن أتمني النقل له نسبته ضعيفة ومتفاوتة يف 4الل اجلدول من خ
أصبحة 2016و يف 2013يف %0.023وكما أنه يف اخنفاض مستمر فكانة نسبته تقدرب القيمة ابلنسبة للفروع األخرى.

 .%0.0016تقدرب

 وق اجلهوي للتعاون الفالحي لفرع النقل.الصند الفرع الثالث: دراسة اإلنتاج يف

لقد قمنا بدراسة فرع النقل مبا أنه موضوع حبثنا واجلدول التايل ميتل إنتاج الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي.
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ببودواو يبين تعويضات الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي(:5)الشكل رقم

.2016إلى غاية 2013للسنوات من سنة 

تأمين السيارات تأمين الحريق تأمين زراعي التأمين الحيواني

تأمين النقل تأمين القروض التأمين الهندسي
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 غاية إىل 2013نوات من سنة الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي لفرع النقل للس ( : يبني إنتاج يف5اجلدول رقم )
2016. 

 .دينار جزائري ليون: مالوحدة

 الواثئق الداخلية للمؤسسة املصدر:

 
   اجلدول أعاله. علىمن إعداد الطالبتني ابالعتماد  املصدر:        
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حي يبين إنتاج الصندوق الجهوي للتعاون الفال(:6)الشكل رقم 
.2016إلى2013في فرع بودواوللسنوات من 

تأمين النقل البحري تأمين النقل الجوي تأمين النقل البري

 

2016 2015 2014 2013 

 

 

 الفرع  املبلغ النسبة % املبلغ النسبة% املبلغ النسبة% املبلغ النسبة%

 

49,19 958249,94 94,72 2681705,3 91,75 1765844,3 24,97 2853618,8 
أتمني النقل 

 البحري  

 

 أتمني النقل اجلوي    0 0 0 0 0 0 0 0

 

 أتمني النقل الربي 8570297 75,02 158683,96 8,25 149380,25 5,27 989815,82 50,81

 

 اجملموع العام 11423916 100 1924528,2 100 2831085,5 100 1948065,8 100
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 ظ أيضا انوي، والربي ونالحاجل البحري،نالحظ أن فرع النقل مقسم إىل أتمني النقل 6 والشكل رقم 5من خالل اجلدول رقم 
 تأمني البحريلوفيما خيص ا ستمر،مي منعدم، أما التأمني الربي فنالحظ اخنفاض و احلصص متفاوتة يف النسب، وأتمني النقل اجل

 أمني.من الت الفالحي، ليس متخصص يف هذا الفرعمتذبذب وهذا راجع إىل أن الصندوق اجلهوي للتعاون فهو 

 لنقل. ايف فرع  ومرداسبلوالية دراسة التعويضات املقدمة من طرف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي الفرع الرابع: 

 2013ن سنة لسنوات ملنقل لالصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي يف فرع ا فبدراسة التعويضات اليت قدمت من طر لقد قمنا 
 .وذلك من خالل جدول اإلنتاج 2015غايةإىل 

ن سنة لسنوات ملفرع النقل  ( : يبني التعويضات املقدمة من الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 06اجلدول رقم ) 
 .2016إىل  2013

 .دينار جزائري يونالوحدة: مل

 

 الداخلية للمؤسسة.الواثئق  املصدر:

 

 

 

 

 

2016 2015 2014 2013 

 الفرع  املبلغ النسبة % املبلغ  النسبة% املبلغ النسبة%  املبلغ النسبة% 

 أتمني النقل البحري   991585,5 92,077463 0 0 0 0 0 0

 أتمني النقل اجلوي    0 0 0   0 0 0 0

 أتمني النقل الربي 85318,09 7,9225374 227901,38 100 0 0 8396,2 100

 اجملموع العام 1076903,6 100 227901,38 100 0 0 8396,2 100
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 ميكن إنشاء الشكل اآليت للتوضيح: 6من خالل اجلدول رقم 

 
 اجلدول أعاله. ىابالعتماد عل طالبتنيإعداد ال من املصدر:       

،  ريضات يف أتمني البحقدم تعويأن الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي نالحظ  7و الشكل رقم  6من خالل اجلدول رقم 
وهذا دليل على  دج  9951585.5و تقدرب ، 2013يف سنة  ي ونسبة التعويض يف أتمني البحري هي األكرب اجلوي والرب 

 أن نسبة تعويض النقل الربي ضئيل ، كما نالحظكثرة األخطار اليت يتعرض هلا النقل البحري
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يبين التعويضات المقدمة من طرف الصندوق (:7)الشكل رقم 

نة الجهوي للتعاون الفالحي ببودواو لفرع تأمين النقل للسنوات من س
.2016إلى 2013

تأمين النقل البحري تأمين النقل الجوي تأمين النقل البري
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  املطلب الثالث: آلية سري عملية النقل البحري للبضائع
ف أحد زابئن حصنا مللريق تفبدراسة آلية سري عملية أتمني نقل البضائع عن طريق البحر وذلك عن طيف هذا املطلب قمنا 

 الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي ببودواو والية بومرداس.

  الفرع األول: طلب التأمني و األخطار املغطاة

 طلب التأمني-1

  أو معنوي ، مصدر خص طبيعيشكان   ضائع حيث يتقدم الزبون سواءاتعد هذه املرحلة اخلطوة األوىل يف عملية النقل البحري للب
د تطلعه عته، وهذا بعمني ضد خطر معني أو أخطار ميكن أن تلحق ببضاأللت CRMAكان أو مستورد بطلب لدى الصندوق 

 : على الشروط العامة واليت هي موحدة يف كافة أنواع التأمني البحري وهي على نوعني

 وهذا يف حالة ما إذا كان الزبون يقوم برحلة واحدة خالل عام يصدر أو يستورد فيها بضاعة حبرية : التأمني على رحلة-أ
(police au voyage) 

 policeيف حالة ما إذا كان الزبون يقوم بعدة رحالت خالل عام يصدر أو يستورد فيها بضائع التأمني بوثيقة اإلشرتاك :-ب
dabonnement  

ووضوح   ،ليهالتأمني علزبون اامبدئيا شكل إستمارة حتتوي على معلومات خاصة ابلبضاعة اليت يود  التأمنيعقد وأيخذ طلب 
  (.01رقم  حىت يتسىن لشركة التأمني حساب قسط التأمني إلعتمادها على هذه املعلومات ) أنظر امللحق

 : يتني اخلاص به كاآللب التأمان طكصنا مللفه  ويف احلالة اليت متت دراستها أخذ الزبون ابلتأمني بوثيقة اإلشرتاك و بعد تفح

 إسم املؤمن لهLAITERIE  FROMAGERIE  LEB؛ 
 عنوانهCITE BENADJEL  BOUDOUAOU ؛ 
 نوع التغليف املستعمل CARTONS ؛ 
 115808398.20 القيمة املؤمن عليها  
  : 19800عدد الطرود 
 ميناء الشحنNOUVELLE ZELANDE : 
 ميناء التفريغ .ALGER  
 السفينة إسم          BATEAU MARFRET  
 شروط التأمني : مجيع األخطار + السرقة و الضياع  
 ون إحتمال اخلطر  مسنة يك سفينةعمر وجنسية السفينة : أتخذ شركة التامني بعني اإلعتبار هذا العامل فإذا كانت ال

  كبريا ، لذا تفرض عليها أقساط إضافية
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  اثنيا: األخطار املغطاة

  : نوعني أساسينيتمثلة يفو امل مني يتم اإلتفاق بني املؤمن و املؤمن له على نوع األخطار املغطاةأيقة طلب التمبوجب وث

نه ع املخاطر ، إذ أتب ضد مجين شركة التأمني سوف تؤمن للمكتأإن مجيع املخاطر ال تعين ابلضرورة أتمني مجيع املخاطر : -1
ا مل يكن ة النقل مركة التأمني به طيلة مدمن الفقرة األوىل للشروط العامة  تلتزم ش 2ادة توجد أخطار معينة أو ضياع تتعرض له امل

  اخلطر مستثىن من العملية .وتتمثل مجيع األخطار يف كل الطوارئ و احلوادث البحرية

 FAP-SAUF أتمني-2

ولية الة تعفى من مسؤ  هذه احلني يفة التأمهذا النوع من التأمني ال يضمن إال األخطار الواردة يف الشروط العامة للعقد وشرك
إذا السفينة مل الة السفينة ، فمتعلق حب تأمنيالتعويض يف حالة حتقق اخلطر املستبعد ، أو ابألحرى غري وارد يف وثيقة التأمني وهذا ال

 تتعرض ألي ضرر فأي ضرر يصيب البضاعة يف هذه احلالة يكون مستبعد ، و العكس صحيح

  سابقنيني الخماطر السرقة و الضياع اليت ميكن للمكتتب إضافتها إىل أي نوع من النوع ابإلضافة أتمني

  ويف احلالة اليت متت دراستها أخذ املكتتب  بتأمني كل املخاطر + السرقة و الضياع

   املطلب الثاين : عملية حساب قسط التأمني
وجودة يف عقد لومات املى املعو ذلك اعتمادا عل يق البحر ميكن حساب قيمة القسط واجب الدفع لتأمني نقل البضائع عن طر 

 (02التأمني )أنظر امللحق رقم 

  املعامل القسط الصايف = القيمة املؤمن عليها *-1

                    115808398.20*0.18% 

  دج = 208455.12 

 .ول داجلاملعامل: حيدد على أساس نوع البضاعة و البلد املستورد منه وذلك حسب 

 % 17عر وثيقة التأمني ( *الرسوم   = ) القسط الصايف + س-2

             = 208455.12+100)*17% 

  دج. 35454.3704 =  

  دج اثبت يف أي إشعار ابلوصول 500.00سعر وثيقة التأمني : هو  

  القيمة اإلمجالية = القسط الصايف + الرسوم-3

                    =35454.3704 +208455.12  

  دج  =  243909.4904 
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  قسط التأمني = القيمة اإلمجالية + حقوق الطابع4-

                 =243909.4904+ 40 

  دج =  243949.4904  

  دج اثبتة يف أي إشعار ابلوصول 40حقوق الطابع : 

  دج 243949.4904فيدفع هذا املكتتب قيمة 

 الفرع الثاين: التعويض و الطعن

 عويضأوال: الت

معرضة  حلة البحرية تكونه ، فالر لؤمن تعد عملية التعويض  عن األخطار اليت تتعرض هلا عملية النقل البحري للبضائع هي غاية امل
لبة عدة خطوات للمطا أن يتبع من لهألخطار عديدة و متنوعة  ويف حال إحلاق الضرر ابلبضاعة املرسلة عن طريق البحر على املؤ 

  رر.بوقوع الض CRMAدوق اجلهوي للتعاون الفالحي فأوال عليه ان يقوم إبشعارالصن ابلتعويض عند

ته و املتمثل يف رر لبضاعضوقوع ب ويف احلالة اليت قمنا بدراستها قام املؤمن له إبشعار الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 
حي لتعاون الفالدوق اجلهوي لكيس حسب حمضر اخلربة الذي قامت به الصن  19800كيس جزئيا من جمموع    170تضرر

 . FANACT لإلعتماد و املراقبة التقنية

 وذلك كونه مطالب و التلف سائرو جتدر اإلشارة إىل أنه جيب على املؤمن أن أيخذ إجراءات وقائية أساسية لتجنب زايدة اخل
لمؤمن له ضرار ، وتشجيعا لعلى األ شرفامل حبماية البضاعة ، وهذا دون أن يكون جمربا على إنتظار قدوم الشركة املؤمنة أو اخلبري

يامه مبا ر اليت نتجت عن قف األضراختفي للقيام هبذا الواجب مينح له احلق ابملطالبة ابلتعويض اليت نتجت عن قيامه مبا يؤدي إىل
 ،حبماية البضاعة  دم قيامهالة عيؤدي إىل ختفيف األضرار  ، وكذلك املصاريف اليت أنفقها على هذه العملية ، ويف هذه احل

 : هلا احلق يف ختفيض التعويض أو عدم قبوله أصال اآليتCRMAفالصندوق الفالحي 

 د-ج-ب-و الذي يتفرع إىل أ 03سند الشحن ) أنظر امللحق رقم  ( 
 ب(-والذي يتفرع إىل أ 04فاتورة الشحن ) أنظر امللحق رقم 
 (05) أنظر امللحق رقم ريتقرير اخلب 

 : يف العملية من طرف اخلبري كاآليت وقد مت تقدير األضرار

  كغ  970075كغ متضررة من جمموع   4775لدينا 

  دج74.89دوالر =1وحيسب مبلغ التعويض عنها كاآليت : علما أن سعر الصرف هو 

 911662.4= 170دوالر *5362.27و القيمة ابلدينار هي 

  دج 0ب كما مت اإلتفاق يف العقد بني املؤمن و املؤمن له على حد تعويض 
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  أي ليس هناك حد إبعتبار الزبون مهم ابلنسبة للشركة

مؤمن له ن ذلك يعوض املؤمن للدج ال يتم التعويض ، أما إذا كان أكرب م 1000.00فإذا كان مقدار التعويض أقل أو يساوي 
  ج يف هذه احلالةد 21000 بدج من مبلغ التعويض اإلمجايل زائد قيمة املبلغ املدفوع للخبري و املقدر  1000.00بطرح 

 21000+911662.4إذن قيمة التعويض الصايف = 

  دج = 99158550 

  Act de subrogation وهذه القيمة ممثلة يف

ا متأل كل البياانت من ( وبعده06رقم  أنظر امللحق)(Ordre de paimementوثيقة األمر ابلدفع(يسجل هذا املبلغ يف 
طرف  لذي يعني منالبنك ا لغ منمصلحة احملاسبة إلصدار الشيك املؤمن له لسحب املب طرف قسم التأمني البحري ، وتبعث إىل

 BDR بدراستها مت إختيارا املؤمن ويف احلالة اليت قمن

  اثنيا: الطعن

ها ، لكهز السفينة ، ماجملطعن ضد با اببعد قيام شركة التأمني بتعويض املؤمن له تقوم ابلطعن ضد الناقل و الذي يقوم بدوره غال
  اهنيلطعن إجتاملىي عأو مؤجرها املسؤول عن األضرار اليت حلقت هبا ، وهذا من أجل إسرتجاع التعويضات و تتخذ 

  الطعن الرضائي-1

لطعن اوحيتوي ملف  لناقلة إىل اني رسايه شركة التأمالناقل حترر فالصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي و يقام الطعن ابلرتاضي بني 
 : آلتيةعلى الواثئق ا

 ما حيتوي على قلها ، كنلواجب سند الشحن : وحيرر من قبل الناقل البحري و يتضمن قيود األطراف الناقلة للشحنة ا
  ؛بياانت خاصة ابلبضاعة املرسلة

 الة مبعرفة سمح للوكتبنك ، در من طرف املورد و تكون مدعمة يف بعض األحيان من طرف الصالفاتورة التجارية : ت
 ؛منة و القيمة احلقيقية للمقارنةالقيمة املؤ 

 ؛ضاعةبتقرير اخلربة : يبني فيه تكاليف األضرار املتوقعة اليت حلقت ابل  
 شهادة عدم التفريغ : حترر هذه الوثيقة من طرف الشبكة الوطنية للمالحة CNAN  عتبارها املسؤولة عن إبوذلك

  السفينة بقصد تربير الضياع الكلي للبضاعة
 ى كل الواثئق الضرورية يتوصل املؤمنو بعد احلصول عل  CRMA ن طريقعإما حلل هنائي للنزاع: 

  التعويض الكلي أو اجلزئي للقيمة املطالبة

 الطعن ، فتقوم شركة ال ينجحو إما  توصل األطراف املعنية لإلتفاق على القيمة املطالب هبا و اليت ترضي كل األطراف 
CRMA.بدفع دعوة قضائية ضد اخلصم 
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 عن القضائي ) الدعوة القضائية(الط-2

ومن أجل  ،الطرفني  ي بنيهو عبارة عن عمل قضائي يرفع للمحكمة التجارية عن كل خسارة ، وذلك لغياب الصلح الرضائ 
 أقرب ه مجيع امللفات يفا ترسل ل، كم القيام ابملالحقة القضائية ضد املسؤولني عن اخلسارة تعني الشركة حمامي حلماية مصاحلها

 : تيةئق اآلت لتسهيل مهمته ، فيقوم إبعالم الشركة بكل مستجدات القضية و يكون امللف متضمن الواثوق

 ؛الفاتورة التجارية  
 ؛ تقرير اخلربة 
 ؛وثيقة الضرر  
 خلاصة اع كل املعلومات هبدف مج ألخريةحمضر خربة إبتدائية : حترر هذه األخرية أثناء تفريغ البضاعة أو عند هناية هذه ا

  ؛ابألضرار اليت حلقت ابلبضاعة
  ليت تسبب فيها لبضاعة الجلزئي احمضر املعاينة : حيرر من طرف مستلم البضاعة ، حىت يتعرف فيه ابألضرار أو النقص 

 ه.أو ممثلالناقل 

 الدراسة امليدانيةنتائج املبحث الثالث: 
سة ديد جمتمع الدراوضيح و حتالل تخم اخلطوات و اإلجراءات املنهجية اليت مت االعتماد عليها من يف هذا املبحث سنستعرض أه  

 و حجم العينة و أساليب مجع البياانت و طرق معاجلتها اإلحصائية.

  مليدانيةراسة امنهجية الد   املطلب األول:
 راسة مث إىل كيفية حتديد حجم العينةطرق أوال إىل كيفية حتديد جمتمع الد  سوف نت  

  حتديد جمتمع الدراسة -1

عاون هوي للت  صندوق اجللل صة()مؤسسات عامة أو خايف إطار حدود الدراسة املوضوعية فإن جمتمع الدراسة هم جمموع عمالء 
 بحري. ال النقل فئة اليت متتلك عقد أتمنيدان جمتمع الدراسة الالفالحي، إذ حد  

 سحبهاحتديد حجم العينة و إجراءات -2

من االستبياانت قابلة للدراسة  51غري مسرتجعة،  10، أي فقطعينة  60عميل إال أنه مت اسرتجاع  70مت توزيع االستبيان على 
 ملغاة بسبب عدم  اإلجابة الكاملة على األسئلة. 9و 

 كو اجلدول التايل يبني ذل51ل هي اضعة للتحليعدد االستبياانت اخل
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اإلحصائيات اخلاصة (: 7اجلدول رقم )
 ةاملوزع تابإلستبياان

 تاإلحصائيات اخلاصة ابإلستبياان(: 8الشكل رقم )
 املوزعة

 النسبة التكرار البيان

 

االستمارات 
 املوزعة

70 100 

االستمارات 
 املسرتجعة

60    %86 

االستمارات غري 
 مسرتجعة

10 % 14 

االستمارات 
 امللغاة

9           % 13 

االستمارات 
 الصاحلة للتحليل

51 % 73  

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                
 

 10يف حني أن  ،مارةاست 60استمارة مت اسرتجاع منها  70نالحظ من خالل اجلدول أن عدد االستمارات املوزعة هي 
دم جوبة وهذا يعين عض يف األلتناقاستمارات مل يتم اسرتجاعها ، كما توجد هناك استمارات رغم اسرتجاعها مت إلغائها بسبب ا
ة استمارة بنسب 51 تحليل هيلة للاجلدية يف التعامل مع االستمارة من طرف بعض األفراد، ليصبح بذلك عدد االستمارات القاب

 من جمموع االستمارات املوزعة. 73%

  صحة و صدق االستبيان 
 معامل ألفا كرومبا  فقرات االستبيان 

15 0.62 
 ناعتمادا على نتائج االستبيا املصدر:

 
م لتايل ميكن تعميبيان و ابت يف االستو هذا يعين أن هناك صدق و ثبات يف احملاور و عالقة ترابط بني العبارا 0.62معامل ألفا 

 لدراسة على جمتمع الدراسة.هذه ا
 

35%

30%

5%

5%

25%

استيمارة اإلستبيان

االستمارات 
الموزعة

االستمارات 
المسترجعة

االستمارات غير 
المسترجعة

ةالستمارات الملغا

االستمارات 
لالصالحة للتحلي
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 املطلب الثاين: أسلوب مجع البياانت و املعاجلة اإلحصائية
 لية:إن عملية مجع البياانت و كذلك طريقة املعاجلة اإلحصائية متت وفق الطرق و األدوات التا

 أسلوب مجع البياانت -1

لى ععهم بغرض احلصول مستمارة أل االمة أفراد العينة و لقد اعتمدان يف مجع البياانت على االستبيان ابملقابلة من خالل مقابل
 . .إجاابت أكثر دقة

 دة.ملتعد  ألسئلة ذات اإلجاابت اتضمن االستبياانت األسئلة املغلقة )نعم و ال( و ا طبيعة األسئلة:-أ

ذا معرفة كيفية كائع، و  ضري للبقل البحيف  تـأمني الن  املؤسسات و رجل األعمال يهدف االستبيان إىل استخالص مدى مسامهة 
 .جارة اخلارجية، حيث مت تقسيم هذا االستبيان إىل أربعة حماورأتثري هذا التأمني يف الت  

  :مثل يف: تت   وله سئلة طرح األ و يشمل املعلومات اخلاصة ابلفرد الذي مت يتضمن البياانت الشخصيةاحملور األول
 .، طبيعة الشركة، جمال عمل الشركةشاطعليمي، نوع الن  ن ، املستوى الت  اجلنس، الس  

 :ئلة ملعرفة أسباب جلوء الفرد هلذا النوعأس 6الطلب على أتمني النقل البحري للبضائع و قد مت تقسيمه إىل  احملور الثاين 
 أمينات األخرى.من التأمني مقارنة ابلت  

  :أسئلة 4ن متكون يية و عالقة أتمني النقل البحري للبضائع يف تسهيل التجارة اخلارجاحملور الثالث. 
 :أسئلة 4ن مكون و يت يف التجارة اخلارجية تغطية خماطر عقد النقل البحري للبضائع احملور الرابع. 

 األدوات املستخدمة إحصائيا-2

 و هو اختصار للجملة:SPSS استخدام برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية مت  

Statistical package for social sciences   مجعها و قد متمتمن أجل معاجلة و حتليل البياانت اليت  
 ارات.كر لت  بات، دوائر نسبية، اها: معامل الصدق و الث  ة أدوات إحصائية أخرى أمه  استعمال عد  

 ستبيانإلنتائج ااملطلب الثالث: دراسة و حتليل 
لنتائج  حليل و املناقشةطلب ابلت  ذا املهسوف نقوم من خالل تضمنت الدراسة امليدانية استبيان موجه إىل فئة معينة من األفراد، و 

 الدراسة امليدانية اليت مت احلصول عليها.
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 خصائص العينة -1

 العينة حول جمموعتني من اخلصائص:سؤال مت 

 .معلومات عامة حول الفرد تتمثل يف خصائص العميل الدميوغرافية 
 امهته يف التجارة اخلارجية.معلومات حول أتمني النقل البحري للبضائع و مس 

 خصائص العينة الدميوغرافية:-أ

ي، نوع عليموى الت  تن ، املسالس   جلنس،غريات هي : امتثلت اخلصائص الدميوغرافية يف االستبيان املوزع على األفراد يف أربع مت  
 .ركة، نوع نشاط شركتكمنشاط، طبيعة الش  ال  

 احملور األول: البياانت الشخصية

 اجلنس -1

إانث، حيث  12كور و ذ  39منهم ،CRMAميثلون أصحاب عقود التأمني على مستوىل فرد  51تتكون عينة الدراسة من    
ري الحظ أنه يوجد فرق كب، من خالل اإلجاابت املتحصل عليها ن%25يف حني بلغت نسبة اإلانث  % 75بلغت نسبة الذكور

 تاليني .وضحه الشكلني الي او هذا حسب م جمال أتمني النقل البحري للبضائع. بني اجلنسيني، مما يبني لنا أن فئة اإلانث قليلة يف

 

(: حتديد نسبة 8اجلدول رقم )
 الذكور واإلانث

 (: حتديد نسبة الذكور واإلانث9الشكل رقم )

 النسبة التكرار اجلنس

 

 75% 39 ذكور
   

 25% 12 إانث
 100% 51 اجملموع

             من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبياناملصدر:                 
 

 

75%

25%

ذكور إناث
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 عينة حسب السن:توزيع أفراد ال-2   

من أفراد عينة  %45، و سنة30سنة و  18من أفراد عينة الدراسة بلغت أعمارهم ما بني  %31(، أن 9يبني اجلدول رقم)
 سنة فما فوق. 50اسة تراوحت أعمارهم من عينة الدر  %24سنة، و  50-31الدراسة تراوحت أعمارهم من 

تنوع يث ميكننا هذا الحلدراسة، اهداف تبني النتائج املوضحة يف اجلدول أن هنالك تنوع يف الفئات العمرية مما يساهم يف خدمة أ
سنة، 50سنة إىل31ا بني لفئتني مانت لكمن حتليل أراء فئات خمتلفة و ابلتايل الوصول لنتائج أكثر دقة، حيث جند النسبة األكرب  

 أي أغلب أفراد العينة من الفئة املتوسطة.

 

 (: الفئة العمرية للعينة املدروسة10الشكل رقم ) (: الفئة العمرية.9اجلدول رقم )
 النسبة التكرار العمر

 

 30إىل18من
 سنة

16 %31 

إىل  31من 
 سنة 50

23 %45 

 سنة 50من
 فما فوق

12 %24 

 100% 51 اجملموع
 املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                

             
 عليمي.دراسة املستوي الت   -3

مستوى  %24نوي، و مستوى اث %33من عينة الدراسة مستوى جامعي، و  %35ايل أن نسبة ضح من خالل اجلدول الت  يت  
 مستوى ابتدائي. %8متوسط، و 

ن عينة النسبة األكرب م ليت أتخذالفئة وع يف املستوى العلمي ألفراد العينة، و نالحظ أن اول أن هناك تن  جند من هذا خالل اجلد
 ادرة على التغيري.، أي أن أغلبهم ذوي كفاءات و هم فئة ق35%الدراسة هي الفئة ذات املستوى اجلامعي بنسبة 

 كما مبني يف الشكلني كما يلي:

 

 

31%

45%

24% سنة30إلى 18من 

سنة50إلى 31من 

سنة فما فوق50من 
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(: املستوى 10اجلدول رقم )
 لعلمي ألفراد العينةا

 (: املستوى العلمي ألفراد العينة11الشكل رقم )

 النسبة التكرار العمر

 

 8% 4 ابتدائي

 24% 12 متوسط
 33% 17 اثنوي

 35% 18 جامعي
 % 51 اجملموع

100 
             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                

 قسيم أفراد العينة حسب نوع النشاطت-4

 %26، و مؤسسة عمومية أو خاصة((من عينة الدراسة من املوظفني %29( أن نسبة 11يبني اجلدول رقم )
 أعمال حرة . %24من عينة الدراسة مقاولني، نسبة  %21من العينة املستهدفة جتار، و 

 .هي أعلى نسبة  %29ظفني و اليت متثل ( جند أن نسبة املو 11من خالل النتيجة املوضحة يف اجلدول )
 

 (: نوع النشاط12الشكل رقم ) (: نوع النشاط11اجلدول رقم )
 النسبة التكرار نوع النشاط

 

)مؤسسة موظف
  خاصة(عموميةأو 

15 %29 

 26% 13 اتجر
 21% 11 مقاول

 24% 12 أعمال حرة
 % 51 اجملموع

100 
            الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان  املصدر: من إعداد                

 

 

8%

24%

33%

35%

ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

29%

26%
21%

24%

موظف تاجر مقاول أعمال حرة
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 طبيعة الشركة-5

اتبعة للقطاع العام ة طبيع 22يف  تمثل، و اليت تاملكونة ألصحاب عقود التأمني ( الطبيعة القانونية 12من خالل هذا اجلدول رقم)
ء  بضائع لديها سوالبحري للاأمني لت  اشركة و مكانة  نوع هبدف معرفة طبيعة عمل كلاتبعة للقطاع اخلاص، و هذا الت  طبيعة  29و 

  اخلاص. كانت اتبعة للقطاع العام أو القطاع

 (: طبيعة الشركة13الشكل رقم ) (: طبيعة الشركة12اجلدول رقم )
 النسبة التكرار طبيعة الشركة

 

 43% 22 عامة
 57% 29 خاصة
 100% 51 اجملموع

             عداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبياناملصدر: من إ                
 

 ركةسب إليه الش  القطاع الذي تنت  -6

ت لى عملياا تعتمد عو ذلك ألهن   ،اعيةصن  أمني هم مؤسسات أصحاب عقود الت  ضح أن أغلبية ( يت  13من خالل اجلدول)
 أمني.رياد و كوهنا أكثر املؤسسات حباجة ماسة للت  االست  

ي (: ميثل القطاع الذ13رقم )اجلدول 
 تنتسب إليه الشركة

 الشركةإليه (: القطاع الذي تنتسب 14الشكل رقم )

 النسبة التكرار القطاع 

 

القطاع 
 اخلدمايت 

16 32% 

القطاع 
 الصناعي

25 49% 

القطاع 
 التجاري

10 19% 

 100  اجملموع
             ا على نتائج اإلستبياناملصدر: من إعداد الطالبتني اعتماد                

43%

57%

عامة  خاصة

32%

49%

19%

القطاع الخدماتي القطاع الصناعي القطاع التجاري
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 احملور الثاين: الطلب على أتمني النقل البحري للبضائع

 :امتالك عقد التأمني-1

من عينة األفراد ميتلكون عقد التأمني البحري ، و ذلك من أجل محاية و ضمان  %73( يتضح أن 14من خالل اجلدول )
 البضاعة من األخطار اليت قد تتعرض هلا حبرا.

 فعة.النسبة املتبقية ال ميتلكون عقد التأمني و ذلك العتباره غري الزامي، و ذو تكلفة مرت و

(:توزيع أفراد 14اجلدول رقم )
العينة حسب امتالكهم لعقد 

 التأمني

 تأمنيلعقد ال (: توزيع أفراد العينة حسب امتالكهم15الشكل رقم )

 النسبة التكرار 

 

 %73 37 نعم
 %27 14 ال
 100 51 موعاجمل

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                
 

  حالة نفي اإلجابة :ماهي العوامل اليت متنعك من التأمني .يف-2

جنبون يت  العينة ن م %26م ال يرغبون يف التأمني أصال،أمني ألهن  ال ميلكون عقود الت  العينة من  %37(، أن 15يبني اجلدول )
 ال ميلكون دخال كافيا للقيام ابلتأمني البحري للبضائع. %15ال يثقون يف شركة التأمني، و  %22أمني بسبب السعر املرتفع، الت  

رون ذلك بعدم من أفراد العينة الذين ال ميلكون عقود أتمني يرب   %37ضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل أن يت  
ال ميتلكون عقد التأمني بسبب فقداهنم  %22يرون أبن العقود التأمني ذات تكلفة مرتفعة،  %26أصال يف التأمني، و  رغبتهم

 ليس لديهم دخل كاف إلمتالك عقد أتمني النقل البحري. %15الثقة يف الشركات التأمني، 

فراد ألثقافة التأمينية غياب ال ورتفع سعر أتمني م من خالل حتليل كل األسباب جند أن أهم سببني وراء رفض األفراد للتأمني مها
 اجملتمع.

 

73%

27%

نعم  ال
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عن   سبب االمتناع(:يبني  15اجلدول رقم )
 التأمني .

 .  سبب االمتناع عن التأمني(: يبني  16الشكل رقم )

 النسبة  التكرار  

 

 %26 13 سعر التأمني مرتفع 
ال أرغب أصال يف 

 التأمني 
19 37% 

ال أثق يف شركات 
 لتأمني ا

 

11 22% 

ليس لدي دخل   
 كايف

8 15% 

 100 51 اجملموع

           املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                  
 

 بب اختيار الفرد لتأمني النقل البحري للبضائعس-3

من اجملموع  %36نسبتهم تقدر ب تجارية بني الدول و كاننالحظ أن أفراد العينة يرون أن التأمني البحري يسهل العمليات الت  
أمينية وامتيازات عقد التأمني من خيتارون التأمني البحري جلودة اخلدمة الت   %33ي ،أما أمني الرب  اإلمجايل وذلك المتالكهم عقد الت  

أمينات النقل األخرى وكذا يف من ابقي الت  كلفة ة الت  خيتارونه بسبب قل   %31و ختفيضات اليت تقدمها الشركات التأمينية لألفراد،
 حالة اخلسارة .

 

 

 

 

 

26%

37%

22%

15%

سعر التأمين مرتفع ال أرغب أصال في التأمين 

ال أثق في شركات التأمين ليس لدي دخل كافي
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ني سبب (: يب  16اجلدول رقم )
 اختيار التأمني البحري للبضائع

 عللبضائ ني سبب اختيار التأمني البحري(: يب  17الشكل رقم )

 النسبة التكرار 

 

قليل 
 التكلفة

16 31% 

جودة 
 اخلدمة 

17 33% 

سهولة 
التبادل 

 ريالتجا

18 36% 

  %100 51 اجملموع

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                
 

 طبيعة التأمني -4

من العقود اليت ميتلكها أفراد العينة هي عقود ذات طابع اختياري، يف حني جند أن  %71ضح من حتليل نتائج اجلدول أن يت  
فقط من إمجايل العقود اليت ميلكها أفراد العينة، و هذا ما يعكس زايدة الطلب   %29طابع اإللزامي ال متثل سوى العقود ذات ال

 لة ملواجهة املخاطر يف املستقبل.اجلزائري ألمهية التأمني كوسيعلى التأمني بصفة اختيارية و هذا راجع إدراك املواطن 

 (: تقسيم التأمني17اجلدول رقم )
 تهحسب الزامي

 (: تقسيم التأمني حسب الزاميته 18الشكل رقم )

 النسبة التكرار 

 

 %71 36 اختياري 
 %29 15 اجباي
 100 51 اجملموع

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                

31%

33%

36%

قليل التكلفة  جودة الخدمة   سهولة التبادل التجاري

71%

29%

اختياري  اجباري
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 أمني البحري للبضائع.رأي األفراد حول تكلفة الت  - 4

من ض ل من التكلفة يف حالة وقوع اخلطر للبضاعة ،ألن التعويأن التأمني البحري للبضائع يقل  %66عظم أفراد العينة  بنسبةيري م
 دون هذا الرأي .ؤيطرف الشركة يقلل من نسبة اخلسارة، اما النسبة املتبقية فال ي

اد ني رأي األفر (: يب  18اجلدول رقم )
 يف تقليل تكلفة التأمني

 منيلفة التأني رأي األفراد يف تقليل تك(: يب  19)الشكل رقم 

 النسبة التكرار 

 

 %66 34 نعم 
 %16 8 ال 
 %18 9 ال  أدري  
   

 100  اجملموع

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                
 

  .من هلمنواع التأمني األكثر طلبا من طرف املؤ أ-6

مينات النقل طلبا و ذلك لقلة أمن األفراد يرون أبن التأمني البحري هو أكثر أنواع الت %39من خالل اجلدول التايل نالحظ أن 
جارية و ذلك عن طريق اتفاقيات عرض هلا البضاعة ، و يقوم بتسهيل املعامالت الت  تكلفته و تغطيته جلميع األخطار اليت تت  

 الدولية.

فراد يؤمنون على التأمني الربي و ذلك لسهولة التبادل بني الدول اجملاورة و لكن بنسبة أقل من التأمني البحري كونه من األ 37%
 ة ابلغة خاصة يف القطاع االقتصادي.له أمهي  

املرتفعة مقارنة  على هذا النوع و هذا نظرا لتكلفته ذين يؤمنونة األفراد الو هذا يدل على قل   %24أما التأمني اجلوي حيتل نسبة 
 ي.ابلتأمني البحر 

 وجه إليه.لت  ألفراد لعظم امأمينات األخرى و رغبة فيبقى التأمني البحري هو الذي حيتل املرتبة األوىل مقارنة ابلت  

 

66%

16%

18%

نعم ال ال أدري
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 72 

 

 

 

 

 

  يل التجارة اخلارجيةاحملور الثالث: عالقة التأمني النقل البحري للبضائع يف تسه

اد العينة يرون نا أن أغلبية أفر لني ول تب  حة يف اجلدتائج املوض  إن الن   تأمني يف تسهيل التجارة اخلارجية:رأي األفراد يف مسامهة ال-1
مي األفراد و ليت حتة املربمة وات الدولياقيافجارة اخلارجية و املعامالت التجارية و ذلك من خالل اإلت  أمني البحري يسهل الت  أن الت  

 الشركات و تضمن هلم حقوقهم .

 

يف  رأي األفراد (:ميثل20اجلدول رقم )
مسامهة التأمني يف تسهيل التجارة 

  اخلارجية

هيل مني يف تسرأي األفراد يف مسامهة التأل (: ميث  21الشكل رقم )
 التجارة اخلارجية

 النسبة التكرار 

 

 %59 30 نعم 
 %22 11 ال

 %19 10 يال أدر 

 100 51 اجملموع

            املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                 
 

 

59%22%

19%

نعم  ال الأدري

 (: يبني أفضل أتمني19اجلدول رقم )
 الذي يساهم يف تقليل املخاطر

 تقليل (: يبني أفضل أتمني الذي يساهم يف20الشكل رقم )
 املخاطر

 النسبة التكرار 

 

 %37 19 أتمني الربي
 %39 20 أتمني حبري
 %24 12 أتمني جوي

   
 100 51 اجملموع

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                

37%

39%

24%

تأمين بري تأمين بحري  تأمين جوي
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 ، ففي أي انحية ب "نعم"يف حالة أتكيد اإلجابة -

ن الشحن يكون األفراد أ ىمن النسبة اإلمجالية أي ير %43من خالل حتليل النسب  نالحظ أن نسبة الشحن هي األكرب بنسبة 
 كون هناك مراقبة عند القيام بشحن السلع.تمنظم  و 

لتأمني ني انحية تسهيل ا(: يب  21اجلدول رقم )
 للتجارة اخلارجية

لتجارة ني انحية تسهيل التأمني ل(: يب  22الشكل رقم )
 اخلارجية

 النسبة التكرار البيان

 

 %31 16 التفريغ 
 43 % 22 الشحن 
 التفريغ 

  و الشحن
13 % 26 

 100    51 اجملموع
             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                

 

 حنهل عمليات الش  لنقل البحري للبضائع يس  اهل أتمني -2

تصدير بني الدول اد و الالستري دو إجابة الشحن الذي يسهل العمليات احتليل نتائج اجلدول نالحظ أن األفراد أي   اللمن خ
 ة الشحن.يف عملي   دثاخلارجية ،و كذا األخطار اليت قد حت

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

43%

26% التفريغ 

الشحن 

نالتفريغ و الشح
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مليات (: يبني تسهيل أتمني لع22اجلدول رقم )
 الشحن

 شحن(: يبني تسهيل أتمني لعمليات ال23الشكل رقم )

 النسبة التكرار 

 

 %51 26 نعم 
 %25 13 ال

 %24 12 ال أدري
 100 51 اجملموع

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                
 

 فريغ ل أتمني النقل البحري للبضائع يساهم يف عمليات الت  ه-3

تقدر  ي يساهم يف النقل البحري للبضائعذفريغ اليرون أن الت  يؤمنون أن نسبة األفراد الذين  ىتائج نر من خالل مالحظة الن  
 قنية من قبل اخلبري يف حالة حدوث أي خطر للبضاعة املنقولة.من انحية املراقبة الت   من  اجملموع اإلمجايل ألفراد العينة، %62ب

 

يف   مسامهة التأمني(:يبني  23اجلدول رقم )
 تسهيل عمليات التفريغ 

ات يل عمليني مسامهة التأمني يف تسه(: يب  24الشكل رقم )
 فريغالت  

 النسبة التكرار انالبي

 

 %62 32 نعم 
 %23 12 ال

 %14 7 ال أدري
 100 51 اجملموع

 ن            املصدر: من إعداد الطالبتني  اعتمادا على نتائج اإلستبيا                
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 شجيع التصدير و االستريادل أتمني النقل البحري للبضائع يقوم بت  ه-4

جع عمليات االسترياد و التصدير من انحية أمني البحري يش  كون الت  %67نسبة متثلت ال و "بنعم "اد األفر كانت معظم إجاابت 
 فريغ.حن و الت  عرض هلا الرحلة البحرية كذا احلماية من أخطار اليت حتدث يف عملية الش  اليت قد تت   ،تغطية مجيع املخاطر البحرية

يف  (: يبني مسامهة التأمني24اجلدول رقم )
 ع التصدير و االستريادتشجي

ع (: يبني مسامهة التأمني يف تشجي25الشكل رقم )
 التصدير و االسترياد

 النسبة التكرار البيان

 

 %67 35 نعم 
 19% 10 ال

 %14 7 ال أدري
 100 51 اجملموع

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                
 

 يف الت جارة اخلارجية احملور الرابع: تغطية خماطر عقد النقل البحري للبضائع

 ن عقد أتمني النقل البحري للبضائع له دور يف تسهيل التجارة اخلارجية أهل ترى -1

يل نسبة من أفراد العينة  يرون أن عقد التأمني البحري له دور يف تسه  %62من خالل حتليل نتائج يف اجلدول نالحظ أن
طلباهتم مع جارة اخلارجية لعدم توافق مت  الت  تقوم بتسهيل ال فهي بقية النسبة املت  ، أم ا من انحية  بنوده و امتيازاته التجارة اخلارجية

 و النسبة األخرى غري متطلعة عليه ،مضمون العقد
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يف  (: يبني مسامهة التأمني25اجلدول رقم )
 تسهيل التجارة اخلارجية

رة ل التجا(: يبني مسامهة التأمني يف تسهي26) الشكل رقم
 اخلارجية

 النسبة التكرار البيان

 

 %62 31 نعم 
 19% 10 ال

 %19 10 ال أدري
 

 اجملموع
51 100 

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                
 السترياد صدير واات الت  محاية البضاعة عند القيام بعملي-2

لبحرية من او يف الرحلة    ،السترياداير و جممل األفراد يرون أن التأمني حيمي بضاعتهم من مجيع األخطار احملتملة وقوعها يف التصد
 من له.ؤ امل من وؤ ة بني املد املربمالعق لف الكلي أو اجلزئي للبضاعة ،فيضمن عقد التأمني التعويض حسب اتفاقيةخطر الغرق أو الت  

 

ند ع(: يبني تغطية األخطار 26اجلدول رقم )
 التصدير و االسترياد

دير و (: يبني تغطية األخطار عند التص27الشكل رقم )
 االسترياد

 النسبة التكرار البيان

 

 63 32 نعم 
 25 13 ال

 12 6 ال أدري
 

 اجملموع
51 100 

              اعتمادا على نتائج اإلستبياناملصدر: من إعداد الطالبتني                
 جارة اخلارجيةهلم يف الت  مواأقيام األفراد بتأمني من أجل استثمار -3

حليل نالحظ أن نسبة األفراد الذين يرون أن التأمني البحري يساعدهم يف استثمار أمواهلم تقدر نسبتهم من خالل نتائج الت   
سبة للتجارة اخلارجية و االسترياد و التصدير وكذا نشاط ة التأمني البحري ابلن  لنا أمهي   كدؤ و هذا ي ،من إمجايل  النسب %68ب

 القطاع االقتصادي.
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(: يبني األفراد الذين 27اجلدول رقم )
 مواهم يف التجارة اخلارجيةأيستثمرون 

يف  مواهمأ (: يبني األفراد الذين يستثمرون28الشكل رقم )
 التجارة اخلارجية

 النسبة التكرار 

 

 %68 35 نعم 
 %20 10 ال

 %12 6 ال أدري
 100 51 اجملموع

             املصدر: من إعداد الطالبتني اعتمادا على نتائج اإلستبيان                
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 اخلالصة

م عقد التأمني يفية إبراك هذا الفصل إىل  يف توصلنا ،عاون الفالحيمن خالل دراستنا امليدانية يف الصندوق اجلهوي للت              
بني أتمني  حديد العالقةبت   ، و قمناتأمنيم اختاذها طاليب التأمني و عند وقوع اخلطر من طرف شركة الالبحري و اإلجراءات اليت يت  

حيث  مني يف اجلزائر منالتأطاع قراسة و كذا قمنا بد ،ذلك اعتمادا على نتائج الدراسة امليدانية البحري و التجارة اخلارجية و
ملرتبة سيطرة واضحة لفرع السيارات أما فيما خيص النقل فإنه حيتل اب (2011-2016ز خالل السنوات )اإلنتاج و الذي متي  

ن ق اجلهوي للتع او  الصندو يفلنقل ا، و تطرقنا أيضا إىل انتاج و تعويضات مجيع الفروع و كذا فرع  الثالثة يف كمية اإلنتاج
 حي.الفال

حل اليت مت وفق مرا لبحري و ذلككما يقوم الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي ابلتعويض للمؤمن له عند حدوث اخلطر ا        
 التطرق إليها من خالل دراستنا مللف أحد زابئنها.
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رية جتسيد سياسة جتا كذا  و ،ةجارة اخلارجيلتّ لابرزة  ةمكان إبعطاءة فذلك يسمح ـــجارة البحريلتّ ك لمني البحري حمرّ التأعّد ي        
لسفن و األساطيل ابامسه ها و اقرتان ليت يشملخطار اد األن البحري بتعدّ ــــــــــــــأميالتّ تنبثق أمهية فاالقتصادية،  ياسةمالئمة مع السّ 

ة ـــدوات املناسبألعلى اآلليات و ا العتمادابهذا  ، ومو االقتصادينمية و بعث النّ ة ضرورية لنجاح التّ ــــــجارة اخلارجيالتّ  والتجارية، 
يف  ابي ك  افهي تلعب دور  ،قتصاد ايّ صب أجارة اخلارجية هي عذن فالتّ هداف املرجّوة، إليت من خالهلا ميكن حتقيق األالة او الفعّ 

ر هذا املؤشّ  و ذلك الرتباط ،ويلق الدّ و لسّ نافسية يف اول االنتاجية التّ را على قدرة الدّ شاط االقتصادي من خالل اعتبارها مؤشّ النّ 
 عمالتولة من اللدّ الى رصيد ه علّ ولة على التصدير و االسرتاد و انعكاس ذلك كاالنتاجية املتاحة و قدرة الدّ  ابإلمكانيات

 ثي على االقتصاد.من أت موالاألجنبية و جذب رؤوس األ
توقعة سائر املفاجئة امليضمن اخل ألنه ،خلارجيةا يف التجارة مني البحري يشغل مركزا هاما حيويّ أن التّ وابلّتايل ميكن القول أ        

 ا بتلف جزئيو إصابته، أعهملبضائفالس نتيجة حدوث خسائر عمليات اإل نواملستوردين( مصدرين و كذلك محاية التجار )امل
 كلي خالل الرحلة البحرية.أو   

 :نتائج اختبار الفرضيات -1
 بعد دراسة املوضوع و اختبار الفرضيات ميكن أتكدها أو نفيها كالتايل:

  على نتائج  اعتمادا و العقد يفغي اجباري أي اختياري وهذا حسب ما ورد النقل البحري للبضائع أتمني يعترب هذا 
 ؛منفيةاألوىل  و ابلتايل الفرضية الدراسة 

 عمليات ى تشجيع يعمل عل إذ ،تتعتمد املبادالت التجارية على التأمني البحري لتسهيل حركة انتقال السلع واخلدما
يل من املخاطر قلتّ لل ةضل وسيلتعترب أفللمؤسسات اليت تؤمن على بضاعتها فهي يقّدم ضماانت و  ،االستيادالتصدير و 

 ؛صحيحةالثانية الفرضية فإّن ابلتايل  ،أقل تكلفةهي و 
 ل ستحيل حتمّ فتصبح من امل ،اهتارا لضخامة عمليوهذا نظ ،للتأمني البحري عالقة مباشرة يف تطوير التجارة اخلارجية

و هذا اعتمادا  ،تعرض هلار اليت تضمان للمخاطيعترب التأمني البحري  ألنّ  ،املستورد واملصدرأخطار نقل البضاعة على 
 و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة. ئق كبوليصة التأمني و سند الشحنعلى واث

  طوات اع اخلذلك ابتبو خلطر اتتمثل اإلجراءات املتبعة من طرف املؤمن يف دفع التعويض للمؤمن له يف حالة حدوث
 صحة الفرضية الرابعة. تاملوجودة يف عقد التأمني، وهذا ما يثب

 راسة:نتائج الد  -2
 :ة إىل نتائج ذات أمهية سواء كانت نظرية أو تطبيقيةـــــراستوصلنا من خالل هذه الدّ 

 النتائج النظرية: 
 وصل إىل النتائج النظرية التالية:من خالل البحث يف املوضوع مت التّ 

 ؛ةوليلدّ ااالتفاقيات  وذلك حسبي معظم األخطار التأمني البحري أتمينا دوليا، يغطّ  مثّــــل 
  رتفاع ني، و ابلتايل االقتصاديلون ااملتعام همن اخلطر الذي يواجه يدة الطلب على اخلدمات التأمينية يؤدي إىل احلدّ ز

 ؛جارة اخلارجيةا على تطور التّ يالطلب على النقل البحري للبضائع، مما ينعكس اجياب
 تطويرها و يؤدي إىلفههر، التأمني البحري للبضائع عصب التجارة اخلارجية و ال تستطيع أن تقوم بدونه أو تزد  

 ؛عن طريق االستياد و التصدير إليها رؤوس أموال و جذب
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   عهم أثناء نقل بضائ نملستوردو اون و اخلسائر اليت يتعرض هلا املصدر  ةخفيف من حدّ قل البحري يف التّ ساهم أتمني النّ ي
 .حبرا
  ،جلزئي للبضاعة.الكلي أو لتلف اايغطي عقد أتمني النقل البحري خمتلف األخطار اليت تتعرض هلا البضاعة مثل الغرق 
 النتائج التطبيقية 
 ط:توصلنا إىل جمموعة من النقا الحياجلهوي للتعاون الف الصندوق الوطين و ستوىاملمن خالل حتليل نشاط التأمني على         

  لبحري مقارنة لتأمني اامد على حتصلنا على أكرب نسبة من املؤسسات اليت تعت بناءا على الدراسة اليت قمنا هبا
نا أن التأمني ا استنتج، و كميقدمها عن غيه كتقليل التكاليف ات اليتابلتأمني الربي و اجلوي و ذلك للمميزّ 

 هدات الدولية.املعاها  تسي هيل التجارة اخلارجية من انحية االستياد و التصدير اليتالبحري له عالقة يف تس
 يل عمليات ر يف تسهله دو  من خالل حتليل النتائج الحظنا أن معظم املؤسسات يرون أن أتمني البحري للبضائع

 ت ألصحاب العقود الدائمة.ختفيضا crmaالتصدير واالستياد من انحية امتيازاته و بنوده، كما تقدم الصندوق 
 ديني ،و ابلتايلاإلقتصا عاملونزيدة الطلب على اخلدمات التأمينية يؤدي إىل احلد  من اخلطر الذي يواجهه املت 

 ية .إرتفاع الطلب على النقل البحري للبضائع ،الشيء الذي يعكس تطور التجارة اخلارج
 لك شبكة فظها وكذمني وحآليل الذي يسهل من تسيي عقود التأالتطور التكنولوجي خاصة يف ميدان اإلعالم ا

 واق.ذه األستصال هباألنرتنت اليت تفتح للشركة انفذة على األسواق العاملية للتأمني وتسهل هلا اإل
  لتجارة اخلارجيةالبا على نعكس سيحمدودية الوعي التأميين و الثقافة التأمينية لدى املصدرين و املستوردين، مما. 
 يف  ثةل املرتبة الثالفهو حيت لبضائعلبحري قل الأتمني السيارات، أما أتمني النّ الّتأمني يف اجلزائر حتت سيطرة  طاعق

 ؛ة العقود املربمة يف هذا اجملالو هذا بسبب قلّ  ،املؤسسة
  ؛ة إال أهنا يف تطور مستمرتزال حصة التأمني البحري يف اجلزائر متدنيّ ال 
  التأمني برام العقود مما يؤدي إىل عزوف الزابئن علىإ قل رغمالنّ نقص التعويضات يف فرع.  
  ؛إلجراءاتفرتة ا على التعويض لطولأغلبية املؤسسات اليت متلك عقد أتمني تواجه صعوبة يف احلصول 
  تلتزمcrma بعد ، وهذا قصيةدة الزمة يف محالة وقوع اخلطر وتقوم بتسهيل اإلجراءات ال له، يفابلتعويض للمأمن

 حتديد القيمة من قبل اخلبي؛
  ط يمة القسخفيض قتقوم بت التأمني الدائمة حبيثيشجع الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي أصحاب عقود. 

 
 :والتوصياتاالقرتاحات -3

بني  طها، منتعرقل نشا اكل اليتاملش مما سبق ميكننا تقدمي بعض االقرتاحات اليت نراها مفيدة ملؤسسات التأمني يف مواجهة بعض
 هذه االقرتاحات:

 أمهية التأمني  إبظهار صّ ـــختت تإشهارات و إعالانت و جمالّ   و ذلك بوضع  ،حتسيس اجلماهي أبمهية التأمني البحري
 ؛لكل خطر

  مني؛ملية التأالشمولية لع وإعطاء طابعاملناطق النائية  وفروعها يف ووكاالت التأمنينشر مكاتب 
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 احلقيقة مسعى يفا أهنا قني، مبالقيام ابلتعويض أبسرع وقت ممكن لكسب ثقة زابئن جدد و احلفاظ على زابئنها الساب 
 ؛هلذا الغرض

 ؛ماية و الضمانأجل احل عها مناألخذ بعني االعتبار التأمني البحري و تشجيع املؤسسات البحرية للتأمني على بضائ 
 ؛تأمني البحرياالهتمام بفرع أتمني النقل خاصة ال 
  مركية؛التبادل من خالل إعفائهم من الرسوم اجل واملستوردين عمليةتسهيل الدولة للمصدرين 
 ريك التجارة حتساهم يف يه مما جيب دراسة النقائص يف فرع التأمني البحري و حماولة جتاوزها، و دعم اإلصالحات في

 اخلارجية؛
  عدد من الزابئن؛حتسني خدمات املؤسسة قدر املستطاع جللب أكرب 
  داري.كزها اإلمن شأهنا تقوية مر  وصورهتا اجلّيدةاستغالل الشركة الوطنية للتأمني لنقاط قوهتا 

 فاق البحث:وآ حدود
من أجل الرتبص،  التأمني لشركاتلالرفض املستمر من خالل دراسة اليت قمنا هبا صادفنا جمموعة من الصعوابت اليت تتمثل يف 

 .م2016 احلصول على احصائيات على املستوى الوطين يف السداسيني األخيين لسنةصعوبة ضيق الوقت و 
 :وهي قادة بعد دراسة املوضوع ميكن اقرتاح بعض املواضيع تعترب متغيات دراسة تصلح أن تكون مشكالت

  ّ؛والّدول املتقدمةول املتطورة دراسة مقارنة التأمني البحري يف الد 
  ؛على ميزان املدفوعاتالتأمني البحري و آاثره 
 .دور الثقافة التأمينية يف تطور قطاع التأمني ابجلزائر 

د استوفينا قن نكون أ، و ض جوانبهنا ببعو أملم   وفقنا يف معاجلة موضوعناقد املطاف نتمىن أن نكون  ويف آخر      
 رحلـــة حبثنا هذا.لصعوابت اليت صادفتنا طيلة احقه رغم 
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