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الرَِّحيمْ   بِْسِم هللاَ الرَّْحَمن ِ

 
 

 شكر وتقدير

 



ىل هذه احملطات   اللهم كل امحلد لكه وكل الشكر لكه عىل أ ن وفّقتين ا 

جناز هذا العمل و اليت ما كنت ل صل لها لوال توفيق منك   عزم وصرب عىل ا 

ذا رضيت وكل امحلد بعد الرىض  فكل امحلد حىت ترىض وكل امحلد ا 

 يل س تاذالتقدير يشكر هللا أ  نتقدم جبزيل الشكر و ومن ابب من ال يشكر الناس ال 

 "     شاوش س يد عيل   "      

رشافه املمتزي ودمعه املتواصل و عىل  من  نصاحئه القيّمة، تقديرا جلهده املبذول وملا أ والين بها 

 به.التوجيه والعون، فهل مجيل الشكر أ جعز عن الوفاء حسن املعامةل و 

ىل  تقدمأ   نىس أ نأ  كام ال  ال س تاذ عبدالكرمي جامل اذلي وقف جبانيب  ابلشكر والعرفان ا 

 يد العون ال جناز هذا العملب  أ مدينوحفزين و 

 شكرا جزيال من الصممي

 

 

 

 



 إهداء

 الصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني و 

 النعيمحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم الدين قائدان إىل جنات 

 إىل روح الوالد الطاهرة 

 أمي: إىل الغالية احلنونة
 إىل كل العائلة واألصدقاء  

 إىل كل من قدم لنا يد العون

 أسامة صاحلي –لون حممد إىل روح املرحومني: هز 

                                                                 

 حميد 

 

 



 

 إهداء
 الصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني و 

﴾واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴿  

 إلى أغلى امرأة في الوجود

 إلى من غمرتني بعطفها وحنانها

 إلى قرة العين أمي

 إلى من كان سببا في وجودي

 إلى من وهبني أعز ما أملك

وقيمها إلى من ضحى بأعلى ما يملك كي أصل إلى ما  إلى من علمني مبادئ الحياة
 وصلت إليه أبي الغالي

الى كل العائلة واألصدقاء   

محمد صالح     
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ـ  1396شوال عام  29المؤرخ في  76/80األمر رقم من  640،650،695المواد   1 المتضمن القانون البحري الجريدة  1976أكتوبر  13الموافق ل

ـ  1397ربيع الثاني عام  21، الصادرة بتاريخ 29الرسمية عدد   .1977أفريل  10الموافق ل
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كتعرض البحارة للخطر و الحوادث التي تقع على السطح خاصة حيث تسوء األحوال الجوية، و عدم ثبات و اتزان السفينة و 

تعرض البضائع للتلف بسبب الرطوبة و حرارة الشمس و األمطار و تكون أول ما يلقى في البحر، و وزنها يؤدي إلى تمايل 
العنابر فتفسد البضائع التي في العنابر.السفينة و تدفق المياه في 

.124و  123،ص 119محمد كمال حمدي، نفس المرجع، ص 

voir , Raymond Arrad, DMF, N°409, chargement en pontée irrégulier, dol, faute intentionnelle ou  

inexcusable et limitation de responsabilité du transporteur maritime de la page 03 à la page 26.

كما إذا لم يتحمل دوار البحر فنقف، أو أخافه منظر البحر فامتنع عن الطعام فهزل، أو أزعجه ارتفاع األموال فاقتتل مع غيره 

من الحيوان فقتل، أو حطم قيوده و أنطلق يثير الفزع في السفينة مما اضطر الربان إلى إصدار األمر بإطالق النار عليه
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التشريع الفرنسي و المصري.
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 يعدل و يتمم القانون البحري. 1998جوان  25المؤرخ في  98/05قانون رقم  4
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قانون بحري . 805المادة 

نين والقعع األثرين والتحف و المخعوعا  القديمن ومخلفا  العباقرة والمعادن فويحدث هذا في نقل  البضا ع الناذرة الكبيرة القيمن المادين والمعنوين كاللوحا  ال

ه القانون مياة تحديد المساولين بالناقل  أجرة إضافين لقاء العناين الخاصن   بالبضاعن ، وبسبب هذه الظروف سل الكريمن واألجهاة الدقيقن ، والغالب أن يتقاضى

    195السابق ، ص لمرجعي،ابشرع ذكر البيان الخاص بالبضاعن في سند الشحن ، محمد كمال حمد
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، ملف رقم 02/1993/ 15      يجب احترام إجراءا  المعاينن عند وصول البضاعن كشرع لتحديد مساولين الناقل، قرار المحكمن العليا في

شهادة عدم التفريغ إال أن األمر ،و قض  بأنه عندما يكون الضرر ناتج من نقص البضاعن إثبا  التعويض ب51، نشرة القضاة العدد 89835

. كميا قضي  بيأن السيلعن 49، نشيرة القضياة عيدد 119292ملف رقم  1995أفريل  11قد يتعلب إثباته بتقدير الخبرة في القرار الصادر في 

بل إقفال باب المرافعين ق إ م( و ما دام العلب ق 43التقديرين للقاضي في علب تقديم وثيقن ذا  صلن بالنااع ال يمس بمبدأ حياد القاضي )م 

، غير منشور، الموسوعن القانونين لدار الهالل ) قرص مضغوع(. 53882ملف رقم  05/03/1989       في القرار الصادر في

،  183 ص ، 1990د.محمد المنجي، دعوى التعويض )مراحل الدعوى من تحرير الصحيفن إلى الععن بالنقض(، توايع دار الفكر العربي، العبعن األولى

184  ،185.

.259،ص1983د.محمد حسنتي، الوجيا في نظرين االلتاام، الماسسن الوعنين للكتاب، الجاا ر 

قانون مدني. 1فقرة  182المادة 
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.260،  259ص محمد حسين، المرجع السابق،

.343، 342، 341،  340ص  المنجي محمد، المرجع السابق، 
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ن الذي أنشأ الحق هو ألللحق في التعويض أو مقرر له  كاشف الحكم بالتعويض في الحقيقن؟ منشئ أو لحق لاشفا لحكم بالتعويض كاأن هل أي 

ذا قيام إنيه وهو رأي سديد من الناحين النظرين، أل ،في فرنسا هقفأي الرفحق الدا ن في التعويض نشأ له من يوم وقوع الضرر وهو  الضرر،

 ور حكم يكون الوفاء بالتاام غير موجود.المساول بالوفاء بالتعويض بغير صد

كون الضرر نعباقا على العدالن حيث ياكثر أ يذلك منحى عمل غير أن محكمن النقض الفرنسين قض  بأن الحكم بالتعويض منشئ للحق ونح  في

كذلك قد  عويض،تقدير التعند و ذاك الحكم فإذا ساء  األحوال من يوم وقوع الضرر أو تحسن  روعي هذا االعتبار أ وق متغيرا فيعتد بمقداره 

و أوقوع الضرر  التقدير، فيحسب التعويض على أساس قيمتها وق  الحكم فإذا ساء  األحوال من خرى في مياانألتغيير قيمن النقود وهي الكفن ا

على  يحسب التعويضمياان التقدير ، ف كذلك قد تتغير قيمن النقود وهي الكفن األخرى في ،التعويض تحسن  روعي هذا االعتبار أو ذاك عند تقدير

.261، ص السابقمحمد، المرجع  نحسني.د.من إعالن أمد النااع  دا نأساس قيمتها وق  الحكم حتى ال يستفيد ال

.360،  359،  356ص د. محمد المنجي، المرجع السابق، 
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 النصوص القانونية. -

 25عاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في م-

 .1924أغسطس 

، يعدل 1998يونيو سنة  25الموافق  1419ول ربيع األول عام مؤرخ في أ 05-98انون ق-

 1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29المؤرخ في  80-76و يتمم األمر رقم 

 و المتضمن القانون البحري.

ونيو ي 27الموافق  1419ربيع األول عام  3، الصادرة بتاريخ 47الجريدة الرسمية عدد 

 م1998سنة 

المتضمن  1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18ي المؤرخ ف 154-66ألمر رقم ا-

 1386ام صفر ع 19، الصادرة بتاريخ 47دد قانون اإلجراءات المدنية، الجريدة الرسمية ع

 .1966يونيو  9الموافق 

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20 المؤرخ في 58-75ألمر رقم ا-

ام عرمضان  24، الصادرة بتاريخ 78المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 

 .1975سبتمبر سنة  30الموافق لـ  1395

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20 المؤرخ في 59-75األمر رقم -

جة عام ذو الح 16، الصادرة بتاريخ 101يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد 

 .1975ديسمبر  19الموافق  1395

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20 المؤرخ في 80-76ألمر رقم ا-

اني عام ربيع الث 21، الصادرة بتاريخ 29لبحري، الجريدة الرسمية عدد يتضمن القانون ا

 .1977أفريل  10الموافق  1397
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 لمطبوعات.أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان اد-

 .1992الجامعية، سنة 

دات ئع و الحوادث البحرية طبقا لمعاهبحري الدولي للبضاد.أحمد محمود حسني، النقل ال-

 قضاء النقض البحري .1981بروكسل و تعديالتها، القاهرة، مطبعة األطلس، 
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 .1983. محمد حسنين، الوجيز في نظرية االلتزام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر د-

راسة .صالح محمد المقدم، تنازع القوانين في سندات الشحن و مشارطات إيجار السفينة)دد-

 لطباعة        و النشر.مقارنة في القانون البحري( بيروت، الدار الجامعية ل

شر، .مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للند-

1995. 

.مبادئ القانون البحري، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و النشر، الطبعة الثالثة، سنة  

1984. 

البحوث  ام( بغداد، منشوراتعنكبي، قانون النقل العراقي )المبادئ و األحكد.مجيد حميد ال-

 .1984القانونية، 

راسة .محمد كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية )دد-

 .1995مقارنة مع اتفاقية هامبروج(، االسكندرية، منشأة المعارف، 

 1983عقد الشحن و التفريغ في النقل البحري، مطبعة األطلس، 

 .1988ة، الطبعة الثانية،حاتم، التأمين الدولي، الدار المصرية اللبنانيد.سامي عفيفي -

 .1978ن يونس، العقود البحرية، القاهرة، دار الفكر العربي، د.علي حس-

لجزائر، .علي علي سليمان، دارسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، اد-

 .1991نية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثا

سكندرية، السفينة، اإل -الجزء األول–يز في القانون البحري د. هاني محمد ديودار، الوج-

 .1993مكتبة  و مطبعة اإلشعاع، 

 األبحاث و المقاالت.-3

ه، مقال دراسات في مشارطات إيجار السفن، مجلة القانون   و مصطفى كمال ط-1

 .1958االقتصاد، العدد األول، سنة 

و االقتصاد،  في سند الشحن، مجلة القانون  سمير الشرقاوي، مركز المرسل إليةمحمود -2

 .1967، سنة 37العدد 
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institutionnels- contrat de transport de marchandises ) Alger, office des 

publications universitaires.1991. 

2/ René Rodière et Emmanuel du Pontavice, Droit maritime (12eme 
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