
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 عقد االنقل
 
أأصايیل بنت أأحمد  االعوهھھھلي: إإعداادد أأستاذذةة االماددةة  
ليینا االباحوثث  ٬، رريیمهھ االدليیم: تدقيیق وو مرااجعة  

كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة -محاضرةة في قسم االقانونن االتجارريي  
هھھھـ٩۹١۱٤٣۳  

 
االكاتبة في ماددةة االعقودد االتجارريیة هھھھي ُمخصصة لطالباتت ) عقد االنقل( االماددةة االعلميیة في هھھھذاا االمستند بعنواانن 

جامعة االملك سعودد٬، ووال يیحق ااستخداامهھا  -ووعمليیاتت االبنوكك وواالتي تُّدررسس في كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
ذذنن االرسمي لغيیر أأغرااضض االدررااسة لماددةة االعقودد االتجارريیة ووعمليیاتت االبنوكك٬، ووال يیحق نشرهھھھا بغيیر أأخذ ااأل

في كتابة االهھواامش ااألسس ووااألصولل االعلميیة االدقيیقة وواالمتعاررفف عليیهھا ٬، وو لم تُرااعى وواالمكتوبب من االكاتبة٬،
مشرووعع الئحة على أأهھھھميیة االرجوعع إإلى موقع ووززااررةة االنقل { ننوهه٬، وو لتوثيیق ااألبحاثث وواالمنشوررااتت االعلميیة

نقل االبضائع وو االمواادد وو االمهھماتت بأجر على االطرقق االبريیة ٬، وو االالئحة االتنفيیذيیة لنظامم االنقل االعامم 
} االطرققعلى   

 
 
 
 
 
 

 



 

االعقد االمبرمم بيین االمِرسل وو االناقل أأوو من يینوبب عن أأيي منهھما وو االذيي يیحددد االشرووطط االتي : تعريیف عقد االنقل
 بموجبهھا يیقومم االناقل بنقل ااألشخاصص أأوو شيء ما إإلى مكانن معيین مقابل أأجرةة.

 
االمفقوددةة هھھھو ددفع مقبولل٬، ووذذلك في حالل  ووعليیهھ يیصح االقولل بأنن ددفع االناقل بنفي مسؤووليیتهھ في تعويیض  االبضائع

.عدمم إإثباتت االمرسل أأوو االمرسل إإليیهھ عقد االنقل  
 

 :خصائص عقد االنقل
يینعقد بمجردد أأنن يیتباددلل أأططراافف االعقد ااإليیجابب وواالقبولل برضا سليیم على محل ممكن وومشرووعع : عقد ررضائي

وومن آآثارر ذذلك جواازز إإثباتت هھھھذاا االعقد بكافة . وولسبب مشرووعع٬، وولم يیشترطط االمشرعع شكليیة معيینة إلفرااغغ عقد االنقل
1  ططرقق ااإلثباتت ووكذلك جواازز ااستخداامم ددفوعع غيیر االكتابة إلثباتت عكس ماهھھھو ثابٌت فيیهھا

 
وولكن يیقع على االمرسل االتزاامم كتابة قائمة ااإلررساليیة وويیقع على االناقل إإلتزاامم إإصداارر ووثيیقة االنقل٬، وويیقع عليیهھما 

 مسؤووليیة تباددلل االمعلوماتت
 

 عقد معاووضة: يیجب أأنن يیتم هھھھذاا االعقد مقابل أأجر يیحصل عليیهھ االناقل أأيیا كانت صوررةة هھھھذاا ااألجر2
يیرتب عقد االنقل االتزااماتت متباددلة على ططرفيیهھ٬، وويیبذلل االناقل في تنفيیذ عقد االنقل عنايیة االرجل :عقد ملزمم للجانبيین

ططراافف االعقد االدفع بعدمم االمعتادد مقابل االتزاامم االطرفف ااآلخر في االعقد بدفع ااألجرةة٬، ووعليیهھ يیحق أليي ططرفف من أأ
وويیلزمم االطرفف االذيي أأخل بإلتزااماتهھ االتعاقديیهھ أأنن يیعوضض . االتنفيیذ في حالل إإخاللل ااألخر بإلتزااماتهھ االتعاقديیة

إإضافة إإلى ذذلك يیحق أليي من أأططراافف االعقد فسخهھ . االطرفف ااآلخر في حالة قيیامهھ بتنفيیذ االعقد على نفقتهھ االخاصة
سخ نتيیجة إإخاللل أأحد أأططراافف االعقد بإلتزااماتهھ االتعاقديیةمع ططلب تعويیض االضررر االناشئ عن هھھھذاا االف  

 
ل:تجارريیة عقد االنق  

كل مقاوولة أأوو تعهھد بتورريید أأشيیاء أأوو  :( نصت االفقرةة بب من االماددةة االثانيیة من نظامم االمحكمة االتجارريیة على االتالي
رريیة وومحالتت االبيیع عمل يیتعلق بالتجاررةة بالعمولة أأوو االنقل براا أأوو بحراا أأوو يیتعلق بالمحالتت وواالمكاتب االتجا

3بالمزاايیدةة يیعني االحرااجج)  
سبيیل ااالحتراافف٬، يیثورر  ووال يیُعتبر االنقل عمال تجارريیا إإال إإذذاا صدرر في شكل مشرووعع أأيي بطريیق االتكراارر ووعلي

االسؤاالل هھھھنا عن تجارريیة أأعمالل االنقل االمنفرددةة االتي يیقومم بهھا بعض ااألفراادد االذيي يیعلمونن بالتجاررةة من خاللل ووسائل 
 االتوااصل ااالجتماعيیة٬، ووفي هھھھذاا االموضوعع نستعرضض ثالثث نقاطط

 
يیعتبر ااألفراادد االذيین ااتخذوواا ووسائل االتوااصل ااالجتماعيیة كمنصة تجارريیة للعمل بهھا تجارر إإلكتروونيیيین ووذذلك  

لمماررستهھم نشاططا إإقتصادديیا من خاللل تقنيیة ااالتصالل٬4، ووعليیهھ يیمكن تكيیيیف أأعمالل االنقل االتي يیقومونن بهھا على 
أأنهھا أأعمالل تجارريیة ووذذلك إلنهھا تخدمم نشاططهھم االتجارريي٬، وويیقع على االتاجر في هھھھذهه االحالة مسؤووليیة االتعويیض أأمامم 

الكك جزئي أأوو كلي ووذذلك ألنهھ مسؤوولل عن أأعمالل تابعهھاالغيیر عن كل مايیصيیب االبضائع من تلف أأوو هھھھ  
 

                                                   
 االسابق ٬،1١۱٢۲٢۲
 االسابق 2١۱٢۲٣۳

 نظامم االمحكمة االتجارريیة ١۱٣۳٥٠۰هھھھـ3
 مشرووعع نظامم االتجاررةة ااإللكتروونيیة وواالمنشورر في ووززااررةة االتجاررةة ووااالستثمارر4



 

 
وولكن يیقع علي االناقل إإلتزاامم إإصداارر ترخيیص بمزوواالة أأعمالل االنقل من إإددااررةة االنقل في ووززااررةة االموااصالتت وواالنقل٬، 

ووعليیهھ تمنح االوززااررةة للناقل بطاقة تشغيیل سيیاررةة نقل٬، ووبمقتضاهه يیصرحح للسيیاررةة بالعمل في مجالل االنشاطط 
نوعع االسيیاررةة٬، ررقم لوحة االسيیاررةة ووررقم االترخيیص بمزااوولة االنشاطط٬، ااسم االمالك٬، : (وونن بهھا ما يیلياالمرخص بهھ وويید

5 ووعليیهھ يیلتزمم االناقل بتقديیم تأميین  حمولة االسيیاررةة وونوعهھا٬، مدةة سريیانهھا٬، ااٴٔيي بيیاناتت ااٴٔخرىى لدىى االوززااررةة ااٴٔضافتهھا.
تعويیض االغيیر عن االضررر االناتج عن مسؤووليیة ) االناقل( على  سيیاررااتت االنقل ٬، ووهھھھنا تقع على االمرخص لهھ 

6 االخطأ عن مباشرتهھ للنشاطط االمرخص لهھ  
 

يیعاقب من يیماررسس أأعمالل االنقل من غيیر االحصولل على ترخيیص بذلك بالعقوبة االمقرررةة عن االمخالفة االمنسوبة 
 ططبقا لنظامم االمروورر.7 ووهھھھذهه ووسيیلة يیستخدمهھا االمشرعع للحد من مزااوولة أأعمالل االنقل من غيیر ترخيیص

 
:االنقل االبريیة لنقل ااألشيیاءووسائل   

 
ووغيیرهه من االمركباتت ووززااررةة االنقل٬، ووكما  االشاحناتتأأعمالل االنقل االتي تقومم بهھا االسيیاررااتت أأوو  تُشرفف على

نظامم االنقل االعامم ووالئحتهھ االتنفيیذيیة٬، اررااتت االمخصصة للنقل تخضع ألحكامم ااستعرضنا في االفقرةة االسابقة أأنن االسيی
االشاحناتت فالمرجعيیة االنظاميیة لهھذاا االنوعع من االنقل تكونن لمشرووعع الئحة نقل وولكن إإنن كانت ووسيیلة االنقل هھھھي 

   االبضائع وواالمواادد وواالمهھماتت بأجر على االطرقق االبريیة
 

 ووووثيٌیقة نقل ووااحدةة وويیكونن االناقليیكونن نقل االبضائع باستخداامم االشاحناتت على االطرقق االبٌريیة بعقد نقل ووااحد 
ع ووحتى تسليیمهھا إإلى االمرسل إإليیهھ٬، وو يیكونن االنقل من االمملكة مسؤوولل عن االبضائع من نقطة ااستالمم االبضائ

   االعربيیة االسعودديیة إإلى االخاررجج وواالعكس صحيیح8

:مصطلحاتت في االنقل  
 

مستند يیصدرر بموجب عقد االنقل وويیعتبر إإثباتا على ااستالمم االناقل للبضاعة موضوعع االنقل  :)االشحن( ووثيیقة االنقل 
االمرسل إإليیهھ بذااتت االحالة٬، ووهھھھذهه االوثيیقة يیمكن أأنن تكونن ووررقيیة أأوو إإلكتروونيیة ووهھھھي بالحالة االمبيینة فيیهھا لتسليیمهھا إإلى 

9االنوعع االثاني: ووثيیقة االنقل غيیر  نوعانن:  االنوعع ااألوولل: ووثيیقة االنقل االقابلة للتدااوولل ووتكونن ألمر شخص أأوو لحاملهھ. 
 االقابلة للتدااوولل ووتحررر باسم مرسل إإليیهھ ووااحد

 
أأوو مع من يینوبب عنهھ  –حوززتهھ االبضاعة وويیقومم بإبراامم عقد االنقل باسمهھ االشخص االذيي في  ): االشاحن( االمرسل 

1.أأوو من يیمثلهھ- مع االناقل لنقل هھھھذهه االبضاعة من االمملكة إإلى االمرسل إإليیهھ في بلد آآخر أأوو االعكس 0  
 

                                                   
 االالئحة االتنفيیذيیة لنظامم االنقل االعامم على االطرقق٬،االصاددررةة بقرااررمعالي ووززيیراالموااصالتت ررقم (3) ووتارريیخ 5/1/1412هھھھـ5

 االماددةة ٬٣۳١۱، االالئحة االتنفيیذيیة لنظامم االنقل االعامم على االطرقق6
 االسابق7

 مشرووعع الئحة نقل االبضائع وواالمواادد وواالمهھماتت بأجر على االطرقق االبريیة 8
 مشرووعع الئحة نقل االبضائع وواالمواادد وواالمهھماتت بأجر على االطرقق االبريیة9

 االسابق10



 

االمرسل إإليیهھ:  هھھھو االشخص االذيي لهھ االحق في أأنن يیقومم بنفسهھ أأوو بإنابة غيیرهه في ااستالمم االبضاعة من االنقل أأوو من 
1  يینوبب عنهھ1

 
1 2  كشف تخريیج للسيیاررةة: بيیانن بحمولة االسيیاررةة

 
1 3  بوليیصة االشحن: االمستند في االملكيیة ووااالستالمم وواالتسليیم

 
ل:االتزااماتت االناق  

االنقل وواانتقالل  االبضائع إإلى مسؤووليیة االناقل٬، وويیجب أأنن  ووثيیقة االنقل ووذذلك بعد إإبراامم عقدترخيیص إإصداارر : أأووال
تتضمن ووثيیقة االنقل ططبيیعة االبضائع وواالعالماتت االالززمة للتعرفف عليیهھا ووتنويیهھ صريیح عن ططبيیعة خطوررةة 

٬، قيیمة ٬، االحالة االظاهھھھرةة للبضاعة االبضائع٬، ووكذلك عددد االحاوويیاتت أأوو االطروودد أأوو االقطع وواالوززنن ااإلجمالي للطروودد
٬، وو قابليیة االوثيیقة للتدااوولل  وو ااسم االناقل٬، وو تحديید قيیمة ااألجرةة وو من سيیدفعهھا االمرسل وواالمرسل إإليیهھاالبضائع٬، ااسم 
وو ما إإذذاا كانت االوثيیقة توقيیع االناقل ٬، وويیجب أأنن تتضمن ووثيیقة االنقل على مكانن ووتارريیخ تسليیم االبضائع وو٬، من عدمهھ

ووتارريیخهھ ووبعض االبيیاناتت ااألخرىى وواالتي تكونن باالتفاقق كذلك ااسم شركة االتأميین ووقم عقد االتأميین مطابقة للنظامم٬، 
1 4  مع االمرسل٬، وو ما إإذذاا كانن هھھھناكك أأيي تحفظاتت من ااألططراافف.

 
أأوو حسب بالوقت وو االمكانن االمتفق عليیهھما  يیلتزمم االناقل بحفظ االبضائع من نقطة ااستالمهھا ووحتى تسليیمهھا :ثانيیا

ووكذلك مسؤوولل عن ٬، ا ووحفظهھا بصوررةة سليیمة ٬، وويیكونن مسؤوولل عن  تحميیلهھا ووتستيیفهھا وونقلهھا ووتفريیغهھاالعرفف
1 5  رربط االبضائع ووتأميینهھا بشكل يیمنعهھا من االسقوطط أأوو االتسربب أأوو االتطايیر.

 
في حالل كانن  ( ما يیتعلق بالوثيیقة وو االتأكد من موااصفاتت االبضائع وو سالمتهھا )اقل باإلشراافف على يیلتزمم االن: ثالثا

1 6  االناقل هھھھو االكاتب للوثيیقة٬، أأما إإذذاا كتبت من قبل االمرسل فال يیتحمل االناقل عدمم ددقة االبيیاناتت وو االمعلوماتت.
 

رراابعا: يیلتزمم االناقل وومن يینيیبهھ بالتعويیض عن االخسائر االناتجة عن تلف أأوو فقد االبضاعة ووكذلك االتأخيیر في 
1مالم يیثبت االناقل أأحد ااألسبابب االتاليیة: االقوةة االقاهھھھرةة / عيیب ذذااتي في االبضائع/ خطأ االمرسل أأوو  7 االتسليیم 

٬، وو إإذذاا لم يیستطع إإثباتت ذذلك فالمسؤووليیة عليیهھ .أأسبابب ططبيیعيیة تعودد إإلى االبضائع/ االمرسل إإليیهھ  
 

1االبضائع  8 خامسا: يیلتزمم االناقل بتسليیم االبضائع بالوقت االمحددد٬، ووإإنن تأخر عن ذذلك االموعد مدةة ٩۹٠۰ يیوما٬، ٌعدتت 
رر.٬، وو تكونن على مسؤووليیتهھ في حالل عدمم االتسليیم في االوقت االزمني االمقدمفقوددةة  

 

                                                   
 االسابق11
 االسابق12

   مدوونة ااألحكامم االقضائيیة٬، دديیواانن االمظالم٬، ررقم االقضيیة: 544/2/قق لعامم ١۱٤١۱٦هھھھـ13

 االمرجع ررقم 14١۱٠۰
 االسابق15
 االسابق16
 االسابق17
 االسابق18



 

1تابعيیهھ  9 ساددسا: يیعد باططال كل شرطط يیعفي االناقل من مسؤووليیة هھھھالكك االبضائع أأوو تلفهھا إإذذاا كانت أأفعالل االناقل أأوو 
٬، وو لكن يیعفى من االتعويیض إإذذاا ثبت أأنهھ بذلل االعنايیة االهھالكك ٬، ووذذلك إلنن االناقل أأميین  وويیدهه يید أأمانة هھھھي سبب

٬2، وو يیحق للناقل تنظيیم مسؤووليیتهھ كاشترااطط  عدمم االضمانن عن االبضائع  االكفايیة مالم يیتفق على خالفف ذذلك0
2 1  االحساسة وواالقابلة للكسر وواالثميینة في حالة عدمم إإخطارر االناقل بذلك.

 
سابعا: يیلتزمم االناقل في حالة هھھھالكك االبضائع بدفع االتعويیض عن ااألضراارر االمباشرةة وو غيیر االمباشرةة٬، وواالمقدرر 

2تعويیض عن ذذلك أأوو ططلب أأجرةة على االنقل إإال لو ااتفق أأططراافف االعقد  2 بقيیمة االبضائع االمنقولة ووال يیحق لهھ ططلب 
فيیرجع ألحكامم االلواائح االدووليیة. غيیر مقدررةة  االبضائع لك ٬، وو إإذذاا كانتعلى غيیر ذذ  

 
بقيیمة ال تتجاووزز ضعفي وو نصف ااألجرةة.إإذذاا حدثث تأخيیر في االتسليیم يیلتزمم االناقل بالتعويیض ثامنا:   

 
يیومم من تارريیخ ااستالمم  ١۱٤على االناقل تحريیر إإخطارر كتابي للمرِسل بالخسائر أأوو االتلفيیاتت للبضاعة خاللل تاسعا: 

 االبضائع من االمرِسل إإذذاا كانت بسبب االمرِسل.
 

يیلتزمم بتوفيیر كافة ووسائل االنقل االمناسبة لطبيیعة االبضائع.عاشراا:   
 

يیلتزمم االناقل بأخذ تصريیح عند نقل االمواادد االخطرةة وو االسامة وو يیجب إإخطارر االعامليین بكيیفيیة االتعامل االحادديي عشر: 
 معهھا.

 
:حقوقق االناقل  

يیحق للناقل في حالة ااالشتباهه بالبضائع أأنن يیضيیف إإلى ووثيیقة االنقل تحفّظ يیحددد فيیهھ عدمم االدقة ووسبب : أأووال 

2االبضائع االتي سيیتم نقلهھا. 3  ااالشتباهه ووإإال ُعد االناقل مقرااً بصحِة كل ماجاء في ووثيیقة االنقل عن 

ثانيیا: يیحق للناقل ررفض نقل االبضائع االتي ال تسمح حالتهھا بالنقل ددوونن حدووثث االضررر مالم يیقر االمرسل بقبولل 

2ذذلك. 4  

2  ثالثا: يیحق للناقل االحصولل على أأجرةة االنقل بعد إإتمامم االعمل مالم يینص االعقد على غيیر ذذلك5

بعدمم االتعويیض عن كل ضررر حاصل للبضائع ووذذلك في حالة ااستالمم االمرسل إإليیهھ  يیحق للناقل االدفع: رراابعا

يیومم من ااستالمم  ٣۳٠۰االبضائع ددوونن تحفظ٬، مالم يیثبت االمرسل إإليیهھ حالهھ االبضائع  بمعرفة االمختصيین خاللل 
. االبضائع  

رووطط ببذلل يیحق للناقل االتصرفف بالبضائع ووذذلك في حالة عدمم ااستالمم االمرسل إإليیهھ االبضائع ووذذلك مش: خامسا

                                                   
 االسابق19
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 االماددةة ٬٣۳١۱، االسابق23
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2االناقل االجهھد إلبالغغ االمرسل إإليیهھ وومن ثم االمرسل. 6  

يیومم من إإخطارر االمرسل إإليیهھ وو لم يیستجب ٬، للناقل بيیع االبضاعة .( عدمم ااستجابة االمرسل إإليیهھ ) ٣۳٠۰بعد ساددسا:   
للناقل االتصرفف وو بيیع  يیومم من تارريیخ إإخطاررهه ٬، ١۱٤في حالة عدمم تسلم االمرسل إإليیهھ للبضائع خاللل : بعاسا

االبضائع ( عائدااتت االبيیع تكونن حق لصالح من لهھم حق االتصرفف ) وو لهھ حق ااستقطاعع تكاليیف االنقل وو ااألجرةة 
 االمستحقة .(ااستجابب لكن لم يیستلم )

  

وو االمرسل إإليیهھ: االتزااماتت االمرسل  
 

ددفع أأجرةة االناقل وو االمبالغ االالززمة لهھ مثل ( االرسومم االجمركيیة): أأووال  
 

ىى االدقة في ذذلك ووإإال يیلتزمم االمرسل بتزوويید االناقل عن بيیاناتت االبضائع بشكل كامل وووواافي وويیجب أأنن يیتحر: ثانيیا 
.مسؤوولل عن كل ما يیترتب عن نقص االبيیاناتت ووعدمم ددقتهھاُعد االمرسل   

 
االناقل عن أأيي ضررر يیصيیبهھ إإذذاا ثبت أأنن هھھھذاا االضررر نتج عن خطأ  بتعويیض  أأوو االمرسل إإليیهھ يیلتزمم االمرسل: الثثا

2 7  أأوو إإهھھھمالل أأوو تقصيیر من قبل االمرسل أأوو االمرسل إإليیهھ وو تابعيیهھما.
 

.هھ بدفع أأجرةة االناقل بحسب ااالتفاقق االمرسل إإليی أأوو يیلتزمم االمرسل: ارراابع  
 

إإليیهھ ددفعهھا ووذذلك في حالة عدمم يیلتزمم االمرسل بدفع باقي أأجرةة االنقل للناقل وواالتي كانن على االمرسل : اخامس
٬2، ووكذلك  مطابقة االبضائع أأوو جزء منهھا لموااصفاتت االبضائع في االعقد أأوو موااصفاتت االبلد االمنقولة إإليیهھ االبضائع8

. يیلتزمم االمرسل بدفع أأجرةة االعوددةة للناقل  
 

عالماتت على االبضائع االخطرةة وو  إإخطارر االناقل بالترتيیباتت االخاصة االتي تتطلبهھا بضائع معيینة٬، وو ووضعساددسا: 
 في حالل عدمم إإخطاررهه يیتحمل االمسؤووليیة كل من االمرسل أأوو االمرسل إإليیهھ.
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 االمرجع االسابق٬، 28٢۲٥



 

:حقوقق االمرسل إإليیهھ  
 

.فحص االبضائع محل االنقل وولهھ حق ررفض تسلمهھا في حالل اامتناعع االناقل عن تمكيینهھ من ذذلكأأووال:   
عند حيیاززةة االمرسل إإليیهھ للوثيیقة لهھ حق مباشر بعقد االنقل. ثانيیا:   
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