النظام القانوني لوكيل العبور كمساهم يف تنظيم عملية النقل البحري
The Legal System of the Transit Agent as a Contributor to Organizing the
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ّ:ملخّص
 فيعمل باسم ولحساب موكله على إعادة،يساهم وكيل العبور في تنظيم عملية النقل البحري
 فينحصر دوره في القيام باإلجراءات الجمركية فقط؛ لعدم، أما في الجزائر.إرسال البضائع بعد استالمها
. غير َّأنه توجد هيئات دولية وأخرى داخلية تكفلت بمهمة تنظيم وتطوير نشاطه.وجود قانون خاص به
حيث يقع على عاتق وكيل العبور أثناء مرحلتي استالم وإعادة إرسال البضائع مجموعة من
 وتستوجب منه بذل العناية الكافية في أدائها؛ حتى ال تقوم،االلتزامات تتنوع بين األعمال املادية والقانونية
 أو، أو بتوافر السبب األجنبي، إال في حالة ما لم يثبت موكله خطأه،مسؤوليته التي ال يجوز إعفاؤه منها
ّ.وجود اتفاق بينهما
ّ. وكيل العبور؛ النقل؛ البضائع؛ املوكل؛ الفراغ القانوني:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The transit agent contributes to organize the maritime transport process,
he/she works in the name and on behalf of his/her client to re-send the goods after
receiving them. While in Algeria, his/her role is limited to carrying out only
customs procedures as there is no law to regulate it. However, There are
international and internal bodies in charge of organizing and developing his/her
activity.
The transit agent during the receipt and retransmission phases of the goods
has a range of obligations that vary between physical and legal works, and require
adequate care when performing them so that his/her responsibility, which may not
be exempted from them, does not take place, except in the event that his/her client
does not prove his/her fault, the availability, of the foreign cause or the existence,
of an agreement between them.
Key words: transit agent; transport; goods; client; legal vacuum.
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مقدّمة:

يعد نقل البضائع -بصفة عامة -أساس حركة تداول الثروات ،فمن الضروري نقل األشياء من
مكان إلى آخر؛ حتى يتم إنجاز وتنفيذ املبادالت السلعية ،خاصة تلك التي تتم عن طريق البحر ،باعتبارها
قوة دفع هامة القتصاد أي دولة .وتتطلب حركة البضائع سواء تلك التي تتم على املستوى الداخلي أو
الدولي من نقطة إلى أخرى -في كثير من األحيان -سلسلة من املعامالت التي يتم إنجازها في نقاط مختلفة
عبر مسار نقلها :كاختيار عدة ناقلين ،ووسائل نقل مختلفة ،والشحن ،والتفريغ ،وتخزين البضائع ،وإعادة
الشحن ،باإلضافة إلى إجراءات متنوعة قد تكون إدارية أو جمركية.
وقد واجه التجار أمام كثرة هذه املعامالت التي تتطلبها البضاعة صعوبات عند نقلها بأنفسهم؛
لعدم استطاعتهم اإلملام والقيام بكل مراحلها ،السيما عندما تعبر بضاعتهم في منطقة معينة قبل وصولها
إلى وجهتها املقصودة .هذه الحاجة فرضت عليهم اللجوء إلى وسطاء متخصصين في عملية النقل ،كالوكيل
بالعمولة للنقل ،ومتعهد النقل متعدد الوسائط ،ووكيل العبور.
يعتبر هذا األخير أحد أعمدة النقل البحري ،حيث يساهم في وضع مخطط عملية النقل؛ لذلك
أطلقت عليه الفيدرالية الدولية لجمعيات وكالء العبور وممثليهم " "FIATAتسمية « l’architecte du
»  ،(El khelifa, 1994, p. 87) transportوذلك نظرا للدور الكبير الذي يقوم به في سلسلة النقل البحري،
فضال عن اعتباره مختصا مزودا بكفاءة عالية.
وتبرز أهمية االلتجاء إلى وكيل العبور في حالة النقل املركب الذي يتم في جزء منه بحرا ،ويتم في
أجزائه األخرى برا أو نهرا أو جوا .ونظرا لدقة عملية الوصول بين ناقلين بتولي أحدهما إنجاز إحدى مراحل
النقل ،بينما يتولى اآلخر إنجاز املرحلة التالية ،قد يرى صاحب الشأن في البضاعة لنقص خبرته في هذا
امليدان وحتى يوفر على نفسه تكلفة التنقل وعناء اإلجراءات املختلفة ،االلتجاء إلى خصص يتولى إنجاز
هذا الوصل دون أن يعنى بإنجاز وتنفيذ عمليات النقل بمعناها الدقيق.
وباعتبار َّأن املشرع الجزائري لم يقم بوضع قانون خاص لتحديد مفهوم وكيل العبور وتنظيم
نشاطه ،وأمام الصلط في استعمال اصطالح وكيل العبور الذي أصبح يشار به إلى وسطاء آخرين (الوكيل
املعتمد لدى الجمارك) فضال عن اآلثار القانونية املهمة املترتبة عن ذلك ،ارتأينا دراسة هذه الجزئية وفق
اإلشكالية اآلتيةّ :
فيمّ تتمثل القواعد التي تحكم النظام الخاص بوكيل العبور في ظل الفراغ القانوني السائد في
الجزائر ،السيما تلك املتعلقة بنشاطه؟ّ
تندرج تحت هذه اإلشكالية بعض األسئلة الفرعية ،هي كاآلتي :ما هو مدلول مصطلح وكيل
العبور؟ هل وكيل العبور هو نفسه الوكيل املعتمد لدى الجمارك ،أم َّأن هناك بينهما اختالفا؟ كيف تم
تنظيم نشاط وكيل العبور؟ ما هي اآلثار املترتبة عن تنفيذ عقد وكالة العبور؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية ومختلف التساؤالت الفرعية تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي
املقارن ،وذلك من خالل البحث في القواعد العامة الصاصة بعقد الوكالة في التقنين املدني الجزائري ،مع
241

11

03

263 240

2020

اإلشارة في بعض األحيان إلى موقف املشرع التونس ي ،كما ارتأينا اعتماد التقسيم الثنائي للموضوعَّ :
فبينا
في البداية ذاتية وكيل العبور كوسيط مستقل بمفهومه ونشاطه (املبحث األول) ،ثم قمنا بعدها بإبراز
دوره في تنظيم عملية النقل ،إلى جانب املسؤولية التي يتحملها بموجب عقد وكالة العبور (املبحث
الثاني).

املبحث األو ّل ّ
ذاتية وكيل العبور كوسيط مستقل بمفهومه ونشاطه ّ
يعد وكيل العبور أحد أهم املتدخلين الرئيسيين الذين يستعين بهم الشاحن أو املرسل (مالك
البضاعة) في عملية النقل ،نظرا ملهاراته املتعددة في التشغيل السلس للواردات والصادرات من البضائع
التي تمر عبر األراض ي التي ينشط فيها.
وبهذا َّ
فإن لوكيل العبور أهمية كبيرة في سلسلة النقل البحري ،ومن أجل توضيحها يجب تقديم
وضبط مفهوم دقيق ملصطلح وكيل العبور ،باعتباره متدخال مستقال يختلف عن باقي املتدخلين (املطلب
األول) ،ثم التطرق إلى اإلطار التنظيمي املتعلق بنشاطه (املطلب الثاني).
املطلب األول :ضبط مفهوم وكيل العبور ّ
صحيح َّأن وكيل العبور وسيط موجود في العديد من الدول كالجزائر مثال ،إال َّأن األغلبية ال
يفرقون بينه وبين الوسطاء اآلخرين ،السيما الوكيل املعتمد لدى الجمارك على الرغم من اختالف
الوضعية القانونية لكل منهما ،األمر الذي جعلنا نتطرق إلى التمييز بين وكيل العبور والوكيل املعتمد لدى
الجمارك ،إلى جانب إبراز التداخل الحاصل بين مهامهما (الفرع الثاني) ،لكن قبل دراسة هذه الجزئية،
البد من معرفة من هو وكيل العبور (الفرع األول).
الفرع األول :مدلول مصطلح وكيل العبورّّ
يطلق على وكيل العبور في القانون الفرنس ي تسمية " "le transitaireأما القانون اإلنجليزي،
فيسميه " ،"Freight Forwardingوعلى الرغم من اختالف تسمياته إال َّأن جميع الفقهاء اتفقوا على
تعريفه ب َّأنه حلقة وصل بين جزأين منفصلين من رحلة واحدة (أوال) ،واعتباره مجرد وكيل عاد السيما في
ظل الفراغ القانوني السائد في العديد من الدول ،كالجزائر مثال (ثانيا)ّ.
أوال :وكيل العبور حلقة وصل بين جزأين منفصلين من رحلة واحدةّ
ُّ
يتكون مصطلح وكيل العبور من كلمتين :وكيل والعبور ،وإذا شرحنا من الناحية اللغوية كل كلمة
ُْ ُ
َّ
تدبير أمر أو شأن ،أو هو الشصص الذي يسعى
على ِحدة ،فإن الوكيل يعني :الشصص الذي يعتمد عليه في ِ
اال ْن ِتق ُ
ال ِم ْن
عمل غيره ،وينوب عنه (قاموس املعاني ،لكل رسم معنى ،عربي عربي) .أما العبور فمعناهِ :
في ِ
مكان ِإلى آخر ع ْبر ط ِريق ،أ ْو ما ب ْين ِض َّفت ْي ِن (قاموس املعاني ،لكل رسم معنى ،عربي عربي).
فإن وكيل العبور ُيع َّرف َّ
وبجمع معنى كل من الكلمتين َّ
بأنه :الشصص الذي ينوب غيره أو ُي ْعتم ُد
عليه في انتقال ش يء من مكان إلى آخر عبر طريق ،أو ما بين ِض َّفت ْين.
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وقد ورد في قاموس النقل " "lamy transportتعريف لوكيل العبور َّ
بأنه" :وسيط نقل متخصص
مهمته األساسية هي ضمان االستمرارية بين عمليتي نقل منفصلتين ،في إطار صارم الحترام التعليمات
الواردة" ).(transport, 2005
كما عرف بعض الفقهاء وكيل العبور ،من بينهم الفقيه هاني محمد دويدار والفقيه مصطفى
َّ
عرفاه َّ
اللذان َّ
بأنه :حلقة وصل بين نا ِقل ْي ِن يتدخل في الفترة التي تفصل بينهما ،فيتلقى البضاعة
كمال طه
من ناقل بحري ،ليعيد إرسالها بمعرفة ناقل آخر قد يكون بحريا أو بريا أو نهريا أو جويا (محمد دويدار،
 ،1997صفحة ( )175كمال طه ،صفحة .)201
نالحظ من خالل هذا التعريف َّأن البضاعة يتلقاها وكيل العبور من الناقل البحري ،ليعيد
إرسالها بمعرفة ناقل آخر ،ما جعلنا نتساءل :هل وكيل العبور دائما يتلقى البضاعة من الناقل البحري؟
أو بعبارة أخرى هل الناقل البحري ضروري في عملية الوصل التي يقوم بها وكيل العبور؟
تقتض ي منا اإلجابة على هذا السؤال تقديم املزيد من التعريفات؛ لنرى هل هذه األخيرة اشترطت
أيضا وجود الناقل البحري أم ال؟
لذلك َّ
فإن من بين التعريفات التي وردت في شأن وكيل العبور تعريف الفقيه محمد بهجت عبد
هللا أمين قايد الذي عرفه َّ
بأنه :خصص يعمل في ميناء معين أو نقطة حدودية ،يتلقى البضائع بعد إنهائها
املرحلة األولى من مراحل النقل ،ثم يقوم بإعادة إرسالها إلى مكان آخر بالوسيلة التي يختارها املوكل ،لتبدأ
املرحلة الثانية (بهجت عبد هللا أمين قايد ،2015 ،صفحة .)459
ومن بين الفقهاء أيضا الذين عرفوا وكيل العبور الفقيه " "Rène Rodiereالذي عرفه َّ
بأنه:
متدخل يصل بين عنصرين منفصلين لنفس َّ
التنقل ،فيقوم بعمليات مادية وأخرى قانونية ،دون أن
يتحمل مسؤولية هذين النقلين ).(René, 1970, p. 116
وإذا رجعنا إلى النصوص القانونيةَّ ،
فإن القانون الجزائري لم يعرف ال وكيل العبور وال عقده،
شأنه في ذلك شأن القانون الفرنس ي ،على عكس القانون التونس ي الذي َّ
خص وكيل العبور بتنظيم خاص
في القانون رقم  32_95املتعلق بوكالء العبور (قانون تونس ي رقم  ،)1995 ،32_95وعرفه في الفصل األول
من خالل الصالحيات والوظائف املختلفة التي يقوم بها لحساب املرسل أو املرسل إليه ،والتي تتنوع ما بين
األعمال القانونية والعمليات املادية املتصلة بالنقل الدولي للبضائع ،باإلضافة إلى اإلجراءات اإلدارية
والجمركية ،حيث إ َّنه اشترط لقيامه بها أن يكون مؤهال ،أو أن يكلف من يقوم بها.
نالحظ من خالل هذه التعريفات َّأنها لم تتضمن ضرورة وجود الناقل البحري ،وبذلك َّ
فإن هذا
األخير ليس من الضروري وجوده في عملية الوصل الذي يقوم بها وكيل العبور ،إال َّأن الواقع العملي أثبت
َّأن أغلب عمليات الوصل التي يقوم بها هذا األخير تكون مع الناقل البحري أو ممثله (وكيل السفينة)
(ديدي ،)2020 ،وتفسيرنا الصاص لهذا األمر راجع إلى َّأن السفينة تعد الوسيلة األنسب لنقل البضائع؛
لكبر حجمها والحتوائها على الحاويات ،واملبردات ،والتجهيزات الالزمة ،باإلضافة إلى سرعة مالءمتها مع
التكنولوجيا الحديثة ،وباعتبار أيضا َّأن النقل البحري أقل تكلفة مقارنة مع غيره من أنواع النقل األخرى؛
ما يجعل أغلب الشاحنين يلجؤون إليه .وعليهَّ ،
فإن هذه املميزات جعلت -بصفة عامة -من النقل البحري
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يحتل مركز الصدارة بين وسائط النقل األخرى :البري ،والجوي في نقل التجارة العاملية ،حيث أصبح يمثل
حوالي نسبة  %85من حجمها اإلجمالي (غريب عبد العزيز ،2004 ،صفحة  ،)05وجعلت منه -بصفة
خاصة -البيئة املناسبة ملمارسة نشاط وكيل العبور.
نستخلص من خالل ما سبق ذكره َّأن وكيل العبور :يعد وسيط نقل متخصص قد يكون خصصا
طبيعيا أو معنويا ،يتعاقد باسم ولحساب موكله؛ للتدخل في الفترة التي تفصل بين جزئي الرحلة الواحدة؛
للوصل بينهما ،مع القيام بجميع العمليات املادية والقانونية التي تتطلبها هذه الفترة ،بهدف وصول
البضاعة إلى غايتها النهائية دون أن يتحمل مسؤولية هذين النقلين.
وعليهَّ ،
فإن أهم صفة تميز وكيل العبور هي أنه حلقة وصل بين جزأين منفصلين من رحلة
واحدة ،حيث َّأنه يتخذ من الوسط البحري البيئة املناسبة ملمارسة نشاطه ،لكن السؤال املطروح :هل
يلزم له شروط خاصة ملمارسة هذا النشاط واكتساب هذه الصفة أم ال؟ لإلجابة على هذا السؤال نتطرق
للنقطة املوالية من هذه الورقة البحثية.
ثانيا :وكيل العبور مجرد وكيل عاديّ
لم ينظم املشرع الجزائري عقد وكالة العبور ،ال في التقنين التجاري (أمر رقم  )1975 ،59_75كما
فعل بالنسبة لعقد الوكالة بالعمولة للنقل ،وال في التقنين البحري ،وال في أي قانون آخر .كما لم يخص
وكيل العبور بتنظيم خاص مثلما فعل مع مساعدي النقل اآلخرين ،مثل :الوكيل بالعمولة للنقل الذي
حدد شروط ممارسة مهنته بموجب املرسوم التنفيذي رقم ( 473_05مرسوم تنفيذي رقم ،473_05
 ،)2005والوكيل املعتمد لدى الجمارك الذي هو اآلخر نظم مهنته بموجب املرسوم التنفيذي رقم
 288_10املتعلق باألخصاص املؤهلين بالتصريح املفصل للبضائع (مرسوم تنفيذي رقم .)2010 ،288_10
لذلك َّ
فإنه في ظل الفراغ القانوني لوكيل العبور ،وأمام عدم وجود نظام خاص به ،ومع األخذ
بعين االعتبار أن عقده لم يتم إدراجه ضمن األعمال التجارية املنصوص عليها في التقنين التجاريَّ ،
فإن
عقده -دون شك -يعد عقدا مدنيا ،يخضع لألحكام العامة للوكالة املنصوص عليها في التقنين املدني (أمر
رقم .)1975 ،58_75
وعليهَّ ،
فإن األحكام العامة للوكالة تمثل القواعد التي تطبق على وكيل العبور ،غير َّأنه إذا رجعنا
إلى املواد من  571إلى  589الصاصة بالوكالة في التقنين املدني الجزائريَّ ،
فإننا ال نجد ضمن هذه املواد
الشروط الصاصة الواجب توافرها في الشصص حتى يكتسب صفة وكيل العبور ويمارس نشاطه ،مما
يترتب عليه وجود فراغ قانوني فيما يخص هذا األمر.
وتجدر اإلشارة إلى َّأنه بالرغم من اعتبار عقد وكالة العبور من العقود املدنية ،إال َّأن وكيل العبور
في أغلب األحيان يمارس مهنته في شكل مؤسسات عمومية :شركات تجارية ،وكاالت التجارية تتسم كلها
َّ
بأنها ذات طابع تجاري (كحلولة ،2003 ،الصفحات  ،)14-13أي َّإن وكالة العبور كنشاط خاص هي نشاط
تجاري محض ،من املفروض أن يخضع لقواعد قانونية خاصة ،وليس للقواعد العامة املوجودة في
التقنين املدني الجزائري.
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وانطالقا مما سبق ذكرهَّ ،
فإن وكيل العبور مجرد وكيل عادي يكفي أن يفوضه صاحب البضاعة
للقيام بعملية الوصل مع القيام بجميع العمليات التي تتطلبها تلك املرحلة ،غير َّأنه وسيط يختلف عن
باقي املتدخلين في عملية النقل البحري السيما الوكيل املعتمد لدى الجمارك ،على الرغم من تداخل
االختصاص بين مهامهما.
الفرع الثاني :وكيل العبو ّر والوكيل املعتمد لدى الجمارك بين :ضرورة تمييزهما ّوفكرة تداخل
اختصاصهما ّ
يحتاج الشاحن الذي يريد إرسال بضاعته إلى مكان معين ،باإلضافة إلى االستعانة بوكيل العبور،
اللجوء إلى وسطاء آخرين كالوكيل املعتمد لدى الجمارك؛ من أجل إتمام اإلجراءات الجمركية الصاصة
ببضاعته .حيث إ َّن هذا األخير يختلف عن وكيل العبور في عدة نقاط .ومن أجل إبرازها نحاول التمييز
بينهما (أوال) ،كما َّأنه وباعتبار َّأن وكيل العبور لديه إمكانية ممارسة عمل الوكيل املعتمد لدى الجمارك،
َّ
فإننا سنقوم أيضا بتبيان تداخل االختصاص الحاصل بين مهامهما (ثانيا).
أوال :ضرورة التمييز بين وكيل العبور والوكيل املعتمد لدى الجماركّ
يعتبر الوكيل املعتمد لدى الجمارك كل خصص طبيعي أو معنوي يقوم لصالح الغير باإلجراءات
الجمركية املتعلقة بالتصريح املفصل بالبضائع عبر كامل التراب الوطني (طبقا للمادة  03من املرسوم
التنفيذي قم  288-10سالف الذكر) ،وإذا ما قا ناه بوكيل العبورَّ ،
فإننا نجدهما يتشابهان في أ َّنهما
ر
ر
يعتبران وسيطين ،يساعدان الشاحن من أجل تسهيل وصول بضاعته إلى وجهتها املقصودة ،وذلك حسب
املهمة املوكلة لكل منهما .أما فيما يخص أوجه االختالف بينهما ،فتتمثل فيما يأتي:
 -1من حيث التنظيم القانوني :نظم املشرع الجزائري -كما سبق التطرق إليه -مهنة الوكيل
املعتمد لدى الجمارك بموجب املرسوم التنفيذي رقم  288_10سالف الذكر ،كما خصص القسم الثالث
لوكالء الجمارك في القانون رقم ( 07_79قانون رقم  )1979 ،07_79املعدل واملتمم بالقانون رقم 10_98
(قانون رقم  )1998 ،10_98والقانون رقم  04_17املتضمن قانون الجمارك (قانون رقم ،)2017 ،04_17
أما وكيل العبور ،فلم يخصه بأي تنظيم ،ال هو وال عقده؛ ما جعله يخضع لألحكام العامة لعقد الوكالة في
التقنين املدني ،كما سبق ذكره.
 -2من حيث شروط ممارسة املهنة :ملمارسة مهنة الوكيل املعتمد لدى الجمارك البد من
الحصول على االعتماد من اإلدارة العامة للجمارك ،باإلضافة إلى توافر الشروط املنصوص عليها في املادة
 05من املرسوم التنفيذي رقم  288_10سالف الذكر ،بينما مهنة وكيل العبور تعتبر نشاطا حرا ال يخضع
ألي تسجيل خاص.
 -3من حيث املهمة :يتعاقد الوكيل املعتمد لدى الجمارك باسمه الصاص ولحساب موكله من
أجل القيام لهذا األخير باإلجراءات الجمركية املتعلقة بالتصريح املفصل بالبضائع ،أما وكيل العبور،
فيقوم باسم ولحساب موكله -كما سبق ذكره -باستالم البضائع وإعادة إرسالها مع القيام بجميع األعمال
املادية والقانونية التي تتطلبها تلك العملية.
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 -4من حيث طبيعة االلتزام :يلتزم الوكيل املعتمد لدى الجمارك بتحقيق نتيجة (مفتاح،2002 ،
صفحة  ،)123بينما وكيل العبور يكون ملزما ببذل العناية الالزمة فقط ،سواء تحققت النتيجة أم
تخلفت ).(Madeleine, 2014, p. 04
 -5من حيث األجرة :كانت أجور الوكيل املعتمد لدى الجمارك قبل تعديل القانون رقم 07_79
سالف الذكر تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير املالية ووزير التجارة ،غير َّأنه
بعد تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم  10_98سالف الذكر الذي ألغى املادة  80وفسح املجال
أمام الوكيل املعتمد لدى الجمارك ،فأصبحت له الحرية في تحديد أتعابه ،غير َّأنه يجب عليه أن يراعي
فيها نقطتين أساسيتين :أن تكون حسب القيمة املحددة من طرف إدارة الجمارك ،وأن تشمل املبالغ
املحصلة من طرف هذه األخيرة واإلدارات األخرى ،باإلضافة إلى مصاريف أتعاب عمله (مكيد،2002 ،
الصفحات  .)116-114أما أجور وكيل العبور ،فتتميز َّ
بأنها مفصلة تتضمن مصاريف الترانزيت أو املبالغ
التي دفعها لحساب موكله للمتدخلين في عملية النقل (علي حسن ،مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل في
النقل الداخلي والدولي واملتعدد الوسائط ،صفحة .)199
 -6من حيث املسؤولية :يتحمل الوكيل املعتمد لدى الجمارك املسؤولية ليس فقط عن خطئه
الشصص ي بل أيضا عن أخطاء التابعين له؛ ملا له من سلطة عليهم تخوله حق الرقابة والتحقق من
أعمالهم ،كما يتحمل املسؤولية عن أعماله الشصصية حتى ولو كانت مبنية على تصريحات وتوجيهات
صاحب البضاعة؛ باعتباره لديه سلطة التحقق من املعلومات التي يدلي بها هذا األخير قبل أن يصرح بها
أمام إدارة الجمارك (مفتاح ،2002 ،صفحة  .)122وال تتوقف مسؤوليته عند هذه األخيرة ،بل باإلضافة
إلى ذلكَّ ،
فإنه يعد أيضا مسؤوال أمام موكله عن القيام بما أوكله من مهام (مكيد ،2002 ،صفحة  .)88في
حين َّأن وكيل العبور يكون مسؤوال أمام موكله فقط وعما صدر منه من أخطاء خصصية التي يجب على
موكله إثباتها (سيتم توضيح هذا األمر بشكل من التفصيل في املبحث الثاني من هذه الدراسة).
 -7من حيث تقادم الدعوى :تتقادم الدعوى الناشئة عن املنازعة الجمركية طبقا للمادة 112
من القانون رقم  04_17سالف الذكر بمرور  3سنوات بالنسبة للجنح ،وسنتين بالنسبة للمخالفات .أما
بالنسبة لوكالة العبور ،فتتقادم دعواها بمض ي  15سنة (طبقا للمادة  308من التقنين املدني الجزائري).
على الرغم من َّأن وكيل العبور يختلف عن الوكيل املعتمد لدى الجمارك " Commissionnaire en
 ،"douaneغير َّأنه عند ممارسته عمله يمكنه القيام بوظيفة هذا األخير ،فيترتب على ذلك تداخل
االختصاص بين مهامهما.
ثانيا :فكرة تداخل االختصاصات :وكيل العبور كوكيل للجماركّ
من املعروف َّأن من بين املهام املوكلة إلى وكيل العبور القيام باإلجراءات الجمركية ،وفي هذه
الحالة :قد يلجأ وكيل العبور إلى الوكيل املعتمد لدى الجمارك للقيام بهذه اإلجراءات ،وهنا ال يطرح أي
إشكال ،أو يتولى هو بنفسه القيام باإلجراءات الجمركية ،وفي هذه الحالة يجب عليه أن يحصل على
رخصة الجمركة طبقا ملا نصت عليه املادة  17من القانون رقم  288_10سالف الذكر .كما يجب عليه
أيضا القيام بالتخليص الجمركي وذلك من خالل إتباع الصطوات اآلتية:
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 التحقق من صحة امللف املقدم من طرف مالك البضاعة (املصدر أو املستورد) َّبأنه ال تنقصه
أي وثيقة،
 إعداد التصريح املفصل للبضائع ،مع إرفاقه بالفاتورة أو الفواتير النهائية ،وبكل وثيقة منصوصعليها في التشريع أو التنظيم التي تكفل إدارة الجمارك تطبيقه (كإشعار بالوصول ،وثيقة النقل  -سند
الشحن -وثيقة التأمين ،وثائق مصرفية ،قائمة الطرود( )...مكيد ،2002 ،صفحة  ،)64ثم إيداعه في أجل
أقصاه واحد وعشرون ( )21يوما ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع ،أو من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها
الترخيص بتنقل البضائع ،مع األخذ بعين االعتبار أن املصرح البد عليه أن يكون على علم بمختلف
ُ
درج في التصريح
الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع املراد جمركتها .كما يجب عليه أيضا أن ي ِ
التصفية املفصلة للحقوق والرسوم ،وتخليص املواد وكذا الطريقة التي سيتم بها دفعها (مكيد،2002 ،
الصفحات ،)72-71
 الحضور مع أعوان الجمارك الذين يقومون بفحص البضائع املصرح بها أو جزء منها. دفع الحقوق والرسوم الجمركية عند مصادقة إدارة الجمارك ،وخحن السلعة وإرسالها إلىمخزن الزبون،
 إبالغ مالك البضاعة عبر أي وسيلة اتصال (الهاتف ،البريد االلكتروني )...في حالة عدم املصادقةوالرفض ،والقيام باإلجراءات الالزمة التي تتطلبها كل حالة من الحاالت الناتجة عن الرفض سواء كانت:
متعلقة بإرجاع البضاعة ملنشئها ،أو دفع الغرامة ،أو الحجز.
وعليهَّ ،
فإن وكيل العبور كوكيل معتمد لدى الجمارك يقوم بما سبق ذكره ،لكن تبقى عملية
الوصل بين الناقلين مهمته األصلية التي كان يمارسها في الجزائر في وقت سابق عندما كانت الحدود
مفتوحة بين النيجر ومالي والتشاد؛ فنتيجة عدم امتالك هذه األخيرة منافذ بحرية ،األمر كان يتطلب مرور
البضاعة على الجزائر واللجوء لوكيل العبور ،لكن في الوقت الحالي ،ونتيجة غلق الحدود والسيما في غياب
وجود مناطق حرة ) ،)Les zones francheأصبح وكيل العبور يعمل فقط على املستوى الوطني دون
الدولي ،وانحصرت مهمته في القيام باإلجراءات الجمركية التي كانت في وقت سابق جزء من املهام املوكلة
إليه ،ال مهمته األصلية (ديدي.)2020 ،
وبالتالي نستنتج أ َّن مهمة وكيل العبور تم تضييقها في الجزائر ،فبات عمله قائما فقط بين
املستورد أو املصدر وإدارة الجمارك ،األمر الذي جعل وكيل العبور في الجزائر هو نفسه الوكيل املعتمد
لدى الجمارك ،وهذا ما أدى بطبيعة الحال إلى صعوبة الفصل والتمييز بينهما ،وزيادة الفوض ى املحيطة
بهذا القطاع.
ولعل أهم األسباب التي أدت إلى هذه الفوض ى هو الفراغ القانوني السائد في مجال وكالة العبور،
السيما ما يتعلق بنشاطها ،غير َّأن هذا األمر لم يكن مانعا لتطوير هذه املهنة ،بل شكل حافزا أمام وكالء
العبور لتنظيم نشاطهم بأنفسهم.
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املطلب الثاني :تنظيم نشاط وكيل العبور ّ
قام وكالء العبور بعد تحديد مالمح مهنتهم التي أصبح لها وزن كبير في سلسلة النقل البحري،
بتنظيم القطاع الصاص بهم .فنتج عن هذا األمر وجود هيئات دولية (الفرع األول) ،وأخرى داخلية .وإلى
جانب هذه األخيرة توجد بعض القوانين في الجزائر التي البد من طرح التساؤالت حولها ،دون أن يفوتنا
التطرق إلى الشروط التي وضعها املشرع التونس ي ملمارسة مهنة وكالة العبور (الفرع الثاني).
الفرع األول :الهيئات الدولية لتنظيم نشاط وكيل العبو ّرّ
تتكون الهيئات املتعلقة بتنظيم نشاط وكيل العبور من :الفيدرالية الدولية لجمعيات وكالء
العبور وممثليهم "( "FIATAأوال) ،باإلضافة إلى اللجنة األوروبية لالتصال لوكالء العبور ومساعدي النقل
" "CLECATعلى املستوى الجهوي (ثانيا).
أوال :الفيدرالية الدولية لجمعيات وكالء العبور وممثليهم "ّ"FIATA
الفيدرالية الدولية لجمعيات وكالء العبور وممثليهم تختصر بعبارة " "FIATAمقرها في زيوريخ
سويسرا ،تضم  115عضوا في الجمعية و 5600عضوا فرديا في الشركة ،تعتبر أكبر منظمة غير حكومية في
مجال النقل ،ولها تأثير في جميع أنحاء العالم.
تتمتع " "FIATAبدور استشاري لدى األمم املتحدة ،وهي معترف بها على َّأنها تمثل وكالء العبور من
قبل العديد من املنظمات ،سواء الحكومية الدولية :كاتحاد النقل الجوي الدولي ( ،)IATAومنظمة
الجمارك العاملية ( ،)WCOومنظمة التجارة العاملية ( ،)WTOأو غير الحكومية كغرفة التجارة الدولية
( ،)ICCأو املنظمات القطاعية كاالتحاد الدولي للسكك الحديدية ( ،)UICواالتحاد الدولي للنقل البري
(.)IRU
َّ
تسعى " "FIATAإلى تحقيق أهداف متعددة ،غير أن أهدافها الرئيسية تتمثل في:
 توحيد مهنة وكالء العبور في جميع أنحاء العالم، تمثيل ،وتعزيز ،وحماية مصالح وكالء العبور من خالل املشاركة كمستشارين أو خبراء فياجتماعات املنظمات الدولية املتعلقة بالنقل،
 تعريف التجارة والصناعة والجمهور عامة بالصدمات التي يقدمها وكالء العبور من خالل نشراملعلومات وتوزيع املطبوعات،
 تحسين جودة الصدمات التي يقدمها وكالء العبور من خالل تطوير واالعتماد على مستنداتالنقل املوحدة ،والشروط التجارية املوحدة،
 املساعدة في التدريب املنهي لوكالء العبور ،ومشاكل التأمين ضد املسؤولية ،وأدوات التجارةاإللكترونية ،بما في ذلك تبادل البيانات اإللكترونية ( )EDIورموز األعمدة املتوازية (Toute ( (code barre
.)les informations qui concerne (FIATA) sont issues: Document FIATA 2012
ويجب التنويه ب َّأنه توجد داخل " "FIATAهيئة متخصصة تعرف باسم الهيئة االستشارية للتدريب
املنهي " ،"ABVTتعمل كمساهم رئيس ي لتطوير التدريب املنهي لنشاط وكالة العبور .وقد وضعت " "ABVTفي
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سبيل تحقيق هدفها مجموعة من املعايير؛ ملنح املؤهل ما يعرف بدبلوم" "FIATAفي وكالة العبور عن طريق
التدريب واالمتحان املنهي ).(Fiata Diploma, 2018, p. 01
بناء على ما سبق ذكره ،نالحظ َّأن " "FIATAال تفرض شروطا معينة على وكيل العبور ،سواء من
أجل االلتحاق بها أو ملزاولة نشاطه ،بل هي تعد هيئة تعمل على تمثيل وكالء العبور ،وتطوير مهنتهم،
ُ ْ
ومساعدتهم في حل مشكالتهم .كما َّأنها تخ ِض ُع ُهم إلى التدريب املنهي للحصول على الدبلوم الصاص بها .فهل
يا ترى اللجنة األوروبية لالتصال لوكالء العبور ومساعدي النقل " "CLECATهي األخرى ال تقيد وكالء
العبور بشروط لالنضمام لها أم ال؟ اقتضت منا اإلجابة على هذا السؤال التطرق إلى النقطة الثانية.
ثانيا :اللجنة األوروبية لالتصال لوكالء العبور ومساعدي النقل "ّ"CLECAT
اللجنة األوروبية لالتصال لوكالء العبور ومساعدي النقل اختصارها " "CLECATتأسست عام
 1958في بروكسل ،حيث تمثل اليوم  28منظمة وطنية من الشركات األوروبية متعددة الجنسيات،
ُ
الصغيرة واملتوسطة لوكالء العبور ووكالء الجمارك ،وبذلك فهي تعد أكبر وأقدم مؤسسة من نوعها
).(Position Paper, 2005, p. 01
تعمل" "CLECATعلى تعزيز نهج سليم للنقل وتحسين تمثيل وكالء العبور والصدمات اللوجستية،
وصناعة الصدمات الجمركية في جميع أنحاء أوروبا؛ لدعم القدرة التنافسية للصناعة .كما تعبر
" "CLECATعن مصالح أعضائها عند مراجعة أو اقتراح لوائح االتحاد األوروبي؛ بقصد تأمين بيئة تجارية
دولية موحدة وسلسة ،وبشكل يمكن معه أن تتحرك البضائع بحرية وأمان واستدامة.
وبهذا الصدد فإ َّن األهداف األساسية التي تسعى اللجنة لتحقيقها هي كاآلتي:
 تمثيل أعضائها إزاء مؤسسات االتحاد األوروبي، التأثير على التشريعات الحالية واملستقبلية لالتحاد األوروبي ،نيابة عن قطاعات الصدماتاللوجستية ووكالء العبور والصدمات الجمركية،
 تعزيز قطاعات الصدمات اللوجستية ،ووكالء العبور ،والصدمات الجمركية أمام ممثلي االتحاداألوروبي واملجتمع بشكل عام،
 تقديم املشورة وإبالغ األعضاء بآثار تطورات االتحاد األوروبي املتعلقة بقطاعاتهم، املساهمة في البحث واالبتكار املدعومين من االتحاد األوروبي في الصدمات اللوجستية ،ووكالةالعبور ،والصدمات الجمركية.
بعد معرفة األهداف األساسية للجنة ،تجدر اإلشارة إلى َّأن اللجنة األوروبية لالتصال لوكالء
العبور ومساعدي النقل " "CLECATتعمل في تعاون وثيق مع الفيدرالية الدولية لجمعيات وكالء العبور
وممثليهم " (Toute les informations qui concerne (CLECAT) sont issues site "CLECAT") "FIATAوهي
أيضا لم تقيد وكيل العبور بشروط لاللتحاق بها ،كما َّأنها لم تتطرق إلى الشروط الواجب توافرها
ملمارسة هذه املهنة.
لم يقتصر تنظيم نشاط وكيل العبور على وجود هيئات دولية فحسب ،بل ظهرت إلى جانب هذه
األخيرة أيضا هيئات داخلية ،وهو ما جعلنا نتطرق إلى النقطة اآلتية.
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الفرع الثاني :تنظيم نشاط وكيل العبور على املستوى الداخلي ّ
تضمن القانون التونس ي رقم  32_95سالف الذكر الشروط الواجب توافرها في وكيل العبور
ملمارسة نشاطه ،على خالف املشرع الجزائري الذي لم يخص وكيل العبور بأي شروط -كما سبق ذكره-
غير َّأن هناك بعض القوانين التي البد من معرفة مدى تطبيقها على وكيل العبور (ثانيا) ،لكن قبل دراسة
هذه الجزئية ،يجب معرفة الهيئات الداخلية في الجزائر التي تكفلت بتنظيم نشاط وكيل العبور (أوال).
أوال :الهيئات الداخلية الجزائرية لتنظيم نشاط وكيل العبو ّرّ
عهد بممارسة نشاط وكيل العبور بعد استقالل الجزائر إلى الشركة الوطنية للترانزيت واملخازن
العامة " "SONATMAGوكانت لهذه الشركة مهام رئيسية كما هو موضح من خالل اسمها :املخازن العامة
وعمليات وكيل العبور .كما كانت مسؤولة أيضا عن التخليص الجمركي ،والنقل البري ،واملناولة،
والتخزين ،وأنشطة أخرى؛ لتحقيق أغراض ربحية :كالتخزين البارد ،وتزويد السفن بالوقود (Haddoum,
).1997, p. 301
لكن في  09سبتمبر  1991غيرت " "SONATMAGاسمها وتحولت من مؤسسة ذات طابع اشتراكي
إلى شركة ذات أسهم تحت تسمية جديدة :املغاربية للنقل واملساعدين ،وباختصار " "MTAوهي تعتبر
عضوا في " ."FIATAومن بين األنشطة التي شملها غرض هذه الشركة املعدل نشاط وكالة العبور
).(Haddoum, 1997, p. 302
بقيت " "MTAقائمة إلى غاية مارس  ،1994حيث تم إنشاء شركة" "GEMAالتي لديها فرع في
الشركة اسمه " "FILTRANSتتمثل مهمته الرئيسية في تولي املسؤولية وتطوير مهن وكيل العبور ،والنقل
والتخزين.
وتعد شركة " "FILTRANSالوكيل املعتمد لدى وكيل العبور وفي مجال النقل ،فهي لديها املوارد
الكافية واالستقاللية ألداء جميع الصدمات املوكلة إليها مباشرة من قبل عميلها ،أو من خالل مديرية
العمليات التجارية )". (Toute les informations qui concerne (FILTRANS) sont issues site "FILTRANS
لم تحدد شركة " "FILTRANSأو أية واحدة من الشركات السابق ذكرها الشروط الواجب توافرها
ملمارسة مهنة وكيل العبور ،وهو ما يترتب عليه دائما بقاء وجود الفراغ القانوني فيما يخص هذا األمر،
لذلك تعمدنا بيان الشروط التي نص عليها املشرع التونس ي ملمارسة هذه املهنة ،باإلضافة إلى التطرق إلى
بعض القوانين الجزائرية ومناقشة مدى تطبيقها على وكيل العبور.
ثانيا :التنظيم القانوني لنشاط وكيل العبورّّ
قبل التطرق إلى الشروط التي نص عليها املشرع التونس ي ملمارسة مهنة وكيل العبور ،درسنا:
 -1مدى تطبيق املرسومين التنفيذيين رقم  288_10و- 473_05سالفي الذكر -على نشاط وكيل
العبور :ينحصر نشاط وكيل العبور في الجزائر -كما أشرنا إليه سابقا -في تنفيذ اإلجراءات الجمركية ،وهو
النشاط الذي يمارسه الوكيل املعتمد لدى الجمارك بموجب املرسوم التنفيذي رقم - 288_10سالف
الذكر -هذا األمر جعلنا نطرح السؤال اآلتي :هل وكيل العبور عند ممارسة نشاطه يخضع لنفس الشروط
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الصاصة بالوكيل املعتمد لدى الجمارك املنصوص عليها في املرسوم التنفيذي رقم  288_10سالف الذكر
أم ال؟
حسب اعتقادنا ،وبما َّأن وكيل العبور يجتمع مع موكله بموجب عقد الوكالةَّ ،
فإن هذا األخير قد
يملي عليه القيام باإلجراءات الجمركية ،وفي هذه الحالة يكون وكيل العبور يخضع فقط للشروط
املنصوص عليها في املادتين  12و 13من هذا املرسوم ،وبالتالي َّ
فإنه ال يلزمه القيام بهذه اإلجراءات
الشروط الواجب توافرها في الوكيل املعتمد لدى الجمارك.
إال َّأن الحاصل في الواقع العملي َّأن صاحب البضاعة يتجه نحو وكيل العبور على أساس إتمام
اإلجراءات الجمركية فقطـ ،وهنا يصبح هو نفسه الوكيل املعتمد لدى الجمارك لكن تحت تسمية وكيل
العبور ،وفي هذه الحالة نظن َّ
بأنه يجب على هذا األخير التقيد بالشروط الواجب توافرها في الوكيل
املعتمد لدى الجمارك املنصوص عليها في املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم  288_10سالف الذكر.
وال يعد املرسوم التنفيذي رقم - 288_10سالف الذكر -املرسوم الوحيد الذي يطرح إشكالية
تطبيق القواعد الصاصة بالنشاط فيه على وكيل العبور ،بل يثير أيضا املرسوم رقم  473_05سالف الذكر
هذا اإلشكال .فبالرجوع للمرسوم رقم  473_05نجد َّأن املشرع الجزائري خ َّ
ص ُه لتحديد شروط تنظيم
ِ
نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرق ،وكيفيات ممارستها ،فهل يا ترى وكيل العبور يدخل ضمن
هؤالء املساعدين أم ال؟
تجيب املادة  02من املرسوم نفسه (مرسوم تنفيذي رقم  )2005 ،473_05عن هذا السؤال
بتحديدها ملساعدي النقل َّ
بأنهم :كل األخصاص الطبيعيين أو املعنويين الصاضعين للقانون الجزائري
الذين يمارسون خدمات االستئجار ،والتجميع ،والتخزين ،والتسليم ،والتوزيع ،والوكالة ،وعمولة النقل،
وسمسرة الشحن.
نالحظ من خالل ما سبق ذكره َّأن املشرع الجزائري نص على الوكالةَّ ،
لكنه لم ينص على خدمة
وكالة العبور بصريح العبارة ،فهل هذه األخيرة وباعتبارها َّ
تكيف على َّأنها وكالة عادية يمكن اعتبار وكيلها
(وكيل العبور) يدخل ضمن مساعدي نقل البضائع ،ومن ثم يخضع تنظيم نشاطه للشروط املنصوص
عليها في املرسوم رقم  473_05سالف الذكر أم ال؟ لم يجب املشرع الجزائري ال على هذا التساؤل ،وال على
التساؤالت السابقة الصاصة بشروط ممارسة نشاط وكيل العبور ،بل ترك لنا العنان ملحاولة تفسير ذلك،
عكس املشرع التونس ي الذي حسم األمر ونص على هذه الشروط في القانون رقم  32_95سالف الذكر.
 -2شروط ممارسة مهنة وكيل العبور حسب القانون التونس ي رقم  32_95سالف الذكر (طبقا
للباب الثاني من هذا املرسوم) تتمثل فيما يأتي:
 الترسيم بدفتر وكالء العبور الذي تمسكه مصالح وزارة النقل ،حيث يجب أن تتوافر فيالشصص الذي يطلب الترسيم الشروط اآلتية:
 أن يكون الشصص سواء الطبيعي أو املمثل القانوني للشصص املعنوي متمتعا بحقوقه
الطبيعية،
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 أن يكون الشصص الطبيعي مستوفيا للشروط املتعلقة بالكفاءة املهنية ،أما الشصص
املعنوي ،فيجب أن يستوفي الشروط املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذا الفصل ،وفي حالة انتدابه
وتعيينه خصصا طبيعيا في مستوى اتخاذ القرار الفني ،فيجب أن تتوافر فيه الشروط املذكورة،
 أن يكون لدى الشصص وسائل مادية دنيا تخضع في ضبطها لقرار من الوزير املكلف بالنقل.
 تسلم للشصص بعد استيفاء هذه الشروط بطاقة مهنية من املصالح املختصة بالوزارة املكلفةبالنقل.
َّ
وهكذا فإن املشرع التونس ي جعل منح البطاقة املهنية ملمارسة مهنة وكالء العبور متوقفا على
القيام بعملية الترسيم ،باإلضافة إلى توافر الشروط السابق ذكرها في الشصص الذي يريد مزاولتها .حيث
إ َّنه بمجرد مزاولته لها ،يبدأ بإبرام العقود ،فيكون ملزما اتجاه موكله بالتزامات .وفي حالة االخالل بها تقوم
مسؤوليته ،بمعنى َّأن عقده يدخل حيز التنفيذ.

املبحث الثاني ّ
تنفيذ عقد وكالة العبورّّ
ينشأ عن كل عقد التزامات في ذمة أطرافه ،وبمجرد اإلخالل بها تترتب املسؤولية العقدية في ذمة
الطرف املخل ،فيكون ملزما بالتعويض عن الضرر الذي أصاب املتعاقد اآلخر.
وهذا هو الحال بالنسبة لعقد وكالة العبور ،فبمجرد إبرام العقد ،تقع على عاتق وكيل العبور
التزامات (املطلب األول) ،وفي حالة عدم تنفيذها أو اإلخالل بها تقوم مسؤوليته ،غير َّأن هذه املسؤولية
يمكن دفعها عند توافر حاالت معينة (املطلب الثاني).
املطلب األول :االلتزامات املوكلة لوكيل العبو ّر ّ
من املعروف َّأن وكيل العبور مهمته مقتصرة على الفترة الفاصلة بين عمليتي النقل عند قيامه
بتلقي البضاعة من الناقل البحري وإعادة إرسالها إلى ناقل آخر ،حيث يقوم وكيل العبور في هذه الفترة
من أجل تأدية دوره املتمثل في وصول البضائع املوكلة إليه إلى وجهتها املقصودة في الدولة التي استقبلها
فيها بعدة مهام ،تتنوع بين األعمال املادية ،واألعمال القانونية .ويقع بعضها في مرحلة استالم البضائع
(الفرع األول) ،أما البعض اآلخر ،فيقع أثناء مرحلة إعادة إرسالها (الفرع الثاني).
الفرع األول :التزامات وكيل العبور عند استالم البضائع ّ
يقوم وكيل العبور عند استالم البضائع من الناقل األول ،بمعاينتها ،وفحصها ،والتحقق من
طبيعتها ،وكميتها ،وعدد الطرود ،والعالمات ،واألرقام ،وحالتها الظاهرة (محمد عبابنه ،2015 ،صفحة
 ،)245باإلضافة إلى التأكد من جودتهاَّ ،
وبأنها نفس البضاعة املوجهة إليه ،وبأنها مستوفية لجميع
الشروط املدونة في سند الشحن (جميل ،2015 ،صفحة  ،)58حيث يجب عليه أن يقوم بذلك بعناية
كبيرة؛ َّ
ألن أي خطأ من قبله ،أو تقصير بخصوص هذا الشأن يحمله املسؤولية.
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وهذا ما أكده قرار مجلس االستئناف بباريس في قضية تتعلق حي ِثياتها" :بضاعة مكونة من 3595
كغ من القماش مرسلة من بلجيكا إلى فرنسا لتحويها إلى سراويل ،ثم إعادة إرسالها إلى نيويورك ،وبقيام
شركة النقل املتكفلة بإرسال البضاعة إلى بلجيكا ،بخطأ عند إعداد وثائق الجمارك وسند النقل في
تحديد وكيل العبور املسؤول عن استالم البضاعة في بلجيكا ،حيث عوض أن تكتب ( )F.T.Aكتبت
( ،)T.T.Aوهو ما يطابق بالصدفة اسم وكيل عبور آخر يعمل في املكان نفسه ،حيث إ َّن هذا األخير
( )T.T.Aقام بإعادة إ سال البضاعة إلى وجهتها النهائية (نيويورك) دون التأكد من سند الشحن َّ
بأنه ليس
ر
املعني ،األمر الذي جعل املوجه إليه النهائي (نيويورك) يعيد إرسال البضاعة إلى فرنسا لصياطتها ،ثم
ارسالها من جديد إلى نيويورك .مع العلم أن شركة ترانزيت ) (F.T.Aهي من ستتحمل تسديد مصاريف
الذهاب واإلياب املتوقعة ،األمر الذي جعلها تطالب بتعويض هذه النفقات من الناقل ووكيل العبور
(.)T.T.A
وبمقتض ى الحكم الصادر بتاريخ  ،1977/06/14صرحت الغرفة الصامسة للمحكمة التجارية
ُ
رض الناقل؛ مما جعله يقوم باستئنافه.
بباريس بحق وكيل العبور املعني ) ،)F.T.Aلكن هذا الحكم لم ي ِ
فحكم مجلس استئناف باريس على الناقل؛ لكونه قام بخطأ جسيم في إعداد سند النقل ،وعلى
وكيل العبور؛ لنقص انتباهه على أساس َّأنه منهي وكان يتوجب عليه أن يقرأ بعناية كبيرة الوثائق التي
ترافق البضاعة ،حتى يتفطن إلى َّأنه ليس هو املعني بالبضاعة املوجهة إليه ،ويجب عليه أن يقوم في هذه
الوضعية بإرسال إشعار للمعني ،لكن ونتيجة عدم قيامه بذلكَّ ،
فإن وكيل العبور ) (T.T.Aيعتبر كذلك
مسؤوال عن الضرر موضوع النزاع.
كما اعتبر املجلس َّ
بأن املحكمة قد أخطأت ملا َّ
حملت كل واحد من املسؤولين جزءا من
املسؤولية؛ أل َّن كل واحد منهما مسؤول مسؤولية كاملة اتجاه الضحية" (كحلولة يمينة ،الصفحات -49
.)50
بعد أن يقوم وكيل العبور عند استالم البضاعة بالفحص الدقيق لسند الشحن والوثائق املرفقة
بأنها نفس البضاعة املوجهة إليه ،والتأكد من سالمتها وجودتهاَّ ،
به؛ للتأكد َّ
وأنه هو املوجه إليه الحقيقي،
َّ
فإنه يتصل باألخصاص املناسبين؛ لحجز أماكن التحميل والتفريغ ،ثم يتولى العثور على أماكن لعبور
البضاعة عن طريق امتالك أماكن تخزين ،أو استئجار مستودعات لهذا الغرض ،ثم ينقلها بالشاحنات.
وخالل هذه الفترة هو ملزم بحراستها ،واملحافظة عليها ،وأخذ كل التدابير لضمان حفظها .كما يجب عليه
زيادة على ذلك -أن يتأكد من وزنها ،وحجمها قبل أن يسلمها من جديد إلى الناقل؛ لحفظ حقوق موكله(جميل ،2015 ،صفحة  ، )58مع ضمان تحرير وعرض جميع الوثائق اإللزامية املتعلقة بالشحنات
والصادرات التي تتطلبها هذه الفترة في الوقت املناسب ،السيما الصاصة منها باإلجراءات الجمركية .كما
يمكن تكليفه كذلك بتسديد ثمن البضاعة ،إذا نص عقد البيع على ذلك (كحلولة ،2003 ،صفحة .)62
والجدير بالذكر َّأنه يجب على وكيل العبور أن يبدي التحفظات الالزمة ،ويتخذ اإلجراءات الكفيلة
في حالة تسلمه طرودا مفتوحة وممزقة من مخازن امليناء ،أو إذا كانت البضاعة متلفة وعلى غير الحالة
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املدونة في سند الشحن؛ َّ
ألن إهمال اتخاذها يفترض معه َّأنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية املوضحة في
سند الشحن ،وبالتالي يحمله ذلك املسؤولية (قماز ،2014 ،الصفحات .)121-120
وال يتوقف دور وكيل العبور على االلتزامات املفروضة عليه عند مرحلة استالم البضاعة ،بل
يستمر أيضا ليشمل املهام املوكلة إليه أثناء مرحلة إعادة إرسال البضاعة.
الفرع الثاني :التزامات وكيل العبور أثناء مرحلة إعادة إرسال البضائعّ
يقوم وكيل العبور -إلى جانب املهام السابق ذكرها في مرحلة التسليم -بعدة مهام عند اإلرسال،
تبدأ أوال بعملية خحن البضاعة ( ،)Chargement des marchandisesأي رفعها من على األرض أو من
رصيف امليناء ووضعها على وسيلة النقل التي تتم عبرها املرحلة الثانية لنقل البضاعة (عبد الفتاح ترك،
 ،2005صفحة  ،)204ويستعين وكيل العبور للقيام بهذه العملية بعمال املوان املتخصصين ،وبأدوات
خاصة تختلف باختالف نوع البضاعة ،ومكان رسو السفينة (السيد الفقي ،2007 ،صفحة  ،)78غير َّأنه
يجب أن تكون عملية الشحن تحت إشرافه ،وفي اآلجال املتفق عليها؛ تفاديا للتأخيرَّ .أما في حالة عدم
وجود اتفاق فيما يخص اآلجال ،فوكيل العبور ملزم بإعادة إرسالها في أسرع وقت ،لكن قبل ذلك إذا
كانت البضاعة قد أصاب غالفها تلف ،أو كانت أمام بالت (حزم كبيرة) ،فكان بعضها مبلال واآلخر جافا،
فهنا يقوم وكيل العبور بإعادة تعبئتها قبل تسليمها للناقل الثاني (كحلولة ،2003 ،الصفحات .)64-63
وبعد إعادة تعبئة البضاعة -إذا استدعى األمر ذلك -وخحنها ،يقوم وكيل العبور برص البضاعة
( )L’arrimage des marchandisesأو تستيفها؛ أي ترتيب وتنظيم البضاعة بما يحفظها من التلف والهالك
بشكل يؤدي إلى الحفاظ على توازن وسيلة النقل ،وعدم تعرضها لصطر االنقالب بعد مغادرة املكان،
وبطريقة يتجنب بها عدم تعرض بعض الشحنات للتلف عند تستيفها بجانب خحنات أخرى (عبد الفتاح
ترك ،2005 ،صفحة  ، )304وهذا ما يفرض عليه مراعاة طبيعة البضاعة ومدى مالءمتها مع البضائع
األخرى التي ترص بجوا ها (عبد العزيز ،2004 ،صفحة  ،)260وعند اتمامه هذه العمليةَّ ،
فإنه يقوم
ر
بتغطية البضاعة.
وإلى جانب هذه األعمال املادية ،يقوم وكيل العبور كذلك بأعمال قانونية أهمها :إبرام عقد النقل
الثاني ،حيث يجب عليه مراعاة حدود الوكالة املمنوحة له وعدم تجاوزها من خالل اتباع واحترام
تعليمات موكله بخصوص الناقل املختار ،والوجهة املعينة من قبل هذا األخير (توفيق بطاح،2017 ،
صفحة  ،)56لكن باملقابل يجب عليه حماية مصالح موكله ،فإذا كانت الوجهة التي حددها وكيله غير
مناسبةَّ ،
فإن وكيل العبور بحكم خبرته املهنية يجب عليه أن يقوم بإسداء النصائح ملوكله بغية تعديل
تعليماته (كحلولة ،2003 ،صفحة  .)68كما يجب عليه أيضا -لحماية مصالح موكله -التفاوض مع شركات
النقل؛ لصفض التكاليف واملطالبة بالتعريفة ،وأجرة النقل األكثر انخفاضا ،باعتباره يدير حجما كبيرا من
نقل البضائع يمكنه من خفض األسعار أمام هذه الشركات.
وباإلضافة إلى إبرام عقد النقلَّ ،
فإن وكيل العبور يقوم أيضا بإبرام عقد التأمين متى أمره موكله
بذلك ،أما في حالة عدم تلقيه أي تعليمات في هذا الشأن ،فيجب عليه اتباع ما يقتضيه العرف ،كما هو
11

03

263 240

2020

254

الحال بالنسبة للتأمين في ميدان النقل البحري للبضائع الذي يتم بصورة تلقائية من وكيل العبور؛ نظرا
لكثرة املخاطر في هذا النوع من النقل (جميل ،2015 ،صفحة .)59
فإنه يجب على وكيل العبور أداء جميع االلتزامات املفروضة عليه؛ ألنهَّ
وبناء على ما سبق ذكرهَّ ،
في حالة عدم تنفيذها ،أو اإلخالل بها يترتب على ذلك قيام مسؤوليته.
املطلب الثاني :املسؤولية الناشئة عن عقد وكالة العبو ّرّ
بما َّأن عقد وكالة العبور يكيف على َّأنه وكالة عاديةَّ ،
فإن األحكام املتعلقة باملسؤولية الناشئة
عنه تخضع للنصوص الصاصة بالوكالة في التقنين املدني الجزائري .لذلك وطبقا للمادة  576من التقنين
نفسهَّ ،
فإن طبيعة التزام وكيل العبور هي مجرد بذل العناية الكافية ،ال االلتزام بتحقيق نتيجة ،األمر
الذي يجعله مسؤوال عند تنفيذه العقد عن الضرر الناش ئ عن خطئه الشصص ي (الفرع األول) ،لكن على
الرغم من قيام مسؤوليته عن خطئه فقطَّ ،
فإنه وطبقا للقواعد العامة يتم إعفاؤه من هذه املسؤولية
متى كان الضرر راجعا إلى وجود سبب أجنبي خارج عن إرادته ،أو وجود اتفاق مع موكله بخصوص هذا
األمر (الفرع الثاني).
الفرع األول :قيام مسؤولية وكيل العبورّّ
تقوم مسؤولية وكيل العبور إذا لم ينفذ االلتزامات امللقاة على عاتقه ،أو إذا وقع خطأ منه أثناء
تنفيذها (أوال) ،لكن قد يحدث أن يحل مكان وكيل العبور خصص آخر ،األمر الذي يجعلنا نتساءل عن
مدى مسؤوليته في هذه الحالة (ثانيا).
أوال :الخطأ الشخص ي مصدر مسؤولية وكيل العبو ّرّ
إذا ارتكب وكيل العبور خطأ خصصيا ،تقوم مسؤوليته كجزاء إلخالله بااللتزامات التي ترتبت
عليه بمقتض ى عقد وكالة العبور .ومن بين األخطاء الشصصية املرتكبة من طرف وكيل العبور :عدم إبداء
التحفظات الالزمة لحظة استالمه البضاعة ،أو إلحاق ضرر بها خالل الفترة التي تكون تحت عنايته ،سواء
كان ذلك ناتجا عن عدم املحافظة عليها ،أو عدم مراقبته لعمليات خحنها ،أو عدم إعادة تغليفها إذا
تعرضت هذه األخير للتلف...
وال تقتصر األخطاء الشصصية على األضرار التي تصيب البضاعة فقط ،بل يعتبر عدم اتباع وكيل
العبور لتعليمات موكله ،أو عدم املحافظة على مصالحه أو تنفيذها بطريقة سيئة من قبيل األخطاء
الشصصية ،كأن ال يختار وكيل العبور الوسيلة املناسبة لشحن البضاعة ،أو يقدم على إبرام عقد نقل
ثان بثمن باهظ غير معقول ،أو يتخذ تحفظات غير دقيقة أو متأخرة أو غير مطابقة لألنظمة ،بحيث يصبح
في هذه الحالة املوكل محروما من كل طعن أو دعوى رجوع ضد الناقل (كحلولة ،2003 ،صفحة .)77
ويجب التنويه إلى َّأنه إلى جانب هذه األخطاء ،وحتى تقوم مسؤولية وكيل العبور ،البد أيضا أن
يتم إثبات الصطأ الصادر منه من ِقبل موكله (جميل ،2015 ،صفحة  )64هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
البد أن يكون قد ألحق ذلك الصطأ ضررا بموكله ،أي أن يكون هناك عالقة سبيبة بينهما.
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وبالتاليَّ ،
فإن قيام مسؤولية وكيل العبور متوقف على ارتكاب خطأ خصص ي منه إذا قام هو
بتنفيذ عقد الوكالة ،لكن قد يحدث أن ينيب خصصا آخر للقيام بذلك ،ففي هذه الحالة يطرح السؤال
اآلتي :ما مدى مسؤولية وكيل العبور في حالة حلول خصص آخر محله؟
ثانيا :مدى مسؤولية وكيل العبور في حالة حلول شخص آخر محلهّ
إذا أناب وكيل العبور غيره في تنفيذ عقد وكالة العبور ،نطبق القواعد العامة الصاصة بالوكالة،
وبالضبط املادة  580من التقنين املدني الجزائري التي ميزت بين حالتين لقيام مسؤولية الوكيل ،هما
كاآلتي:
 -1النيابة غير املرخص بها :يقصد بها َّأن وكيل العبور ينيب عنه غيره في تنفيذ عقد وكالة
العبور ،لكن هذه اإلنابة ال يكون قد حصل فيها على ترخيص من طرف موكله؛ لذلك يكون مسؤوال عما
فعل النائب ،كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ،ويكون متضامنا معه في املسؤولية.
صحيح َّأن املادة  1/580من التقنين املدني الجزائري عرفت النيابة غير املرخص بها ،غير َّأننا
نالحظ من خالل استقراء هذه املادة َّأنها لم تتطرق إلى نقطة مهمة ،أال وهي :وجوب قبول املوكل ،حتى
تكون اإلنابة صحيحة؛ َّ
ألنه في حالة رفضهَّ ،
فإن اإلنابة تكون باطلة وال يعتد بها .وباإلضافة إلى هذا النوع
من اإلنابة يوجد نوع ثان ،أو ما يعرف بالنيابة املرخص بها.
 -2النيابة املرخص بها :يقصد بها َّأن وكيل العبور ينيب عنه غيره في تنفيذ عقد وكالة العبور،
وهذه اإلنابة يكون قد حصل فيها على ترخيص من طرف موكله ،حيث ميزت املادة  2/580من التقنين
املدني الجزائري في هذا النوع من اإلنابة مرة أخرى بين حالتين ،هما كاآلتي:
أ -النائب غير املعين :نصت املادة  2/580من التقنين املدني الجزائري صراحة على هذه الحالة،
حيث يفهم من مضمونهاَّ :أنه إذا رخص املوكل لوكيل العبور بالقيام باإلنابة ،لكنه لم يعين له الشصص
النائب ،ففي هذه الحالة ،وباعتبار وكيل العبور كمنهي محترف ،البد عليه أن يقوم باختيار الشصص
النائب وفق املهنة التي يريد تأديتها له.
وقد أعفى املشرع الجزائري في هذه الحالة وكيل العبور من املسؤولية العقدية عن عمل النائب،
ولم يجعله مسؤوال إال عن خطئه الشصص ي ،إما في اختيار النائب ،كأن يكون غير كفء أو غير أمين ،وإما
في حالة توجيهه توجيها خاطئا ،وأيضا فيما أصدر له من تعليمات تتنافى مع تنفيذ عقد وكالة العبور ،حيث
يترتب على هذا األمر عدم وجود تضامن بين وكيل العبور ونائبه؛ َّ
ألن مسؤولية وكيل العبور قائمة على
خطئه الشصص ي ،ال على املسؤولية العقدية عن الغير .وبمفهوم املخالفة إذا أحسن وكيل العبور اختيار
خاطئة ،وارتكب هذا النائب خطأ في تنفيذ عقد وكالة العبور ،كان هذا األخير
نائبه ولم يصدر له تعليمات ِ
مسؤوال وحده اتجاه الوكيل بموجب عقد اإلنابة ،وأمام املوكل بمقتض ى الدعوى املباشرة (غيتري،
 ،2017صفحة  .)274وكما يستطيع وكيل العبور أن يعين النائب ،إذا لم يقم موكله بتعيينهَّ ،
فإنه يمكن
لهذا األخير أن يقوم هو مباشرة بتعيين النائب.
ب -النائب املعين :لم تنص املادة  2/580من التقنين املدني الجزائري على هذه الحالة صراحة،
بل نصت عليها ِض ْمنا ،حيث إ َّنه إذا رخص املوكل لوكيل العبور القيام باإلنابة ،وعين له الشصص النائب،
11

03

263 240

2020

256

َّ
فإن وكيل العبور يكون غير مسؤول عن أخطاء هذا األخير ،بل ُيسأل فقط عن خطئه الشصص ي فيما
أصدر له من تعليمات ،لكن ال تتوقف مسؤوليته عند هذا األمر فقط ،بل يسأل باإلضافة إلى ذلك في
حالة عدم مراقبة النائب أثناء تأديته ملهامه.
وبالتاليَّ ،
فإنه سواء تم تعيين النائب من طرف املوكل ،أو لم يتم تعيينهَّ ،
فإن وكيل العبور يكون
مسؤوال فقط عن خطئه الشصص ي الذي يتمثل في :الحالة األولى :فيما أصدر له من تعليمات خاطئة ،أو
إهمال مراقبته للعمل الذي قام به النائب .أما الحالة الثانية ،فتتضمن باإلضافة إلى ما تضمنته الحالة
األولى أيضا مسؤوليته عن االختيار غير املوفق للنائب.
َّ
صحيح َّأن وكيل العبور تقوم مسؤوليته فقط عن خطئه الشصص ي؛ ألنه ملزم ببذل العناية
الالزمة ،غير َّأن هذا ال يمنع من إعفائه من املسؤولية عند تحقق بعض الحاالت .وملعرفتها نتطرق للنقطة
املوالية.
الفرع الثاني :طرق دفع مسؤولية وكيل العبورّّ
يلتزم وكيل العبور بتعويض موكله عن الضرر الناتج عن خطئه الشصص ي ،غير َّأنه ال يكون
مسؤوال في جميع الحاالت عما يصيب موكله من أضرار؛ فقد منح له القانون دفع مسؤوليته والتخلص
من أعبائها متى ما أثبت أن الضرر الحاصل راجع إلى وجود سبب أجنبي (أوال) ،أو متى ُو ِجد اتفاق بينه
وبين موكله عند إبرام عقد وكالة العبور (ثانيا).
أوال :الطرق القانونية لدفع مسؤولية وكيل العبورّّ
نصت املادة  127من التقنين املدني الجزائري على ما يأتي" :إذا أثبت الشصص أن الضرر قد نشأ
عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ ،أو قوة قاهرة ،أو خطأ صدر من املضرور ،أو خطأ من الغير ،كان
غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".
يتبين من نص املادة أعاله َّأنه يمكن لوكيل العبور أن يدفع أو ينفي مسؤوليته ،إذا أثبت أن
الضرر الحاصل راجع إلى وجود:
 -1الحادث املفاجئ أو القوة القاهرة :لقد ثار جدل فقهي كبير حول التفرقة بين الحادث املفاجئ
والقوة القاهرة ،فيما يخص َّأن كال منهما مختلف عن اآلخر ،أم َّأنهما ينضويان تحت نفس املعنى ،حيث
ذهب أنصار التفرقة إلى َّأن القوة القاهرة هي الحادث الذي ينجم عن ظروف خارجة عن الش يء نفسه،
كحدوث زلزال،أو فيضان ،أو ظهور وباء ُمعد ...أما الحادث املفاجئ ،فهو الحادث الذي ينجم عن الش يء
نفسه ،كانفجار محرك وسيلة النقل مثال ،..في حين يرى أنصار الوحدة أن كال من الحادث املفاجئ والقوة
القاهرة حادث ال يمكن توقعه وال دفعه ،سواء كان ناتجا عن الش يء نفسه ،أو خارجا عنه (هشام كمال
أبو ربيح ،2018 ،الصفحات .)59-55
وفي الحقيقة ال وجود ألي فرق بينهما ،فهما تعبيران يختلفان من حيث اللفظ ،غير َّأنهما يجتمعان
تحت نفس املدلول ،فكل منهما عبارة عن حادث ال يكون لوكيل العبور دخل فيه ،أي يكون خارجا عن
إرادته ،وال يمكنه توقعه وال تفاديه ،حيث يترتب عليه استحالة التنفيذ (دمانة ،2011 ،صفحة .)183
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وتأسيسا على ذلك ،يجب لكي يتم إعفاء وكيل العبور من املسؤولية بسبب الحادث املفاجئ أو
القوة القاهرة ،أن يتوفر في الحادث الشروط اآلتية :عدم إمكانية التوقع ،واستحالة الدفع ،وأال يكون
لوكيل العبور دخل فيه.
 -2خطأ املوكل :هو ذلك الصطأ الذي يحدثه املوكل ،ويسبب من خالله ضررا لنفسه ،كعدم
إفصاحه عن الطبيعة الصاصة للبضاعة .فال يتخذ وكيل العبور نتيجة ذلك االحتياطات الالزمة.
 -3خطأ الغير :هو ذلك الصطأ الصادر عن كل خصص أجنبي عدا املضرور ،واملدعى عليه ،أو أحد
ممثليه أو أتباعه ،والذي يسبب ضررا للدائن (قوادري ،2010 ،صفحة )226؛ أي الصطأ الذي يصدر من
أي خصص عدا املوكل (املرسل ،أو الشاحن ،أو الوكيل بالعمولة للنقل) أو وكيل العبور ،أو من ينوب عنه.
ويشترط في كل من خطأ املوكل وخطأ الغير حتى يتمسك بهما وكيل العبور لدفع مسؤوليته ونفيها،
أن تتوافر فيهما شروط الحادث املفاجئ والقوة القاهرة ،أال وهي :عدم إمكانية التوقع ،واستحالة الدفع،
واعتبارهما السبب الوحيد في إحداث الضرر (ميراد ،2012 ،صفحة  ،)147أي :ال دخل لوكيل العبور في
إحداثهما ،فمتى ما أثبت هذا األخير الشروط السابقة ،انتفت مسؤوليته .أما إذا لم يستطع إثبات ذلك،
كان مسؤوال عن كافة األضرار التي تلحق بموكله.
ال تقتصر إمكانية دفع مسؤولية وكيل العبور على وجود السبب األجنبي فقط ،بل يمكن أن يكون
هناك اتفاق بين وكيل العبور وموكله على إعفائه من املسؤولية.
ثانيا :االتفاق على نفي مسؤولية وكيل العبورّّ
يستطيع أطراف العقد -كما هو الحال في جميع العقود -إدخال بعض التعديالت على اتفاقهم
(علي حسن ،صفحة  )61فمثال يحاول وكيل العبور في أغلب األحيان التخلص من مسؤوليته بعد موافقة
موكله (املرسل ،الشاحن ،الوكيل بالعمولة للنقل )...بإدراجه شرط عدم املسؤولية ،والسماح له بعدم
تعويض الضرر الذي تسبب فيه ،أو تحديد قيمته (كحلولة ،2003 ،صفحة  .)83لكن حتى يتمكن وكيل
العبور من دفع مسؤوليته البد من توافر الشروط اآلتية:
 وجوب كتابة شرط إعفاء وكيل العبور من املسؤولية ،بمفهوم املخالفة أن كل اتفاق شفويعلى إعفائه من املسؤولية ال يعتد به .وإلى جانب ذلك يجب أن يكون هذا االشتراط الكتابي محررا بطريقة
واضحة ومفهومة،
 أن يبلغ شرط إعفاء وكيل العبور من املسؤولية ملوكله ،سواء لحظة إبرام العقد ،أو قبل ذلك؛وذلك حتى يتم التأكد من علم املوكل بهذه الشروط وقبوله إياها،
 أن يكون هذا االشتراط الكتابي يتطابق مع موضوع النزاع، أال يكون هناك خطأ جسيم مرتكب ،إما من وكيل العبور ،أو من مستخدميه؛ َّألنه إذا كان هناك
خطأ جسيم صادر منهم ،فال يتم التمسك بشرط إعفاء وكيل العبور من املسؤولية (كحلولة،2003 ،
الصفحات  .)86-84هذا األمر جعلنا نطرح السؤال اآلتي :ما هو املقصود بالصطأ الجسيم الذي يبطل
تمسك إعفاء وكيل العبور من املسؤولية؟
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وجد الفقه صعوبة في تعريف الصطأ الجسيم؛ إلغفال املشرع تحديد مالمحه ،وعجز القضاء عن
تعريفه (علي حسن ،عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفقا لقانون التجارة رقم  17لسنة ،2004 ،1999
صفحة  ،)160ومع ذلك أقدم بعض الفقهاء على إعطاء محاوالت لتعريفه :فهناك من اعتبره ذلك الصطأ
الذي يرتكبه قليل الذكاء والفطنة والعناية (موس ى أسعد أبو سرور ،2006 ،صفحة  ،)63أما البعض
اآلخر ،فقال إنه يندرج بين مفهومين ،فهو من جهة يصور بأنه خطأ من الشصص الذي يعتزم إلحاق
الضرر بشريكه في بعض األحيان ،ومن جهة أخرى هو الصطأ الذي يترجم لصاحبه عدم القدرة على تنفيذ
املهمة املوكلة إليه أو فضه عمدا أداء التزاماته ) .(Delebecque, 2016, p. 01كما عرفه البعض َّ
بأنه كل
ر
إهمال جسيم ،فعال كان أو امتناعا في اتخاذ العناية الواجبة ،سواء كان ذلك بقصد إلحاق ضرر بالغير،
أو دون قصد اإلضرار بهم (يزيد ،2014 ،صفحة .)66
نالحظ أن التعريفات الصاصة بالصطأ الجسيم تعددت بحسب تنوع القضايا واختالف موضوعها،
األمر الذي ظل عائقا أمام إيجاد تعريف موحد للصطأ الجسيم ،غير َّأننا نعتقد َّ
بأن التعريف األخير هو
الذي يمكن تطبيقه أكثر في مجال وكالة العبور.
ويجب التنويه إلى َّأنه إلى جانب هذه التعريفات ،تعددت أيضا األحكام القضائية الفرنسية
املتعلقة بالصطأ الجسيم املرتكب من وكيل العبور (كحلولة ،2003 ،الصفحات  )89-88أهمها :قرار
مجلس قضاء باريس الصادر بتاريخ 1976/02/03 :الذي اعتبر وكيل العبور قام بخطأ جسيم عند
استالمه محركا يزن  2طن ونصف وإعادة ارساله في شاحنة ال تملك التجهيزات الكاملة للتكفل به
(كحلولة يمينة ،صفحة .)88
الخاتمةّ :
ترتب على عدم تنظيم املشرع لعقد ونشاط وكيل العبور خضوع نظامه القانوني إلى األحكام
املتعلقة بالوكالة املنصوص عليها في التقنين املدني الجزائري .فبالنسبة اللتزاماته ومسؤوليته ،فهي ال
تطرح أي إشكال إذا رجعنا بخصوصها إلى املواد من  575إلى  585من هذا التقنين ،أما فيما يتعلق
بنشاطهَّ ،
فإننا ال نجد ضمن هذه املواد الشروط الواجب توافرها في الشصص حتى يكتسب صفة وكيل
العبور ويمارس هذه املهنة .كما َّأنه وعلى الرغم من وجود هيئات دولية ،وأخرى داخلية تتكفل بتنظيم
وتطوير هذا النشاط ،إال َّأن هذه األخيرة لم تحدد أيضا شروط ممارسة هذه املهنة.
وقد توصلنا بصدد دراستنا لهذا املوضوع إلى جملة من النتائج هي كاآلتي:
 وكيل العبور وسيط مستقل يختلف نشاطه عن باقي املتدخلين في عملية النقل البحري ،السيماالوكيل املعتمد لدى الجمارك،
 انعدام االمكانات الصاصة بنشاط وكيل العبور في الجزائر جعل مهمته قاصرة فقط على القيامباإلجراءات الجمركية ،األمر الذي يترتب عليه آثار قانونية مهمة ،تتمثل في حدوث خلط بينه وبين الوكيل
املعتمد لدى الجمارك ،السيما في املسائل التي تتعلق باملسؤولية .كما َّأن السؤال يبقى مطروحا حول
شروط ممارسة نشاطه ،وما إذا كان يلزمه ملمارسة مهنته توفر الشروط الصاصة بالوكيل املعتمد لدى
الجمارك أم ال؟
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 على الرغم من وجود هيئات دولية ،وأخرى داخلية تتكفل بتنظيم نشاط وكيل العبور وتطويرهغير َّأن هذه الهيئات لم تحدد الشروط الواجب توافرها ملمارسة مهنة وكالة العبور؛ ما يترتب عليه
استمرار وبقاء الفراغ القانوني املتعلق بهذا األمر،
 عند تنفيذ عقد وكالة العبور يجب على وكيل العبور بذل العناية الكافية في أداء التزاماته ،حيثيكون مسؤوال فقط عن خطئه الشصص ي اتجاه موكله ،الذي يجب على هذا األخير إثباته،
 يقوم وكيل العبور بدور أساس ي في تطوير أنشطة التجارة ،سواء على املستوى الوطني أو الدولي،حيث تتجاوز مهاراته مفهوم اإلدارة البسيطة للتجارة؛ بسبب إتقانه الجوانب اللوجستية والقانونية
والجمركية ،واإلملام بجميع املستندات اإللزامية ،حيث ال يتوقف دوره كوكيل عبور فقط ،بل قد يقوم في
سبيل توسيع دوره ،وزيادة أجره بمهام أخرى تابعة لوظائف مختلفة غير وظيفته ،مثل :الوكيل بالعمولة
للنقل ،والوكيل املعتمد لدى الجمارك ...فهو يملك أدوات مخصصة ملساعدته من أجل تحقيق مهامه،
وضمان ثقة عمالئه .لكن لألسف الشديد في الجزائر نتيجة عدم امتالكه ذلكَّ ،
فإن وكيل العبور ينحصر
دوره فقط في القيام باإلجراءات الجمركية.
وبناء على ذلكَّ ،
فإنه من أجل تفعيل دور وكيل العبور في الجزائر ،وتطوير التجارة الصارجية
بصفة عامة والنقل البحري بصفة خاصةَّ ،
فإننا نقوم بتقديم االقتراحات اآلتية:
 ضرورة وجود مناطق حرة كما هو الحال بالنسبة للصين ،ودبي ،واسبانيا (فالنسيا) ،واملغرب(طنجة) ...حتى يصبح لوكيل العبور في الجزائر أماكن مخصصة لعبور البضاعة وممارسة عمله ،هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى حتى يتمكن من استغاللها أحسن استغالل ،السيما من خالل جمع البضائع التي
لديها نفس الوجهة التابعة ملرسلين مختلفين ،وارسالها،
 البد من االبتعاد عن البيروقراطية بكل أنواعها ،واالعتماد على التكنولوجيا الحديثة ،خاصةاإلنترنيت ،باستخدام برامج لتسهيل عمل وكيل العبور وربح الوقت،
 يجب على املشرع الجزائري أن يحذو حذو املشرع التونس ي ،ويقوم بملء الفراغ القانوني ،سواءبوضع قانون خاص بوكيل العبور يحدد به مفهومه وينظم نشاطه ،أو من خالل إدراجه ضمن قوانين
أخرى موجودة ،كالتقنين البحري الجزائري ،أو في أحكام قانون الجمارك.
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