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 وذمذٌش شكش

انماَىٌ وانؼهىو انغٍاعٍح  أ.د اذمذو تانشكش  وانرمذٌش  اىل انغٍذ ػًٍذ كهٍح 

هٍفح اتشاهٍى ػىدج احملرتو  واىل انغٍذ سئٍظ لغى انماَىٌ  أ .و .د ػالء انذٌٍ خ

 زلًذ محذاٌ  احملرتو 

 ونى اَين اوذٍد كم تالغح .....وافنٍد حبش اننطك يف اننظى واننثش 

 دلا كند تؼذ انمىل االيمظشا ....ويرؼشفاً تانؼجض ػٍ واجة انشكش  

التذ ننا وحنٍ خنطى خطىاذنا االخريج يف احلٍاج اجلايؼٍح  يٍ ولفح َؼىد اىل اػىاو 

لضٍناها يف سحاب اجلايؼح يغ اعاذزَا انكشاو انزٌٍ لذيى ننا انكثري  تارنني 

 يح يٍ جذٌذ تزنك جهىداً كثريج يف تناء جٍم انغذ نرثث اال

ولثم اٌ دنضة اذمذو امسى اٌاخ انشكش وااليرناٌ وانرمذٌش واحملثح اىل انزٌٍ 

 محهىا الذط سعانح يف احلٍاج ..اىل انزٌٍ يهذو ننا طشٌك انؼهى وادلؼشفح 

اىل مجٍغ اعاذزَا االفاضم      واخض تانزكش و .و فادٌح زلًذ امساػٍم  دلا ذلا يٍ 

 كراتح هزا انثحث . انذوس انكثري يف اسشادي يف

 انثاحثح                                                                                  
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 االهذاء

تذاَا تاكثش يٍ ٌذ ولاعٍنا اكثش يٍ هى وػاٍَنا انكثري يٍ 

انظؼىتاخ وهاحنٍ انٍىو واحلًذ اهلل َطىي عهش انٍايل وذؼة 

 دفيت هزا انؼًم ادلرىاضغ .االٌاو وخالطح يشىاسَا تني 

اىل يناسج انؼهى واالياو ادلظطفى اىل االيً انزي ػهى ادلرؼهًني اىل 

 عٍذ اخلهك اىل سعىننا انكشٌى عٍذَا زلًذ طهى اهلل ػهٍه وعهى 

ايل انٍنثىع انزي الميم انؼطاء اىل يٍ حاكد عؼادذً خبٍىط 

 ينغىجح يٍ لهثها .........وانذذً انؼضٌضج 

 وشمى الَؼى تانشاحح واذلناء .....وانذي انؼضٌض اىل يٍ عؼى

 اىل يٍ حثهى جيشي يف ػشولً وٌههج  تزكشاهى فؤادي 

 اخىاذً واخىاًَ 

 اىل يٍ عشَا عىٌاً وحنٍ َشك انطشٌك يؼاً حنى اننجاح واالتذاع 

 صيالئً واطذلائً انغىايل 

                            اعاذزذنا انكشاو ة وكهًاخ يٍ دسس ..اىل يٍ ػهًىَا حشوفا يٍ ره

 انثاحثح 
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 مشكلة البحث 

نتناول فً  مشكلة  البحث التعرف على احكام االجرة وأثارها على عقد النقل  

 وكذلك  البحث فً مدى اهمٌة هذا الموضوع وتأثٌره فً نشاط االنسانً .
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 اهمٌة البحث 

للبحث فً موضوع االجرة اهمٌة بالغة من خالل التوسع فً موضوع واحكام 

والباحثٌن لمعلومات كافٌة  واضافة قوة ورصانة لعقد االجرة وتزوٌد الدارسٌن 

 النقل واالهتمام بالنقل بكافة انواعة .

 اهداف البحث 

ٌهدف البحث الى التعرف عن كثب على احكام االجرة واالحاطة بها بشكل وافً ، 

وكذلك نهدف فً بحثنا المتواضع هذا الى الوقوف على انواع االشكالٌات الناشئة 

جرة سواء فً مقل االشخاص او فً نقل االشٌا  والمحاولة بقدر عن احكام اال

المستطاع سد ثغرات القانونٌة التً تنجم عن اغفال المشرع الٌة حاله متحدثة 

 على المستوٌٌن  القانونً والدولً .

 

 هٌكلٌة البحث 

تم تقسٌم البحث الى مبحثٌن اساسٌٌن حٌث تناولت فً المبحث االول مفهوم 

ها وسنتطرق فً المبحث الثانً الى احكام االجرة فً نقل االشٌاء االجرة وشروط

 واالشخاص .

 

 

 المقدمة 

منذ  ان خلق هللا سبحانه وتعالى االنسان ، ارتبطت عملٌة التنقل بحٌاته حتى       

بدات مالمحها واضحة فً مختلف اوجه النشاط االنسانً كوضوح الشمس حتى 

ق الظواهر التً صاحبت تارٌخ البشرٌة   فً اصبح النقل ظاهرة  من اخطر  واعم
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كل عصورها ، فالٌكاد  ٌوجد اي تصرف من التصرفات او رغبة من الرغبات اال 

ولتطوي فً تكوٌنها على النقل ،فبذلك ثمثل عصب الحٌاة ، ولوالها لشل التبادل 

التجاري اٌما شلل ، خصوصاً بعد التطور فان كل الضنون والتوقفات واالمال وذلك 

ب)ثورة الحاوٌات ( وبدء تطبٌق اسلوب محتوٌة البضائع تتجه لحدوث ماٌعرف 

،ٌحتل  النقل البحري مركز الصدارة بٌن وسائط النقل االخرى )البري ، البحري ، 

% من حجمها االجمالً 55الجوي( فً نقل التجارة العالمٌة حٌث انه ٌمثل  

نظراً  لقدرته وسٌلته )وهً  وغالباً سٌبقى النقل البحري على وضعه المتمٌز هذا

 وسٌلة ( .

وغالباً ماٌتم النقل فً ضوء عقد  مبرم بٌن مالك البضاعة والناقل ٌجسد العالقة 

والرابطة القانونٌة التً تجمعها وٌلقً بمجموعة من االلتزامات على عاتق مالك 

 كما ٌلقً بمجموعة منها على عاتق الناقل .

 المبحث االول

 ٌشتبه بها وشروطها وتمٌزها عن ما ةمأهٌة االجر

ول فً هذا المبحث تعرٌف االجرة وسنبٌن شروطها حٌث سوف نتكلم فً نتنا

المطلب االول عن تعرٌف االجرة وبٌان شروطها وفً المطلب الثانً سٌكون الكالم 

عن ماٌشابه االجرة وماٌختلف عنها من خالل  التفرقة بٌنها وبٌن كل من 

 ابل .التعوٌض والوفاء بمق

 المطلب االول

 االجرة وشروطها ماهٌة

تعتبر االجرة احد عناصر والتزامات عقد النقل وهً تعتبر التزام رئٌسً ٌقع على 

سنتكلم فً هذا المبحث عن تعرٌف االجرة وشروطها  عاتق المرسل او الراكب .

 حٌث نتناول الفرع االول تعرٌفها وفً الفرع الثانً شروطها .
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 رع االولالف

 تعرٌف االجرة

 هنالك ثالثة اتجاهات تناولت تعرٌف االجرة  

االتجاة االول : االجرة :  هً المال الذي ٌلتزم المستاجر بدفعه للمؤجر  لقاء 
انتفاعه  بالشًء المؤجر لمدة زمنٌة محددة
 (.1)

 

االتجاه الثانً : هً العوض الذي ٌلتزم بدفعه المستأجر نظٌر حصوله على 
المنفعه المحددة من عقد االجارة .

(2)
 

االتجاه الثالث : هً مبلغ من النقود ٌلتزم به المرسل وهو التزام رئٌسً  للمرسل 
فً عقد النقل وهً تكون مستحقة االداء  عند االرسال وعند الوصول وٌحدد 

مقدارها ومكان الوفاء بها ومٌعاد استحقاقها فً وثٌقة النقل 
(.3)

  

ن االجرة تخضع لتعرٌفة محددة ابتداء اً من قبل  المؤسسات وبصورة عامة فأ
القطاع االشتراكً التً تسوي اعمال النقل  ، والبد من  التنوٌه الى ان جمٌع 
ماٌنفقه الناقل من مصروفات اضافٌة كمصارٌف القٌاس والوزن ..... وغٌر ذلك 

جرة وتبعا لذلك ٌضاف  الى مبلغ االجرة ، االصل ان المرسل هو الملتزم بدفع اال
فان الوفاء بها ٌتم  عند تسلٌم البضاعة بٌد انه المرسل الٌه قد ٌكون الملتزم ٌدفع 
االجرة وهنا ٌكون الوفاء بها عند وصول البضاعة واٌا  كان االمر فان تحدٌد 
الملتزم ٌدفع االجرة ٌستند الى اتفاق سابق بٌن المرسل والمرسل الٌه والعالقة 

وعلٌه فان  للناقل الحق فً الرجوع على المرسل  عند نكول اق للناقل بهذا االتف
المرسل الٌه عن دفع االجرة 
.(4)

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .235،ص2002، دار السنهوري ، بغداد ، 1مبارك ، الوجٌز فً العقود المسماة ، ط(د ـ سعٌد 1)
 .11،بدون سنة ،  ص1(دـ عباس سهٌل جٌجان الجبوري ، االجرة واحكامها فً عقد االٌجار ، ط2)
 .210، صلعامة ، دار  السنهوري ، بغداد (دـ باسم محمد صالح ،  القانون التجاري  النظرٌة ا3)
 .211المصدر نفسه ،  محمد صالح : د.باسم (4)
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 الفرع الثانً

 شروط االجرة

فً ضوء دراستنا لعقد النقل نالحظ ان االجرة لها عدة شروط ٌمكن تلخٌصها  

 بماٌلً: 

 

ـ ان تكون االجرة محددة باتفاق الطرفٌن اثناء ابرام عقد النقل وفً حالة اغفال 1

كالسعر لى ظروف التعاقد هذا الشرط ٌتم رفع دعوى امام القاضً متعمداً ع

ر .دون االخالمطبق على هذ النوع من النقل 
(1)

 

 

ـ ٌجب ان ٌحدد مقدار ومٌعاد استحقاقها وحاالت سقوطها بمقتضى المفاوضة 2

المعقودة  بٌن الطرفٌن ، فالغالب ان موضوع مقدار االجرة ومكان الوفاء بها 

المرسل مع الناقل.الٌكون موضوع مناقشة بٌن اطراف العقد االعند تعاقد 
(2)

 

 

ـ دفع االجرة ٌجب  ان ٌلتزم به المرسل وهذا االصل لكن ٌجوز ان ٌقوم المرسل 3

الٌه هو بدفع االجرة عند تسلم البضاعة وبالتالً ٌصبح كل من المرسل والمرسل 

الٌه مسؤولٌن عن دفعها بالتضامن 
(.3)

 

 

فً وثٌقة  النقل وفق المادة زامٌة الواجب توافرها ـ اجرة النقل  من البٌانات االل4

من قانون النقل  النافذ  215المادة 
(.4)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .215د ـ باسم محمد صالح ، المصدر السابق ،ص (1)
 .235،المادة 1111لسنة  11قل البضائع فً القانون التجاري الجدٌد رقم ، عقد ندـ سعٌد الجدار (2)
 . www.startimes.com .االثار المترتبة على عقد نقل االشٌاء موقع الكترونً (3)
  1153لسنة  50قانون النقل العراقً رقم  (4)

 

http://www.startimes.com/
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 المطلب الثانً

 عن ماٌشتبه بها  ةتمٌٌز االجر

قبل الخوض فً التعرف بٌن االجرة والتعوٌض البد لنا من معرفة مفهوم 

 التعوٌض وكذلك شروطه حتى نستطٌع التمٌٌز بٌن المصطلحٌن .

 الفرع االول

 تمٌٌزها عن التعوٌض

التعوٌض : هو مبلغ من النقود او اي ترضٌة من جنس الضرر تعادل المنفعة  

ئن فٌما لو نفذ المدٌن التزامه على نحو ٌوجبه حسن نٌة التً كان سٌنالها الدا

 وتقتضٌه الثقة فً المعامالت .

عٌن اولهما  التعوٌض عن عدم التنفٌذ وثانٌهما التعوٌض عن وهو على نو

التاخٌر  فً التنفٌذ .
(1)

 

 وسنتناول الفرق بٌن االجرة والتعوٌض :

الى الناقل  لقاء عمل او منفعة فاالجرة : هً مبلغ من النقود ٌقوم بدفعه المرسل  

 قدمها له .

ضٌة من ضمن الضرر تعادل المنفعة  بٌنما التعوٌض:  هو مبلغ من النقود او تر

التً كان سٌنالها الدائن فٌما لو نفذ المدٌن التزامه من خالل ماتقدم تبٌن بان 

ر من عناصر النقل االجرة تختلف عن التعوٌض من حٌث انها هً تعتبر عنص

فٌما لو نفذ  ر للضرر ٌعادل المنفعة التً كان سٌنالها الدائنا التعوٌض جببٌنم

 . المدٌن التزامه 

اما من حٌث الشروط فاالجرة تختلف فً شروطها عن التعوٌض حٌث ٌجب ان 

ٌحدد مكان الوفاء بها ومقدارها ومعٌار استحقاقها فً وثٌقة النقل .
(2)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43(دـ عبد المجٌد الحكٌم ، القانون المدنً واحكام االلتزام ، دار السنهوري ، بغداد ، ص1)

 .261( دـ باسم محمد صالح ، المصدر السابق ، ص2)
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ما التعوٌض فٌتم تحدٌده على اساس المسؤولٌة التقصٌرٌة اي اذا حدث ضرر ـ ا

عن سبب  ان استحالة تنفٌذ التزامه قد نشأنتٌجة اخالل المدٌن بالتزامه ،مالم ٌثبت 

 اجنبً .

ـ والتعوٌض ٌكون باتفاق الطرفٌن من خالل النص فً العقد  على ان ٌتحمل 

 قاهرة .المدٌن تبعه الحادث الفجائً والقوة ال

موقف التعوٌض ٌدفع نتٌجة التأخٌر فً التنفٌذ وقد اتخذ القانون المدنً العراقً  ــ

وسط  من ذلك فهو لم ٌطلب التعوٌض فً حالة التنفٌذ بطرٌق التعوٌض السٌما اذا 

كان التعوٌض عن التأخر فً تنفٌذ التزامه .
(1)

 

ل ولكنها عملٌة النقاالجرة فً نقل االشخاص ٌصبح موعد استحاقها عند اتمام 

الراكب فً وقت  تنفٌذ اي وقت المحدد للنقل .تتحقق حتى ولو لم ٌحضر 
(2)

 

 

وجوب تقدٌره اي عند عدم ٌصبح مستحقاً عند توافر شروطه واما التعوٌض ف

تنفٌذ المدٌن التزامه 
(.3)

 

خالل ماتقدم ذكره عن مفهوم االجرة وشروطه فاننا نجد هنالك فرقاً ونرى من 

جوهرٌاً وواضحاً بٌن التعوٌض واالجرة من حٌث ان االجرة هً التزام باداء حق 

مقابل منفعة بشكل عام اما التعوٌض فهو ٌعتبر من مسؤولٌة عن التفرٌط او جزاء 

للمسؤولٌة التقصٌرٌة ،اي ان التعوٌض هو مقابل الضرر الحاصل ولٌس مقابل 

 للمنفعة كما فً االجرة .

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41(دـ عبد المجٌد الحكٌم ، المصدر السابق ،ص1)
 .200(دـ باسم محمد صالح ، المصدر السابق ، ص2)
 .55،ص2002واالدبً ، د ـ محمد احمد عابدٌن ، الضرر المادي  ( 3)
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 الفرع الثانً

 تمٌٌزها عن الوفاء بمقابل

لة والتً مقابل الوفاء : هو من الضمانات الخاصة بوفاء قٌمة النتٌجة او الحوا

 ل .لذلك سنتطرق الى تعرٌفه وبٌان شروطه .ٌقررها المشرع لحماٌة حق الناق

المسحوب علٌه بحٌث الوفاء بمقابل :هو الدٌن النقدي الذي ٌكون للساحب على 

ٌمكن لهذا االخٌر ان ٌأخذ منه ماٌفً قٌمة الحوالة فً مٌعاد االستحقاق
 (.1)

 

 

 ٌختلف المقابل الوفاء عن االجرة من حٌث شروطه :

ـ ففً الوفاء بمقابل اشترط ان ٌكون دٌن الساحب مستحق فً مٌعاد استحاق 

مٌعاد واستحقاق الحوالة الحوالة وبناء على ذلك اذ كان الدٌن مستحق االداء بعد 

 فالٌعتبر مقابل الوفاء موجوداً .

ـ اما االجرة  فأن مٌعاد استحقاقها ٌتم بعد االنتهاء من عملٌة النقل وٌكون مستحق 

حتى لو ٌم ٌحضر الراكب فً مٌعاد المحدد او عند عدم تسلم المرسل الٌه 

البضاعة 
(.2)

 

باداء مبلغ من النقود الى الساحب :هو الذي ٌستطٌع ان ٌأمر المسحوب علٌه 

 شخص ثالث وهو المستفٌد .

                              .رسل وهو  التزام رئٌسً  فً عاتقهدفع االجرة هو الماما االجرة فان الملتزم ب

حالة امتناع المسحوب علٌه عن الوفاء بقٌمة الحوالة ٌتمكن الحامل من رفع ـ فً 

سحوب علٌه بالحواله بموجب قبوله لها او دعوى صرفٌة ناتجة عن التزام الم

بموجب دعوى المطالبة بالوفاء بمقابل 
(.3)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23القانون التجاري ـاالوراق التجارٌة ، دار المكتبة البغدادٌة ، بغداد ،ص(دـ فوزي محمد سامً ، 1)
 .211(د ـ باسم محمد صالح ، المصدر السابق ، ص2)
 .300(المصدر نفسه ، ص3)
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اما  فً االجرة فاذا امتنع المرسل عن دفع االجرة فقد اعطى القانون ضمان خاص 

ن قانون النقل انه )للناقل حبس م  31للناقل وهو حبس الشئء اذا تقرر المادة 

الشًء الذي ٌقوم بنقله الستٌفاء اجرته وغٌرها من المبالغ المستحقة بسبب  

النقل مادام  الشًء فً حٌازته (
(1)

. 

 

هً حق  ةاتقدم ٌبدو جلٌا الفرق بٌن االجرة ومقابل الوفاء حٌث ان االجرمم ونرى

الوفاء فهو حق ضمانات  لمقابللناقل والتزام رئٌسً ٌقع على عاتق المرسل  اما 

الخاصة بوفاء قٌمة  النتٌجة او الحوالة والتً تعتبر حماٌة لحق الحامل حسب 

 قرار المشرع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1153لسنة  50قانون النقل العراقً رقم  (1)
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 المبحث الثانً

 االجرة فً نقل الشًء ونقل الشخص

 

المبحث النظر او البحث فً احكام االجرة وكٌفٌة دفعها الى سنتناول فً هذا 

االشخاص ،حٌث نتناول البضائع( اوالناقل او الشاحن من حٌث نقل االشٌاء )

فً المطلب االول كٌفٌٌة دفع االجرة فً نقل الشًء ،متى تدفع ومتى تسقط 

 وفً المطلب الثانً سنتناول االجرة فً نقل االشخاص كما سٌلً :

 

 االول المطلب

 االجرة فً نقل الشًء 

 المطلب الثانً 

 االجرة فً نقل الشخص 
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 المطلب االول

 االجرة فً نقل الشًء

   

اجرة النقل ثمن النقل وهً عبارة عن مبلغ من النقود ٌتقاضاه الناقل  تدعى 

مقابل نقل البضاعة من مكان الى اخر ،وهً بهذا تتمٌٌز عن تعرٌفة النقل التً 

هً عبارة عن وثٌقة تتضمن الشروط التً بمقتضاها ٌتم تنفٌذ عملٌة النقل 

امة التً تسري على وتحدٌد اجرته  وهناك انواع من التعرٌفات ،التعرٌفة الع

النقل العادي والتعرٌفات الخاصة التً تسري على بعض االنواع المعٌنة من 

النقل ،كالنقل الخاص بنوع معٌن من البضائع ،والنقل من الباب الى الباب 

والتعرٌفة المخففة التً توضع مقابل تخفٌف مسؤولٌة الناقل 
(.1)

 

 

 الفرع االول

 دفع االجرة

 

الشاحن باداء اجرة النقل واذا كانت مستحقة االداء عند   ـ ٌلتزم1

 الوصول،التزام اٌضاً من له الحق فً تسلٌمها اذا قبل استالمها .

ـ اذا لم ٌذكر فً سند الشحن مقدار االجور المستحقة عند الوصول اعتبر ان 2

الناقل قبض البضاعة بكاملها عند الشحن والٌجوز اثبات ماٌخالف ذلك فً 

 الغٌر الذي ال ٌعلم وقت حصوله على السند . مواجه

 البضائع نقلت ولو االجرة دفع من البضائع تسلم حق له من او الشاحن الٌبراً  ـ3

. السفر اثناء قٌمتها نقصت او
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شتواح العٌاشً ،عقد النقل البري للبضائع ،رسالة ماجستٌر ،جامعة منشوري ، قسطنطٌنٌة  (1)

 .20،ص2005،
، عقد النقل البحري فً ضوء قانون التجارة ، دار المطبوعات  الجامعٌة دـ عدلً امٌر خالد (2)

 .51،ص
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الل ذلك ان اجرة نقل الشًء هو عبارة عن مبلغ الذي ٌدفع الى ٌتضح من خ

 الشاحن من قبل المرسل او المرسل الٌه لقاء نقل البضاعة عن طرٌق البحر .

فً عقد نقل البضائع ٌتم باالتفاق بٌن اطراف العقد فلهم الحرٌة  ةتحدٌد االجر

الكاملة فً تحدٌدها وبالطرق التً ٌختارونها وفً حالة السكوت عن تحدٌد االجر 

فانها تحدد وفق الطرق والقٌاس على اجرة نقل المثل وقت التعاقد وتقدر االجرة 

او القٌمة وذلك حسب  اٌضاً حسب وزن البضاعة او حجمها او على اساس القطعة

نوع البضاعة ، الملتزم ٌدفع االجرة هو الشاحن  اما اذا انفق على دفعها عند 

الوصول فٌلتزم المرسل الٌه لدفعها او من له الحق فً تسلمها اذ قبل تسلمها 

 اذا لموللناقل الحق فً الرجوع على الشاحن بما لم ٌستوفه من المرسل الٌهه 

الجزء منها منحت االداء عند الوصول فٌعنً االجرة او ٌذكر فً سند الشحن  ان 

ذلك ان الناقل قد قبضها من الشاحن  وهذه قرٌنة قانونٌة قابلة  الثبات العكس من 

الشاحن او الناقل 
(.1)

 

واما فً خدمات النقل التً تنجزها مؤسسات الدولة كالمؤسسة الوطنٌة لنقل 

حدٌدها بموجب التعرٌفة مثل تعرٌفة السكك لحدٌدٌة  او اصحاب االمتٌاز ،فٌتم ت

تحدٌد اجرة نقل البضائع والذي توقعه الشركة وسواء حددت اجرة  النقل باتفاق 

االطراف او من طرف  السلطات العمومٌة بمقتضى تعرٌفة عادٌة او تو ضٌلٌة ، 

فان تقدٌرها عموماً ٌتم تبعاً لطبٌعة البضائع المنقولة ومقدارها ومسافة النقل 

عناصر تحدٌد االجرة هذه بقٌمة قانونٌة واقتصادٌة  وتتمٌز
(.2)

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .60ـ51، المصدر السابق ، ص(سعٌد الجدار1)
 .21واح العٌاشً ، المصدر السابق ، صشت(2)
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كذلك ورد االلتزام بدفع االجرة فً نقل االشٌاء بالنسبة للنقل الجوي حٌث ٌلتزم 

الراكب اوالً  بدفع االجرة وتتولى مؤسسة النقل الجوي الوطنٌة  اذا  تعلق االمر 

قل الجوي بنقل الداخلً ،اما بالنسبة للنقل الجوي الخارجً فٌقوم االتحاد الدولً الن

لتحدٌد هذه االجرة وتحصل االجرة تقدم عند ما تسلٌم تذكرة السفر الى الركوب
 (.1)

 

منه على دفع االجرة النقل ولكن لم تبٌن الوقت االزم  36نص قانون النقل فً المادة 

لتحدٌد وقت مقدارها ،وقد اعطى  القانون النقل  الحق للمرسل فً استرداد 

البضاعة اثناء النقل ٌتحمله  دفع اجرة النقل عن اعانة  المقطوعة ،وٌتضح من 

ء فً عملٌة النقل ،وعلٌه كما هو الحال فً ذلك ان تحدٌد مقدار االجرة ٌتم بعد البد

كل عقد ٌجب على كل من الطرفٌن ان ٌشترطوا دفع االجرة  غٌر ان تحدٌد مقدارها 

ٌمكن ان ٌحصل بعد ابرام العقد دون ان ٌؤثر فً صحة العقد 
(.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42،ص2016بن عبٌدة هجٌرة ، عقد النقل الجوي ، رسالة ماجستٌر ،جامعة قاصدي ، (1)
 .550دـ علً البارودي ، المصدر السابق ،ص (2)

 



18 
 

 ثانًالفرع ال

 سقوط االجرة
 

من االشٌاء التً ٌسقط حق الناقل فً االجرة النقل اذا هلكت البضاعة بقوة قاهرة 

ٌقوم بنقلها وكذلك اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة ففً هذه الحالة ٌسقط حق 

 .اجرة ماتم  النقل منه  الناقل فً االجرة اال

تفسر بعض التشرٌعات البحرٌة ان الشاحن او المرسل الٌه شرٌكاً  فً مخاطر 

الرحلة فقد تؤدي الحوادث البحرٌة الى انقضاء  االلتزام بدفع االجرة او بناء 

االلتزام بدفعها رغم اتمام عملٌة النقل 
(.1)

 

وحٌث ان الحوادث البحرٌة لها تاثٌر مباشر على دفع االجرة اما بالنقص او 

 اثناء السفر فٌلتزم الشاحن ومن البضاعة او نقصت كمٌتها  تتلفالنقضاء  فاذا با

له الحق فً تسلم البضائع بدفع االجرة كاملة وذلك الن الناقل قام بالتزامه بنقل 

البضاعة فٌستحق االجرة اما اذا هلكت بفعله او بفعل احد تابعٌه او بفعل قوة 

القوة القاهرة هذا االهمال بفعل الناقل او  قاهرة منها الٌستحق االجرة طالما كان
(.2)

 

من القانون البحري .... على ماٌلً من  223المادة  تباالضافة الى ذلك نص

حاالت الحوداث البحرٌة على البضائع واثارها التً قد تحصل اثناء الرحلة البحرٌة 

 ومنها 

ٌمها للمرسل الٌه فً ـ اذا هلكت البضاعة هالكاً كلٌاً او جزئٌاً بحٌث الٌمكن تسل1

مٌناء الوصول والٌمكن وضعها تحت تصرفه فً هذا المٌناء بسبب قوة قاهرة 

ٌنة او االستٌالء العدو علٌها فان الناقل الٌستحق االجرة فً هذه الحالة كغرق السف

 حتى المغادرة مٌناء من البضاعة تحرٌك مقابل فً االجرة الن،وهو وضع طبٌعً 

 اتفقا االاذا باالجرة له فالحظ االلتزام هذا بمثل الناقل ٌقم لم فاذا الوصول مٌناء

  ذلك غٌر على
(.3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .232المرجع السابق ، ص (د،علً البارودي ،1)
)دراسة مقارنة  ( ،مكتبة دار الثقافة للنشر  ....،الوسٌط فً شرح قانون التجارةعبد القادر حسٌن  ( دـ2)

 .322،ص1111والتوزٌع ، عمان ، 
 .44،ص2001/ 51/ 35العمانً رقم النقل قانون  (3)
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ن هذا الهالك ناشًء ـ هالك البضاعة مع التزام الشاحن بدفع اجرتها للناقل ،اذاكا2
 عن :

 
 أـ اهمال او خطأ الشاحن او تابعٌه .

 ب ـ وجود عٌب فً البضاعة .

ج ـ بٌع البضاعة من قبل ربان السفٌنة لوجود عٌب ،وفً بعض الحاالت ٌظطر 

الناقل  الى بٌع بعض البضائع للحصول على اموال من اجل اصالح السفٌنة او 

مواجهة حالة ملحة 
(.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .44،ص35/50/2001(عادل المقدادي ، قانون  النقل البحري العمانً رقم 1)
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 المطلب الثانً

 االجرة فً نقل الشخص 

نقل االول الٌوجد فٌه عقد نقل االشخاص عن عقد نقل االشٌاء فً ان الٌختلف 

هما :الراكب والناقل ،فطبٌعة العقد التسمح باالطراف الثالثة الذٌن  غٌر طرفٌٌن

 عقد نقل االشٌاء الن الراكب ٌقوم مقام المرسل والمرسل الٌه معاً.

 الفرع االول : دفع االجرة 

فً موعدها المحدد وٌنظم االتفاق بٌن الطرفٌن على الراكب اداء اجرة النقل 

نقل قبل جرة الة بٌد ان الراكب قد ٌضطر احٌاناً الى الوفاء بأكٌفٌة اداء االجر

ع هذا الغرض عموماً فً حالة كون التعلٌمات تقضً القٌام بعملٌة النقل ،وٌق

لنقل بالحصول على تذكرة السفر قبل البدء بالنقل وغالباً ماٌكون تحدٌد اجرة ا

اذ كان صرٌحاً  الراكب  االاذا كان لهذا التحدٌدبمعرفة الناقل بحٌث ٌتعٌن على 

على ابرام العقد ،وٌعلن الناقل عن اجرة النقل بصورة تعرٌفة محددة للجمهور 

والٌقبل المناقشة فٌهما ،كما هو االمر مثالً بالنسبة للسكك الحدٌدٌة او شركات 

ل فان قانون النقل ٌضع قاعدة عامة بصدد النقل البري والجوي وعلى اٌة حا

اجرة نقل الشخص  )تحدٌد على تحدٌد االجرة اذا تقرر المادة الخامسة عشر منه 

داخل العراق وفق التعرٌفات المقررة من قبل الجهات المختصة والٌجوز مخالفتها 

)
(.1)

 

 ودفع االجرة هو التزام الرئٌسً الذي ٌقع على عاتق الشخص المنقول وطبقاً 

امتعته  الراكب  المصري الجدٌد ) للناقل حبسمن قانون التجارة  262للمادة 

ضماناً الجرة الناقل (
(.2)

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1153لسنة  50( من قانون النقل العراقً رقم 15مادة)(ال1)
دـ محمد فرٌد ، القانون الجوي ،النقل الجوي الدولً والمحلً ،دار المطبوعات الجامعٌة ،االسكندرٌة ، (2)

 .165،ص2001
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وٌلتزم المسافر بدفع اجرة السفر والتً تدفع عادة عند استالم تذكرة السفر 

وتختلف اجرة السفر باختالف الدرجة المراد السفر بها 
(.1)

 

دفع االجرة عاد والمكان المحدد ٌبقى ملزماً بوعلى المسافر الحظور للسفر فً المٌ

ربان ان ٌسافر دون وٌتضح اذا تخلف المسافر عن السفر او تأخر عن المٌعاد فال،

كما ٌلتزم المسافرون بدفع االجرة كاملة . ان ٌلزم بانتظاره
(2)

فاذا توفً المسافر  

اوقام مانع ٌحول دون سفره فله الحق فً فسخ العقد ٌشترط ان ٌخطر هو او 

ورثته الناقل بذلك قبل المٌعاد والمعٌن للسفر بثالث اٌام على االقل ،فاذا ثم 

االجرة . لناقل االربعاالخطار فالٌستحق  ا
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .115ص، 1116(دـ عدلً امٌر خالد ، عقد النقل البحري ،دار المطبوعات الجامعٌة ،1)
 (.251(قانون النقل البحري المصري المادة )2)
 (.252( قانون النقل البحري المصري  المادة )3)
 

 الفرع الثانً 

 استحقاق االجر وسقوطها 

 اوالً : استحقاق االجرة 

تستحق االجرة ولو لم ٌحضر  الراكب فً الوقت المعٌن للنقل بٌد ان التخلف عن 

تنفٌذ النقل الحقاً  فً حالة دفعه لالجرة مقدماً اذا الحضور الٌفقد الراكب حق طلب 

،وٌستثنى من هذه القاعدة النقل الداخلً بالسٌارات كان قد اضطر الناقل بتخلفه 

فالٌمكن للراكب االتفاق مع الناقل  على تنفٌذ النقل  الحقاً عند تخلف االول عن 



22 
 

وع من  الجزاء فٌما اذا مٌعاد النقل  فالبد من التنوٌه الى ان الراكب ٌتعرض الى ن

فع استقل واسطة نقل دون دفع االجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الد

لزم بدفع اجرة مضاعفة اثناء النقل ففً هذه الحالة  ٌ
(.1)

 

وعلى الراكب اداء اجرة النقل المستحقة  فً موعدها المحدد وٌنظم االتفاق بٌن 

ن الراكب قد ٌضطر احٌاناً الى الوفاء باجرة الطرفٌن على كٌفٌة اداء االجرة بٌد ا

النقل قبل القٌام بعملٌة النقل وٌقع هذا الفرض عموماً فً حالة كون متطلبات 

الناقل تفضً بالحصول على تذكرة السفر قبل البدء النقل وغالباً ماٌكون تحدٌد 

ا كان اجرة النقل بمعرفة الناقل حٌث ٌتعٌن على الراكب االذعان لهذا التحدٌد اذ

حرٌصاً على ابرام العقد وٌعلن الناقل عن اجرة النقل بصورة تعرٌفٌة محددة 

للجمهور والٌقبل المناقشة فٌها كما هو بالنسبة للنقل فً السكك الحدٌدٌة او 

شركات النقل البري والجوي وعلى اٌة  حال فان قانون النقل ٌضع قاعدة عامة 

بصدد تحدٌد االجرة 
(.2)

 

الشخص داخل العراق وفقاً للتعرٌفات المقررة عن فعل الجهات وتحدد اجرة نقل 

المختصة والٌجوز مخالفتها
 (.3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1153لسنة  50ب من قانون النقل العراقً رقم  –فقرة أ  15المادة  (1)

 .215دـ باسم محمد صالح ، المصدر السابق ،ص (2)

 .  15المادة  1153لسنة  50( قانون النقل العراقً رقم 3)

 

 ثانٌاً : سقوط االجرة 

او على تسقط االجرة اذا الغً النقل قبل مباشرته لسبب ٌعود الى الناقل او تابعٌه 

 الوسائط المستعمله فً النقل .

ونرى ان ٌصار فً هذه الحالة اٌضاً الى تعوٌض الراكب عما ٌلحق به من ضرر 

على وجه الخصوص  بسبب التأخٌر ،والٌستحق الناقل اجرة النقل اٌضاً اذا عدل 

التقل عن اربع  الراكب عن النقل قبل مباشرته واخطر الناقل بعدوله قبل مدة

ة من الموعد المعٌن لتنفٌذ النقل او عند الضرورة القصوى فً وعشرٌن ساع

 الٌوم نفسه .
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ومن البدٌهً  ان االجرة تسقط كذلك عند قٌام قوة قاهرة تحول دون تنفٌذ النقل 

،او قٌام ظروف معٌنة تجعل النقل خطراً على سالمة الركاب وارواحهم  وٌجب 

تنفٌذ فاذا التمٌٌز بٌن حالة عدول الراكب عن النقل وتعطل النقل بعد مباشرة 

ل او تابعٌه او الى الوسائط تعطل النقل بعد مباشرته لسبب ٌعود الى الناق

المستعملة فالراكب الخٌار بٌن العدول عن النقل وٌتحمل الناقل هنا مصارٌف 

اٌصاله الى المحل المتفق علٌه،او االنتظار لغاٌة عودة حركة النقل ،والٌطالب 

الراكب فً هذه الحالة باي مبلغ اضافً ،اما اذ عدل الراكب عن النقل بعد 

تستحق كاملة االاذا كان العدول بسبب ضرورة قصوى  مباشرته فان االجرة

اجرة الجزء الذي تم تنفٌذه من النقل فالٌستحق الناقل اال
 (.1)

  

هنا البد من االشارة الى ان الراكب الذي دفع االجرة مقدماً وحصل تبعاً لذلك على 

نقل بطاقة او تذكرة النقل الحق فً التنازل عن هذه التذاكر للغٌر قبل مباشرة ال

بٌد ان  هذا التنازل الٌعتد به فٌما اذا كانت التذاكر قد صرفت  باسم الراكب وكانت 

من قانون  11هناك اعتبارات معٌنة فً تحدٌد اجرة النقل فبمقتضى نص المادة 

النقل ))ٌجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل مباشرته اال اذا كانت التذكرة باسم 

اعتبارات خاصة  ومن جملة تلك االعتبارات الراكب او روعً فً اعطائها له 

الخاصة التً تراعً فً صرف تذكر النقل منح التذكرة للطلبة والمسنٌن 

والمتقاعدٌن والشباب والسفرات الجماعٌة ومهما ٌكن من امر فان الناقل ضمان 

قانونً الستٌقاء اجرة  النقل وغٌرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل وٌتمثل 

ضمان بحبس امتعة الراكب واستٌفاء تلك المبالغ من ثمنها ومادامت امتعتة هذا ال

الراكب فً حٌازة الناقل .
(2)

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .212(د ـ باسم محمد صالح ،المصدر السابق ، ص1)

 .11المادة  1153لسنة  50(قانون النقل العراقً رقم 2)

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 ٌستخلص من بحث الموضوع بحث اجرة النقل انه بالرغم من التطور الكبٌر الذي

الل الى ٌومنا هذا خاصة بعد تبنً نظام اقتصاد من المنظومة التشرٌعٌة من االستق

ه النقل فً تحقٌق الكفاءة السوق ،وكذلك بالرغم من اهمٌة الدور الذي ٌلٌ
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االقتصادٌة والتنمٌة الشاملة واعتمده اال ان موضوع احكام االجرة بقٌت على 

 حالها لذا ارتئٌنا ان نختم لهذا البحث بتقدٌم النتائج والتوصٌات االتٌة :

 النتائج

 من خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى النتائج التالٌة :

رئٌسً وجزء مهم جداً ٌقع على عاتق المرسل او المرسل ـ تعتبر االجرة التزام 1

 الٌه .

قانوناً وقضاءاً ان االجرة تتسم باتفاق الطرفٌن االصلٌٌن الناقل ـ من المؤكد 2

 والشاحن .

الصادر من تعتبر االجرة العنصرالجوهري الذي ٌمثل القبول وٌقابله االٌجاب  ـ3

 ام .الناقل والذي ٌكون موجه الى الجمهور بوجه ع

ـ االجرة ٌلتزم بها المرسل عند القٌام بعملٌة النقل وٌضاف الٌها جمٌع 4

المصروفات االضافٌة التً تلحق بعملٌة النقل اذا تم االتفاق على  استحقاقها عند 

ن دفعها على الناقل ان ٌدفع بعد التنفٌذ وان ء فً عملٌة النقل اما اذا امتنع عالبد

حتى ٌستوفً حقه فً االجرة والمصروفات عن ٌمتنع عن التسلٌم البضاعة 

الملحقة بها كذلك له الحق فً فسخ العقد اذا لم ٌقوم المرسل بالتزامه وعلٌه ان 

 ٌدفع للناقل التعوٌض االزم .

وقانوناً ان الناقل ٌتمتع بضمان خاصة فً استٌفاء  ـ من المتفق علٌه قضاءاً 5

فً حبس  حقه هالحقة ومنالتً قررها المشرع له حماٌة صفه وهذه الضمانات 

 البضاعة واالمتٌاز .

 

 التوصٌات

 

تقضً جواز طلب المرسل الٌه اٌصاالً موقعاً من ندعو المشرع الى اٌجاد مادة ـ 1

 الناقل بتسلٌم البضاعة محل النقل ،وتحدد البٌانات الواجبة توافرها فٌه .
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النقل وٌجب ان  ـ ٌجب ان ٌعتبر  قبوالً ضمنٌاً تسلم المرسل الٌه البضاعة محل2

 التكون على سبٌل الحصر .

مادة خاصة بتحدٌد الحوادث التً تعتبر من قبٌل القوة القاهرة  ندعو الى اٌجاد ـ 3

 وٌجب ان التكون على سبٌل الحصر .

ء فً حالة ثبوت ىـ النص على احكام خاصة لتحدٌد التعوٌض الضرر الناش4

 الناقل . المسؤولٌة سواء على المرسل او المرسل الٌه او

على المشرع ان ٌعطً موضوع احكام االجرة  مكانا اوسع وان ٌضع مواد ـ 5

قانونٌة خاصة وان ٌفصل بٌن انواع النقل الن النقل من اهم الموضوعات التً 

 تؤثر فً النشاط االنسانً والتً لها دور كبٌر فً تطور التجارة فً البلد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر

  الكرٌم القران

  الكتب: اوالً 
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 ، السنهوري  دار ، العامة النظرٌة  التجاري القانون  ، صالح محمد باسم دـ ـ1

 .1111 ، بغداد

 لسنة 11 رقم الجدٌد التجاري القانون فً البضائع نقل عقد ، الحداد سعٌد دـ ـ2

 .235 ،المادة1111

 ، بغداد ، السنهوري دار ،1ط ، المسماة العقود فً الوجٌز ، مبارك سعٌد دـ ـ3

2002. 

 51/ 35 رقم العمانً القانون وفقاً  البحري النقل ، المقداديعادل   دـ ـ4

/2001. 

 ، االٌجار عقد فً واحكامها االجرة ، الجبوري جٌجان سهٌل عباس دـ ـ5

 . سنة ،بدون1ط

(   مقارنة دراسة) االتجار قانون شرح فً ،الوسٌط.... حسٌن القادر ىعبد دـ ـ6

 .1111 ، عمان ، والتوزٌع للنشر الثقافة دار ،مكتبة

 ، السنهوري دار ، االلتزام واحكام المدنً القانون ، الحكٌم المجٌد عبد دـ ـ1

 . بغداد

  المطبوعات دار ، التجارة قانون ضوء فً البحري النقل عقد خالد، امٌر عدلً ـ5

 .الجامعٌة

 المكتبة دار ، التجارٌة ـاالوراق التجاري القانون ، سامً محمد فوزي ـ1

 . بغداد ، البغدادٌة

 .2002 ، واالدبً  المادي الضرر ، عابدٌن احمد محمد ـ10

 المطبوعات ،دار والمحلً الدولً الجوي ،النقل الجوي القانون ، فرٌد محمد ـ11

 .2001 ، ،االسكندرٌة الجامعٌة

 

 

 

  جامعٌة رسائل ثانٌاً 
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 قاصدي ،جامعة ماجستٌر رسالة ، الجوي النقل عقد ، هجٌرة عبٌدة بن دـ ـ1

،2016. 

 ،جامعة ماجستٌر ،رسالة للبضائع البري النقل ،عقد العٌاشً شتواح دـ ـ2 

 .2005، قسطنطٌنٌة ، منشوري

 

  القوانٌن:  ثالثاً 

 1153 لسنة 50 رقم العراقً النقل قانون ـ1

 1115لسنة 1 رقم المصري النقل قانون ـ2

 .2001/ 35/50رقم ـ قانون النقل العمانً 3

  الكترونٌة مصادر:  رابعاً 

  االشٌاء نقل عقد على المترتبة االثار.الكترونً موقع ـ1

www.startimes.com . 


