نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن
المادة1
ٌسمى هذا النظام ( نظام تنظٌم اعمال وسطاء الشحن لسنة  ) 3002وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة2
لغاٌات هذا النظام تعتمد التعارٌف الواردة فً قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به.
المادة3
ٌلتزم وسٌط الشحن بان ٌبرم باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته عقدا لنقل البضائع على الطرق مع الناقل لقاء اجر
محدد وان ٌقوم بجمٌع االجراءات الالزمة لهذه الغاٌة
المادة4
أ -على وسٌط الشحن تنفٌذ تعلٌمات الشاحن وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بموعد النقل واختٌار الناقل والطرٌق
الواجب اتباعه لنقل البضاعة واي شروط اخرى ٌتم االتفاق علٌها معه.
ب-لوسٌط الشحن تثبٌت تحفظه اذا طلب الشاحن منه سلوك طرٌق معٌن غٌر مالئم للبضاعة او كانت تعلٌمات الشاحن
غٌر واضحة.
جٌ-جوز للشاحن الغاء طلب النقل قبل ان ٌبرم وسٌط الشحن عقد النقل مع الناقل بشرط ان ٌرد الشاحن الى وسٌط الشحن
المصارٌف التً تحملها وان ٌقوم بتعوٌضه عما قام به من عمل.
المادة5
أٌ -كون وسٌط الشحن مسؤوال عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها واثناء تحمٌلها وتفرٌغها ونقلها ولحٌن تسلٌمها للمرسل
الٌه دون ان ٌخل ذلك بمسؤولٌة الناقل المنصوص علٌها فً المادة ( )00من قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به.
بٌ-ضمن وسٌط الشحن مباشرة الناقل لعملٌة النقل فً الموعد المتفق علٌه مع الشاحن  ،وٌكون مسؤوال عن عدم تنفٌذ
الناقل للعقد او عن التأخٌر فً التنفٌذ  ،وٌحق لوسٌط الشحن الرجوع بالمسؤولٌة على الناقل اذا ثبت ان سبب عدم التنفٌذ
او التأخٌر ٌعود للناقل.
جٌ-كون وسٌط الشحن مسؤوال عن هالك البضاعة  ،كلٌا او جزئٌا  ،وعن تلفها او التأخٌر فً تسلٌمها وال ٌجوز ان ٌنفً
هذه المسؤولٌة اال باثبات القوة القاهرة او العٌب الذاتً فً البضاعة او خطأ الشاحن او المرسل الٌه او الناقل.
المادة6
اذا لم ٌقم الشاحن باصدار أي تعلٌمات لوسٌط الشحن ولم ٌكن هناك أي اتفاق بٌنهما ٌتعلق بالشحن فٌقع على الشاحن
واجب اعداد البضائع للنقل بتغلٌفها او تعبئتها او حزمها بطرٌقة مناسبة لحفظها من الهالك او التلف وبما ٌضمن حماٌة
االشخاص
والمعدات وسٌارة الشحن والبضائع االخرى التً تنقل معها من أي ضرر قد ٌلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولٌة.
المادة7
أ -على وسٌط الشحن عند تسلمه البضائع تدقٌق صحة البٌانات الواردة فً طلب الشحن كعدد الطرود والعالمات واالرقام
وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغلٌفها.
ب-اذا لم تتوافر لدى وسٌط الشحن الوسائل المعتادة للتدقٌق فً حالة البضائع فعلٌه تثبٌت تحفظه اصولٌا مع بٌان اسباب
هذا التحفظ وال ٌسري هذا التحفظ فً مواجهة الشاحن اال اذا وافق علٌه صراحة.

جٌ-حق للشاحن  ،وعلى نفقته  ،ان ٌطلب من وسٌط الشحن تدقٌق الوزن القائم للبضائع او كمٌتها ومحتوٌات الطرود
وٌثبت نتائج التدقٌق على طلب الشحن واذا تطلب النقل ترتٌبات خاصة فعلى الشاحن اشعار وسٌط الشحن خطٌا بذلك
بوقت كاف قبل تسلٌم البضائع الٌه.
المادة 8
اذا تبٌن من الفحص ان حالة البضائع ال تسمح بنقلها دون ضرر فٌحق لوسٌط الشحن ان ٌقوم بأي مما ٌلً:-
أ-رفض تنفٌذ الشحن بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع.
ب-تنفٌذ الشحن وفً هذه الحالة ٌتم تثبٌت حالة البضائع واقرار الشاحن على طلب الشحن.
المادة9
أ -على الشاحن تزوٌد وسٌط الشحن بجمٌع متطلبات النقل الضرورٌة وتقدٌم المعلومات التً تساعد على تنفٌذ عقد النقل
بصورة جٌدة بما فً ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع وٌكون مسؤوال عن عدم كفاٌة المستندات او عدم مطابقتها
لواقع الحال.
ب -على وسٌط الشحن تزوٌد الناقل الذي عهد الٌه امر تنفٌذ عقد النقل بجمٌع المعلومات التً تساعد على نقل البضاعة
دون اضرار بها.
المادة11
على وسٌط الشحن ان ٌقٌد فً سجالته نوع البضاعة ومقدارها وكمٌتها وقٌمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها واي
معلومات تتعلق بها.
المادة11
ٌلتزم وسٌط الشحن بما ٌلً:-
أ-اتخاذ التدابٌر الالزمة للتحقق من كفاءة الناقل وطلب الضمانات الالزمة الداء حقوق الشاحن او المرسل الٌه.
ب-اعالم الشاحن عن أي حادث او صعوبة ٌمكن ان تحصل اثناء تنفٌذ النقل بما فً ذلك تبلٌغه عن رفض المرسل الٌه
تسلم البضائع او عدم حضوره لتسلمها.
المادة12
أ -ال ٌجوز لوسٌط الشحن ان ٌطالب الشاحن باجرة نقل تزٌد على االجرة التً اتفق علٌها مع الناقل  ،وتعود أي عوائد
ٌحصل علٌها وسٌط الشحن من الناقل لمصلحة الشاحن ما لم ٌتم االتفاق على خالف ذلك فً عقد الشحن.
ب-اذا قام وسٌط الشحن بدفع اجور النقل للناقل حل محله فٌما له من حقوق وفقا الحكام عقد النقل.
المادة13
أٌ -قوم وسٌط الشحن بناء على طلب الشاحن الخطً بالتأمٌن على البضاعة مقابل عمولة ٌتقاضاها على ان ٌحدد فً
الطلب قٌمة تلك البضاعة الغراض التأمٌن واالخطار التً ٌشملها التأمٌن.
ب-على وسٌط الشحن ان ٌتخذ ولحساب الشاحن جمٌع االجراءات الالزمة للمطالبة بالتعوٌض الناجم عن عقد التأمٌن
ومتابعة االدعاءات المتعلقة به على ان ٌتم ذلك بناء على طلب الشاحن الخطً اذا كان هو المستفٌد من عقد التأمٌن.
المادة14

لوسٌط الشحن حق الحجز على البضائع واي وثائق متعلقة بالشحن لحٌن استٌفاء حقه المترتب على شحن البضاعة او
ارسالها او اٌداعها او خزنها واي تكالٌف اخرى مستحقة على الشاحن.
المادة15
أٌ -تم التخزٌن فً مستودعات وسٌط الشحن او فً أي مخزن اخر مقابل اٌصال تخزٌن.
ب-للشاحن او من ٌنوب عنه معاٌنة المستودع الذي قام وسٌط الشحن بتخزٌن البضاعة فٌه وعلٌه تبلٌغ وسٌط الشحن ،
ودون تأخٌر ،عن أي اعتراض او شكوى تتعلق باختٌار المستودع او طرٌقة تخزٌن البضاعة وبخالف ذلك ٌفقد الشاحن
حقه فً االعتراض شرٌطة ان ٌكون وسٌط الشحن قد بذل الجهد الالزم فً اختٌار المستودع المناسب وطرٌقة تخزٌن
البضاعة.
المادة16
ال ٌجوز لوسٌط الشحن ان ٌقوم بتخزٌن بضاعة تشكل خطرا على بضاعة اخرى واذا تحقق هذا الخطر فعلٌه انهاء
التخزٌن وتبلٌغ الشاحن بذلك.
المادة17
ال ٌعتد بأي شروط تقضً باعفاء وسٌط الشحن من المسؤولٌة الناشئة عن االلتزامات المترتبة علٌه والمنصوص علٌها فً
هذا النظام.
المادة 18
ٌصدر وزٌر النقل التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام.

