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 اثر تأمين نقل البضائع بالحاويات عمى دفع التعويض / بحث تطبيقي في
 شركة التامين الوطنية

 

 بان حاتم جسام            عالء عبدالكريم البمداوي     
 جامعة النهرين                 جامعة بغداد

 المستخمص
البحره عله ل المقل أعماالبضائع بالحاهوات مم العماصر األساسوة للمنضة الحدوتة فو وعد مقل 

المتقدمة ممنا( عله تطهور ل )سوما ت معطم الدهكزفقد ر، مستهه العالم . همطرا ألنموتن البالغة 
الحادت هالبالغ ل همساورة التطهر المذناكبة، لكو تصبح قادرة عله مه، همهامئنا،  أساطولنا البحروة

حول امكاموة  لمشكلة البحث فو إتارة التساؤ  توعلون تمحور السرعة فو التقدم بتكمهلهجوا التحهوة . 
 لبحثسعه اوو . مظام مقل البضائع بالحاووات اتر عله التعووضات التو تدفعنا شركة التامون الوطموة 

اله التعرف عله واقع تامون المقل فو العراق وبوان انموة الحاووات، والدور الذي تقوم بن فو تسنول 
وط االضواء عله وسائل ممع وتقلول الخسائر فو المقل بالحاووات عملوة مقل البضائع فضال عن تسل

عله الشركة المبحوتة )شركة التامون الوطموة(  البحثواترنا عله التعووضات وذلك عن طروق تطبوق ا
وعبر االجابة عله عدد من االسئلة حول موضوع تعووضات تامون المقل بالحاووات. وقد توصل البحث 

لشركة المبحوتة فّعلوا مشروع )حاووات مقل البضائع( التو كامت بمستوى عالو من إن المدراء فو ا اله
تبون أن فوما األنموة فو تعزوز عملوة التعووض ، مما وعكس عله الممفعة الكبورة لمشروع الحاووات. 

 موعوة وجودة الحاووة الذي ظنر بمستوى عالو من األنموة قد جرى تفعولن من قبل المدراء فو الشركة
كما تبون ان استعمال حاووات مقل البضائع وابعادنا التالتة  المبحوتة مع االسالوب الوقائوة المستخدمة.

)وسائل المقل المستخدمة فو مقل الحاووات، موعوة وجودة الحاووة، االسالوب الوقائوة المستخدمة(  من 
 تة.قبل الشركة فو إحداث تغوور اوجابو لعملوة التعووض فو الشركة المبحو 

Abstract  
After the transport of goods in containers, from the basic elements of 
modern renaissance in the shipping business in the world. Because of 
its great importance, most states have focused (especially the 
developed ones) on the development of marine fleets and ports, in 
order to be able to keep up, and keep pace with stunning development 
scene and extremely rapid progress in the containerization technology. 
And it focused the research problem in raising the question about the 
possibility of transfer of containerized cargo system impact on the 
compensation paid by the National Insurance Company. The research 
seeks to identify the reality of transport insurance in Iraq and the 
statement of the importance of the container, and the role they play in 
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facilitating the transport of goods as well as shed light on ways to 
prevent and reduce losses in container transport and its impact on 
compensation and by applying Aalbges on the company surveyed 
(National Insurance Company ) and by answering a number of 
questions on the subject of compensation insurance containerized 
transport. The research found that managers in the company surveyed 
did project (container freight transport), which was a high level of 
importance in promoting the process of compensation level, reflecting 
on the big project of containers benefit. While showing that the quality of 
the container in which the back of the high level of importance had been 
activated by the managers in the company researched with preventive 
methods used. As it turns out that the use of container freight transport 
and three dimensions (means of transport used in container transport, 
the quality of the container, preventive methods used) by the company 
to make a positive change to the compensation process in the company 
surveyed. 

 المقدمة 
تعددت أسالوب و طرق المقل البحري، ومٌرت بمراحل متمٌوعة ، ابتداء من الطرق التقلودوة المعتمدة عله 
مقل البضائع عله المسطحات المائوة إله غاوة ابتكار أسلوب المقل بالحاووات الذي أٌدى إله خلق تورة 

والتطورات المتالحقة فو أمماط التجارة البحروة، أصبح فو مجال صماعة المقل ، فمتوجة للمستجدات، 
المقل بالحاووات ومتل الحٌصة األكبر فو شحن البضائع عله مستوى العالم مظرا للخدمة التو قٌدمتنا 
لممظومة المقل المتمتلة فو المقل من الباب إله الباب ، الذي وسمح للماقل البحري بالسوطرة الكاملة عله 

مراحل امتقالنا بون المواقع الجغرافوة جمعوًا فضال عن وسائط المقل، ونكذا أصبحت  البضائع عن طروق
الحاووات الوسولة المتله للمقل الدولو بوسائط مقل متعددة و أصبحت سفومة الحاووات وسولة المقل 

 الرئوسوة فو الرحالت البحروة .
 المبحث االول
 منهجية البحث

 مشكمة البحث (1
وعد مظام المقل بالحاووات من الموضوعات المنمة، وذلك لما احدتتن الحاووات من تورة فو عالم المقل 
فنو ساعدت عله تخفوض اقصه درجة من التكلفة الكلوة لمقل المواد من باب الممتج حته باب 

مة وامن المستنلك المنائو لنا، ونو تامة الصمع ، باالضافة اله دور الحاووات فو الحفاظ عله سال
اتر الحاووات عله الخسائر واالضرار التو تتعرض وتاتو فكرة البحث فو بوان البضائع اتماء المقل ، 

 لنا البضائع اتماء مقلنا.  
بالحاووات اتر عله  البضائع مقل لمظامنل  مشكلة البحث فو إتارة التساؤل اىتو: توعلون تمحور 

 التعووضات التو تدفعنا شركة التامون الوطموة
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 اهمية البحث (2
وع التامون البحري ونو مقل البضائع ضترجع اله كومنا تتعلق بموضوع منم من مواا البحث انموة نذان 

 بالحاووات ونو كاالتو:  
استوراد كافة احتواجاتن  وكتسب نذا البحث أنموتن بسبب الظروف التو وعوشنا العراق واعتمادن عله .1

من الخارج وان تلك البضائع وجري مقلنا بالحاووات لذلك وجد الباحث امن من الضرروي التطرق اله 
موضوع المقل بالحاووات وبوان مدى مراعاة مالئمة تلك الحاووات لموع البضاعة، ومراعاتنا لظروف 

 البوئة العراقوة .
 تامون المقل النموتن فو التجارة الخارجوة . ان سوق التامون البحري العالمو  وعتمد .2
جاءت نذن الدراسة للكشف عن أمكاموة شركات المقل العراقوة، وتطورنا، وموقفنا من التطورات العالموة  .3

فو مجال مقل البضائع بالحاووات،  وما وتماسب وحجم التجارة فو العراق اىخذة بالممو، والزوادة 
 المستمرة سمووًا .

 هدف البحث (3
 ندف الدراسة اله  : ت

التعرف عله مظام الحاووات، واالتار التاموموة المترتبة علونا، ومدى تحققن االنداف التو وجدت  .1
 من اجلن.

بوان مدى العالقة بون جودة الحاووات، وطرائق التخرون، والرص وبون التعووضات التو تدفعنا  .2
 شركات التامون . 

 فرضية البحث (4
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة معمووة بون مقل البضائع بالحاووات، والتعووض    الفرضية الرئيسية : اواًل:

 نماك عالقة ارتباط معموي بون وسائل المقل المتبعة، والتعووض  الفرضية الفرعية : .1
نماك عالقة ارتباط معموي بون االسالوب الوقائوة الالزمة لسالمة مقل البضائع  الفرضية الفرعية :  .2

 بالحاووات، والتعووض 
نماك عالقة ارتباط معموي  بون موعوة وجودن الحاووات المخصصة للمقل،   الفرضية الفرعية :  .3

 والتعووض   
توجد عالقة تأتور ذات داللة معمووة بون مقل البضائع  بالحاووات ،  الفرضية الرئيسية: ثانيًا:

 والتعووض  
 نماك عالقة تأتور معموي بون وسائل المقل المتبعة، والتعووض  الفرضية الفرعية : .1
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: نماك عالقة تأتور معموي بون االسالوب الوقائوة الالزمة لسالمة مقل البضائع  الفرضية الفرعية .2
 ووض بالحاووات، والتع

نماك عالقة تأتور معموي بون موعوة وجودن الحاووات المخصصة للمقل،   الفرضية الفرعية : .3
 والتعووض  

 المبحث الثاني
 را  حالتعويض عن مخاطر نقل الحاويات ب

 المطمب االول
 مفهوم تأمين االنقل البحري (1

ان التأمون عله الممتلكات اتماء مقلنا نو الغرض االساسو للتأمون البحري ممذ بداوة استعمالن، اذ كان 
معظم المقل وجري عله الموان قبل ظنور السكك الحدودوة، ومن نما فإن تعبور " التأمون البحري" ورادف 

حري نو تكامل عملوات التأمون (، وان مظروة إمتداد التامون الب23، 2009"تامون المقل" .) النلباوي، 
البحري وتسنول عملوة إدارة الخطر بالرحلة الواحدة، وتوحود االحكام القاموموة المطبقة علونا وعلون فإن 
التأمون البحري وتحول فو كتور من االحوان اله تأمون مقل، وقد أدى ذلك اله ان كتور من االسواق 

التامون البحري. ووشمل التـأمون البحري بجامب تامومات  تأمومات المقل البحري تحت بمدقامت وتجموع 
المقل البحري تامون اجسام السفن والذي وشمل تأمون السفن العاملة، والمتوقفة عن التشغول بل والسفومة 

 ( . 20: 2011فو اتماء البماء، وكذلك سفن الصود، والمزنة، وسفن الخدمات )سوف،
ه جبر الضرر الذي اصاب المستأمن فقط، فال وجوز أن وكون والتأمون البحري عقد تعووض وسعه ال

التأمون مصدر اتراء للمستامن، وأن وجعل المستأمن بعد وقوع الحادث فو حالة مالوة أحسن من التو 
كان علونا لو لم وقع الحادث، ونذن القاعدة تحدد االموال التو وجوز التامون علونا من جنة اوله، وتممع 

ء بمبلغ وزود عله قومتن من جنة تاموة، وتحظر التأمون المتعدد عله الشوء مفسن التامون عله الشه
بحوث وزود مجموع المبالغ المؤمن علونا عله قومة الشوء المؤمن علون من جنة تالتة )طن ، 

(. ان التامون البحري عقد وبرم بون طرقون نما : المؤمن، والمؤمن لن، وبمقتضان ولتزم االول 1992:48
التامون( بأن ودفع للمؤمن لن )الشاحن او صاحب الحق من التامون( مبلغ التامون حال تحقق  )شركة

 ,Sturley)الخطر البحري المؤمن ضدن، وذلك مقابل اقساط وؤدونا المؤمن لن اله المؤمن 
1993,119)     . 

وتعد وتوقة التأمون حجة عله طرفونا بما جاء بنا فال وجوز اتبات عكس ما نو تابت اال بالكتابة كما 
الوجوز تعدولنا اال بمحرر مكتوب وطلق علون ملحق الوتوقة والذي ُوعد ُمكمال لنا، وجزءا ال وتجزأ ممنا 

(Bennette,1994,94)  . 
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 البحري وأهميتهغطيها التأمين ياالخطار واالموال التي  (2
 االخطار التي يغطيها التامين البحري  أ. 

 والمصاروف لن المفقات المؤمن فونا وتحمل التو المادوة، واألضرار األخطار كافة البحري الخطر وشمل
 أخطار نماك أن إال من أتارن، الحد أو الضرر، تفادي اجل من المؤمن، لصالح بتسدودنا وقوم كافة التو

 والقوامون لألمظمة مخالفتن أو لن بإرادتن، المؤمن من الصادرة العمدوة األخطاء أنمنا، للتأمون قابلة غور
 الخاصة القوامون وكذلك للبضائع، البحري العبور، والمقل بتمظوم الخاصة كالقوامون المفعول، الساروة

 .والتصدور باالستوراد،
ووشترط العتبار الخطر بحروا ان وحدث فو البحر اتماء رحلة بحروة ، فالتامون عله البضائع ومبغو ان 
تكون البضائع محال لمقل بحري رئوسو حته وكتسب التامون طابع التامون البحري فنو وغطو فضال عن 

للرحلة البحروة وان االخطار التو تحصل اتماء الرحلة البحروة االخطار البحروة بشرط ان تكون تابعة 
 ( 2010،127ومص عله ذلك صراحة فو وتوقة التامون. )خلول ، 

 ومكن تقسوم أخطار البحر اله:  
نو االخطار التو تمشأ فو البحر، وما تتعرض لن الرحلة البحروة من  أخطار ناشئة عن البحر: .1

االمفجار، والمنب مخاطر ونو تشمل : التصادم البحري، والعواصف، والغرق، والجموح الحروق، و 
 والسرقة، و التغوور الجبري للطروق، وطرح البحر )اي رمو جزء من الحمولة (.

وتطلب مقل البضائع من بلد اله آخر بوسائل مختلفة بعضنا وكون بحروا، أو  أخطار غير بحرية : .2
ال ووجد بروا أو عن طروق السكك الحدودوة مما ُوعرض البضاعة اله اخطار مختلفة. ولنذا وجد بأمن 

ما وممع ان تمتد عملوة التأمون عله مراحل سابقة والحقة للرحلة البحروة متل عملوة التقل البري، او 
 (91، 2010، وعقوب التخزون فو المخازن، او بماء، وترموم السفومة. ) 

نو المفقات التو تصرف اتماء الرحلة البحروة للتخفوف من  االضرار الناشئة عن خسائر النفقات : .3
تار مخاطر البحر، وأغلبنا وأتو لمصلحة المؤمن لما تتضممن من تقلول لالضرار الماجمة عن آ

االخطار الماشئة عن البحر مباشرة. وبماء عله ذلك فان المؤمن وسال عن المكافاة التو تقدم للغور 
وماء الذي قدم مساعدة لسفومة تعرضت لخطر وكذلك اجور ومفقات القطر عمدما تساق السفومة اله م

بقصد ترمومنا، وكذلك غرامة الخسائر البحروة المشتركة، اذ ان المؤمن وتحمل نذن الخسائر 
 ( 183، 2010.)المقدادي 

  البحري التامين  يغطيها التي االموال ب. 
 التأمون وجوز التو االموال انم من وعد السفوة عله التامون ان : واجزائها السفينة عمى التأمين .1

 ،(51 ،1992طن،) ومحركاتنا وآالتنا، السفومة، جسم ُوصوب الذي الضرر التغطوة وتشمل علونا
 التـأمون وقع ونما التشوود، طور فو ونو السفومة عله التأمون ومكن وكما التجنوز، مفقات وكذلك
 لنا تتعرض التو االخطار وكذلك متال، كالحرق المصمع فو لنا تتعرض قد التو المخاطر عله
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 اال الوشمل امن اال السفومة اجرة عله التامون وشمل كذلك تجربتنا بقصد البحر فو وضعنا عمد
 نو سببن السفومة اجرة عله والتأمون ، المستحقة االجرة من%60 بمقدار ونو الصافوة االجرة
 البضائع نالك عمد الشاحن الوتحملنا التو االحوال فو االجرة لنذن السفومة مجنز فقدان احتمال

 (260، 2010، المقدادي.) متال قانرة بقوة
 اسواق فو اقساطا اكترنا تم ومن مزاولة واكترنا البحري التامون فروع انم : البضائع عمى التامين .2

 وقوع عن وترتب ما وكل ، لن المؤمن تصوب التو كافة االضرار تعووض  ووشمل التامومات،
 (164 ،2012، حمودة) ، خسائر من الخطر

 وضمن الذي البحري التأمون أمواع من موع ونو :السفينة لمالك القانونية المسئوليات تأمين .3
 مخاطر من تواجنن فوما استعمالنا جراء من المؤممة السفومة عله تمشا التو المدموة المسؤولوة

 مع تصادمنا او المؤممة، السفومة خطأ بسبب اخرى سفومة مع كتصادمنا البحار عرض فو تحصل
. ارشادوة الغراض المؤاموء سلطات تضعنا التو الطائفة االجسام او الموماء وتصموفات معدات،

 ( 2010،114 العمبكو،)
 تحقق عمن ومتج مما البحروة المخاطر اله البضائع او السفومة، تتعرض قد (:النولون) الشحن أجرة .4

 وخول مما ، المقل أجرة عله السفومة مجنز او مالك حصول دون تحول وقد جزئوة او كلوة خسائر
 وجود اتماء فو الخطر وقع ان بشرط الشحن اجرة عله حصولن ضد وؤمن ان السفومة، صاحب

 وستتمه كما جزئوًا، او كلوًا، ضواعا المولون ضواع فو وتسبب والذي السفومة ظنر عله البضاعة
 مؤمن خطر وقع لو حته البحروة الرحلة تاتر حالة فو جزئواً  او كلواً  المولون عن التعووض اوضا
 تلك كامت اذا اما ، الرحلة مناوة فو الشحن اجرة استحقاق حالة فو نذا التاخور فترة اتماء ممن

 او الكلو للفقد التعرض خطر التغطو البضائع تامون وتائق فان الرحلة بداوة قبل تستحق االجرة
 (144 ،2010، عقل و عروقات. )االجرة او لالوجار الجزئو

 ثانيالمطمب ال
 مفهوم الحاوية في النقل البحري: اوالً 

لقد أدت ُمظم المقل المتطورة فه دول العالم المتقدم إله إزدنار التجارة بون دول العالم ، كما سنلت 
عملوات اإلتصال، والتبادل السلعه داخل، وخارج الدولة لذلك دعت الحاجة اله استعمال اسالوب متطورة 

لمقل، وتسنل عملواتن، فقد طورت الموامهء بسرعة عالوة تواكب التقدم التكمولوجو، وتقلل مشاكل ا
واستعملت التقموات الحدوتة لتسنول عملوة امسوابوة البضائع بون دول العالم المختلفة، ونما برزت الحاجة 
الوجاد وسائل تسنل عملوة مقل البضائع، وتحافظ علونا من الضرر، وبما ان الحاجة ام االختراع فقد 

فو مقل البضائع الذي أسفر نذا المظام اله التقلول من متطلبات تعبئة الممتجات،  استعملت الحاووات
وتسروع عملوات التحمول، والتفروغ، ومن تم تقلول زمن تواجد السفن فه الموامهء مما مجم عمن تحقوق 

 خطوات واسعة عله طروق تحسون قدرة وسرعة عملوات المقل . 
وعتبر مارك لوفمسون استخدم حاووات الشحن فو المركز التامو بعد اختراع اإلمترمت من حوث األنموة  

والتأتور النائل الذي أحدتن فو حواتما . فكالنما لعب دورا أساسوا فو مشوء ظانرة العولمة وتطورنا، اذ 
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التجارة بون دول العالم،  أن اختراع حاووات الشحن خفض أسعار المقل البحري للبضائع مما مّشط حركة
 (1،2006وساعد عله ازدنارنا. )لفومسون،

 نظام النقل بالحاويات   يًا: نثا
 أنواع حاويات نقل البضائع (1

ان المقل بالحاووات نو وضع االشواء المراد مقلنا فو صمدوق )ذو حجم، ووزن، وابعاد، واوصاف، 
المرسل الون اذ تمقل الحاووة بأكتر من موع من واشكال متعارف علونا( من المرسل ولغاوة تسلومنا اله 

امواع المقل فو اغلب الحاالت فتقطع جزء من الرحلة برا، والجزء االخر بحرا حته جنة الوصول 
 ونماك امواع من الحاووات ونو عله المحو االتو : (.1990،14)الموله، المنائوة.

 ونو حاووات غور مصموعة لموع معون من البضائع ومن انمنا  : حاويات البضائع العامة: .1
 : حاووة شحن مقفولة تماما ولنا سقف تابت، وحوائط جامبوة تابتة، وحائط  حاويات االغراض العامة

منائو وارضوة والحاووة مجنزة عله االقل من احدى المناوات بباب وتكون مماسبة لشحن البضائع عله 
 (37، 2005اوسع مطاق . )عوض،

 حاووات تشبن حاوات االستعمال العام باستتماء وجود سقف متحرك،  حاويات ذات السقف المفتوح :
وقابل للمقل مصموع من القماش او البالستك، وومكن تتبوتن بالمواحو االربع للسقف، ووستعمل نذا الموع 

ائع التو الومكن رفعنا اال لمقل البضائع التقولة جدًا، او ذات الحجم الكبور، كما تستعمل لشحن البض
 بالمرافع.

 : اي من دون اساسات علوا، ولكن لنا طول وعرض الحاووات العادوة مفسنا وجنزت  حاويات مسطحة
بزواوا، بغوة التمكون من مماولتنا، واحواما بعجالت تسمح لنا بالتدحرج لتسوور عملوات، الشحن، والتفروغ، 

 والرص عله ارصفة المواموء.
 ( 83، 2013ونو تتمز بان جوامبنا غور تابتة )ووسف،  قوائم وجوانب مفتوحة: حاويات ذات 
نو حاووات ذات تصموم خاص واشكالنا متموعة بحسب البضائع  الحاويات ذات التصميم الخاص: .2

 وممنا: 
 ونو ذات جوامب، وارضوة، وسقف معزولون حراروا لتخفوض تبادل  حاويات ذات مواصفات حرارية :

 داخل وخارج الحاووة .الحرارة بون 
 :ونو ذات مواصفات حراروة، ومزودة بجناز ممتج للحرارة. حاويات مسخنة 
 : ونو ذات مواصفات حراروة مزودة بجناز مبرد تضمن االحتفاظ بالبرودة عمد مستوى  حاوية مبردة

 معون.
 :ونو التو تستعمل فو مقل الزووت، والحوامض او لمقل الغاز المضعوط ،او العاز  حاويات الخزانات

 ( 25:،2009المسول فنو غالبا ما تكون عله شكل خزامات معدموة محكمة )حسن، 
نو الحاووات التو تستعمل للمقل بالطائرة وومبغو ان تتوافق مع مظام التتبوت  حاويات الشحن الجوي : .3

قاعدة مسطحة تماما لكو تسمح بالمماولة بمظام مماولة البضائع باالمزالق  بالطائرة، وكذلك وجود
 (2005،41)عوض،
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والحاووات قد تكون ملكا للماقل، ونو وقوم بتقدومنا اله المرسل بموجب اتفاقات خاصة تحدد التزامات، 
دة اجرن من ومسؤولوات الماقل مالك الحاووة من حوث الشحن، والتفروغ، والمقل، ووتقاضه الماقل عا

مرسل البضاعة مقابل تقدوم الحاووة، او قد تكون ملكا للشاحن، اذ ان نماك حاووات وملكنا اصحاب 
البضائع امفسنم متل شركات االستوراد والتصدور الكبرى، اذ تعبأ بضائعنا فونا تم وجري اعادتنا، اما 

ك شركة خاصة تمتلك (، وقد تكون نما28-26، 1990فارغة، او ملوئة ببضائع اخرى )الموله،
 حاووات من امواع مختلفة لتأجورنا لمن ورغب من مالك السفن، او الشاحمون حسب اتفاقوات خاصة  .    

 انواع السفن الناقمة لمحاويات     (2
بسبب المزاوا التو وقدمنا مظام المقل بالسفن الحاووة للتجارة الدولوة، وللمجاح الذي احرزن فو المجال 

الشركات المالحوة فو اقتباسن حته اصبح واقعا ملموسا فو جموع مماحو جوامب العلمو، تسابقت 
المقل، وبنذا بدأ عصر المقل بالحاووات او ما وسمه "بتورة الحاووات"، وبدا اصحاب السفن وقبلون عله 
طلب السفن الحاووة والمعدات الالزمة الن نذن السفن تضمن تدفق البضائع عله المواموء العالموة 

( . وومكن تعروف "السفومة الحاووة" نو السفومة المجنزة بشكل خاص 52، 1983تمرار)العطور،باس
لمقل الحاووات فو عمبر او اكتر، ونذن العمابر لنا فتحات كبورة ، وفو كل عمبر اعمدة راسوة تابتة او 

المصممة ( . وتقسم السفن Wilson,1972,5متحركة تعمل عله تسنول حركة الحاووات واستقرارنا. )
 لمقل البضائع بالحاووات اله:

: ونو السفومة المكومة من خالوا : وقصد بالخلوة العمبر المخصص فو استقبال كاممةالالسفن الحاوية  - أ
( تمزلق فونا الحاووات راسوا، او ترص بالعمابر عن طروق الرافعات، 579، 1983 الحاووات )العطور،

جموعًا كما ومكن رص الحاووات باربع طبقات وبذلك ومكن  وتتبت بشكل وضمن استغالل فراغات السفومة
  .زوادة طاقة فراغات السفومة

وكون ادخال البضائع  اله السفومة عن طروق استعمال الجرارت ولواري خاصة، كما ان  سفن الدحرجة : - ب
ذن نذن البضائع قد تكون فو شكل حاووات توضع عله المقطورات وعجل الدخالنا فو السفومة، وتزود ن
السفن بفتحات خاصة فو المقدمة او المؤخرة لتسمح بمرور اللواري الكبورة، والحاووات المتبتة عله 

 ( 4، 1986)احمد، .عجل، كما تزود اوضا بمصاعد ذات حموالت ضخمة 
إن تطور سفن الحاووات أدى إله ظنور السفن المسماة بحامالت الصمادل  سفن الالشات )الصنادل( : - ت

 ونو تحمل عله ظنرنا ) حاووات عائمة ( ونو عله امواع :
 (.26، 2004تستعمل سفن الالشات للعمل فو المحوطات.)عوض، سفن حامالت الالشات : .1
ستطوع شحن عدد ونو سفن متطورة من سفن حامالت الصمادل ت  :Seabees  سفن الـ)سيبييز( .2

 .أقل من الصمادل، ولكن ذات حموالت أكبر
ونو تمتل سفن من حامالت الصمادل، ولكن تتبع   :Bacat System Ships  سفن الباكات .3

 (  2،  2015)عاشق البحر، . .رافعات عمالقة 
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 الطرق المستخدمة في نقل البضائع بالحاويات (3
 بالحاووات :المستعملة فو مظام المقل طرق المقل امواع 

كما نو معروف فان السفومة نو واسطة المقل المستعملة فو المقل البحري وكان فو  النقل البحري : .1
السابق تستعمل السفن التقلودوة لمقل البضائع، ولكن بعد المزاوا التو تحققت عمد مقل البضائع 

ماسبا لمقل الحاووات بالحاووات تطلب االمر اله بماء سفن حاووات وراعو فو تصمومنا ان وكون م
عله اختالف امواعنا. واخذت صماعة المقل البحري فو تحوول السفن التقلودوة اله سفن حاووات 

 متخصصة حته تحصل عله الفائدة القصوى من العمل بنذا المظام 
وعد المقل البري الجزء االساسو والنام فو الرحلة، اال ان مقل الحاووات بالبر سواء  النقل البري : .2

السكك الحدودوة، ام بالسوارات وعتبر جزءا متمما للرحلة، وال وجوز التغاضو عن انموتن، اذ ان اي ب
تاخور، او عدم امتظام فو نذا الجزء من الرحلة وفقد بعض المزاوا التو تعود من تطبوق نذا المظام 

 (33، 1986. )احمد،
عد عله تطوور المقل الجوي فاصبح ان التقدم الفمو النائل فو صماعة الطائرات سا النقل الجوي: .3

بامكان الطائرة مقل مئات البشر ومئات االطمان من البضائع، وتقطع مسافات بسرعة تفوق سرعة 
ائع خفوفة الوزن وغالوة وتحمل معظم طائرات الشحن الجوي، البض. ( 8، 1997)واملكو، .الصوت

معدات خاصة بتحمول الحاووات . ووتم وضع معظم البضائع عمد شحمنا بالحاووات. وتقوم التمن
 بسرعة، وسنولة من أو إله نذن الطائرات.

تبرز أنموة المقل المنري فو الترابط بون المقل المنري، والمقل البحري عن طروق  النقل النهري: .4
توسوع الموامئ الواقعة عله مصبات األمنار. وكذلك الترابط بون المقل المنري، والمقل البري عن 

امئ، وتجنوزنا، وربطنا بشبكة الطرق البروة، وتسانم زوادة مرومة المقل المنري فو طروق إمشاء مو 
لمقل المنري مقارمة بالمقل عملوة مقل البضائع، وتسووقنا. ومن تم وقلل مفقات ا

 (155، 1997.)الزوكة،البري
 مطمب الثالث ال

 مفهوم التعويض في التامين  (1
وتعند أحد االطراف بتعووض الطرف االخر عن خسارة بعومنا التعووض بصورة عامة نو التزام تعاقدي 

لحقت بن. بمعمه اخر وعد التعووض إقرارا، وتعندا وتعند احد االطراف بتغطوة االلتزامات التو وحتمل 
ان وواجننا طرف اخر، وتندف التعووضات فو االساس اله اعادة الطرف المتضرر اله حالتن االوله 

 (14، 2005ض الوة خسارة عله االطالق. )العامري،مرة اخرى كما لو لم وتعر 
التعووض فو التامون فوعد احد المبادىء االساسوة التو وقوم علونا عقد التامون ولكن نذا المبدا اما 

الوشمل عقود التامون عله االشخاص بل وشمل فقط عقود التامون عله االشواء المن عقود التامون عله 
( وان التامون نو تعووض المؤمن لن عن 67، 1999)محمد عطا، الحواة التعد عقود تعووضوة،

االضرار والخسائر المادوة الفعلوة التو لحقت بن بشرط ان الوتعدى ذلك مبلغ التامون المحدد فو العقد 
فو مقابل دفعة مالوة وجري احتسابنا عله وفق اسس فموة، واحصائوة تمكن من تغطوة الخسائر 
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وزوع عبء الخطر عله عدد كبور من المستفودون المعرضون للخطر المحتملة، وبذلك تسمح بت
( و تخضع عقود التامون للشروط او المبادىء القاموموة التو تخضع لنا جموع 58 ،2006مفسن،)مورزا،

العقود التجاروة اذ وجب توافر االوجاب والقبول و توافر االنلوة للطرفون المتعاقدون، والرضا، والعوض، 
(. 122، 2011المادي، كما ومبغو ان وكون موضوع التامون مشروعًا )ابو بكرو السوفو ،او المقابل 

وعلون فان عقد التامون البحري نو عقد وتعند فون المؤمن بتعووض المؤمن لن بالطروقة، واله الحد 
 ( 173 ،2009، المتفق علون وذلك ضد الخسائر البحروة )النلباوي

ووض فالمطالبة " نو إخطار من المؤمن لن اله شركة التامون وطالبنا ونماك فرق بون المطالبة، والتع
فون بالحصول عله تعووض، وتخضع نذن المطالبة لفحص من شركة التامون، اذ تقرر ما اذا كان 
للمؤمن لن احقوة فونا ام ال فقد وتضح من المعاومة، ومالبسات الحادث ان الخسارة ال ترجع اله خطر 

 اك مطالبات احتوالوة، والتو ال تتعلق بخسارة حقوقوة.مؤمن ممن كما ان نم
وووجد فرق بون الخسارة، والتعووض فال وشترط ان وتساوى التعووض مع الخسارة فنماك مجموعة من 
العوامل قد تجعل التعووض اقل من الخسارة انمنا وجود التحمول، او كون مبلغ التامون اقل من القومة 

ن )قاعدة مسبوة(، او وجود وتائق تامون اخرى ساروة تتداخل مع وتوقة الحقوقوة للشوء المؤمن علو
 (209، 2011التامون البحري محل االعتبار سواء كامت نذن الوتائق بحروة ام ال.) سوف،

ووسعه التامون اله جبر الضرر الذي وصوب المؤمن لن، وان مبدا التعووض ومبغو ان وؤخذ بحذر، وان 
ه ال وتحول التامون اله اداة لالتراء فنماك قاعدة وجب ان وضعنا مسوي وكون نماك تمة ضمامات حت

(. ولتحقوق نذن القاعدة Campbell , 2000,42التعووض مصب عومن "ال تراء عله حساب التامون"  )
 (208، 2011ومبغو تحقوق تالث متائج منمة ونو . )سوف،

  التو تكبدن، ولو كان مبلغ التامون بالوتوقة الوجوز للمؤمن لن استرداد اي تعووض وجاوز قومة الخسارة
اقل من القومة الحقوقوة للشوء المؤمن علون فأمن وحصل عله تعووض وتماسب مع نذن العالقة بون مبلغ 

 التامون، وقومة الشوء المؤمن علون. 
  شركة تأمون ال وجوز التامون عله الشوء بمبلغ وزود عن قومتن الحقوقوة، او التامون علون لدى اكتر من

تزود عن قومتن، وذلك حته ال وحصل المؤمن لن عله تعووض وجاوز الخسارة التو لحقتن، ولو تعددت 
 وتائق التامون، وزادت قومتنا عن قومة الشوء فان نذا ال وجوز للمؤمن لن خرق مبدا التعووض.

 ن التعووض الذي تسددن شركات اذا لحق المؤمن لن خسارة بسبب خطأ الغور فان المؤمن لن الومبغو ان وجمع بو
 التامون، والتعووض الذي وحصل علون من جراء الرجوع عله الغور المتسبب فو الضرر. 

 اثر نظام النقل بالحاويات عمى التعويض (2
 تعويض الخسارة المشتركة في ظل نظام نقل البضائع بالحاويات   .1

الخسائر التو تمشأ متوجة للتضحوة غور ان المبدا االساسو فو مظام الخسارة العامة نو ان جموع 
العادوة، والمفقات التو وجري امفاقنا للحفاظ عله السفومة، والحمولة تدخل ضمن الخسارة المشتركة، 

وبسبب ظنور سفن الحاووات   (James A ,1995,13)ووتحملنا بشكل مسبو جموع المصالح المعموة.
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المعاصر وكان لنذا االمر امعكاسات نامة عله مفنوم ادى اله تغوور العدود من مفانوم المقل البحري 
 المصالح المشاركة فو مظام الخسارة العامة، وومكن توضوحن بالتالو:

  ان الحاووة اذا كامت مملوكة المون المقل وجب ان تعامل بوصفن من جملة عماصر السفومة سواء أكامت
ل مسؤوال عن دفع ما وصوبنا من االسنام فو فارغة ام معبأة بالبضاعة، فان كامت فارغة وكون امون المق

الخسارة العامة كما وكون فو عداد الدائمون فو حالة رمونا فو البحر، وان كامت معبأة بالبضائع، فان 
مسؤولوة كل من امون المقل، والمرسل الون عن المشاركة فو الخسارة العامة تتحدد بموجب االتفاقوة 

و تلزم امون المقل بتعووض المرسل الون مما وكون ملزما بن من الخاصة بالمقل متعدد الوسائط الت
مشاركات الخسارة العامة، ولتحدود مطاق اسنام امون المقل، او المرسل الون فو الخسارة العامة فان قومة 
الحاووة فارغة، او معبأة  وجب ان تقدر عله اساس القومة الحقوقوة الصافوة مع مراعاة حجمنا، وما 

 امدتار .  وعترونا من
  اما اذا كامت الحاووة مملوكة لصاحب السفومة فومكن عدن جزءأ من السفومة فتضاف قومتنا اله قومة

السفومة لتحدود مطاق اسنام السفومة فو الخسارة العامة كما تعد فو حالة التضحوة بنا من جملة االضرار 
 (382 ،2009التو لحقت بالسفومة لتحدود دائموة السفومة )شكري،

 ما فو حالة استئجار الحاووات بموجب عقود اوجار فان شرط العقد نو التو تحدد الطرف الذي وسنم ا
فو الخسارة العامة، وغالبا ما تمص نذن العقود عله تحمل مالك السفن مصوب نذن الحاووات فو 

 الخسارة العامة . 
 اوواتن فو نذن الخالوا عله فو حالة استئجار خالوا سفومة حاووات فان مستأجر الخالوا وقوم بوضع ح

مجد امنا تمص عله ما   BIMCOسفومة مملوكة للغور، وبمراجعة مشارطة استئجار الخالوا الصادرة من 
 واتو : 

 ولتزم مستأجر الخالوا بتحمل مصوب الحاووات التو تم شحمنا فو الخالوا المستأجرة من االخسارة العامة. .1
ائع المشحومة داخل نذن الحاووات فو العواروة العامة، ولن ولتزم مستاجر الخالوا بتحمل مصوب البض .2

 مطالبتنم بذلك.
 التعويض في حالة نقل الحاويات عمى سطح السفينة   .2

 من قامون المقل العراقو عله ما واتو:  135مصت المادة 
)اوال: ومبغو شحن الشوء فو االماكن المخصصة لن فو السفومة غور امن وجوز شحمنا عله سطحنا 

 الحاالت االتوة:  فو
 االتفاق لصروح المتبت كتابة فو سمد الشحن او اوة وتوقة تتبت عقد المقل. - أ
 اذا كامت طبوعة الشئ تتطلب مقلن عله سطح السفومة  - ب
 اذا تم المقل وفقا لمص قامومو - ت

مسؤوال عن تاموًا: اذا تم شحن الشئ عله سطح السفومة وفقًا للفقرة )اوال( من نذن المادة فال وكون الماقل 
 نالك الشئ او تلفن او التاخور فو تسلومن الماشئ عن المقل بنذن الكوفوة.
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تالتًا: وكون الماقل مسؤواًل عن النالك، او التلف، او التاخور فو التسلوم اذا جرى المقل عله سطح 
السفومة خالفا الحكام الفقرة )اوال( من نذن المادة، وال وحق لن التمسك بتحدود المسؤولوة، وفقا الحكام 

 نذا القامون. 
من االماكن المعتادة للرص، او فو  االصل ان وكون رص البضاعة داخل عمابر السفومة، وغورنا

االماكن المماسبة لطبوعتنا، اما الرص البضائع عله سطح السفومة فوعرضنا للمخاطر بحكم المكان 
المشحومة فون كالبلل بموان البحر، او بموان االمطار، ولسقوط فو البحر لذا فامنا تتعرض لمخاطر اكتر 

 (136، 2007وسه، من البضائع المشحومة فو عمابر السفومة. )م
اذا لم وكن نماك اتفاق الشحن عله سطح السفومة، او لم وذكر فو سمد الشحن عن مكان الشحن فان 
الماقل ولتزم بمقل البضاعة تحت السطح فاذا لم وفعل وعتبر ذلك مخال بعقد المقل. وفو حالة اصابتنا 

وة القانرة، وذلك المن اخل بتمفوذ باضرار ولتزم الماقل بالتعووض حته، وان كان الضرر حدث بفعل الق
( ونما وقع عله عاتق المضرور اتبات ان الشحن عله سطح 284، 2009التزامن )العطوري واخرون ،

السفومة وحدن كان السبب فو حدوث الضرر، ووكفون فو ذلك اقامة الدلول عله االتفاق الصروح بالشحن 
 (163، 1993و وتقرر لن تعووض كامل. )دوودار،فو عمابر السفومة ومخالفة الماقل لنذا االتفاق لك

واما فوما وتعلق بشحن الحاووات عله السطح فقد اصبح المقل بالحاووات جزءا ناما من عملوات المقل 
البحري فكان للتقموات الحدوتة الداخلة فو تصموم السفن دور فو تسنول شحن الحاووات عله سطح 

-25ذ وراعه فو تصمومنا ان تمقل مسبة تتراوح ما بون السفن الحدوتة، والمتخصصة لنذا الغرض ا
% من حمولتنا عله السطح ففو متل تلك السفن وكون للماقل فو حالة نالك، او تلف تلك 40

الحاووات التمسك بالتحدود القامومو الوارد فو القامون عن النالك، او التلف الالحق بالحاووة 
 ( 349-348، 1999)العطور،

مون مقل البضائع المقل عله السطح اذ ان البضائع الممقولة فو حاووات اذا تعرضت وال وستتمو التا
للضرر فو اتماء مقلنا، وتبت ان الماقل ملتزم شروط السالمة كافة، واالمان وكان المقل عله السطح 
لوس نو السبب لتعرض البضائع للضرر مع وجود اتفاق مسبق وخولن بمقل البضاعة عله السطح ففو 

لحالة تدفع شركة التامون التعووض، وفو حالة تبوت عدم وجود اتفاق مسبق، وان المقل عله نذن ا
السطح كان السبب فو وقوع الضرر للبضاعة الممقولة عله السطح فان المؤمن ودفع التعووض اله 

 المؤمن لن، وورجع عله الماقل فو تحمل مسؤولوتن عن الضرر الذي حدث للبضائع.
 ميل الخسائر في التعويضاثر وسائل منع وتق .3

ان تطور المقل بالحاووات احدث امقالبا فو صماعة مقل البضائع، وحقق مفعا ملموسا لمالك السفن 
والشاحمون، اذ ان الحاووات قد تتعرض لخسائر ترتبط بطبوعة اداة المقل، او بطبوعة المادة الممقولة، 

سبب عوامل تمجم عن سلوك، وممارسات اوبسبب عوامل الطقس الخارجة عن ارادة بمو البشر، او ب
( ولغرض الوقاوة، او التقلول من االضرار 8، 1986 الشاحمون، او الماقلون، او عمال المماولة. )احمد،

التو تتعرض لنا البضائع التو وتم شحمنا بواسطة الحاووات فالبد من االلتزام ببعض االعتبارات ونو 
 كاالتو: 
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ووة سلومة وصالحة لالستعمال، وال ووجد فونا اوة عووب او اضرار. وان : ان تكون الحاصالحية الحاوية .1
تكون مظوفة، وخالوة من اوة بقاوا، او مفاوات من االرسالوات السابقة المشحومة فونا. وان تحتمل كافة 
الحركات التو تتعرض لنا فو اتماء الرحلة البحروة، وومبغو ان تتحمل مختلف درجات الضغط التو 

 اتماء الرحلة البحروة. تتعرض لنا
: ومبغو ان وكون تعبئة، وتغلوف البضائع داخل الحاووات من قبل اشخاص لنم تعبئة وتغميف البضائع  .3

(. اذ ان التصموم الصحوح لعملوة التعبئة، والتغلوف نو الوسولة 6 ،1988)ووسف ، الدراوة الكافوة،
ئو فو حالة جودة، وبمفقة اقتصادوة معقولة. المتله لضمان التوصول االمن للسلعة اله المستعمل المنا

 (1993،83)العصفوري، 
المقصود بن ترتوبنا فو عمابر السفومة بطروقة تحقق من ماحوة عله سالمة  رص الحاويات او تستيفها : .4

الحاووة من مخاطر النالك، او التلف اتماء السفر، ومن ماحوة اخرى الحفاظ عله توازمنا، ومن تم 
 ( 2013،95،سالمتنا. )ووسف

السفومة كما امن  : نذا الموع من الشحن وطرح مشاكل فوما وتعلق باختالل توازن الشحن عمى سطح السفينة .5
 ( 28، 2009حسن،الجووة.)وعرض البضاعة للخطر فو حالة نوجان البحر، والتقلبات 

ووجري فو مجال فحص البضائع المحتواة فو الحاووة، عن طروق التاكد من تواجد، الفحص الوثائقي:   .6
وصحة رقم الحاووة عله الوتائق "سمد الشحن، بوان الحمولة" والتاكد كذلك من موع الحاووة امطالقًا من 

 المفصل.رقمنا، ومطابقة الوزن الخام، والوزن الصافو فو سمد الشحن، او التصروح 
ان ادارة الجمارك تسعه جاندة لمراقبة اكبر عدد من الحاووات مراقبة مادوة، ووتم ذلك  الفحص المادي: .7

من خالل التاكد بحضور المالك، او ممتلن القامومو، نذن المراقبة تكون عله المستوى الخارجو للحاووة 
مة باالجنزة كما تكون المراقبة عله المستوى الداخلو باالستعا. الترموز، والترقوم الخاصة بالحاووة 

 (2013،101الكتروموة التو تعطو صورة واضحة عن محتووات الحاووة. )ووسف،
 المبحث الثالث

 تحميل فرضيات االرتباط ،تحميل فرضيات التأثيراختبار فرضيات البحث ، 
المتائج  علون تم جمعالمستجوب، و والمتغور المتغور التفسوري ب ةتعلقالممن الفرضوات  مجموعةوضع تم 

وقد جرى تحلول البوامات المستخلصة ،  االستبامة الموزعة عله العومة المبحوتة،اظنرتنا االحصائوة التو 
وفوما وأتو تفصواًل لنذن فرضوات االرتباط، والتامو اختبار فرضوات التأتور، اختبار  المبحث مننذا  ووتكون

 المتائج: 
 ضية االرتباط( اواًل : تحميل الفرضية الرئيسة االولى )فر 

 افترض الدراسة الحالوة الفرضوة الرئوسة االوله والتو مفادنا :
،  موعوة وجودة الحاووة،  )وسائل المقل المستخدمة فو مقل الحاوواتبأبعادنا   حاووات مقل البضائعترتبط 

تفرعت الفرضوة ، وقد التعووض فو ظل مظام المقل االسالوب الوقائوة المستخدمة( معمووا واوجابوًا مع 
 الرئوسة اله اربع فرضوات فرعوة ونو :
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   التعووض فو ظل مظام المقل بالحاوواتمعمووًا واوجابوًا مع  حاووات مقل البضائعورتبط  .1
التعووض فو ظل مظام المقل ورتبط وسائل المقل المستخدمة فو مقل الحاووات معمووًا واوجابوًا مع  .2

   بالحاووات
   التعووض فو ظل مظام المقل بالحاوواتاووة معمووًا واوجابوًا مع ورتبط موعوة وجودة الح .3
   التعووض فو ظل مظام المقل بالحاوواتورتبط االسالوب الوقائوة المستخدمة معمووًا واوجابوًا مع  .4

 وفوما وأتو تفصواًل ألتبات الفرضوة الرئوسة والفرعوة:

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسوب

 وؤكد إذ االوله، الرئوسة االرتباط فرضوة افترضتنا التو االرتباط عالقات( 1) الجدول ووضح    
(  البضائع مقل حاووات)  الرئوس التفسور المتغور بون معموي ارتباط عالقة وجود عدم اله( 1)الجدول

 معامل قومة بلغت وقد ،(بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض) الرئوسو المستجوب المتغور وبون
( 1.6) والبالغة الجدولوة قومنا من أصغر ونو( 1.03) المحسوبة( t) قومة بلغت وقد ،(07). االرتباط
 : االتو ظنر فقد الفرعوة االبعاد بخصوص اما(. 0.05) داللة بمستوى

 قوم بلغت وقد( التعووض) وبون( المستخدمة المقل وسائل) بون عكسوة معمووة ارتباط عالقة حدوث .1
 ونو ،( 2.21) المحسوبة( t) قومة بلغت وقد ،(1) بالجدول موضح كما*( -0.25) االرتباط معامل
 التوصل وومكن(. 0.95) تقة وبحدود ،(0.05) داللة بمستوى( 1.6) والبالغة الجدولوة قومتنا من اكبر
 مع واوجابواً  معموواً  البضائع مقل حاووات ترتبط) مصنا التو االوله الفرعوة الدراسة فرضوة رفض اله

  البضائع مقل حاووات ترتبط ال) البدولة الفرضوة وقبول ،(بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض
 عالقة وجود حقوقة اله العالقة نذن تؤكد ،(بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض مع واوجابواً  معموواً 
 فو اتر البضائع مقل فو المستخدمة لوسائل فان التعووض، وبون المستخدمة المقل وسائل بون حقوقة
 امواع ارخص وعتبر الذي بالسفن المقل ان اذ اوضا، التعووض وكلفة التعووض وقومة التعووض فو تغوور
 او التحمول بسبب لالضرار السفن متن عله حاووات فو الممقولة البضائع تتعرض قد امن اال المقل

 . البحر فو الحاووات سقوط او التفروغ

   البضائع وبون التعووض فو ظل مظام المقل بالحاووات حاووات مقلبون  (t)( معامالت االرتباط وقوم  1جدول)

 
وسائل المقل المستخدمة 

 فو مقل الحاووات
 موعوة وجودة الحاووة

االسالوب الوقائوة 
 المستخدمة

 حاووات مقل البضائع

 X1 X2 X3 X 

 r t r t r t r t 
Y  التعووض فو ظل

مظام المقل 
 بالحاووات

-.25
*
 2.21 -.28

*
 2.28 -.32

*
 2.2.9 .07 1.03 

  0.01** عالقة االرتباط بمستوى معمووة 
 0.05* عالقة االرتباط بمستوى معمووة  

 2.3=   (0.01)الجدولوة بمستوى داللة  (t)قومة 
 n =56 1.6=  (0.05)الجدولوة بمستوى داللة  (t)قومة 
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 بلغت وقد( التعووض) وبون( الحاووة وجودة موعوة)  بون( عكسوة) سلبوة معمووة ارتباط عالقة حدوث .2
 ،( 2.28) المحسوبة( t) قومة بلغت وقد ،(1) بالجدول موضح كما( -0.28)* االرتباط معامل قوم

 خالل ومن(. 0.95) تقة وبحدود ،(0.05) داللة بمستوى( 1.6) والبالغة الجدولوة قومتنا من اكبر ونو
 موعوة ترتبط) مفادنا التو الدراسة ممنجوة وضعتنا التو الفرضوة رفض اله التوصل ومكن ذكرن جرى ما

 التو البدولة الفرضوة وقبول ،(بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض مع واوجابواً  معموواً  الحاووة وجودة
 ،(بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض مع واوجابواً  معموواً  الحاووة وجودة موعوة ترتبط ال) مفادنا
 بسبب قلول التعووض وكون عالوة جودة ذات المقل حاووات كامت كلما امن اله العكسوة العالقة نذن تؤكد
 .الحاووات خالل من الممقولة السلع فو وتلف خسائر وجود عدم

 وقد( التعووض) وبون( المستخدمة الوقائوة االسالوب)  بون( عكسوة) سلبوة معمووة ارتباط عالقة حدوث .3
 المحسوبة( t) قومة بلغت وقد ،(1) بالجدول موضح كما( -0.32)* االرتباط معامل قوم بلغت

 تقة وبحدود ،(0.05) داللة بمستوى( 1.6) والبالغة الجدولوة قومتنا من اكبر ونو ،( 2.2.9)
 معموواً  المستخدمة الوقائوة االسالوب ترتبط) مفادنا التو الفرضوة رفض اله وؤدي ونذا(. 0.95)

 ال) عله تمص التو البدولة الفرضوة وقبول ،( بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض مع واوجابواً 
 تؤكد ،(بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض مع واوجابواً  معموواً  المستخدمة الوقائوة االسالوب ترتبط
 ان اذ قلول التعووض وكون المستخدمة الوقائوة االسالوب ازدادت كلما امن اله العكسوة العالقة نذن

 فو وتستوفنا الحاووات رص وطروقة الحاووات داخل للبضائع والتغلوف التعبئة واسالوب الحاووة صالحوة
 تساعد وبالتالو المقل اتماء البضائع لنا تتعرض التو االضرار تقلول عله تساعد عوامل كلنا السفومة

 . التعووضات تقلول عله
 (Simple Regression Analysis)ثانيًا : فرضية التأثير البسيط  

 فو ومعموواً  اوجابواً  البضائع مقل حاووات تؤتر) مفادنا رئوسة تأتور فرضوة الحالوة الدراسة ضعتو 
 فرعوة فرضوات تالث تفرعت الرئوسة الفرضوة نذن ومن ،(بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض

 :ونو
 المقل مظام ظل فو التعووض فو ومعموواً  اوجابواً  الحاووات مقل فو المستخدمة المقل وسائل تؤتر .1

 . بالحاووات
 . بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض فو ومعموواً  اوجابواً  الحاووة وجودة موعوة تؤتر .2
 . بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض فو ومعموواً  اوجابواً  المستخدمة الوقائوة االسالوب تؤتر .3

 : الفرعوة وفرضواتنا الرئوسة الفرضوة لتحلول تفصول وأتو وفوما
 ،(Simple Regression Analysis) البسوط االمحدار تحلول خالل من الفرضوة نذن اختبار جرى
 فو التعووض) االستجابو للمتغور الحقوقوة القومة بون دالوة عالقة صواغة جرت الفرضوة نذن ضوء وفو
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 مقل حاووات) الرئوس التفسوري والمتغور ،(Y) بالرمز ترموزن جرى الذي( بالحاووات المقل مظام ظل
 :كاىتو الخطو االمحدار معادلة وكامت ،(X) بالرمز ُرمز والذي(  البضائع

Y = α + βX 
 :االمحدار لمعادلة  وأتو وفوما

 (. البضائع مقل حاووات) 23+ . 28= . بالحاووات المقل مظام ظل فو التعووض
 ،(SPSS) الحاسوبو االحصائو المظام مخرجات من ظنر الذي التباون، لتحلول( 2) جدول ضوء وفو

 :الحقاً  تحلولن سوظنر وكما( f) اختبار وفق عله األمموذج معمووة تظنر
   التعووض فو ظل مظام المقل بالحاوواتأبعادن فو المتغور المستجوب   حاووات مقل البضائع( تحلول تأتور المتغور 2جدول )

 المتغور التفسوري وأبعادن
 (R2) التوابت

معامل  
 التحدود

(F) 
 قومة المحسوبة

 (P-Value) 
 مستوى المعمووة

 ستجوبالمتغور الم
β α 

 X .23 .28 .12 2.7 0.08 حاووات مقل البضائع

التعووض فو ظل 
  المقل بالحاوواتمظام 
(Y) 

وسائل المقل المستخدمة فو مقل 
 31 .39 .11 2.0 0.13. (x1) الحاووات

 05 .11 .03 1.9 0.13. (x2) موعوة وجودة الحاووة

 االسالوب الوقائوة المستخدمة
(x3) .04 .09 .02 1.2 0.21 

 6.1= 0.01الجدولوة بمستوى داللة  (f)قومة 
 3.55=  0.05داللة  الجدولوة بمستوى(f)قومة 

   n = 60  

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسوب
 

ر مــن صــغأ(، وكامــت نــذن ة 2.7بلغــت )المحســوبة  (f)(، أن قومــة 2ضــوء الجــدول )وتضــح فــو 
 عـــدم (، ونـــذا وعمـــو %95(، وبحـــدود تقـــة )0.005( بمســـتوى معمووـــة )3.55قومتنـــا الجدولوـــة )

)التعــووض فــو ظــل مظــام المقــل االســتجابو )حاووات مقــل البضــائع ( فــو المتغوــر لـــوجــود تــأتور 
التعــووض  (، والــذي وعمــو ان نمــاك وجــوداً =.28التابــت ) ( ان2ووشــور الجــدول )بالحاووــات(. 

(، حته وان كامت )حاووات مقل البضائع ( وسـاوي 28.مقدارن ) ما فو ظل مظام المقل بالحاووات
ســوؤدي  ( فــو النوكــل التمظومــو1(، فنــو تــدلل علــه ان تغوــرًا مقــدارن )=.23وامــا قومــة ) .صــفراً 

 (.23.) اله تغوور فو النوكل التمظومو

، والــذي ُوعــد مقواســًا وصــفوًا (R2)مالحظــة قومــة معامــل التحدوــد ( ومكــن 2ومــن خــالل الجــدول )
فـو األخطـاء  وستخدم فو تفسور مدى فائدة معادلـة االمحـدار فـو تقـدور ، وومتـل مسـبة االمخفـاض

(، مـن 12.(، والـذي وعمـو أن مـا مقـدارن )12.عمد استخدام معادلة االمحدار، والذي كـان مقـدارن )
نـو تبـاون ُمفّسـر بفعـل حاووـات مقـل  التباون الحاصل فو التعووض فو ظل مظام المقل بالحاووـات
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أممــوذج  دخل( نـو تبـاون ُمفّســر مـن قبـل عوامـل لـم تـ0.88البضـائع  الـذي دخـل األممـوذج، وأن )
المظــام ( فــو مخرجـات 0,08( الــه المعمووـة التـو ظنــر مقـدارنا )2االمحـدار. كمـا أشــار الجـدول )

فـو التعـووض فـو   (حاووات مقـل البضـائعلــ)وجـود تـأتور معمـوي عـدم االحصائو، ونو تأكود اله 
مــن الدراســة الحالوــة  التاموــةالفرضــوة الرئوســة  تــرفضظــل مظــام المقــل بالحاووــات. وبنــذن المتوجــة 

التعــويض فــي ظــل نظــام النقــل فــي  ايجابيــًا ومعنويــاً حاويــات نقــل البضــائع يؤؤر   )والتــو مفادنــا 
 ايجابيـًا ومعنويـاً حاويـات نقـل البضـائع ير   ، وتقبل الفرضوة البدولة التو مفادنـا )ال (بالحاويات

 ( .التعويض في ظل نظام النقل بالحاوياتفي 

 وات الفرعوة فنو كاالتو :وبخصوص تحلول الفرض 

 Simple) جـــرى اختبـــار نـــذن الفرضـــوة الفرعوـــة االولـــه مـــن خـــالل تحلوـــل االمحـــدار البســـوط
Regression Analysis) ،القومــة وفـو ضـوء نــذن الفرضـوات جـرت صـواغة عالقــة دالوـة بـون 

الحقوقوة للمتغور االستجابو )التعووض فو ظل مظام المقل بالحاووات( والذي جـرى ترموـزن بـالرمز 
(Y)( موعوــة وجــودة ،  وســائل المقــل المســتخدمة فــو مقــل الحاووــات، والمتغوــرات التفســوروة الفرعوــة

وكامــت  (X3,X2,X1,)، (، والــذي ُرمــزت علــه التــوالو بـــاالســالوب الوقائوــة المســتخدمة،  الحاووــة
           Y=  + X1معادالت االمحدار الخطو كاىتو:

Y=  + X2 

Y=  + X3 

     لمعادلة االمحدار:  وأتووفوما 
)وسائل النقل المستخذمة  71. + 79. = التعويض في ظل نظام النقل بالحاويات

 في نقل الحاويات(

 وجودة الحاوية()نوعية  85. + 81. = التعويض في ظل نظام النقل بالحاويات

)االساليب الوقائية  89. + 83. = التعويض في ظل نظام النقل بالحاويات

 المستخذمة(

، )وسائل المقل المستخدمة فو مقل الحاوواتالمحسوبة لـ (F)( أن قومة 2وتضح فو ضوء جدول )
المــذكور ( والتــو جــرى ترموزنــا فــو الجــدول االســالوب الوقائوــة المســتخدمة، موعوــة وجــودة الحاووــة

ر مـن قومتنـا صـغأعله التـوالو، وكامـت نـذن  ( 1.2، 1.9، 2.0)بلغت قومتنا  (X3,X2,X1,)بـ
وجــود تــأتور  عــدم (، ونــذا وعمــو0.99(، وبحــدود تقــة )0.01( بمســتوى معمووــة )6.1الجدولوــة )

 االســالوب الوقائوــة، موعوــة وجــودة الحاووــة، )وســائل المقــل المســتخدمة فــو مقــل الحاووــاتلالبعــاد 
ومــن خــالل فــو المتغوــر المســتجوب )التعــووض فــو ظــل مظــام المقــل بالحاووــات(..  (، المســتخدمة
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بالمسـبة وسـائل المقـل  (11.)والـذي كـان مقـدارن  (R2)مالحظة معامـل التحدوـد ( ومكن 2الجدول )
( مــن التبــاون الحاصــل فــو 11.، ونــذا وعمــو أن مــا مقــدارن )(X1)المســتخدمة فــو مقــل الحاووــات 

وســـائل المقـــل  نـــو تبـــاون ُمفّســـر بفعـــل المتغوـــر (Y)  فـــو ظـــل مظـــام المقـــل بالحاووـــات التعـــووض
نـو تبـاون ُمفّسـر مـن قبـل  (89.)الذي دخـل الممـوذج ، وأن   (X1) المستخدمة فو مقل الحاووات

 عوامل لم تدخل مموذج االمحدار. 

، (X2) ودة الحاووـة بالمسـبة موعوـة وجـ (0.03)والـذي مقـدارن  (R2)ونمـاك قومـة معامـل التحدوـد  
التعــــووض فــــو ظــــل مظــــام المقــــل ( مــــن التبــــاون الحاصــــل فــــو 0.03ونــــذا وعمــــو أن مــــا مقــــدارن )

نــو تبــاون ُمفّســر بفعــل متغوــر موعوــة وجــودة الحاووــة الــذي دخــل الممــوذج، وأن  (Y)  بالحاووــات
 نو تباون ُمفّسر من قبل عوامل لم تدخل مموذج االمحدار. (0.97)

 االســـالوب الوقائوـــة المســـتخدمة بالمســـبة (02.)والـــذي مقـــدارن  (R2)ووشـــور قومـــة معامـــل التحدوـــد 
(X3)( مـن التبـاون الحاصـل فـو 02.، ونذا وعمـو أن مـا مقـدارن ) عملوـة التعـووض فـو ظـل مظـام

نــو تبــاون ُمفّســر بفعــل المتغوــر االســالوب الوقائوــة المســتخدمة الــذي دخــل  (Y)  المقــل بالحاووــات
 نو تباون ُمفّسر من قبل عوامل لم تدخل مموذج االمحدار . (0.98)موذج، وأن الم

فرضوات التـاتور الفرعوـة مـن الدراسـة  رفضمن خالل المعطوات التو جرى ذكرنا ومكن مالحظة 
 : التو مفادنا الحالوة

    التعـــويض فـــي ظـــل نظـــام النقـــل فـــي  ايجابيـــًا ومعنويـــاً حاويـــات نقـــل البضـــائع  تؤؤؤر
 .بالحاويات

    التعـويض فـي ظـل في  ايجابيًا ومعنوياً  وسائل النقل المستخدمة في نقل الحاوياتير
 . نظام النقل بالحاويات

    التعـــويض فـــي ظـــل نظـــام النقـــل فـــي  ايجابيـــًا ومعنويـــاً  نوعيؤؤؤج وةؤؤؤواو ة   ويؤؤؤجيؤؤؤر
 . بالحاويات

    نظـام النقـل التعـويض فـي ظـل فـي  ايجابيـًا ومعنويـاً  ةالس  يب ة وق ئيج ة مستخامجير
 . بالحاويات

 وقبول الفرضيات البديلة التي مفادها :

    ــل البضــائع  ال تؤؤر ــات نق ــاً حاوي ــًا ومعنوي ــي  ايجابي ــل ف ــي ظــل نظــام النق التعــويض ف
 .بالحاويات
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    التعـويض فـي فـي  ايجابيـًا ومعنويـاً  وسائل النقل المستخدمة في نقـل الحاويـاتال تر
 . ظل نظام النقل بالحاويات

    ــاً  نوعيؤؤج وةؤؤواو ة   ويؤؤجال تؤؤر ــًا ومعنوي التعــويض فــي ظــل نظــام النقــل فــي  ايجابي
 . بالحاويات

    التعويض في ظل نظام النقـل في  ايجابيًا ومعنوياً  ةالس  يب ة وق ئيج ة مستخامجال تر
 . بالحاويات

 االستنتاجات 
) وسائل المقل المستخدمة فو مقل نماك عالقة ارتباط معمووة عكسوة بون حاووات مقل البضائع بابعادنا  .1

 الحاووات، موعوة وجودة الحاووة ، االسالوب الوقاوئة(  والتعووض .
 مملوكة الحاووة حالة ونو التعووض مبلغ بحساب تتعلق حالتون بون الدولوة واالتفاقوات القوامون موزت .2

 . الحالتون كال بون التعووض حساب وختلف اذ المملوكة غور او للماقل
 الخسائر من اخرى امواع نماك امن اال المجزاة المطالبات من قلل البضائع مقل فو الحاووات استخدام ان .3

 .  الحاووات فو والرص التستوف سوء بسبب االضرار وكذلك بالموان والتلف السرقة متل تظنر اصبحت

من قبل المدراء فو تبون أن موعوة وجودة الحاووة الذي ظنر بمستوى عالو من األنموة قد جرى  تفعولن  .4
 الشركة المبحوتة مع االسالوب الوقائوة المستخدمة.

 ظنر إن مدراء الشركة المبحوتة قد فعلو المستوى العالو فو االسالوب الوقائوة المستخدمة فونا. .5
 

 التوصيات 
موعوة استتمار التقدم الفاعل الحاصل بون االبعاد التالتة )وسائل المقل المستخدمة فو مقل الحاووات،  .1

 (  التعووض فو ظل مظام المقل بالحاوواتوجودة الحاووة، االسالوب الوقائوة المستخدمة( فو تعزوز )
)وسائل المقل المستخدمة فو مقل الحاووات، موعوة حاووات مقل البضائع وابعادنا التالتة ضرورة استعمال  .2

 التعووضحداث تغوور اوجابو لعملوة وجودة الحاووة، االسالوب الوقائوة المستخدمة( من قبل الشركة فو إ
 فو الشركة المبحوتة .

 استخدام اسالوب التقموة المتطورة ومظم االتصاالت الحدوتة فو صماعة المقل البحري . .3
ضروة تشروع قوامون تحث المستورد العراقو عله اجراء عملوة التامون عله البضائع المستوردة داخل  .4

ذنب اله الخارج من خالل قوام المستورد باجراء التامون بشركات العراق وذلك الن كتور من االموال ت
 تامون اجمبوة .

 عن اخطار من وستجد لما الالزمة التغطوات توفور ومحاولة للحاووات التكمولوجوا التطورات عله التعرف .5
 . مماسبة وشروط باسعلر التطورات نذن
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ضرورة االفادة من خبرة شركات العالموة ومقل خبرتنا لممتسبو الشركة فو التامون البحري عن طروق رفع  .6

مستوى ادراك االدارات العلوا وممتسبونا  فو الشركة ووعونا ، من خالل أدخالنم فو برامج تطووروة 
 بتقدوم الحوافز لنم .  وتأنولوة، وتكلوفنم بإجراء بحوث ودراسات فو نذا الموضوع، وتشجوعنم عله ذلك

 المصادر العربية 
ابو بكر، عود احمد، السوفو، ولود اسماعول ، ادارة الخطر والتامون ، دار الوازوري العلموة للمشر والتوزوع ،  .1

 2009الطبعة العربوة ن 
جامعة احمد ، سموة حسمو ، المقل بالحاووات واترن عله التامون البحري ، بحث مقدم اله كلوة التجارة  .2

 1986القانرة ، لمول شنادة دبلوم تامومات عامة ، 
 المكتبة البحروة( –: بحث متاح عله موقع )عاشق البحر   2015الجزء التالث .–امواع السفن  .3
 2009حسن ، سوزان علو، عقد مقل البضائع بالحاووات ، دار الجامعة الجدودة ،  .4
ضوء التشروع الجزائري الجدود للتامومات ، الطبعة  حمودة ، جمولة ، الوجوز فو عقد التامون دراسة عله .5

 2012االوله ، دار الخلدوموة ، الجزائر ، 
 1997الزوكة  ، خموس ، جغرافوة المقل ، االسكمدرة دار المعرفة الجامعوة  .6
  2011سوف ، جمعة طارق، تاموماتالبضائع والمقل الداخلو ، معند البحرون للدراسات المصرفوة والمالوة ،  .7
 2009ري ، بناء بنوج ، التامون البحري فو التشروع والتطبوق، دار التقافة للتوزوع والمشر ، الطبعة االوله ، شك .8
 1992الضمان البحري، الدار الجامعوة للطباعة والمشر، –طن ، مصطفه كمال ، التامون البحري  .9

 2005العامري ، خالد ، ادارة التعووضات ، دار الفاروق ،  .10
محمد ، عقل، سعود جمعة ، التامون وادارة الخطر) المظروة والتطبوق( ، دار وائل للمشر ، عروقات ، حربو  .11

 2010الطبعة التاموة ، 
العصفوري ، عبد الملك ، العبوات واترنا فو حماوة البضائع وممع الخسائر ، بحث ممشور فو كتاب التقلول  .12

 1993حاد العام العربو للتامون ، او الحد من الخسائر فو تامومات البحري وغور البحري ، االت
دراسة مقارمة ، دار الشروق للمشر والتوزوع –العطور ، عبد القادر ، الوسوط فو شرح قامون التجارة البحروة  .13

 1999عمان 
العطور، عبد القادر  ، ملحم ، باسم محمد ، الوسوط فو شرح قامون التجارة البحروة )دراسة مقارمة(، الطبعة  .14

 2009تقافة للمشر والتوزوع ، عمان االوله، دار ال
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