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 م 1981( لسنة  26قانون اتحادي رقم )
 بشأن القانون التجاري البحري 

 م1981( لسنة 26قانون اتحادي رقم )
 بشأن القانون التجاري البحري 

 
 حنن زايد بن سلطان آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

 بعد اإلطالع على الدستور املؤقت ، 
 ، وصالحيات الوزراء ، والقوانني املعدلة له ،بشأن اختصاصات الوزارات  1972( لسنة 1وعلى القانون االحتادي رقم )

وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف ووزير املواصالت ، وموافقة جملس  السوزراء ، ودصسديجمل ا لس  
 األعلى لالحتاد ، 

 أصدران القانون اآليت :
 " باب تمهيدي "
 الفصل األول

 تعاريف
 (1مادة )

 ا القانون يقصد ابلكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقتض سياق النص معىن مغايراً:يف دطبيجمل أحكام هذ
 الدولة : دولة اإلمارات العربية املتحدة . 

 احلكومة : حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة أو حكومة إحدى اإلمارات األعضاء .
 الوزارة : وزارة املواصالت . 

 زير املواصالت . الوزير : و 
 اإلدارة : إدارة التفتيش البحري بوزارة املواصالت .

 املكتب : مكتب دسجيل السفن املختص . 
 السجل اخلاص : سجل السفن يف مكادب التسجيل يف مواين الدولة اليت حيددها الوزير 

 دارة التفتيش البحري .‘السجل العام : سجل السفن يف 
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 الفصل الثاني 
 أحكام عامة 

 ( 2مادة )
دفسسسر أحكسسام هسسذا القسسانون ابعتبسسار أن السياسسسة العامسسة السسيت يسسستهدفها هسسا النهسسوا ابلتجسسارة الداخليسسة واخلار يسسة للدولسسة . 

 وكذلك إنشاء ودطوير أسطول كفء حديث حيمل علمها مبا يكفل حتقيجمل أمنها ومنوها االقتصادي ومصاحل شعبها .
 ( 2مادة )

 إليها يف املادة السابقة . دعفى من الضرائب على اختالف أنواعها :  لتحقيجمل السياسة العامة املشار
رؤوس األمسسسوال املسسسسااة أو املشسسستغلة يف السسسسفن املسسسسجلة وفقسسسا ألحكسسسام هسسسذا القسسسانون أو يف مشسسسروع يكسسسون نشسسساطه  -أ

 الرئي  متلك مثل هذه السفن .
 نشاطها .األرابح اليت دنتج عن مباشرة السفن املشار إليها يف البند السابجمل ل  -ب
القسروا ودكلفتهسسا السسيت دقسدم إا مسسالا السسسفن املسسسجلة أو السيت دسسسجل وفقسسا ألحكسسام هسذا القسسانون إ ا كسسان الغسسرا  -ج  

 من القرا هو إنشاء السفينة أو كسب أو إعادة بنائها أو إصالحها أو دشغيلها . 
 ( 4مادة )
 ب أخرى نص عليها هذا القانون .ال ختل أحكام املادة السابقة حيجمل الدولة يف فرا رسوم أو ضرائ
 ( 5مادة )

مسسال املسسوان  أو املرافسس  فيهسسا عسسوز إخضسساعها ‘السسسفن السسيت يقتصسسر نشسساطها علسسى املالحسسة السسساحلية بسسني مسسوان  الدولسسة أو يف أ
 ألنظمة أو لقواعد خاصة فيما يتعلجمل ابلضرائب أ, الرسوم اليت دفرا على نشاطها .

 ( 6مادة )
تغلة يف السفن وفقُا ألحكام البند )ج( من املادة الثالثة من هذا القانون عوز حتويلها مع دكلفتها القروا األ نبية املس

 إا اخلارج ابلعملة اليت قدمت هبا دون اخلضوع للقيود املفروضة أو اليت دفرا يف هذا الشأن .
 ( 7مادة )

ردها أو دصدرها للسفن اليت حتمل علمهسا   دكون أولوية نقل البضائع بني موان  الدولة وكذلك البضائع اليت دستو  -1
 للسفن اليت حتمل علم إحدى الدول العربية دون متييز بينها .

 ويصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ  لك . -2
 ( 8مادة )

 ال ختل أحكام هذا القانون ابالدفاقيات الدولية املصادق عليها من الدولة . -1
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 القانون :ودسري فيما مل يرد به نص خاص يف هذا  -2
 األعراف البحرية اليت ال دتعارا مع أحكام الشريعة اإلسالمية . -أ
 قواعد العدالة . -ب

 ( 9مادة )
 ال ختل العقوابت الواردة يف هذا القانون بتطبيجمل أية عقوبة أشد يقضا هبا قانون آخر .

 ( حتسب املدد واملواعيد املنصوص عليها يف هذا القانون ابلتقومي الشمسا .10مادة )
 الباب األول 

 السفينة 
 دعريفها وحتديد  نسيتها ودسجيلها والرقابة عليها وواثئقها وملكيتها واحلقوق العينية عليها .

 الفصل األول 
 دعريف السفينة وحتديد  نسيتها 

 ( 11مادة )
أو محولتهسا السفينة ها كل منشأة دعمل عادة أو دكون معسدة للعمسل يف املالحسة البحريسة و لسك دون اعتبسار لقو سا  -1

 أو الغرا من مالحتها .
 ويف دطبيجمل أحكام هذا القانون دعترب من السفن احلوامات اليت دستخدم ألغراا جتارية أو غري جتارية .  -2
 دعترب  زأُ من السفينة وأتخذ حكمها مجيع ملحقا ا الالزمة الستغالهلا .  -3

 (12مادة )
 . ما مل يرد نص يف هذا القانون يسراين بعض أحكام العقاراتدعترب السفينة من املنقوالت ودنطبجمل علبها أحكامها 

 عليها .
 ( 13مادة )

 عب أن يكون لكل سفينة اسم حتمله . و نسية دتمتع هبا وعلم درفعه وميناء دسجل فيه .
 

 ( 14مادة )
ري دكتسسسسب السسسسفينة  نسسسسية الدولسسسة إ ا كانسسست مسسسسجلة يف أحسسسد موانيهسسسا وكانسسست  لوكسسسة لشسسسخص طبيعسسسا أو اعتبسسسا -1

متمتع ابجلنسية املذكورة . وإ ا كانت السسفينة  لوكسة لعسدة أشسخاص علسى الشسيوع و سب الكتسساهبا  نسسية الدولسة 
 أن يكون مجيع مالكيها متمتعني هبذه اجلنسية .

 وإ ا كان املالك شركة دضامن و ب أن يكون مجيع الشركاء متمتعني جبنسية الدولة . -2
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مجيع الشركاء املتضامنني  ن يتمتعون ابجلنسسية املسذكورة وأن بكسون الثسا رأس املسال فإ ا كانت شركة دوصية و ب أن يكون 
 على األقل  لوكاُ ألشخاص يتمتعون هبذه اجلنسية .

مسسن رأس املسسال علسسى األقسسل  لوكسساُ ألشسسخاص يتمتعسسون جبنسسسية %51ويف الشسسركات  ات املسسسؤولية اةسسدودة عسسب أن يكسسون 
 ن يتمتعون هبذه اجلنسية .الدولة وأن يكون املديرون  

من رأس املال على األقل  لوكا ألشخاص يتمتعون جبنسية الدولة وأن يكون  %51ويف الشركات املسااة عب أن يكون 
غالبية أعضاء جمل  اإلدارة ومن بينهم رئي  ا ل   ن يتمتعون ابجلنسسية املسذكورة .وال يسسري هسذا احلكسم علسى الشسركات 

 رتا احلكومة أو غريها من األشخاص االعتبارية العامة يف أتسيسها .املسااة اليت دش
وإ ا كانت السفينة  لوكة لشخص اعتباري دسهم يف رأس ماله أكثسر مسن دولسة ويتمتسع جبنسسيات السدول املسسهمة  وفقسا -3

هسسذه اجلنسسسية مسسن أ سسل الدفاقيسسات دوليسسة وكانسست  نسسسية الدولسسة مسسن بينهسسا فإنسسه عسسوز بقسسرار مسسن جملسس  السسوزراء مسسن  السسسفينة 
 دسجيلها وحتقيجمل األغراا املشروعة ملالكها .

ودعتسسرب يف حكسسسم السسسسفن املتمتعسسسة جبنسسسية الدولسسسة السسسسفن املصسسسادرة ملخالفتهسسسا قسسوانني الدولسسسة. وكسسسذلك السسسسفن السسسسائبة يف -4
 البحر اليت دلتقطها سفن حتمل  نسية الدولة .

 ( 15مادة ) 
طبقاُ للمادة السابقة أن درفع علسم الدولسة وال عسوز هلسا أن درفسع علسم دولسة أخسرى إال يف  على كل سفينة دتمتع جبنسية الدولة

احلسساالت السسيت عسسري العسسرف البحسسري علسسى  لسسك . وال عسسوز لغسسري السسسفن الوطنيسسة رفسسع علسسم الدولسسة إال يف احلسساالت املنصسسوص 
 عليها يف هذا القانون .

 ( 16مادة )
 لقيام أبي عمل من أعمال املالحة اآلدية :ال عوز لغري السفن الوطنية ا  -1
 املالحة الساحلية بني موان  الدولة. -أ
 القطر واإلرشاد يف موان  الدولة . -ب
 الصيد والنزهة يف املياه اإلقليمية . -ج
 واستثناء من حكم الفقرة السابقة عوز الرتخيص للسفن اليت حتمل  نسية أ نبيسة ابلقيسام بعمسل أو أكثسر مسن األعمسال-2

املشار إليها يف الفقرة املذكورة و لك للمسدد ووفقساُ للشسروط وطبقساُ لعوضساع السيت يصسدر هبسا قسرار مسن السوزير بعسد أخسذ رأي 
 اجلهات املختصة .

 ( 17مادة )
 دسري أحكام التشريعات اجلنائية النافذة يف الدولة على اجلرائم اليت دردكب على ظهر سفينة درفع علم الدولة .

  الفصل الثاين
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 دسجيل السفن 
 ( 18مادة )

 ال عوز ألي سفينة أن دسري يف البحر حتت علم الدولة إال إ ا كانت مسجلة وفقا ألحكام هذا القانون . -1
ويعفى من التسجيل السسفن املخصصسة للصسيد أو للنزهسة أو املسستغلة يف التجسارة والسيت ال دزيسد احلمولسة الكليسة ألي  -2

مسسن التسسسجيل املسسواعني والرباطسسيم والصسسنادل والقسساطرات والقسسوارب والرافعسسات منهسسا علسسى عشسسرة أطنسسان ، كمسسا دعفسسى 
 والكراكات وقوارب الغطاسة وغري  لك من املنشآت العائمة اليت دعمل داخل موان  الدولة .

وعسسسوز دسسسسجيل السسسسفن واملنشسسسآت املشسسسار إليهسسسا يف الفقسسسرة السسسسابقة إ ا طلسسسب مالكوهسسسا  لسسسك كمسسسا عسسسوز إخضسسساعها  -3
 سجيل كلها أو بعضها بقرار من جمل  الوزراء .ألحكام الت

 ( 19ماد )
ال عوز بغري موافقة جمل  الوزراء دسسجيل أيسة لقلسة للسنف  أو للغساز إ ا كسان عمرهسا يزيسد علسى عشسر سسنوات يف األول مسن 

 طلوب دسجيلها شهر يناير من السنة اليت يراد إ راء التسجيل فيها و لك اعتباراُ من اتريخ إمتام دشييد الناقلة امل
 ( 20مادة )

ختسستص إدارة التفتسسيش البحسسري بتسسسجيل السسسفن وينشسسأ هلسسذا الغسسرا سسسجل عسسام هبسسا كسسذلك سسسجالت خاصسسة يف مكادسسسب 
 التسجيل يف موان  الدولة اليت يصدر قرار من الوزير .

 ( 21مادة )
حيفة أو دسسرقم صسسحائف السسسجل اخلسساص ويوضسسع علسسى كسسل منهسسا خسساص مكتسسب التسسسجيل وختصسسص لكسسل سسسفينة صسس -1

 أكثر يف هذا السجل ويكون رقمها هو رقم دسجيل السفينة .
وددرج يف السجل العام مجيع البيالت اليت درسل إليه من مكادب التسسجيل مسن واقسع سسجال ا . وال يستم دسسجيل  -2

 السفينة إال بعد إدراج بيال ا يف السجل العام .
 ( 22مادة )

ت التسسسسجيل أبرقسسسام متتابعسسسة حسسسسب الرتديسسسب السسسزم  لورودهسسسا كمسسسا دثبسسست بسسسه دعسسسد مكادسسسب التسسسسجيل دفسسسرتا دقيسسسد فيسسسه طلبسسسا
 املستندات املؤيدة هلا .ويسلم طالب التسجيل إيصاالُ يذكر فيه رقم القيد واترخيه .

 ( 23مادة )
ك ال عسسوز دسسسجيل السسسفينة قبسسل قياسسسها مبعرفسسة اإلدارة لتقسسدير محولتهسسا اإلمجاليسسة الصسسافية ولتحديسسد أبعادهسسا .وكسسذل -1

 دعيني كل أوصافها وخصائصها .
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ويصسسدر بتحديسسد األوصسساف واخلصسسائص وبقواعسسد وإ سسراءات القيسساس وشسسروط مسسن  شسسهادة القيسساس قسسرار مسسن السسوزير  -2
و لسسك مبراعسساة املقسسايي  السسيت دسسنص عليهسسا االدفاقيسسات الدوليسسة أو السسيت عسسري عليهسسا العمسسل لسسدى هيئسسات التصسسنيف 

  الدولة .العاملية اليت دكون شهاد ا معتمدة يف
وعوز لإلدارة اعتماد قياسات السفينة اليت سبجمل دسجيلها يف بلد أ نيب إ ا كانت لديها شهادة قيساس صسادرة مسن  -3

 إحدى هيئات التصنيف املعتمدة .
وإ ا كانسست قسسد أ ريسست علسسى السسسفينة أيسسة دعسسديالت الحقسسة دسسؤار علسسى دلسسك القياسسسات فلسسإلدارة أن دطلسسب إ سسراء   -4

  زاء اليت أتارت بتلك التعديالت.قياسات  ديدة على األ
 ( 24مادة )

إ ا كانسست السسسفينة حديثسسة البنسساء ومل يسسسبجمل دسسسجيلها عسسب علسسى طالسسب التسسسجيل أن يقسسدم شسسهادة مسسن اجلهسسة السسيت قامسست 
ببنائها أو أشرفت عليه .ودتضمن هذه الشهادة كسل املعلومسات املتعلقسة ابلسسفينة كأوصسافها وخصائصسها وقياسسا ا ونوعهسا 

 ريخ ومكان بنائها واجلهة اليت دنم البناء حلساهبا .وات
 ( 25مادة )

عب على مالك السسفينة قبسل دقسدمي طلسب دسسجيلها أن حيصسل علسى موافقسة اإلدارة علسى اسسم السسفينة وال عسوز دغيسريه إال 
 ابية من الدائن املر ن مبوافقتها ، على أنه إ ا كانت السفينة مرهونة فال عوز دغيري امسها قبل احلصول على موافقة كت

 ( 26مادة )
( ال عسسوز دسسسيري سسفن النزهسسة اململوكسسة أل انسسب 16( ودون إخسسالل أبحكسسام املسادة )18اسستثناء مسسن حكسسم املسادة ) -1

مقيمسسني يف الدولسسة قبسسل دسسسجيلها يف سسسجل السسسفن ويلغسسى الرتخسسيص إ ا اسسستعملت السسسفينة يف غسسري أغسسراا النزهسسة 
 إخطار مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل . وعلى اجلهة اإلدارية املختصة

 وال عوز هلذه السفن أن درفع علم الدولة وعليها رفع علم دولة صاحبها . -2
 ( 27مادة )

 يكون دسجيل السفينة بناء على طلب من املالك إا مكتب التسجيل وعب أن يشتمل على البينات اآلدية : -1
 اسم السفينة . -أ
 وآخر ميناء مسجلة فيه . األمساء السابقة للسفينة -ب
 اتريخ ومكان إنشاء السفينة واسم وعنوان املصنع أو احلوا الذي قام إبنشائها .  -ج
 نوع السفينة ومحولتها وأبعادها . -د
اسم املالك أو املالكني على الشيوع وألقاهبم ومهنهم وداينتهم و نسيا م وحمال إقامتهم مع بيان حصة كل مالك  -ه

 بية املتفجمل عليها واليت دتبع كل ما يتعلجمل مبصلحة الشركاء املشرتكة. منهم على الشيوع واألغل
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اسم الشركة املالكة ونوعها ومقرها وأمساء و نسيات أعضاء جمل  إدار ا ومديريها واملضاربني فيها ومجيسع البيسالت  -و
 ( من هذا القانون .14اليت دعني على التحقجمل من الشروط املنصوص عليها يف املادة )

 ن السفينة و نسيته وموطنه ومؤهالده البحرية .اسم راب -ز
 اسم جمهز السفينة و نسيته وموطنه . -ح
 الرهن إن و د مع  كر اترخيه واسم الدائن املر ن ولقبه وصناعته و نسيته وحمل إقامته . -ط
 احلجوز اليت دكون قد وقعت على السفينة ومجيع البيالت املتعلقة هبذه احلجوز . -ي
 بنمو ج هذا الطلب . ويصدر الوزير قراراُ  -2

 ( 28مادة )
على طالب التسجيل أن يرفجمل ابلطلب مجيع املستندات والواثئجمل الالزمة إلابسات مسسة البيسالت السواردة يف طلبسه ، وعليسه أن 

 يقدم شهادة قبل أيلولتها إا املالك احلايل .
 وحيتفظ مكتب التسجيل والواثئجمل املقدمة أو بصور منها .

 ( 29مادة )
مي طلسسب التسسجيل خسسالل االاسسني يومسساُ مسن اتريسسخ إمتسسام إنشساء السسسفينة أو متلكهسسا ،ودبسسدأ املسدة املسسذكورة مسسن اتريسسخ عسب دقسسد

دخول السفينة أو متلكها ، ودبدأ املدة املذكورة من اتريخ دخول السفينة أحد موان  الدولة إ ا كانت السسفينة قسد أنشسئت 
عسسسوز لقنصسسسل الدولسسسة يف مكسسسان إنشسسساء السسسسفينة أو يف مكسسسان اكتسسسساب  أو اكتسسسسبت ملكيتهسسسا يف اخلسسسارج ويف هسسسذه احلالسسسة

ملكيتهسسا أو أقسسرب قنصسسل للدولسسة هلسسذا املكسسان أن بسسن  السسسفينة بعسسد فحسسص مسسستندات ملكيتهسسا أو إنشسسائها درخيصسساُ مؤقتسساُ 
 ، خيوهلا حجمل رفع علم الدولة للقيام برحلة واحدة مباشرة إا أحد موان  الدولة اليت هبا مكتب دسجيل

 وعوز له بناء على أسباب مقبولة الرتخيص هلا ابلتوقف يف  موان  حمددة وها يف طريقها إا  لك امليناء .
 ( 30مادة )

يقسسوم مكتسسب التسسسجيل املقسسدم إليسسه الطلسسب إبعسسالن بيسسالت الطلسسب يف لوحسسة اإلعسساللت ابملكتسسب املسسذكور . ويعمسسم علسسى 
البيسالت علسى نفقسة الطالسب يف صسحيفتني يسوميتني خسالل  سسة عشسر  مكادب التسجيل ابلدولة وينشر ملخصساُ مسن هسذه

 يوماُ من اتريخ اإلعالن سالف الذكر .
 ( 31مادة )

عوز لكل  ي مصلحة أن يعرتا على التسجيل خالل ستني يوماُ من اتريخ حصول النشر يف الصحف حسبما  -1
امليعسساد دون أن خيسسل  لسسك ابحلسسجمل يف املطالبسسة  هسسو مبسسني يف املسسادة السسسابقة ، وال يقبسسل االعسسرتاا بعسسد انقضسساء هسسذا

 ابلتعويض إن كان له حمل .
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وعلسسسى مكتسسسب التسسسسجيل دسسسدوين مجيسسسع البيسسسالت يف الصسسسحيفة املخصصسسسة للسسسسفينة يف السسسسجل اخلسسساص و لسسسك فسسسور  -2
 انقضاء امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة السابقة إ ا مل يقدم إليه خالل أي اعرتاا .

 ( 32مادة )
رتاا إا املكتسسسب السسسذي قسسسدم إليسسسه طلسسسب التسسسسجيل ، ويرتدسسسب علسسسى االعسسسرتاا وقسسسف التسسسسجيل وعلسسسى يسسسسلم االعسسس -1

املعرتا إقامة الدعوى أمام اةكمة املدنية اليت يقع يف دائر ا مكتب التسجيل و لك خالل مثانية أايم مسن اتريسخ 
مل يكن ، وعلى اةكمة أن ختطر مكتب  انقضاء امليعاد املنصوص عليه يف املادة السابقة وإال اعترب االعرتاا كأن

 التسجيل املختص فور إقامة الدعوى .
وحتدد اةكمة أقرب  لسة لنظر االعرتاا أو االعرتاضات مسع دكليسف املعسرتا إعسالن طالسب التسسجيل هبسا قبسل  -2

لسسى و سسه موعسسدها بثالاسسة أايم علسسى األقسسل ، وعلسسى اةكمسسة الفصسسل يف االعسسرتاا أو يف االعرتاضسسات  كسسم واحسسد ع
 السرعة ، ويكون حكمها يف هذا الشأن قابالُ لالستئناف خالل  سة عشر يوماُ من اتريخ صدوره .

وللمحكمسسسة أن دصسسسرح لطالسسسب التسسسسجيل ابسسسستغالل السسسسفينة مؤقتسسساُ بضسسسمان أو بغسسسري ضسسسمان ويف هسسسذه احلالسسسة دصسسسدر أمسسسراُ  
 ملكتب التسجيل إبعطائه فوراُ شهادة مؤقتة .

 ( 33مادة )
بعسسد أخسسذ رأي اإلدارة أن يصسسدر شسسهادة دسسسجيل مؤقتسسة دكسسون  –كتسسب التسسسجيل السسذي قسسدم إليسسه طلسسب التسسسجيل عسسوز مل

لفذة املفعول لرحلة واحدة ملدة ستة أشهر إ ا رأى إمكان استيفاء أو استكمال املستندات املقدمة من الطالسب فيمسا بعسد 
. 

 ( 34مادة )
لسه االعسرتاا أو أقيمست السدعوى بشسأنه بعسد انقضساء ميعاديهمسسا  إ ا مل يقسدم ملكتسب التسسجيل أي اعسرتاا أو قسدم -1

أو صسسدر حكسسم بسسرفض هسسذه السسدعوى قسسام املكتسسب املسسذكور بتسسسليم مالسسك السسسفينة شسسهادة ابلتسسسجيل مشسستملة علسسى 
مجيع البيالت املدونة يف الصحيفة املخصصة للسفينة يف سجل السفن وكذلك إشسارة النسداء الالسسلكا العائسد هلسا 

. 
االحتفسساهب هبسسذه الشسسهادة يف السسسفينة لتقسسدبها إا اإلدارة أو مكادسسب التسسسجيل كلمسسا وصسسلت السسسفينة إا وعسسب  -2

 ميناء يف الدولة و لك لإلطالع عليها .
 ويصدر الوزير قراراُ بنمو ج شهادة التسجيل . -3

 ( 35مادة )
سسسجيل بسسدالُ منهسسا إ ا فقسسدت شسسهادة التسسسجيل أو هلكسست أو دلفسست فيصسسدر مكتسسب التسسسجيل املخسستص شسسهادة د -1

 بناء على طلب مالك السفينة بعد التثبت من فقدها أو هالكها أو دلفها .
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فسسإ ا فقسسدت الشسسهادة أو هلكسست أو دلفسست والسسسفينة يف اخلسسارج كسسان للمالسسك أو ا هسسز أو السسرابن احلسسجمل يف احلصسسول  -2
هسسذا الرتخسسيص للمسسدة ( علسسى أن يسسسري 29مسسن أقسسرب قنصسسلية للدولسسة علسسى دسسرخيص مؤقسست وفقسساُ ألحكسسام املسسادة )

الالزمة الستكمال السفينة رحلتها  سب خ  سريها املبني يف  دوهلا أو لعود ا إا ميناء التسجيل أيهما أقرب 
. 

 ( 36مادة )
على مالك السفينة أو جمهزهسا أو راباسا أن يبلست كتابسة أقسرب مكتسب دسسجيل يف مسوان  الدولسة أو أقسرب قنصسلية للدولسة إ ا  

يف اخلسسارج عسسن أي دغيسسري يلسسزم إ سسراؤه يف بيسسالت شسسهادة التسسسجيل و لسسك خسسالل االاسسني يومسسا مسسن  اتريسسخ كانسست السسسفينة 
التغيسسري ويرفسسجمل بسسه املسسستندات الالزمسسة إلابسسات صسسحة البيسسالت اجلديسسدة ودؤشسسر هسسذه اجلهسسات علسسى شسسهادة التسسسجيل ابلتغيسسري 

التغيسسري للتأشسسري بسسه يف صسسحيفة السسسفينة بسسسجل املطلسسوب وعليهسسا أن ختطسسر فسسوراُ مكتسسب التسسسجيل املخسستص  صسسول  لسسك 
 السفن .

 ( 37مادة )
عب التأشري يف صحيفة التسجيل اخلاصة ابلسفينة بكل دعوى يكسون موضسوعها حقسا عينيساُ عليهسا وعلسى املسدعا  -1

أن خيطسسسسر مكتسسسسب التسسسسسجيل املخسسسستص فسسسسوراُ إبقامسسسسة السسسسدعوى إل سسسسراء التأشسسسسري املسسسسذكور ، وكسسسسذلك عسسسسب التأشسسسسري يف  
 التسجيل ابحلكم الصادر يف الدعوى. صحيفة

 ودشطب القيود اخلاصة ابحلقوق والدعاوى العينية يناء على ادفاق  وي الشأن أو مبقتضى حكم ابت  -2
 شهادة دفيد حصول الشطب . –بدون رسوم  –ويسلم طالب الشطب  -3

 ( 38مادة )
ب على املالك أو ا هز أو السرابن إ ا غرقت السفينة أو احرتقت أو كسرت أو استوا عليها العدو أو هلكت و  -1

 إبالغ مكتب التسجيل خالل االاني يوماُ من اتريخ احلادث ورد شهادة التسجيل إليه إ ا كان  لك  كناُ .
وإ ا انتقلت ملكية السفينة أل نيب أو فقدت  نسيتها و ب إبالغ اجلهة املذكورة يف امليعاد املشار إليه يف الفقرة  -2

ة التسجيل ألبها . فإ ا حدث  لك والسفينة يف اخلسارج سسلمت شسهادة التسسجيل إا أقسرب السابقة وإعادة شهاد
 قنصلية للدولة لردها إا مكتب التسجيل املختص .

 ويقوم مكتب التسجيل يف هذه احلاالت بشطب دسجيل السفينة من سجل السفن . -3
 ( 39مادة )

امسسسا مسسن اتريسسسخ الشسسسطب مبكتسسسب التسسسسجيل إ ا شسسطب دسسسسجيل سسسسفينة حفظسسست مسسستندا ا ملسسسدة  سسسسة وعشسسسرين ع -1
 املختص ، أما السفن فتحفظ بصفة دائمة .

 ودعني بقرار من الوزير إ راءات احلفظ واجلهة اليت دقوم به .  -2
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 ( 40مادة )
لكل  ي مصلحة احلجمل يف أن يطلسب احلصسول علسى شسهادة مسن مكتسب التسسجيل املخستص مشستملة علسى البيسالت السواردة 

 داء الرسم املقرر .يف سجل السفن يعد أ
 ( 41مادة )

 عب على مالك السفينة بعد أن يقوم بتنفيذ اإل راءات اآلدية : -1
 كتابة اسم السفينة وميناء دسجيلها على مقدمها ومؤخرها من اجلانبني . -أ
 حفر رقم دسجيل السفينة ومحولتها الصافية املسجلة على كرب عوارا السفينة . -ب
 ومؤخرها . ودكون كتابة األمساء واألرقام ابحلروف العربية والالدينية . حفر غاط  السفينة على مقدمها -ج
( 18( مسن املسادة )3وعسوز للسوزير أن ال خيضسع السسفن واملنشسآت السيت دسسجل بنساء علسى طلسب مالكهسا طبقساُ للفقسرة ) -2

 لكل أو بعض هذه اإل راءات .   
 ( 42مادة ) 

قسسانون رسسسم أويل مقسسداره أربعسسة دراهسسم ونصسسف عسسن كسسل طسسن يسسستحجمل عسسن دسسسجيل السسسفينة مبو سسب أحكسسام هسسذا ال -1
 صاف من محولة السفينة . 

 ويف مجيع األحوال ال عوز أن يتجاوز احلد األقصى للرسم عشرة آالف درهم . -2
 ( 43مادة )

 دفرا على كل سفينة مسجلة وفقاُ ألحكام هذا القانون ضريبة سنوية مقدارها دراان عن الطن الصايف ، ودستحجمل هذه
الضريبة اعتباراُ من أول يناير من كل عام ، فإ ا كانت السفينة قد سجلت يف وقت الحسجمل اسستحقت الضسريبة بنسسبة املسدة 

 ديسمرب من السنة  ا ا . 31الواقعة بني اتريخ التسجيل و 
 ( 44مادة )

عقسسوبتني كسسل مسسن يعاقسسب ابحلسسب  مسسدة ال جتسساوز سسسنة وبغرامسسة ال دزيسسد علسسى  سسسني ألسسف درهسسم أو إبحسسدى هسسادني ال -1
 سري حتت علم الدولة سفينة غري مسجلة وفقاُ ألحكام هذا القانون .

 وعوز فضالُ عن  لك احلكم مبصادرة السفينة . -2
 ( 45مادة )

يعاقب ابحلب  مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال دزيد على  سني ألف درهم أو إبحدى هادني العقوبتني كل مسن سسري سسفينة 
 جيلها .بطل   مفعول شهادة دس
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 ( 46مادة )
مسسع عسسدم اإلخسسالل أبيسسة عقوبسسة أشسسد يسسنص عليهسسا قسسانون العقسسوابت يعاقسسب ابلعقوبسسة املنصسسوص عليهسسا يف املسسادة السسسابقة كسسل 

( مسسن املسسادة 1مالسسك أو جمهسسز أو رابن أخفسسى أو شسسوه أو طمسس  أو حمسسا أي بيسسان مسسن البيسسالت املنصسسوص عليهسسا يف الفقسسرة )
(41.) 

 ( 47مادة )
 ب  مدة ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز  سة وعشرين ألف درهم أو إبحدى هادني العقوبتني:يعاقب ابحل

مالك السفينة أو املسؤول عن دسجيلها  سسب األحسوال السذي ال يطلسب دسسجيلها خسالل امليعساد املنصسوص عليسه  -أ
 قت خالهلا ملا ورد ابملادة املذكورة .( وكذلك املالك أو من بثله قانولُ الذي يستعمل الرتخيص املؤ 29يف املادة )

 ( .36مالك السفينة أو من بثله قانولُ الذي ال يطلب قيد التعديالت والتغيريات وفقاُ للمادة ) -ب
 ( .38مالك السفينة أو من بثله قانولُ الذي ال يطلب شطب التسجيل يف األحوال املذكورة يف املادة ) -ج
 ( .26اردة يف املادة )كل أ نيب خيالف األحكام الو   -د 

 ( 48مادة )
مسع عسدم اإلخسالل أبيسة عقوبسة أشسد يسنص عليهسا قسسانون العقسوابت يعاقسب ابحلسب  مسدة ال دزيسد علسى سسنة وبغرامسة ال جتسساوز 
 سسسني ألسسف درهسسم أو إبحسسدى هسسادني العقسسوبتني مالسسك السسسفينة أو راباسسا أو وكيسسل مالكهسسا السسذي يسسديل ببيسسالت كا بسسة مسسن 

 ى دسجيل للسفينة أو االحتفاهب هبذا التسجيل على خالف أحكام هذا القانون .أ ل احلصول عل
 ( 49مادة )
 ( . 24( من املادة )2يعاقب بغرامة ال جتاوز ألف درهم كل من خيالف حكم الفقرة )

 الفصل الثالث 
 الرقابة على السفن وواثئقها 

 ( 50مادة )
رخيص ابملالحة وإ ا كانت دقوم بنقل األشسخاص و سب عب على كل سفينة مسجلة يف الدولة أن حتصل على د -1

 أن حتصل أيضاُ على شهادة ابلسالمة .
ويصدر بشروط من  الرتخيص والشهادة الئحة دراعى فيها أحكام االدفاقيسات الدوليسة اخلاصسة بسسالمة األرواح يف  -2

لك األحكام الواردة يف هسذا البحار وخطوط الشحن وغريها من االدفاقيات الدولية املصادق عليها من الدولة وكذ
 الفصل .

 ( 15مادة )
 بن  درخيص السالمة بناء على طلب يقدم إا اإلدارة . -1
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 ودبني الالئحة البيالت اليت عب  كرها يف الطلب واألوراق اليت درفجمل به . -2
 ( 52مادة )

ا للمالحسة ودسوافر سسائر ال بن  درخيص املالحة وشهادة السسالمة إال بعسد معاينسة السسفينة والتحقسجمل مسن صسالحيته -1
الشسسروط السسيت دتطلبهسسا األنظمسسة واللسسوائ  واالدفاقيسسات الدوليسسة املصسسادق عليهسسا ويسسذكر يف الرتخسسيص احلسسد األقصسسى 

 للحمولة وعدد األشخاص الذين عوز للسفينة نقلهم مبا يف  لك طاقمها .
يسسسدة فيمسسسا يتعلسسسجمل أب سسسزاء وإ ا كانسسست السسسسفينة مقيسسسدة لسسسدى إحسسسدى هيئسسسات التصسسسنيف أعفيسسست مسسسن كسسسل معاينسسسة  د -2

السسسفينة السسيت كانسست حمسسالُ لرقابسسة هسسذه اهليئسسة وحتسسدد كيفيسسة إ سسراء املعاينسسة املشسسار إليهسسا يف الفقسسرة األوا ، كمسسا دعسسني 
 هيئات التصنيف اليت دكون شهاد ا معتمدة يف الدولة .

 ( 53مادة )
واحدة قابلة للتجديد ملسدد  االسة ويقسدم يكون كل من درخيص املالحة وشهادة السالمة ساري املفعول ملدة سنة  -1

 طلب التجديد ابلكيفية ويف املواعيد اليت دبينها الالئحة .
ويف مجيع األحوال عب أن دظل شروط من  الرتخسيص وشسهادة السسالمة متسوافرة يف السسفينة طسوال مسدة سسراياما  -2

. 
ها للخطسسسر أو أ ريسسست فيهسسسا فسسسإ ا حسسسدث خسسسالل مسسسدة الرتخسسسيص أن أصسسسيبت السسسسفينة بتلسسسف مسسسن شسسسأنه أن يعرضسسس -3

دغيسسسريات  وهريسسسة و سسسب علسسسى السسسرابن إخطسسسار إدارة التفتسسسيش البحسسسري فسسسوراُ لتسسسأمر بوقسسسف العمسسسل برتخسسسيص املالحسسسة 
 وشهادة السالمة ، وال عوز إعادة العمل هبما إال بعد إ راء معاينة  ديدة .

 ( 54مادة )
د مفعوهلسا  كسم القسانون إا أن دسدخل السسفينة أول مينساء يف إ ا انتهت مدة الرتخيص أو الشهادة أاناء رحلة السفينة امتس

 وعلى أية حال ال متتد مدة الرتخيص والشهادة ألكثر من ستني يوماُ . –الدولة أو أول ميناء أ نيب فيه قنصل هلا 
 ( 55مادة )

ا اقتضسسى األمسسر  لسسك ، عسسوز إ سسراء معاينسسة السسسفينة واحلصسسول علسسى دسسرخيص املالحسسة وشسسهادة السسسالمة مسسن مينسساء أ نسسيب إ 
ويقسسوم بسسذلك قنصسسل الدولسسة فيهسسا بعسسد االسسستعانة إبحسسدى هيئسسات التصسسنيف املعتمسسدة فسسإ ا مل يو سسد قنصسسل للدولسسة ابملينسساء 
املذكور أو و د ومل دو د فيسه إحسدى هيئسات التصسنيف املعتمسدة  ساز أن دقسوم ابملعاينسة ومسن  الرتخسيص والشسهادة اإلدارة 

ناء األ نيب ويف مجيع األحوال على رابن السفينة أن يقسدم الرتخسيص والشسهادة وفقساُ ألحكسام هسذه البحرية املختصة يف املي
 املادة إا إدارة التفتيش البحري و لك مبجرد وصول السفينة إا ميناء يف الدولة .
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 ( 56مادة )
ابملالحسة للقيسام برحلسة معينسة و لسك عوز إلدارة التفتيش البحري أو لقنصسل الدولسة يف اخلسارج مسن  السسفينة درخيصسا مؤقتساُ 

 يف حالة الضرورة.
 ( 57مادة )

ال عوز ألية سفينة أ نبية أن دبحر من موان  الدولة أو أن متر يف مياهها اإلقليمية إال إ ا كانت حتمسل درخيصساُ ابملالحسة 
وخطسسوط الشسسحن ، وغريهسسا مسسن وشسسهادة ابلسسسالمة طبقسساُ ألحكسسام االدفاقيسسات الدوليسسة اخلاصسسة بسسسالمة األرواح يف البحسسار 

 االدفاقيات الدولية املصادق عليها .
 ( 58مادة )

إلدارة التفتيش البحري يف كل وقت أن دباشر يف كل ميناء من موان  الدولة الرقابة والتفتيش على السفن الوطنية  -1
 وكذلك على السفن األ نبية اليت دو د أو متر يف املياه اإلقليمية للدولة .

الرقابسسة فيمسسا يتعلسسجمل ابلسسسفن الوطنيسسة التحقسسجمل مسسن دسسسجيل السسسفينة وحصسسوهلا علسسى دسسرخيص املالحسسة  ودتنسساول هسسذه -2
وشسسسهادة السسسسالمة وصسسسالحية اآلالت للعمسسسل ووسسسسائل صسسسيانتها ودسسسوافر الشسسسروط النظاميسسسة املتعلقسسسة بعسسسدد املالحسسسني 

ومراعاة خطوط الشحن واألصول ومؤهال م ومراعاة العدد املسموح به من الركاب وكفاية أدوات النجاة واإلنقا  
 الفنية لشحن البضائع يف السفينة أو على سطحها .

ومتسسن  إدارة التفتسسيش البحسسري بعسسد التحقسسجمل  سسا دقسسدم شسسهادة سسسفر للسسسفينة عنسسد بسسدء كسسل رحلسسة وال عسسوز أن دبحسسر  -3
 السفينة يف أية حال  قبل احلصول على هذه الشهادة .

لرقابسسة التحقسسجمل مسسن دسسوافر الشسسروط املنصسسوص عليهسسا يف االدفاقيسسات الدوليسسة وفيمسسا يتعلسسجمل ابلسسسفن األ نبيسسة دتنسساول ا -4
 املتعلقة بسالمة األرواح يف البحار وخطوط الشحن وغريها من االدفاقيات الدولية املصادق عليها.

 ويراعى بقدر اإلمكان يف إ راء الرقابة والتفتيش جتنب دعطيل العمليات التجارية اليت دقوم هبا السفينة . -5
 ( 59ادة )م

لرئي  إدارة التفتيش البحري أو من يقسوم مقامسه يف املينساء السذي دو سد بسه السسفينة أن همسر مبنعهسا مسن السسفر إ ا مل دتسوافر 
الشسسروط املبينسسسة ابملسسادة السسسسابقة كلهسسسا أو بعضسسها ولسسسه أن همسسسر إبلغسساء املنسسسع والتصسسري  هلسسسا ابلسسسسفر عنسسد اسسسستيفائها الشسسسروط 

 املذكورة .
 ( 60مادة )

لقناصسسسل الدولسسسة يف اخلسسسارج ابلنسسسسبة للسسسسفن الوطنيسسسة وملنسسسدوي إدارة التفتسسسيش البحسسسري يف دوائسسسر اختصاصسسسهم حسسسجمل  -1
الصعود إا السفن للتفتيش عليها والتحقجمل من دوافر الشروط وو ود الواثئجمل اليت يتطلبهسا هسذا القسانون واالطسالع 

 عليها .
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 ابلسفينة ودودع صور منها لدى السلطات املختصة . وددون أعماهلم يف حماضر دسجل بدفرت اليومية اخلاص -2
 ( 61مادة )

القرارات الصادرة برفض من  درخيص املالحة أو شسهادة السسالمة أو مبنسع السسفينة مسن السسفر أو إبلغساء هسذا املنسع  -1
 أو التصسسري  بسسه إا السسرابن فسسور –عسسب أن دكسسون مسسسببة ودبلسست قسسرارات السسرفض إا الطالسسب وقسسرارات منسسع السسسفر 

 صدورها .
عسسوز لسسذوي الشسسأن السستظلم مسسن القسسرارات املسسذكورة إا السسوزير خسسالل عشسسرة أايم مسسن اتريسسخ دبليسست القسسرار ، وعسسب أن  -2

 يصدر قراره يف التظلم خالل عشرة أايم من اتريخ دقدمي التظلم إليه وإال اعترب التظلم مقبوالُ .
 ( 62ماد )

دمة الطبية وفقاُ لالئحسة دصسدر مسن السوزير بعسد أخسذ رأي وزيسر الصسحة عب أن دتوافر يف كل سفينة الشروط الصحية واخل
 و لك مبراعاة أحكام االدفاقيات الدولية املصادق عليها يف هذا الشأن .

 (63مادة )
 عب أحيتفظ يف كل سفينة مسجلة يف أحد موان  الدولة ابلواثئجمل اآلدية :

 شهادة التسجيل . -أ
 درخيص املالحة .  -ب
 شهادة السالمة . -ج
 دفرت اليومية .    -د  
 دفرت املالحني ودفرت اآلالت .   -هس
 اجلوازات والرتاخيص اخلاصة ابلرابن واملالحني . -و
 دصري  السفر والشهادة الصحية .      -ز
 بيان بشحنة السفينة مؤشراُ عليه من مكتب اجلمرا املختص . -ح
 إيصال دفع رسوم امليناء .   -ط
 ذا القانون واللوائ  والقرارات الصادرة دنفيذاُ له .الواثئجمل األخرى اليت يتطلبها ه -ي

 ( 64مادة )
 يعاقب ابحلب  مدة ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز  سة وعشرين ألف درهم أو إبحدى هادني العقوبتني : 

 مالك السفينة أو من بثله قانولُ الذي ال حيصل على درخيص املالحة وشهادة السالمة . -أ
ال خيطسر إدارة التفتسيش البحسري ابلتلسف أو التغيسري السذي حسدث ابلسسفينة وفقساُ حلكسم الفقسرة الثالثسة مسن الرابن السذي  -ب

 ( من هذا القانون .52املادة )



 القانون التجاري البحري وتعديالته   

( مسن هسذا القسانون 58رابن السفينة إ ا أ رت دون احلصول على شهادة السفر وفقاُ حلكم الفقرة الثالثة مسن املسادة ) -ج  
. 
 أ رت رغم صدور قرار مبنعها من السفر . رابن السفينة إ ا  -د

 ( من هذا القانون .63هس  رابن السفينة اليت ال دو د هبا األوراق والواثئجمل املنصوص عليها يف املادة )
 ( 65مادة )

 يعاقب ابحلب  مدة ال جتاوز شهر وبغرامة ال جتاوز  سة آالف درهم أو إبحدى هادني العقوبتني :  
   والقرارات اخلاصة بتنظيم العمل داخل موان  الدولة وقواعد املالحة يف املياه اإلقليمية  كل من خيالف اللوائ -أ
 كل من يتسبب يف إعاقة عمل املوظفني املكلفني ابلتفتيش على السفينة . -ب
 ن ( من هذا القانو 62جمهز ورابن السفينة اليت ال دتوافر فيها اخلدمات الطبية والصحية املشار إليها يف املا ة ) -ج

 الفصل الرابع 
 امللكية واحلقوق العينية على السفينة 

 الفرع األول 
 أحكام عامة 

 ( 66مادة )
مجيع التصرفات اليت يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء امللكية على سفينة أو غريه من احلقوق العينيسة أن  -1

 دتم بورقة رمسية وإال كانت ابطلة .
أ نسسيب و سب حتريرهسسا أمسسام قنصسل الدولسسة فيسسه أو أمسام املوظسسف اةلسسا املخسستص فسإ ا وقعسست هسسذه التصسرفات يف بلسسد  -2

 عند عدم و ود القنصل .
وال دكسسسون التصسسسرفات املسسسذكورة لفسسسذة بسسسني املتعاقسسسدين أو ابلنسسسسبة إا غسسسريهم مسسسا مل دشسسسهر يف سسسسجل السسسسفن طبقسسساُ  -3

 لعوضاع املقررة يف القانون . 
 ( 67مادة )

 ينة مكتوابُ وإال كان ابطالُ ، ويسري هذا احلكم على كل دعديل للعقد .يضمن أن يكون عقد بناء السف -1
ودبقى ملكية السفينة للباين وال دنتقل إا طالب البناء إال بقبوله دسلمها بعد جتربتها ما مل يو د ادفاق على غسري  -2

  لك .
 ( 68مادة )

 سفينة بعد جتربتها .يضمن الباين خلو السفينة من العيوب اخلفية ولو قبل املشرتي دسلم ال -1
 وال دسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعا . -2
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 دعوى ضمان العيوب اخلفية مبضا سنة من وقت العلم ابلعيب . -أ
 دعوى ضمان العيوب اخلفية وغريها من دعاوى الضمان مبضا سنتني من وقت دسليم السفينة . -ب
 ( 69مادة )

بتفكيكها قبل الوفاء جبميع االلتزامسات املسستحقة للدولسة يف شسأاا ال عوز ملالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو يقوم  -1
 ،فإ ا كانت السفينة املذكورة مثقلة برهن دعني كذلك احلصول على موافقة املر ن .

 وكل بيع خمالفاُ حلكم الفقرة السابقة يكون ابطالُ . -2
 ( 70مادة )

 طر اإلدارة بذلك كتابة وعليها إبالغ اجلهات    على مالك السفينة الوطنية الذي يرغب يف بيعها أل نيب أن خي -1
 املعينة خالل  سة عشر يوماُ من اتريخ إخطارها ، وهلذه اجلهات خالل  سة وأربعني يوماُ من اتريخ إبالغه      
 أن دقرر شراء السفينة بثمن حيدد رضاء وإال  از ملالكها أن يبيعها أل نيب .      

أل نسسيب دون اسسستيفاء اإل سسراءات املنصسسوص علبهسسا يف الفقسسرة السسسابقة أو ص البيسسع بسسثمن وإ ا بيعسست السسسفينة الوطنيسسة  -2
مساو أو أقل من الثمن الذي عرضته اجلهات املشار إليها كان البيع ابطالُ ، ويعاقب البسائع بغرامسة ال جتساوز قيمسة 

 السفينة وقت البيع مع  واز احلكم مبصادر ا .
 ( 71مادة )

الوطنيسسسة السسسذي يرغسسسب يف دفكيكهسسسا أن خيطسسسر اإلدارة بسسسذلك كتابسسسة ، وال عسسسوز أن يشسسسرع يف علسسسى مالسسسك السسسسفينة  -1
دفكيكها إال بعد احلصول على درخيص منهسا بسذلك ، فسإ ا انقضست مسدة  سسة وأربعسني يومساُ علسى اإلخطسار دون 

 أن دبدي اإلدارة رأيها اعترب الرتخيص  نوحاُ . 
 بقة بغرامة ال جتاوز مائة ألف درهم .ويعاقب كل من خيالف أحكام الفقرة السا -2

 (72مادة )
إ ا ص بيسع السسفينة لشسسخص يتمتسع جبنسسسية الدولسة و سسب عليسه أن حيصسل علسسى شسهادة دسسسجيل  ديسدة وفقسساُ ألحكسام هسسذا 
القانون ، فإ ا ص بيعها أل نيب أو  رى دفكيكها و ب على املالك السابجمل أن يعيد إا اإلدارة شهادة التسجيل وكسذلك 

 صة النداء الالسلكا اخلاصة هبا .رخ
 الفرع الثاين 

 يف امللكية الشائعة 
 ( 73مادة )
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إ ا دعسسدد مسسالكو السسسفينة كانسست ملكيسستهم هلسسا علسسى الشسسيوع ، ويتبسسع رأي األغلبيسسة يف كسسل مسسا يتعلسسجمل مبصسسلحتهم املشسسرتكة ، 
ينة مسا مل يسنص القسانون أو يتفسجمل املسالكون ودتوافر األغلبيسة مبوافقسة املسالكني احلسائزين علسى أكثسر مسن نصسف احلصسص يف السسف

 على أغلبية أخرى .
 ( 74مادة )

يسأل كل مالك على الشيوع عن االلتزامات الناشئة عن السفينة بنسبة حصته فيها ،وإ ا مل يوافجمل علسى عمسل ص ابألغلبيسة 
احلصسة علسيهم بنسسبة حصصسهم يف املشار إليها يف املادة السابقة فله أن يتخلى عسن حصسته للمسالكني اآلخسرين ودسوزع هسذه 

 السفينة ، ويف هذه احلالة دربأ  مة املتخلا من االلتزامات الناشئة عن العمل الذي ص دون موافقته.
 ( 75مادة )

( أن يعهسد إبدارة السسفينة إا مسدير واحسد أو أكثسر وعسوز أن 73عسوز مبوافقسة األغلبيسة املنصسوص عليهسا يف املسادة ) -1
 لكني أو من غريهم .يكون املدير من املا

 وإ ا مل يعني مدير للسفينة كانت اإلدارة من حجمل املالكني جمتمعني . -2
وللمدير أن يقوم جبميع أعمال اإلدارة املعتادة وهسو بثسل املسالكني أمسام القضساء يف كسل مسا يتعلسجمل هبسذه األعمسال وال  -3

( وال حيسستج هبسسذا القسسرار 73يهسسا يف املسسادة )عسوز دقييسسد سسسلطاده إال بقسسرار كتسساي يكسسون صسسادراُ ابألغلبيسسة املنصسسوص عل
 على الغري إال من اتريخ شهره يف سجل السفن .

وال عوز للمدير بيسع السسفينة أو درديسب رهسن أتميس  أو أي حسجمل عيس  آخسر عليهسا إال بتفسويض خساص وفقساُ للمسادة  -4
 ( سالفة الذكر .73)
 ( 76مادة )

 لسسك ال عسسوز لسسه أن يرهنهسسا إال مبوافقسسة األغلبيسسة املنصسسوص لكسسل مالسسك علسسى الشسسيوع أن يتصسسرف يف حصسسته . ومسسع  -1
 ( .73عنها يف املادة )

وإ ا كسسان مسسن شسسأن هسسذا التصسسرف أن دفقسسد السسسفينة  نسسسية الدولسسة فسسال يصسس  هسسذا التصسسرف إال بعسسد موافقسسة مجيسسع  -2
 ( .70الشركاء وادباع األحكام املقررة يف املادة )

 ( 77مادة )
لشسسيوع حصسسته يف السسسفينة و سسب علسسى املشسسرتي أن خيطسسر املسسالكني اآلخسسرين بسسذلك ، إ ا ابع أحسسد املسسالكني علسسى ا -1

ولكل مالسك خسالل  سسة عشسر يومساُ         مسن اتريسخ اإلخطسار أن يسسرتد احلصسة املباعسة بشسرط أن يسدفع السثمن 
 واملصاريف خالل دلك املدة .

 كل من البائع واملشرتي .ويكون طلب االسرتداد بكتاب مسجل مع علم الوصول يو هه الطالب إا   -2
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وإ ا طلسسسب االسسسسرتداد أكثسسسر مسسسن شسسسريك مالسسسك قسسسسمت احلصسسسة املبيعسسسة بسسسني طالسسسب االسسسسرتداد بنسسسسبة حصصسسسهم يف  -3
 امللكية .

 وال دسري األحكام السابقة على احلصة اليت دباع بطريجمل املزاد العل  . -4
 ( 78مادة )

ية املختصسسة أن أت ن ببيسسع السسسفينة كلهسسا العلسس  إ ا طلسسب ( ال عسسوز للجهسسة القضسسائ76مسسع عسسدم اإلخسسالل أبحكسسام املسسادة )
أحد مالكها  لك إال مبوافقة من بلكون أكثر من نصفها ما مل يو د ادفاق كتساي علسى خسالف  لسك، ودسسري علسى هسذا 

 البيع اإل راءات املقررة لبيع السفينة  رباُ 
 الفرع الثالث 

 في سفن الدولة 
 ( 79مادة )

 ع على السفن اليت متلكها أو دستغلها أو دديرها الدولة أو إحدى هيئا ا أو مؤسسا ا العامة .دسري أحكام هذا الفر 
 ( 80مادة )

دسسسري أحكسسام االختصسساص وإ سسراءات التقاضسسا وقواعسسد املسسسؤولية وااللتزامسسات السسيت دطبسسجمل علسسى السسسفن التجاريسسة اخلاصسسة 
 وشحنا ا و لك ابلنسبة إا ما هيت :

  متلكها أو دستغلها أو دديرها الدولة أو إحدى هيئا ا أو مؤسسا ا العامة .السفن التجارية اليت -أ
الدعاوى املو هة إا الدولة أو إحدى هيئا ا أو مؤسسا ا العامة يف شأن السفن التجارية اليت متلكها أو دسستغلها  -ب

 أو دديرها . 
 ودنقلها إحدى السفن التجارية األ نبية .الشحنات اليت متلكها الدولة أو إحدى هيئا ا أو مؤسسا ا العامة  -ج
الشسسحنات أو األشسسخاص السسذين دسسنقلهم الدولسسة أو إحسسدى هيئا سسا أو مؤسسسسا ا العامسسة علسسى السسسفن التجاريسسة السسيت   -د

 متلكها أو دستغلها أو دديرها .
 مجيع املطالبات املتعلقة ابستغالل السفن املشار إليها يف البنود ) أ ( . ) ب ( . ) ج ( . -ه

 ( 81دة )ما
 ال دسري أحكام املادة السابقة على ما هيت : -1
 السفن احلربية . -أ
السفن احلكومية غري احلربية اليت متلكها أو دستغلها أو دديرها الدولة أو إحدى هيئا ا أو مؤسسا ا العامة ودكسون  -ب

 خمصصة للخدمة العامة وقت نشوء احلجمل املطالب له أو االلتزام املرتدب عليها .
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وز أن دكسسسون السسسسفن املشسسسار إليهسسسا يف البنسسسدين ) أ ( ، ) ب ( حمسسسالُ للضسسسب  أو احلجسسسز أو االحتجسسساز وال أن وال عسسس  -2
 يكون حمالُ ألي إ راء قضائا آخر .

 ( 82مادة )
استثناء من أحكام املسادة السسابقة ال عسوز للدولسة أو هيئا سا أو مؤسسسا ا العامسة السيت متلسك السسفينة أو دسديرها التمسسك 

 ة حصانة إ ا دقدم  وو الشأن يف أي من احلاالت التالية مبطالبا م أمام اةاكم املختصة يف الدولة :بقاعد
 الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغريه من حوادث املالحة . -أ
 الدعاوى الناشئة عن أعمال املساعدة واإلنقا  وعن اخلسائر البحرية املشرتكة . -ب

 ت والتوريدات وغريها من العقود اخلاصة اليت دربم متعلقة ابلسفينة .الدعاوى الناشئة عن اإلصالحا -ج
مجيع الدعاوى املتعلقسة ابلشسحنات السيت متلكهسا الدولسة أو إحسدى هيئا سا أو مؤسسسا ا العامسة واملنقولسة علسى السسفن  -د

 املذكورة .
 ( 83مادة )

البتهسسا قضسسائياُ وفقسساُ ألحكسسام هسسذا الفسسرع حسسجمل التمسسسك للدولسسة وهليئا سسا ومؤسسسسا ا العامسسة ، يف األحسسوال السسيت عسسوز فيهسسا مط
جبميسسسع أو سسسه السسسدفاع والسسسدفوع وأحكسسسام عسسسدم مسسسساع السسسدعوى وحتديسسسد املسسسسؤولية السسسيت عسسسوز لسسسذوي الشسسسأن يف السسسسفن اخلاصسسسة 

 التمسك هبا .
 الباب الثاني 

 حقوق االمتياز والرهن والحجز على السفينة 
 ( 84مادة )

 ها ديولُ  تازة على السفينة :دكون الديون اآلدية دون غري 
املصاريف القضائية اليت أنفقت حلفظ السفينة وبيعها ودوزيع مثنها كذلك رسوم التحميل واملنائر واملوان  وغريها من  -أ

الرسسوم والضسرائب مسن النسوع  ادسه ورسسوم اإلرشساد والتعويضسات عسن األضسرار السيت دلحسجمل منشسآت املسوان  واألحسسواا 
يف رفسسع عوائسسجمل املالحسسة السسيت أحسسداتها السسسفينة ومصسساريف القطسسر والصسسيانة مسسن وقسست دخسسول وطسسرق املالحسسة ومصسسار 
 السفينة يف آخر ميناء

 الديون الناشئة عن عقد عمل الرابن والبحارة وغريهم  ن يردبطون بعقد عمل  ري على السفينة . -ب
 ة املشرتكة .املكافآت املستحقة عن املساعدة واإلنقا  وحصة السفينة يف اخلسائر البحري -ج
التعويضسسات املسسستحقة عسسن التصسسادم وغسسريه مسسن حسسوادث املالحسسة ، والتعويضسسات عسسن اإلصسساابت البدنيسسة السسيت حتسسدث  -د

 للركاب والطاقم ، والتعويضات عن هالا أو دلف البضائع واألمتعة .
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سسفينة يف حسدود سسلطاده الديون الناشئة عن العقود اليت يربمها الرابن والعمليات اليت عريهسا خسارج مينساء دسسجيل ال -ه
القانونية حلا ة فعلية دقتضسيها صسيانة السسفينة أو متابعسة السسفر سسواء أكسان السرابن مالكساُ للسسفينة أم غسري مالسك هلسا 
وسسسواء أكسسان السسدين مسسستحقاُ لسسه أم ملتعهسسدي التوريسسد أو املقرضسسني أو األشسسخاص السسذين قسساموا إبصسسالح السسسفينة أو 

 غريهم من املتعاقدين .
 والضرر املو بان لتعويض مستأ ري السفينة . العطل -و
جمموع أقساط التأمني املعقود على  سم السفينة وعتادها وأ هز ا املستحقة عن آخر رحلة مؤمن عليها فيمسا لسو    -ز

كسسان التسسأمني معقسسوداُ للرحلسسة أو آلخسسر مسسدة التسسأمني إ ا كسسان التسسأمني معقسسوداُ أل سسل معسسني علسسى أال عسساوز ا مسسوع يف 
 ني أقساط سنة واحدة .احلالت

 ( 85مادة )
ال ختضع حقوق االمتياز ألي إ راء شكلا أو ألي شسرط خساص ابإلابسات فيمسا عسدا األحسوال السيت حيسدد هلسا القسانون اختسا  

 إ راءات خاصة أو أو ه إابات معينة .
 ( 86مادة )

اخلاصسة ابلرحلسة السيت نشسأ خالهلسا  درتدب حقوق االمتياز املنصوص علبها يف هذا القانون علسى السسفينة وأ سرة النقسل -1
 الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأ رة النقل املكتسبة منذ بدء الرحلة.

( علسسى أ سسور النقسسل املسسستحقة عسسن مجيسسع 84( مسسن املسسادة )1ومسسع  لسسك برتدسسب االمتيسساز املنصسسوص عليسسه يف البنسسد )  -2
 الرحالت اليت دتم خالل عقد عمل واحد .

 من السفينة وأ رة النقل ما هيت :ويعترب من ملحقات كل   -3
التعويضات املستحقة للمالك عن األضرار املادية اليت حلقت ابلسفينة ومل يتم إصالحها أو عن خسسارة أ سرة النقسل  -أ

. 
التعويضسسات املسسستحقة للمالسسك عسسن اخلسسسائر البحريسسة املشسسرتكة إ ا نشسسأت عسسن أضسسرار ماديسسة حلقسست ابلسسسفينة ومل يسستم  -ب

 ة أ رة النقل .إصالحها أو عن خسار 
املكافآت املستحقة للمالك عسن أعمسال املسساعدة أو اإلنقسا  السيت دكسون قسد حصسلت حسر اايسة الرحلسة بعسد خصسم  -ج

 املبالت املستحقة للرابن والبحارة وغريهم  ن يردبطون بعقد عمل  ري على السفينة.
 ( 87مادة )

 قيمة ما يقابل حتديد مسؤولية مالكا السفينة .دعترب يف حكم أ رة النقل أ رة سفر الركاب وعند االقتضاء  -1
وال دعتسسرب مسسن ملحقسسات السسسفينة أو أ سسرة النقسسل التعويضسسات املسسستحقة للمالسسك نظسسري عقسسود التسسأمني أو املكافسسآت أو  -2

 املساعدات اليت متنحها الدولة .
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 ( 88مادة )
كانت قيمتها حتت يد السرابن او  ثسل   يبقى حجمل االمتياز على أ رة النقل قائماُ ما دامت األ رة مستحقة الدفع أو -1

 املالك . 
 وكذلك احلال ابلنسبة إا االمتياز على ملحقات كل من السفينة وأ رة النقل . -2

 ( 89مادة )
( ، ودكون السديون السواردة يف كسل بنسد 84دردب الديون املمتازة املتعلقة برحلة واحدة طبقاُ لرتديب  كرها يف املادة ) -1

 ودشرتا يف التوزيع بنسبة قيمة كل منها . منها يف مردبة واحدة
ودردسسب السسديون السسواردة يف البنسسدين )ب( ، )ج( مسسن املسسادة املسسسذكورة ابلنسسسبة إا كسسل بنسسد علسسى حسسدة طبقسساُ للرتديسسسب  -2

 العكسا لتاريخ نشوء كل منها .
 ودعترب الديون املتعلقة  ادث واحد لشئة يف اتريخ واحد . -3

 ( 90مادة )
 ناشئة عن أي رحلة دتقدم الديون املمتازة الناشئة خالل رحالت سابقة .الديون املمتازة ال -1
 ومع  لك فالديون الناشئة عن عقد عمل  ري واحد لعدة رحالت دستوي كلها يل املردبة مع ديون آخر رحلة. -2

 ( 91مادة )
 الديون املمتازة دتبع السفينة يف أي يد دكون .

 ( 92مادة )
 فينة:دنقضا حقوق االمتياز على الس

 ببيع السفينة قضائياُ . -أ
 بيع السفينة اختيارايُ إ ا قام املشرتي قبل دفع الثمن ابإل راءات اآلدية : -ب

 أوالُ : قيد عقد الشراء يف سجل السفن 
اثنياُ : النشر بلوحة اإلعاللت يف مكتب دسجيل السفينة ويشمل النشر بيالُ  صسول البيسع والسثمن واسسم املشسرتي وموطنسه 

. 
: نشر ملخص لعقد الشراء يذكر فيه الثمن واسم املشرتي وموطنه وعب أن يتم هذا النشر مردني دفصسل بينهمسا مثانيسة  اثلثاُ 

 أايم ، يف صحيفة حملية يومية دائمة االنتشار.
الن كل ودنتقل حقوق االمتياز إا الثمن إ ا قام الدائنون املمتازون خالل االاني يوماُ من اتريخ آخر نشر يف الصحف إبع

 من املالك القدمي واملالك اجلديد مبعارضتهم يف دفع الثمن ما مل يكن قد دفع أو وزع .



 القانون التجاري البحري وتعديالته   

 ( 94مادة )
ال دسسسمع عنسسد اإلنكسسار وعسسدم العسسذر الشسسرعا السسدعاوى املتعلقسسة  قسسوق االمتيسساز علسسى السسسفينة مبضسسا سسسنة مسسا عسسدا  -1

( فإاسا ال دسسم  84ر إليها يف البنسد )هسس( مسن املسادة )الدعاوى املتعلقة  قوق االمتياز الضامنة لديون التوريد املشا
 مبضا ستة أشهر .

 ويبدأ سراين املدة املشار إليها يف الفقرة السابقة كما هيت : -2
 ابلنسبة إا حقوق االمتياز الضامنة ملكافأة املساعدة واإلنقا  ابتداء من يوم انتهاء هذه العمليات . -أ
لتعويضسسات التصسسادم واحلسسوادث األخسسرى واإلصسساابت البدنيسسة مسسن يسسزم حصسسول  ابلنسسسبة إا حقسسوق االمتيسساز الضسسامنة -د

 الضرر .
ابلنسبة إا حجمل االمتياز اخلاص هبالا البضائع واألمتعة أو دلفها ، من يوم دسليم البضسائع أو األمتعسة أو مسن اليسوم  -ج

 الذي كان عب دسليمها فيه .
( مسن يسوم 84ألخسرى املشسار إليهسا يف البنسد )هسس( مسن املسادة )ابلنسبة إا اإلصالحات والتوريدات وسائر احلاالت ا  -د

 نشوء الدين .
 ويف مجيع األحوال األخرى دسري املدة ابتداء من يوم استحقاق الدين .

وال يرتدب على الرتخيص للرابن والبحسارة وغسريهم  سن يردبطسون بعقسد عمسل علسى السسفينة يف اسستالم مبسالت مقسدماُ أو  -3
 ( مستحقة الدفع قبل حلول األ ل املعني هلا.84يوام املشار إليها يف البند )ب( من املادة )على احلساب اعتبار د

ومتتسسسد املسسسدد املبينسسسة علسسسى الو سسسه املتقسسسدم إا اسسسالث سسسسنوات إ ا دعسسسذر حجسسسز السسسسفينة املقسسسرر عليهسسسا االمتيسسساز يف امليسسساه  -4
سا . وال يفيد من  لك إال األشخاص الذين يتمتعون اإلقليمية للدولة اليت يو د فيها حمل إقامة الطالب أو مركزه الرئي

جبنسسسية الدولسسة أو األشسسخاص السسذين يتمتعسسسون جبنسسسية الدولسسة أو األشسسخاص السسسذين ينتمسسون إا  نسسسية دولسسة يو سسسد يف 
 دشريعا ا حكم  اال .

 ( 94مادة )
السك أو املسستأ ر األصسلا . ومسع  لسك دسري األحكام املتقدمة على السفن اليت يستغلها ا هز املالسك أو ا هسز غسري امل

 ال دسري األحكام املذكورة إ ا فقد حيازة السفينة بفعل غري مشروع وكان الدائن ساء النية .
 ( 95مادة )

لسسإلدارة البحريسسة املختصسسسة حسسجمل حسسسب  حطسسام السسسسفينة ضسسمالُ ملصسساريف إزالسسسة هسسذا احلطسسسام وهلسسا بيعسسسه إدارايُ ابملسسزاد العلسسس  
مسن السثمن ابألفضسلية علسى السدائنني اآلخسرين ويسودع ابقسا السثمن يف خزانتهسا لتوزيعسه علسى هسؤالء إن  واحلصسول علسى دينهسا

 و دوا .
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 ( 96مادة )
دسري األحكام املتقدمة على السفن التجارية اليت متلكهسا أو دسستغلها أو دسديرها الدولسة أو إحسدى هيئا سا أو مؤسسسا ا 

 ريها من السفن املخصصة للخدمة العامة .العامة وال دسري على السفن احلربية أو غ
 الفصل الثاني 
 الرهن البحري 

 ( 97مادة )
 عوز رهن السفينة إ ا زادت محولتها الكلية على عشرة أطنان .

 ( 98مادة )
ل إ ا كانت السفينة  لوكة على الشيوع  از رهنها كلها مبوافقة أغلبية املالكني احلسائزين لثالاسة أرابع احلصسص علسى األقس

فسسإ ا مل دتسسوافر هسسذه األغلبيسسة  سساز رفسسع األمسسر إا اةكمسسة املدنيسسة السسيت دقسسع يف دائر سسا مكتسسب دسسسجيل السسسفينة لتقضسسا مبسسا 
 يتفجمل ومصلحة املالكني على الشيوع . 

 ( 99مادة )
 يتم رهن السفينة بسند رمسا وإال كان ابطالُ . 

 ( 100مادة )
 يبقى على حطامها . الرهن املقرر على السفينة أو على حصة فيها -1
وال يسسسسري السسسرهن املقسسسرر علسسسى السسسسفينة علسسسى أ سسسرة النقسسسل وال علسسسى املكافسسسآت أو اإلعسسسالت أو املسسسساعدات السسسيت   -2

متنحهسسا الدولسسة وال علسسى مبسسالت التسسأمني أو دعويضسسات األضسسرار ولكنسسه يشسسمل التعويضسسات املسسستحقة للمالسسك مسسن 
 ص إصالحها . األضرار املادية اليت حلقت ابلسفينة ومل يكن قد

ومع  لك عوز أن يتفجمل يف عقد الرهن على أن يستويف الدائن املر ن دينه من مبلت التأمني بشرط قبول املؤمنني  -3
 لذلك كتابة أو إعالام به .

 
 ( 101مادة )

بدائردسه حمسل بنساء عوز رهن السفينة وها يف دور البناء .وعسب أن يسسبجمل السرهن إقسرار مسن اإلدارة البحريسة املختصسة يف املينساء 
 السفينة يبني فيه طول السفينة وأبعادها األخرى ومحولتها على و ه التقريب وعنوان املصنع أو املكان الذي دبىن فيه .
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 ( 102مادة ) 
يقيسسد السسرهن يف سسسجل السسسفن مبكتسسب مينسساء دسسسجيل السسسفينة أو لسسدى قنصسسل الدولسسة إ ا ص السسرهن والسسسفينة خسسارج  -1

 الدولة.
ن علسسسى السسسسفينة وهسسسا يف دور البنسسساء و سسسب قيسسسده يف سسسسجل السسسسفن مبكتسسسب التسسسسجيل الواقسسسع يف دائردسسسه وإ ا ص السسسره -2

 مكان بنائها .
 

 ( 103مادة )
عب إل راء القيد دقدمي صورة من عقد الرهن إلدارة التفتيش البحري ويرفجمل به قائمتان موقعتان من طالب القيد دشتمالن 

 بصفة خاصة على ما هيت :
  نسية كل من الدائن واملدين وحمل إقامتهما ومهنتهما .اسم ولقب و  -أ
 اتريخ العقد ونوعه.  -ب
مقدار الدين املبني يف العقد ، فسإ ا كسان السرهن قسد دقسرر ألكثسر مسن سسفينة و سب أن دشستمل القائمتسان علسى حتديسد  -ج

السدين املضسمون  مقدار السدين خيسص كسالُ منهسا فسإ ا وقسع السرهن علسى سسفينة وأمسوال أخسرى حسددت القائمتسان مقسدار
 ابلسفينة .

 الشروط اخلاصة بتكلفة الديون إن و دت وشروط السداد . -د
اسسسم السسسفينة املرهونسسة وأوصسسافها واتريسسخ ورقسسم شسسهادة التسسسجيل أو دقريسسر بنسساء السسسفينة مسسن اإلدارة املختصسسة طبقسسساُ   -ه

 ( ورقم قيدها يف سجل مكان البناء .101للمادة )
 مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد .اةل املختار للدائن يف دائرة  -و

 ( 104مادة )
يؤشسسسر مكتسسسب دسسسسجيل السسسسفن يف السسسسجل مبحتسسسوايت القسسسائمتني ويسسسسلم الطالسسسب إحسسسدااا مؤشسسسراُ عليهسسسا مبسسسا يفيسسسد  -1

 حصول القيد ، كما يؤشر بذلك على شهادة التسجيل .
 ألخرى يف الدولة بذلك .ويقوم مكتب التسجيل الذي  رى قيد الرهن فيه إبشعار كافة مكادب التسجيل ا  -2

 ( 105مادة )
يكون الرهن اتليساُ مباشسرة يف املردبسة للسديون املمتسازة املشسار إليهسا يف البنسود ) أ ( ، ) ج ( ، ) ج ( ، ) د ( ، ) هسس (   -1

 ( ودكون مردبة الديون املضمون برهن حسب دواريخ قيدها . 84من املادة ) 
 ى حصة واحدة فيها كان درديبها حسب أسبقية القيد يف  ات اليوم .وإ ا قيد رهنان أو أكثر على سفينة أو عل -2
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ويرتدسسب علسسى القيسسد ضسسمان دكلفسسة السسدين عسسن السسسنتني األخريدسسني فضسسالُ عسسن دكلفتسسه عسسن السسسنة اجلاريسسة وقسست رسسسو  -3
 املزايدة ودكون هلذه التكاليف نف  مردبة أصل الدين .
 ( 106مادة )

 راف أو مبقتضى حكم ابت .يشطب قيد الرهن مبقتضى ادفاق بني األط
 (107مادة )

الدائنون املر نون لسفينة أو جلزء منها يتتبعواا يف أية يد كانت وال ينقضا الرهن مبصادرة السفينة ملخالفتها قوانني  -1
 الدولة .

 وال عوز التصرف يف السفينة بعد قيد حمضر احلجز يف سجل السفن . -2
 (  108مادة )

 املثقلة ابلرهن يرتدب عليه فقدها  نسية الدولة ويقع التصرف ابطالُ .حيظر كل دصرف يف السفينة  
 ( 109مادة )

إ ا كسسان السسرهن واقعسساُ علسسى حصسسة ال دزيسسد عسسن نصسسف السسسفينة فلسسي  للسسدائن املسسر ن إال حجسسز هسسذه احلصسسة وبيعهسسا .  -1
 سفينة أبكملها .وإ ا كان الرهن واقعاُ على أكثر من نصف السفينة  از للدائن بعد إ راء احلجز بيع ال

وعب على الدائن يف احلسالتني أن ينبسه رمسيساُ علسى ابقسا الشسركاء قبسل ابتسداء إ سراءات البيسع ومسسة عشسر يومساُ علسى  -2
 األقل بدفع الدين املستحجمل أو حتمل إ راءات التنفيذ .
 ( 110مادة )

  إا الثمن .يرتدب على حكم مرسا املزاد دطهري السفينة من كل الرهون ودنتقل حقوق الدائنني
 (111مادة )

إ ا انتقلت ملكية السفينة املرهونة أو بعضها قبل قيد حمضر احلجز فعلى الدائن املر ن الذي اختذ إ راءات التنفيسذ  -1
 على السفينة أن يعلن احلائز مبحضر احلجز مع التنبيه عليه رمسياُ بدفع الدين .

عليه قبل البدء يف هذه اإل راءات أو خالل اخلمسة عشر يومساُ وإ ا أراد احلائز إلغاء إ راءات احلجز والبيع و ب  -2
التاليسسسسة للتنبيسسسسه بسسسسدفع السسسسدين أن يعلسسسسن السسسسدائنني املقيسسسسدين يف سسسسسجل السسسسسفن يف اةسسسسال املختسسسسارة هلسسسسم يف عقسسسسود السسسسرهن 
مثسن ابستعداده لدفع الديون املضسمونة ابلسرهن فسوراُ سسواء أكانست مسستحقة األداء أم غسري مسستحقة و لسك يف حسدود 

 السفينة امللزم به، وعب أن يشتمل اإلعالن املذكور على ما هيت :
 ملخص من عقده مع بيان اتريخ العقد واسم البائع و نسيته واسم السفينة ونوعها ومحولتها ومثنها واملصاريف  -أ
 قائمة الديون املقيدة مع دوارخيها ومقدارها وأمساء الدائنني .  -ب
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 ( 112مادة )
احلالسسة املبينسسة يف املسسادة السسسابقة أن يطلسسب بيسسع السسسفينة أو  سسزء منهسسا ابملزايسسدة مسسع التقريسسر بسسزايدة  عسسوز لكسسل دائسسن يف -1

 العشر ودقدمي كفالة ابلثمن واملصاريف .
وعب إعالن هذا الطلب إا احلائز موقعاُ من الدائن خالل عشرة أايم من اتريخ اإلعالن املنصسوص عليسه يف املسادة  -2

على دكليسف املشسرتي ابحلضسور أمسام اةكمسة املدنيسة املختصسة السيت دو سد السسفينة يف دائسرة  السابقة ويشتمل الطلب
اختصاصها أو اةكمة املدنية اليت يقع يف دائرة اختصاصها ميناء دسجيل السسفينة إ ا كانست غسري مو سودة يف أحسد 

 موان  الدولة و لك لسماع احلكم إب راء البيع ابملزايدة .
 (113مادة )

 يتقسسدم أي دائسسن مسسر ن مبثسسل الطلسسب املسسذكور يف املسسادة السسسابقة فللمشسسرتي أن يطهسسر السسسفينة مسسن السسرهن إبيسسداع السسثمن إ ا مل
 خزانة اةكمة املختصة وله يف هذه احلالة أن يطلب شطب القيود دون ادباع أية إ راءات أخرى .

 ( 114مادة )
يطلسسب مسسن اإلدارة اعتبسساره دائنسساُ مر نسساُ معتمسسداُ ، فسسإ ا آلسست ملكيسسة  أن –إا مسسا قبسسل قيسسد السسرهن  -للسسدائن املسسر ن األ نسسيب 

السسفينة املرهونسسة إا هسذا السسدائن ، و سب عليسسه خسالل سسستني يومسساُ مسن اتريسسخ انتقسال امللكيسسة . أن يطلسب مسسن اإلدارة عرضسسها 
لدولسة أو املسواطن العسرا املسذكور للبيع على الدولة أو على مواطنيها بثمن ال يقسل عسن مبلست السدين وملحقادسه . فسإ ا قبلست ا

خالل ستة أشسهر مسن اتريسخ إبدائسه . دطهسرت السسفينة مسن مجيسع السديون وااللتزامسات السواردة عليهسا بشسرط أداء كامسل السثمن 
عند دسليم السفينة فإ ا مل يقبل العرا خالل املدة إليهسا احتفظست السسفينة بتسسجيلها ملسدة ال جتساوز سستة أشسهر مسن اتريسخ 

 برد العرا أو من اتريخ انتهاء مدده دون حصول اإلخطار حسب األحوال .إخطاره 
 الفصل الثالث     

 الحجز على السفينة 
 الفرع األول

 الحجز التحفظي 
 ( 115مادة )

 عوز دوقيع احلجز على السفينة أبمر من اةكمة املدنية املختصة وال يوقع هذا احلجز إال وفاء لدين  ري .  -1
 البحري االدعاء  جمل يكون مصدره أحد األسباب اآلدية : ويقصد ابلدين  -2
 األضرار اليت حتداها السفينة بسبب التصادم أو غريه . -أ
 اخلسائر يف األرواح أو اإلصاابت البدنية اليت دسببها السفينة أو اليت دنشأ عن استغالهلا . -ب
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 املساعدة واإلنقا  .  -ج
 قتضى عقد إعار أو غريه .العقود اخلاصة ابستعمال السفينة أو استغالهلا مب -د
 العقود اخلاصة بنقل البضائع مبقتضى عقد إعار أو سند شحن أو غري  لك من الواثئجمل .  -ه
 هالا أو دلف البضائع واألمتعة اليت دنقلها السفينة . -و
 اخلسائر املشرتكة . -ز
 قطر السفينة أو إرشادها . -ح
 يانتها يف أية  هة حصل فيها التوريد.دوريد املنتجات أو األدوات الالزمة الستثمار السفينة أو ص -ط
 بناء السفينة أو إصالحها أو جتهيزها ومصاريف و ودها يف األحواا .  -ي
 املبالت اليت ينفقها الرابن أو الشاحنون أو املستأ رون أو الوكالء حلساب السفينة أو حلساب مالكها . -ك
 نة مبقتضى عقد عمل  ري .أ ور الرابن والضباط والبحارة وغريهم  ن يعملون على ظهر السفي -ل
 املنازعة يف ملكية السفينة . -م
املنازعسسسسسة املتعلقسسسسسة ابمللكيسسسسسة الشسسسسسائعة للسسسسسسفينة أو  ياز سسسسسا أو ابسسسسسستغالهلا أو ابحلقسسسسسوق يف األرابح الناشسسسسسئة عسسسسسن هسسسسسذا  -ن

 االستغالل .
 الرهن البحري . -س

 ( 16مادة )
علسى السسفينة السيت يتعلسجمل هبسا السدين أو علسى أيسة  لكل من يتمسك أبحد الديون املذكورة يف املادة السسابقة أن حيجسز -1

سفينة أخرى بلكها املدين إ ا كانت هذه السفينة األخرى  لوكة لسه وقست نشسوء السدين ولسو كانست السسفينة متأهبسة 
 للسفر .

نسود ومع  لك ال عوز احلجز على سفينة غري اليت يتعلجمل هبا الدين إ ا كان الدين من الديون املنصوص عليهسا يف الب -2
 ( من املادة السابقة .2م . ن . س . من الفقرة )

 
 ( 117مادة )

إ ا أ سسرت السسسفينة ملسسستأ ر مسسع منحسسه حسسجمل إدار سسا املالحيسسة وكسسان وحسسده مسسسؤوالُ عسسن ديسسن  سسري متعلسسجمل هبسسا  سساز  -1
جسسز للسسدائن دوقيسسع احلجسسز علسسى هسسذه السسسفينة أو علسسى أيسسة سسسفينة أخسسرى  لوكسسة للمسسستأ ر  ادسسه وال عسسوز دوقيسسع احل

 مبقتضى  لك الدين على أية سفينة أخرى للمالك املؤ ر .
ودسري أحكام الفقرة السابقة يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها شخص آخر غري مالك السسفينة ملزمساُ بسدين  سري  -2

. 
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 ( 118مادة )
 يرتدب على احلجز منع السفينة من السفر . -1
ت كفالة أو ضمالُ آخر يكفا للوفاء ابلدين ومع  لسك ال عسوز وأتمر اةكمة املدنية املختصة برفع احلجز إ ا قدم -2

( 115( مسن املسادة )2األمر برفع احلجز إ ا دقرر بسبب الديون البحرية املذكورة يف البندين ) م . ن ( من الفقرة )
ا أن دعهسد إا ويف هذه احلالة عوز للمحكمسة أن أت ن حلسائز السسفينة ابسستغالهلا إ ا قسدم ضسمالُ كافيساُ كمسا عسوز هلس

 شخص إبدارة السفينة خالل مدة احلجز ابلكيفية اليت دقررها .
وال يعترب طلب رفع احلجز أو دقسدمي كفالسة أو ضسمان اعرتافساُ ابملسسؤولية عسن السدين وال دنسازالُ عسن التمسسك القسانوين  -3

 ملسؤولية مالك السفينة .
 ( 119مادة )

ن يقسسوم مقامسسه فيهسسا وصسسورة اثنيسسة للجهسسة البحريسسة املختصسسة ابملينسساء دسسسلم صسسور عسسن حمضسسر احلجسسز لسسرابن السسسفينة أو ملسس -1
 الذي وقع فيه احلجز ملنع السفينة من السفر وصورة اثلثة ملكتب التسجيل ابمليناء املذكور .

وإ ا كانسست السسسفينة مسسسجلة يف الدولسسة قسسام مكتسسب التسسسجيل ابملينسساء السسذي وقسسع فيسسه احلجسسز سسسواء أكسسان يف داخسسل  -2
 ار ها إبخطار مكتب دسجيل السفينة ابحلجز للتأشري به يف السجل .الدولة أم خ

 ( 120مادة )
يشسستمل حمضسسر احلجسسز علسسى التكليسسف ابحلضسسور أمسسام اةكمسسة املدنيسسة املختصسسة السسيت وقسسع يف دائر سسا . لسسسماع احلكسسم  -1

 بصحة الدين أايُ كان مقداره .
ريخ حمضسر احلجسز ودنظسر اةكمسة السدعوى علسى و سه السسرعة ويعني للجلسة ميعساد ال عساوز الثالاسني يومساُ التاليسة لتسا -2

 وال يضاف إا هذا امليعاد أي ميعاد آخر .
 ( 121مادة )

يشسمل احلكسم بتثبيست احلجسز األمسر ابلبيسع وشسروطه واليسوم املعسني إل رائسه والسثمن األساسسا . ويكسون الطعسن يف احلكسم وفقساُ 
ماُ من اتريخ النطجمل ابحلكم وإال اعترب الطعن كأن مل يكن . ودفصسل اةكمسة لإل راءات املقررة قانولُ وخالل  سة عشر يو 

 يف الطعن على و ه السرعة .
 ( 122مادة )

ختسستص اةكمسسة املدنيسسة السسيت وقسسع احلجسسز يف دائر سسا ابلفصسسل يف موضسسوع السسدعوى يف احلسساالت التاليسسة ولسسو كانسست السسسفينة غسسري 
 االت املنصوص عليها يف قوانني اإل راءات املعمول هبا يف الدولة :متمتعة جبنسية الدولة و لك فضالُ عن احل

 إ ا كانت للمدعا حمل إقامة معتاد أو مركز رئيسا يف الدولة . -أ
 إ ا نشأ الدين البحري يف الدولة . -ب
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 إ ا كان الدين البحري قد نشأ أاناء رحلة وقع احلجز على السفينة خالهلا .  -ج
 دصادم أو مساعدة ختتص هبا اةكمة . إ ا كان الدين البحري لشئاُ عن  -د
 إ ا كان الدين مضمولُ برهن  ري على السفينة اةجوز عليها .  -ه

 الفرع الثاني 
 الحجز التنفيذي 

 ( 123مادة ) 
ال عسسوز دوقيسسع احلجسسز التنفيسسذي علسسى السسسفينة إال بعسسد مضسسا أربعسسة وعشسسرين سسساعة علسسى األقسسل مسسن التنبيسسه الرمسسسا  -1

 ر .ابلدفع على يد حمض
وعسب دسسليم التنبيسه لشسخص املالسك أو يف موطنسسه ، فسإ ا كسان األمسر متعلقساُ بسسدين  سري علسى سسفينة  ساز دسسسليمه   -2

 للرابن أو من يقوم مقامه فيها .
 ( 124مادة )

دسلم صورة من حمضر احلجز لسرابن السسفينة أو ملسن يقسوم مقامسه وصسورة اثنيسة للجهسة البحريسة املختصسة ابملينساء السذي  -1
 يه احلجز ملنع السفينة من السفر وصورة اثلثة ملكتب التسجيل ابمليناء املذكور .وقع ف

وإ ا كانت السفينة يف الدولة قسام مكتسب التسسجيل ابملينساء السذي وقسع فيسه احلجسز إبخطسار مكتسب دسسجيل السسفينة  -2
جسوز عليسه بعسد هسذا ابحلجز للتأشري به يف السجل سسواء أكسان يف داخسل الدولسة أم يف خار هسا ، ولسي  للمسدين اة

 التسجيل حجمل بيع السفينة أو إ راء التأمني عليها .
 (125مادة )

 يشتمل حمضر احلجز على التكليف ابحلضور أمام اةكمة اليت وقع فيها احلجز يف دائر ا لسماع احلكم ابلبيع . -1
اتريسخ احلجسز وإال كسان احلجسز وال عوز أن حيسدد موعسد اجللسسة قبسل اليسوم اخلسام  عشسر وال بعسد اليسوم الثالاسني مسن  -2

 ابطالُ .
وإ ا كان املالك أ نبياُ لي  له يف الدولة موطن وال من بثله قانولُ فتجسري دعودسه ودبليغسه وفقساُ لعحكسام املقسررة يف  -3

 قوانني اإل راءات املعمول هبا يف الدولة .
 ( 126مادة )

 واألايم اليت جتري فيها املزايدة إ ا أمرت اةكمة ابلبيع حددت الثمن األساسا وشروط البيع  -1
يعلن عن البيع ابلنشر يف إحدى الصحف اليومية اةلية الذائعسة االنتشسار كمسا دلصسجمل شسروط البيسع مبكتسب دسسجيل  -2

 السفينة يف الدولة ويف أي مكان آخر دعينه اةكمة .
 ويشتمل اإلعالن على ما هيت :  -3
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 اسم احلا ز وموطنه . -أ
 تنفيذ مبو به .بيان السند الذي حيصل ال -ب
 املبلت اةجوز من أ له . -ج
 املوطن الذي اختاره احلا ز يف دائرة اةكمة اليت دو د فيها السفينة .   -د
 اسم مالك السفينة وموطنه .   -ه
 اسم املدين اةجوز عليه وموطنه . -و
 أوصاف السفينة وبيان مكتب دسجيلها . -ز
 اسم الرابن . -ح
 املكان الذي دو د فيه السفينة . -ط
 األساسا وشروط البيع .الثمن  -ي
 اليوم واملكان والساعة اليت حيصل فيها البيع . -ا
 وال عوز إ راء البيع إال بعد مضا  سة عشر يوماُ من اتريخ إمتام إ راءات النشر . -4
وإ ا دراخى الدائن يف إمتام إ راءات النشر خالل دسعني يوماُ من اتريخ صدور أمر اةكمسة ابلبيسع  ساو للمحكمسة  -5

 ى طلب املدين أن دقضا ابعتبار احلجز كأن مل يكن .بناء عل
 ( 127مادة )

يوقسسع البيسسع بعسسد اسسالث  لسسسات يفصسسل بسسني كسسل منهسسا سسسبعة أايم ويتخسسذ أكسسرب عطسساء يف اجللسسسة األوا بصسسفة مؤقتسسة أساسسساُ 
 للمزايد الذي قدم أكرب عطاء للمزايدة يف اجللسة الثانية وكذلك احلال يف  لسة املزايدة الثالثة اليت يقع فيها البيع اائياُ 

 (128مادة )
إ ا مل يقسسدم عطسساء يف اليسسوم املعسسني للبيسسع حسسددت اةكمسسة مثنسساُ أساسسسيا  ديسسداُ أقسسل مسسن األول وعينسست األايم السسيت حتصسسل فيهسسا 

 املزايدة .
 ( 129مادة )

على األكثر لرسو املسزاد وإال أعيسد بيسع عب على الراسا عليه املزاد أن يودع الثمن واملصاريف خزانة اةكمة يف اليوم التايل 
 السفينة على مسؤوليته.

 ( 130مادة )
 ال عوز الطعن يف حكم مرسا املزاد إال لعيب يف الشكل . -1
 ويكون ميعاد الطعن  سة عشر يوماُ من اتريخ صدور احلكم . -2
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 (131مادة )
ل املزايدة إا قلم كتاب اةكمة املدنيسة الدعاوى اليت درفع بطلب استحقاق السفينة وبطالن احلجز عب إعالاا قب -1

السسيت جتسسري البيسسع وعلسسى املسسدعا خسسالل االاسسة أايم مسسن هسسذا اإلعسسالن أن يقسسدم أدلتسسه ومسسستنداده ، وعلسسى مسسن ينسسازع يف 
 طلبات املدعا أن يقدم أدلته خالل الثالاة األايم التالية لذلك .

يف احلكم خالل  سة عشسر يومساُ مسن اتريسخ صسدوره  ودفصل اةكمة يف الدعوى على و ه السرعة ، وعوز الطعن -2
 أمام حمكمة االستئناف املختصة .

 ( 132مادة )
 دعاوى االستحقاق اليت درفع بعد املزايدة دعترب معارضة يف دسليم املبالت املتحصلة من البيع.

 ( 133مادة )
الدائنني املعارضني أن يقسدموا إا قلسم كتساب اةكمسة دقبل املعارضات يف دوزيع الثمن خالل الثالاة أايم التالية للبيع .وعلى 

املدنية املختصة سندات ديوام خالل الثالاة أايم التاليسة للتنبيسه علسيهم بسذلك مسن السدائن احلسا ز أو مالسك السسفينة اةجسوز 
 عليها وإال ص دوزيع الثمن بدون إدخاهلم فيه .

 ( 134مادة )
 زايدة القواعد املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة املعمول هبا يف الدولة .يسري فيما يتعلجمل بتوزيع الثمن من امل

 الباب الثالث     
 أشخاص السفينة

 الفصل األول
 المالك والمجهز 

 ( 135مادة )
 ا هز هو من يقوم ابستغالل السفينة حلسابه بوصفه مالكاُ أو مستأ راُ هلا ، ويعترب املالك جمهزاُ حر يثبت العك  .

( يصدر بتحديد املسائل الفنية املتعلقة بتجهيز السفينة ودشكيل  ار ا ووسسائل السسالمة فيهسا قسرار مسن السوزير 136مادة )
 و لك مبراعاة االدفاقيات الدولية والعرف البحري .

 ( 137مادة )
نة مسسر وقعسست يسسسأل مالسسك السسسفينة مسسدنياُ عسسن أخطسساء السسرابن والبحسسارة واملرشسسد وأي شسسخص آخسسر يف خدمسسة السسسفي -1

 منهم أاناء أتدية وظائفهم أو بسببها وللمالك أن ير ع على املخط .
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كما يسأل املالسك عسن التزامسات السرابن الناشسئة عسن التصسرفات السيت يقسوم هبسا والعقسود السيت يربمهسا يف حسدود سسلطاده  -2
 القانونية .

 ( 138مادة ) 
( و لسك فيمسا يتعلسجمل اباللتزامسات 141هسا ابلقسدر املبسني يف ا ملسادة )عوز ملالك السفينة أن حيدد مسئوليته أايُ كان نوع  -1

 الناشئة عن أحد األسباب اآلدية :
وفاة أو إصابة أي شخص يو د على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو دلسف أي مسال يو سد علسى ظهسر  -أ

 السفينة .
ف أي مسسال أو اعتسسداء علسسى أي حسسجمل وفساة أو إصسسابة أي شسسخص آخسسر علسى السسرب أو يف البحسسر وكسسذلك ضسسياع أو دلس -ب

إ ا كان الضرر لشئا عن خطأ أي شخص يكون املالك مسؤوالُ عنه سواء و د هذا الشخص على ظهر السفينة 
أو مل يو د ، وبشرط أن يكون اخلطأ متعلقاُ ابملالحة أو إبدارة السفينة أو بشحن البضائع أ, نقلهسا أو دفريغهسا أو 

 نزوهلم . بصعود املسافرين أو نقلهم أو
كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقاُ برفع احلطام أو دعومي أو رفع أو حتطيم سفينة غارقة أو  احنسة أو مهجسورة    -ج

مبا يف  لسك كسل مسا يو سد علسى ظهرهسا وكسل التسزام لشس  عسن أضسرار دسسببها السسفينة ملنشسآت املسوان  . واألحسواا 
 وطرق املالحة .

حتديسسد مسسسئوليته عسسن االلتزامسسات املسسذكورة يف الفقسسرة السسسابقة ولسسو كانسست مسسسئوليته لشسسئة عسسن وملالسسك السسسفينة احلسسجمل يف  -2
 حراسة السفينة دون دليل على وقوع خطأ منه أو من األشخاص املسؤول عنهم .        

د املسسؤولية كما عوز للمالك التمسك بتحديد مسئوليته عن هذه االلتزامسات يف موا هسة الدولسة وال يعتسرب التمسسك بتحديس
 إقراراُ هبا .

وإ ا دردسسب علسسى حتديسسد املسسسئولية أن قسسل التعسسويض املسسستحجمل عسسن الوفسساة أو اإلصسسابة عسسن الديسسة املسسستحقة شسسرعاُ كسسان  -3
 لصاحب احلجمل فيها املطالبة هبا كاملة وفقاُ أحكام قانوين العقوابت واإل راءات اجلنائية .

 ( 139مادة )
 اده دين قبل أحد الدائنني فال يسري حتديد املسسئولية إال ابلنسسبة إا املبلست البساقا بعسد إ ا نشأ ملالك السفينة عن احلادث 

 إ راء املقاصة بني املدينني .
 ( 140مادة )

 ال عوز للمالك حتديد املسئولية يف األحوال اآلدية :
 طأ عبء إاباده .إ ا كانت الواقعة املنشئة لاللتزام مرتدبة على خطأ شخصا من املالك وعلى من يدعا اخل -أ
 االلتزامات الناشئة عن املساعدة واإلنقا  أو املسااة يف اخلسائر املشرتكة . -ب
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حقوق الرابن والبحارة وكل اتبع آخر ملالك السفينة مو ود على ظهرها أو يتعلجمل عمله ودمتها ، وكذلك حقسوق   -ج
 وراتهم .

 نووية.املطالبات الناشئة عن أضرار نووية واملو هة ضد مالك سفينة  -د
 ( 141مادة )

 يكون حتديد مسئولية املالك ابلكيفية والقدر اآلديني :-1
 )مائتان و سون( درااُ عن كل طن من محولة السفينة إ ا مل ينتج عن احلادث إال أضرار مادية  250مببلت قدره  -أ
 أضرار بدنية . ) سمائة ( درهم عن كل طن من محلة السفينة إ ا مل ينتج عن احلادث إال500مببلت قدره  -ب
)سسسبعمائة و سسسون ( دراسساُ عسسن كسسل طسسن مسسن محولسسة السسسفينة إ ا نسستج عسسن احلسسادث أضسسرار ماديسسة  750مببلسست قسسدره  -ج

 250درهسسم عسسن كسسل طسسن للتعسسويض عسسن األضسسرار البدنيسسة و 500وأضسسرار بدنيسسة معسساُ .وخيصسسص مسسن املبلسست املسسذكور 
كسسف املبلسست املخصسسص لعضسسرار البدنيسسة للوفسساء هبسسا كاملسسة دراسساُ عسسن كسسل طسسن للتعسسويض عسسن األضسسرار املاديسسة فسسإ ا مل ي

 اشرتا الباقا منها مع ديون األضرار املادية يف املبالت املخصصة للتعويض عن هذه األضرار األخرية .
(  ساز لسه 138وإ ا قام مالك السفينة قبل دوزيع املبسالت املخصصسة للتعسويض ابلوفساء أبحسد السديون املسذكورة يف املسادة ) -2
 ن حيل حمل الدائن يف التوزيع بقدر املبلت الذي وفاه .أ

وعسسسوز للمحكمسسسة االحتفسسساهب مؤقتسسساُ جبسسسزء مسسسن املبسسسالت املخصصسسسة للتعسسسويض للوفسسساء ابلسسسديون السسسيت مل يتقسسسدم أصسسسحاهبا  -4
 للمطالبة هبا .

 ( 142مادة )
 حتسب محولة السفينة يف دطبيجمل املادة السابقة ابلكيفية اآلدية: -1
 ات اةسسسرا علسسسى أسسسساس احلمولسسسة الصسسسافية للسسسسفينة مضسسسافاُ إليسسسه الفسسسراغ السسسذي دشسسسغله اآلالت ابلنسسسسبة إا السسسسفن  -أ

 واةركات .
 ابلنسبة إا السفن الشراعية على أساس احلمولة الصافية للسفينة . -ب
 )االمثائة( طن ولو كانت محولتها دقل عن  لك . 300ويعترب احلد األدىن للحمولة الصافية للسفينة  -2

 (143مادة )
دكسسسون املبسسسالت اةسسسددة لتعسسسويض األضسسسرار البدنيسسسة واألضسسسرار املاديسسسة الناشسسسئة عسسسن حسسسادث واحسسسد وحسسسدة مسسسستقلة ألداء  -1

 التعويضات املستحقة عن هذا احلادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو اليت دنشأ عن حادث آخر .
خسري حتست دصسرف السدائن ابلفعسل املبسالت وال عوز لدائن اختا  أي إ راء على أموال مالك السفينة إ ا وضسع هسذا األ -2

 املخصصة للتعويض أو إ ا  قدم ضمالُ من أحد املصارف دقبله اةكمة .
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 ( 144مادة )
إ ا حجزت السفينة يف الدولة ضمالُ ملسئولية املالك عن األضرار بدنية كانت أم مادية ، فعلى اةكمة املدنية املختصسة أن 

 احلالتني اآلديتني: أتمر ابإلفراج عنها يف أي من
 إ ا قام املالك إبيداع خزانة اةكمة مبلغاُ يعادل مقدار التعويض املستحجمل عن الضرر . -أ
إ ا قسسدم املالسسك إا اةكمسسة شسسهادة رمسيسسة دثبسست إيسسداع التعسسويض لسسدى السسسلطة املختصسسة يف ا ملينسساء السسذي وقسسع فيسسه   -ب

 فيه السفينة إ ا كان الضرر قد وقع يف عرا البحر . الضرر ، أو لدى السلطة املختصة يف امليناء الذي دوقفت
 ( 145مادة )

دسري أحكام حتديد املسئولية على جمهز السفينة واملستأ ر وا هز املدير والرابن والبحارة كما دسري على التسابعني  -1
ذات الشسسسوط السسسيت اآلخسسسرين للمالسسسك أو ا هسسسز أو املسسسستأ ر أو ا هسسسز املسسسدير و لسسسك فيمسسسا يتعلسسسجمل بتأديسسسة وظسسسائفهم وبسسس

دسسسري علسسى املالسسك وعلسسى أن ال جتسساوز مسسسئولية األشسسخاص املسسذكورين عسسن احلسسادث الواحسسد احلسسدود املبينسسة يف املسسادة 
(138. ) 

وإ ا أقيمسست السسدعوى علسسى السسرابن أو البحسسارة  سساز هلسسم حتديسسد مسسسئوليتهم ولسسو كسسان احلسسادث السسذي نشسسأ عنسسه الضسسرر  -2
  لك إ ا كان الرابن أو البحار  يف الوقت  اده مالكاُ منفردا أو ير ع إا خطأ شخصا صادر منهم . ومع 

 على الشيوع  أو جمهزاُ أو مستأ راُ مديراُ فال يسري هذا احلكم إال إ ا كان اخلطأ قد وقع منه بوصفه رابلُ أو       
  اراُ .       

 الفصل الثاني 
 الربان 

 ( 146مادة )
 وللرابن املعزول احلجمل يف التعويض إن كان له و ه .يعني جمهز السفينة الرابن ويعزله 

 ( 147مادة )
للرابن وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضاب  السذي يليسه مباشسرة يف الدر سة مقامسه يف حالسة وفادسه  -1

 أو غيابه أو و ود مانع آخر 
ارف عليها يف املالحسة البحريسة واالدفاقسات البحريسة وعب على الرابن أن يراعا يف قيادة السفينة األصول الفنية املتع -2

واألحكام املعمول هبسا يف الدولسة السيت دو سد السسفينة يف مياههسا ، وعليسه أن حيسافظ علسى صسالحية السسفينة للمالحسة 
 وأن يراعا كفاية املؤن الالزمة للرحلة البحرية .

 (      148مادة )
 نذ بدء الرحلة حر وصول السفينة إا مرسى أو ميناء مأمون ال عوز لرابن أن يتخلى عن قيادة السفينة م -1
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وال عسسوز لسسه أن يغسسادر السسسفينة أو أن همسسر برتكهسسا إال لسسسبب خطسسر حمقسسجمل بعسسد أخسسذ رأي ضسسباطها ويف هسسذه  -2
 احلالة عب عليه بو ه خاص إنقا  النقود وأوراق السفينة وأمثن البضائع إ ا ديسر له  لك .

 ( 149مادة )
ابن أن يتوا بنفسه دو يه قيادة السفينة عنسد دخوهلسا إا املسوان  أو املراسسا أو األاسار أ, خرو هسا منهسا عب على الر 

 بو ه عام يف مجيع األحوال اليت دعرتا املالحة فيها صعوابت خاصة ولو كان ملزماُ ابالستعانة مبرشد .
 (150مادة )
وقيسسع العقسسوابت التأديبيسسة وفقسساُ للقواعسسد وطبقسساُ للشسسروط السسيت للسسرابن سسسلطة التوايسسجمل علسسى ظهسسر السسسفينة ، ولسسه كسسذلك حسسجمل د

 يصدر هبا قرار من الوزير .
 ( 151مادة )

لسسرابن السسسفينة علسسسى كسسل األشسسخاص املو سسسودين علسسى ظهرهسسا السسسسلطة السسيت يقتضسسيها حفسسسظ النظسسام وأمسسن السسسسفينة  -1
 واألشخاص املسافرين عليها والبضائع املشحونة هبا وسالمة الرحلة .

ز لسسه أن يتخسسذ وسسسائل القسسوة الالزمسسة حلفسسظ النظسسام واألمسسن يف السسسفينة وأن يطلسسب هلسسذا الغسسرا املعونسسة مسسن وعسسو   -2
األشخاص املسافرين عليها ، وعليسه أن يعمسل يف املسوان  مبعونسة اجلهسات اةليسة املختصسة أو قنصسل الدولسة حسسب 

 األحوال .
 (152مادة )

ن مجسسسع االسسسستدالالت حسسسر وصسسسول السسسسلطات املختصسسسة وعسسسري إ ا وقعسسست  ربسسسة علسسسى ظهسسسر السسسسفينة دسسسوا السسسراب -1
التحسسرايت السسيت ال حتتمسسل التسسأخري وهمسسر عنسسد االقتضسساء ابلقسسبض علسسى املسستهم وحبسسسه احتياطيسساُ ودفتسسيش املسسسافرين 

 والبحارة ويتخذ التدابري الالزمة للمحافظة على األشياء اليت دفيد إظهار احلقيقة .
ات التحقيجمل وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقاُ به حمضر التحقيجمل واألشياء املضسبوطة إا وحيرر الرابن دقريراُ إب راء -2

 السلطات املختصة يف أ,ل ميناء من موان  الدولة.
 ( 153مادة )

يتوا الرابن قيسد املواليسد والوفيسات السيت دقسع يف السسفينة وعليسه إابسات هسذه الوقسائع يف دفسرت يوميسة السسفينة ودبليغهسا  -1
 نصل الدولة يف أول ميناء درسو فيه السفينة وإا السلطات اإلدارية املختصة يف الدولة عند العودة إليها.إا ق

ويف حالسسة وفسساة أحسسد األشسسخاص املو سسودين يف ا لسسسفينة علسسى السسرابن أن يقسسوم ابالشسسرتاا مسسع أحسسد ضسسباط السسسفينة  -2
 ارية املختصة يف أول ميناء من موان  الدولة .جبرد أمتعة املتوىف واةافظة عليها ودسليمها إا السلطات اإلد

فعلسسى  –ومل دتسسوفر ابلسسسفينة وسسسائل العسسزل الصسسحية الالزمسسة –وإ ا أصسسيب أحسسد األشسسخاص املو سسودين مبسسرا معسسد  -3
 الرابن إنزاله يف أقرب مكان بكن عال ه فيه .
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 ( 154مادة )
يقررهسا لسه القسانون قبسل كسل مسن لسه مصسلحة يف ينوب الرابن عسن ا هسز وبثلسه أمسام القضساء وبسارس السسلطات السيت  -1

السفينة أو الشحنة ، ودشمل النيابة األعمال الالزمة للسفينة والرحلة ، وكل حتديد يرد على هسذه النيابسة ال حيستج 
 به على الغري حسن النية .

نه وال عسوز أن حيستج يف وال يثبت للرابن صفة النيابة عن ا هز إال يف املكان الذي ال يو د فيه ا هز أو وكيل ع -2
 موا هة الغري حسن النية بو ود ا هز أو وكيله .

ومع  لك عوز للرابن القيسام ابإلصسالحات البسسيطة وأعمسال اإلدارة املعتسادة للسسفينة واسستخدام البحسارة وفصسلهم  -3
 يف املكان الذي يو د فيه ا هز أو وكيل عنه .

 ( 155مادة )
 مات ا هز وعليه أن خيطره وفقاُ للعرف بكل أمر خاص ابلسفينة أو الشحنة .عب على الرابن أن يتبع دعلي

 (156مادة )
علسسى السسرابن أن بسسسك دفسسرت يوميسسسة السسسفينة مرقمسسة صسسفحاده ومؤشسسراُ عليسسسه مسسن اإلدارة البحريسسة املختصسسة يف مينسسساء  -1

 دسجيل السفينة .
لسسسيت دتخسسسذ أانسسساء الرحلسسسة واملالحظسسسات اليوميسسسة ويسسسذكر يف دفسسسرت السسسسفينة بو سسسه خسسساص احلسسسوادث الطارئسسسة والقسسسرارات ا -2

اخلاصسسسسة  السسسسة اجلسسسسو والبحسسسسر ، وقائمسسسسة اإليسسسسرادات واملصسسسسروفات وبيسسسسان ابجلسسسسرائم السسسسيت يردكبهسسسسا البحسسسسارة واملسسسسسافرون 
والعقوابت التأديبية اليت وقعت عليهم واملواليد والوفيات اليت حدات يف السفينة، وعلسى رابن السسفينة  ات اةسرا 

دفرتاُ خاصاُ ابآلالت اةركة يذكر فيه كمية الوقود اليت أخذها عند السفر وما استهلك منها يومياُ وكل  أن بسك
 ما يتعلجمل بتلك اآلالت . 

 ( 157مادة )
علسسى السسرابن أن حيسستفظ يف السسسفينة أانسساء الرحلسسة ابلواثئسسجمل السسيت يتطلبهسسا القسسانون والسسيت دتعلسسجمل ابلسسسفينة والبحسسارة واملسسسافرين 

 ات .والشحن
 (158مادة )

على الرابن خالل أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إا أحد موان  الدولة أو إا مكان آخر فيها دكون قد رسست 
فيه اختيساراُ أ و اضسطراراُ  ، أن يقسدم دفسرت يوميسة السسفينة إا إدارة التفتسيش البحسري للتأشسرب عليسه ، ويكسون التأشسري خسارج 

 فإن مل يو د فمن السلطة اةلية املختصة .الدولة من قنصل الدولة 
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 ( 159مادة )
إ ا طسسرأت أانسساء الرحلسسة حسسوادث غسسري عاديسسة دتعلسسجمل ابلسسسفينة أو الشسسحنة أو ابألشسسخاص املو سسودين عليهسسا و سسب  -1

 على الرابن أن يعد دقريراُ بذلك .
مسن وصسول السسفينة إا مينساء وعلى الرابن أن يقدم التقرير إا إدارة التفتيش البحسري خسالل أربسع وعشسرين سساعة  -2

 أو مرسى يف الدولة ويقدم التقرير خارج الدولة إا القنصل أو إا السلطة اةلية املختصة عند عدم و وده .
ودقوم السلطة اليت دسلمت التقرير إبحالته يف أقرب وقت إا اةكمة املدنية اليت يقسع يف دائسرة اختصاصسها مينساء  -3

ريسر حمضسسر بسذلك دسسسلم صسورده للسرابن ويعتسسرب التقريسر بعسسد إ سراء هسسذا التحقيسجمل حجسسة دسسجيل السسفينة لتحقيقسسه وحت
 يقوم الدليل على العك  .

 وال عوز للرابن يف غري حالة الضرورة أن يشرع يف دفريت السفينة قبل دقدمي التقرير املذكور . -4
 ( 160مادة )

السسفينة أو أ ر سا أو اسا معساُ فسإ ا مل يكسف هسذا إ ا طرأت ضرورة ملجئة أاناء الرحلة فللرابن أن يقرتا بضسمان  -1
الضمان  ساز االقسرتاا بضسمان شسحنة السسفينة ويف مجيسع األحسوال ال عسوز االقسرتاا إال بعسد احلصسول علسى إ ن 
مسسسن اجلهسسسة القضسسسائية املختصسسسة إ ا كانسسست السسسسفينة مو سسسودة يف الدولسسسة ، ويصسسسدر هسسسذا اإل ن ابلنسسسسبة إا السسسسفينة 

 خارج الدولة من قنصلها ،  فإن مل يو د فمن السلطة القضائية اةلية . الوطنية املو ودة
فسسإ ا مل يتيسسسر للسسرابن االقسسرتاا فلسسه بعسسد احلصسسول علسسى إ ن اجلهسسات املشسسار إليهسسا يف الفقسسر السسسابقة أن يبيسسع مسسن   -2

اعسسسة علسسسى أسسسساس البضسسسائع املشسسسحونة بقسسسدر املبلسسست املطلسسسوب ويتسسسوا السسسرابن أو ا هسسسز حماسسسسبة أصسسسحاب البضسسسائع املب
 السعر اجلاري لبضائع من  نسها ونوعها يف امليناء املشحونة إليه ويف اليوم املتوقع وصوهلا فيه .

وعسسوز للشسساحنني أو وكالئهسسم أن يعارضسسوا يف رهسسن البضسسائع أو بيعهسسا مسسع طلسسب دفريغهسسا بشسسرط أداء أ سسرة النقسسل   -3
 كاملة .

 ( 161مادة )
  دفويض خاص من مالكها وإال كان للمالك حجمل طلب إبطال البيع .ال عوز للرابن أن يبيع السفينة بغري

 ( 162مادة )
علسسى السسرابن أن يتخسسذ اإل سسراءات الضسسرورية السسيت دقتضسسيها اةافظسسة علسسى مصسسلحة مالسسك السسسفينة وا هسسز والبحسسارة  -1

 واملسافرين و وي احلقوق على الشحنة و لك طبقاُ للعرف .
بكل عمل عا ل دقتضيه سالمة األرواح اةافظة علسى السسفينة والشسحنة ومسع وعلى الرابن عند الضرورة أن يقوم  -2

  لك عب عليه إخطار ا هز قبل أن يقرر القيام إب راء غري عادي إ ا مسحت الظروف بذلك .
 ويكون الرابن مسئوالُ عن أخطائه ول كانت يسرية . -3
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 الفصل الثالث  
 البحارة وتنظيم العمل البحري 

 حكام عامة الفرع األول أ 
 ( 163مادة ) 

يعترب  اراُ كل شخص يردب  بعقد عمسل علسى السسفينة ويعتسرب السرابن مسن البحسارة فيمسا يتعلسجمل بعقسد العمسل املسربم بينسه وبسني 
 ا هز .

 ( 164مادة )
ة ا سسازين ال عسسوز أليسسة سسسفينة يف الدولسسة أن دبحسسر مسسا مل يكسسن عليهسسا مسسا يلزمهسسا مسسن الضسسباط واملهندسسسني البحسسريني والبحسسار 

ويصدر بتحديد عدد الضباط واملهندسني البحريني والبحسارة ا سازين السذين عسب و سودهم علسى ظهسر السسفينة واملسؤهالت 
اليت عب دوافرها فيهم واالشرتاطات الصحية يف السفينة قرار من الوزير ومبا ال يتعارا مع املسستوايت الدوليسة يف املالحسة 

 البحرية .
 ( 165مادة )

راعاة األحكام الواردة يف هذا القانون حتدد حقوق البحارة ووا با م يف اللوائ  الداخليسة املعمسول هبسا يف السسفينة مبسا مع م
 ال يتعارا مع عقود العمل املربمة معهم .

ال ال عسسوز ملسن يتمتسسع جبنسسية الدولسسة أن يقسسوم أبي عمسل يف السسسفن السيت دبحسسر خسارج امليسساه اإلقليميسسة إ  -1( 166مسادة )
 بعد احلصول على  واز  ري من إدارة التفتيش البحري يف الدولة .

وال يسري احلكم املشار إليه يف الفقرة السابقة على األشخاص الذين يعملون يف السفن احلربيسة للدولسة أو يف السسفن السيت 
 ة العامة .متلكها أو دستغلها أو دديرها الدولة أو املؤسسات واهليئات العامة واليت ختصصها للخدم

 ( 167مادة )
ال عوز ألي شخص أن يقسوم بعمسل علسى السسفن املتمتعسة جبنسسية الدولسة إال بعسد احلصسول علسى دسرخيص مسن إدارة    -1

 التفتيش البحري ويصدر بتنظيم هذا الرتخيص قرار من الوزير.
طر أو اإلرشاد يف موان  الدولة إال ال عوز أل نيب أن يعمل يف سفينة دقوم ابملالحة الساحلية أو ابلق -1( 168مادة )

 برتخيص من الوزير .
وال عسوز يف السسسفن الوطنيسسة السسيت دقسسوم ابملالحسسة يف أعسسايل البحسار أو ابلصسسيد أن يزيسسد عسسدد البحسسارة األ انسسب فيهسسا  -3

 واأل ور املخصصة هلم على النسب اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير العمل .
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 ني الفرع الثا
 عقد العمل البحري 

 ( 169مادة ) 
 عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص مبقتضاه ابلعمل يف سفينة لقاء أ ر حتت إشراف جمهز أو رابن . -1
ودسري على عقد العمل البحري أحكام القوانني اليت حتكم عالقات العمل والعمال والتأمينات اال تماعية فيمسا مل  -2

 انون أو يف اللوائ  والقرارات الصادرة دنفيذاُ له .يرد يف شأنه نص خاص يف هذا الق
ومسسع  لسسك ال دسسسري أحكسسام عقسسد العمسسل البحسسري السسواردة يف هسسذا القسسانون أويف اللسسوائ  والقسسرارات الصسسادرة دنفيسسذاُ لسسه  -3

 على األشخاص الذين يعملون يف سفن نقل محولتها عن  سني طناُ .
 ( 170مادة )

 فإ ا مل يكن كذلك  از للبحار وحده إاباده جبميع الطرق .يكون عقد العمل البحري مكتوابُ  -1
 وعلى الرابن أن حيتفظ يف السفينة بصور من عقود العمل البحرية للعاملني عليها . -2

 ( 171مادة )
عسسب أن يبسسني يف عقسسد العمسسل البحسسري اتريسسخ ومكسسان إبرامسسه واسسسم البحسسار وسسسنه و نسسسيته وموطنسسه ونسسوع العمسسل السسذي يلتسسزم 

 ره وكيفية حتديده وأدائه ورقم واتريخ ومكان إصدار اجلواز البحري والرتخيص البحري واتريخ السفر وامليناء الذي أبدائه وأ
 دبدأ منه الرحلة وامليناء الذي دنتها فيه .

 ( 172مادة )
ان سساعات مع عدم اإلخالل أبحكام املعاهدات الدولية املصادق عليها ، ال عوز أن دزيسد سساعات العمسل األصسلية عسن مثس

يومياُ وما زاد عنها يعترب عمالُ إضافياُ يستحجمل عنه البحار ضعف أ ره املقرر يف العقد وفيما عدا احلالة املنصوص عليها يف 
 ( ال عوز أن دزيد ساعات العمل األصلية واإلضافية على اانيت عشرة ساعة يف اليوم .178املادة )
 دة ابنتهاء مدده وبغري حا ة إا إنذار .( ينتها العمل البحري اةدد امل173مادة )

 ( 174مادة )
إ ا كان عقد العمل البحري لسفرة واحدة أو لسفردني فق  فسإن العقسد ال ينتهسا إال بوصسول السسفينة إا املينساء املتفسجمل عليسه 

 ة .إ ا كانت السفينة فارغة أو ابنتهاء دفريت احلمولة يف امليناء املتفجمل عليه إ ا كانت السفينة حممل
 ( 175مادة )

إ ا كان عقد العمل البحري غري حمدد املدة اعترب العقد ساري املفعول ملدة سنة عوز بعدها إااء العقد إبنذار يو هه أحد 
الطرفني إا الطرف اآلخر وبعد انقضاء مهلة ال دقل عن عشرة أايم من اتريخ اإلنذار . فسإ ا انقضست هسذه املهلسة والسسفينة 
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تد العقد  كم القانون إا ميناء التعاقد إ ا كسان اإلاساء مسن ا هسز ، فسإ ا أاسى العامسل العقسد امتسد  كسم يف عرا البحر ام
 القانون إا حني وصول السفينة إا أول ميناء .

 ( 176مادة )
يف حالسسة ينتهسسا  كسسم القسسانون عقسسد العمسسل البحسسري ، ولسسو كسسان حمسسدد املسسدة و لسسك يف حالسسة التخلسسا عسسن السسسفينة ودركهسسا ، و 

هالكهسسا أ, انتقسسال ملكيتهسسا أو دغيسسري دسسسجيلها ويسسستحجمل البحسسار يف هسسذه احلالسسة التعسسويض املناسسسب فضسسالُ عسسن األ سسر املتفسسجمل 
 عليه لفرتت مقدارها  سة عشر يوماُ .

 ( 177مادة )
قسساص منسسه يف ( مبثابسة حسسد أدىن ل عسوز االنت 176،  175،  174،  173دعتسرب احلقسسوق املنصسوص عليهسسا يف ا ملسساد : ) 

 عقد العمل البحري ويقع ابطالُ كل شرط على خالف  لك .
 ( 178مادة )

عسسب علسسى البحسسار إطاعسسة أوامسسر رؤسسسائه فيمسسا يتعلسسجمل ودمسسة السسسفينة وال عسسوز مغادر سسا إال إب ن مسسن رئيسسسه ويلتسسزم يف حالسسة  
نقولسة فيهسا .ويف هسذه احلالسة بسن  البحسار اخلطر ابلعمل علسى إنقسا  السسفينة و األشسخاص السذين يو سدون عليهسا والشسحنة امل

 مكافأة عن العمل اإلضايف على أن ال دقل عن األ ر املقابل للساعات اليت استغرقها هذا العمل .
 (  179مادة )

ال عوز للرابن أو ألحد البحارة شحن أية بضاعة يف السفينة حلسابه اخلساص إال إب ن مسن ا هسز ويرتدسب علسى خمالفسة هسذا  
 ر إلزام املخالف فضالُ عن التعويضات بدفع أ رة نقل دعادل أعلى أ رة يف مكان وزمان الشحن .احلظ

 ( 180مادة )
يلتزم ا هز أبداء أ سر البحسار يف الزمسان واملكسان املعينسني يف العقسد أو السذين يقضسا هبمسا ا لعسرف البحسري إ ا مل يستم  -1

 حتديدها يف العقد .
لت املسسسستحقة للبحسسسار بعملسسسة الدولسسسة غسسسري أنسسسه إ ا اسسسستحقت والسسسسفينة خسسسارج امليسسساه ودسسسؤدى األ سسسور وغريهسسسا مسسسن املبسسسا -2

 اإلقليمية  از أداؤها بعملة أ نبية بشرط قبول البحار بذلك كتابة .
 ( 181مادة )

املائسة حيدد أ ر البحار يف العقد ودضاف إليه زايدة قدرها أربعون يف املائسة مسن األ سر املتفسجمل عليسه أانساء السسفر وعشسرون يف 
 منه أاناء و ود السفينة يف ميناء أ نيب وال عوز اجلمع بني هذين األ رين اإلضافيني .
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 ( 182مادة )
إ ا كسسان األ سسر معينسساُ ابلرحلسسة فسسال عسسوز ختفيضسسه يف حالسسة دقصسسري مسسدة السسسفر بفعسسل ا هسسز أو السسرابن أمسسا إ ا نشسسأ عسسن الفعسسل 

بنسسبة امتسداد املسسدة وال يسسري هسذا احلكسم األخسسري علسى السرابن إ ا كسان أت يسسل املسذكور إطالسة السسفر أو أت يلسه فتسسزاد األ سور 
 السفر أو إطالته لشئاُ عن خطئه . 

 ( 183مادة )
 إ ا كان البحار معيناُ ابلرحلة للذهاب فق  استحجمل كامل أ ره إ ا دويف بعد بدء السفر . -1
ه إ ا دسسويف أانسساء السسذهاب أو يف مينسساء الوصسسول وإ ا كسسان معينسساُ ابلرحلسسة للسسذهاب واإلايب معسساُ اسسستحجمل نصسسف أ سسر   -2

 واستحجمل كامل األ ر إ ا دويف أاناء اإلايب .
 ( 184مادة )

عوز للبحار احلصول على سلفة ال جتاوز ربع أ ره األصلا ، وددون هذه السلفة يف دفرت اليوميسة حسسب األحسوال  -1
 ويوقع البحار قرين هذا القيد .

ر وأوالده أو أصوله أو فروعه أو غريهم مسن األشسخاص السذين يعسوهلم ويتسوا اإلنفساق وعوز أداء السلفة لزو ة البحا -2
عليهم بشرط و ود دفويض منه ألي منهم بذلك وال عوز اسرتداد السلفة املذكورة يف حالة إلغاء العقد ألي سبب  

 ف  لك .كان شريطة أال يكون اإللغاء را عاُ إا إدارة البحار ويقع ابطالُ كل ادفاق على خال
 ( 185مادة )

 ال عوز احلجز على أ ر البحار أو التنازل عنه إال يف احلدود املبينة يف قوانني العمل .
 (186مادة )

 يلتزم ا هز أاناء السفر بتقدمي الطعام للبحار وإقامته يف السفينة دون مقابل ويكون دنظيم  لك بقرار من الوزير .
 ( 178مادة )

 لبحار دون مقابل إ ا أصيب جبرح أو مرا وهو يف خدمة السفينة .يلتزم ا هز بعالج ا -1
وإ ا كان اجلرح أو املرا لشئاُ عن العصيان أو السكر وغري  لك من حاالت سوء السلوا و سب علسى ا هسز أن  -2

 يعاجل البحار ويكون له يف هذه احلالة حجمل خصم نفقات العالج  ا يستحجمل للبحار من أ ر .
 هز بعالج البحار عندما يثبت أن اجلرح أو املرا غري قابل للشفاء .وينقضا التزام ا  -3

 (188مادة )
يسسستحجمل البحسسار السسذي يصسساب جبسسرح أو مبسسرا وهسسو يف خدمسسة السسسفينة أ سسره كسسامالُ أانسساء الرحلسسة ودسسسري فيمسسا يتعلسسجمل  -1

 ابستحقاقه األ ر بعد انتهاء الرحلة األحكام الواردة يف قوانني العمل .
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ر أي أ ر إ ا كان اجلسرح أو املسرا لشسئاُ عسن العصسيان أو السسكر أو غسري  لسك مسن أحسوال سسوء وال يستحجمل البحا -2
 السلوا .

 ( 189مادة )
 إ ا دويف البحار وهو يف خدمة السفينة و ب على ا هز أداء نفقات دفنه أايُ كان سبب الوفاة . -1
 وغريه من املبالت املستحقة للبحار املتوىف .وعلى ا هز أن يودع خزانة اإلدارة البحرية املختصة األ ر النقدي  -2

 ( 190مادة )
يلتسزم ا هسز إبعسادة البحسار إا الدولسة إ ا حسدث أانساء السسسفر مسا يو سب إنزالسه مسن السسفينة إال إ ا كسان اإلنسزال بنسساء  -1

 .على أمر السلطة األ نبية يف امليناء املو ودة به السفينة أو بناء على ادفاق بني ا هز والبحار 
فسسإ ا ص دعيسسني البحسسار يف أحسسد مسسوان  الدولسسة أعيسسد إا هسسذا املينسساء إال إ ا ادفسسجمل يف العقسسد علسسى أن دكسسون اإلعسسادة إا  -2

مينسساء آخسسر وإ ا ص التعيسسني يف مينسساء أ نسسيب أعيسسد البحسسار حسسسب اختيسساره إا هسسذا املينسساء أو إا أي مينسساء يعينسسه يف 
 الدولة .

 اء الذي ص دعيينه فيه إال إ ا نص العقد على إعادده إا ميناء آخر.ويعاد البحار األ نيب إا املين  -3
 ويشمل االلتزام إبعادة البحار نفقات نقله وإطعامه خالل فرتة إعادده .  -4

 ( 191مادة )
 ال يلتزم ا هز إبعادة البحار و لك يف أي من احلالتني اآلديتني :

 يخ انتهاء عقده .إ ا مل يطالب البحار هبذا احلجمل خالل أسبوع من اتر  -أ
إ ا دعاقد البحار جمدداُ مسع نفس  املالسك أو دعاقسد مسع مالسك  ديسد أانساء سسراين العقسد أو خسالل أسسبوع مسن اتريسخ  -ب

 انتهائه .
 ( 192مادة )

يعفى ا هسز مسن التسأمني علسى البحسار لسدى اجلهسة املختصسة ابلتأمينسات اال تماعيسة إ ا حصسل علسى إ ن مسن السوزير املخستص 
 تأمني بشروط أفضل للبحارة لدى  هة أخرى معتمدة يف الدولة للقيام أبعمال التأمني .إب راء ال

 ( 193مادة )
إ ا أبرم عقد العمل ملدة حمددة وانتهت هذه املدة أاناء الرحلة امتد العقد  كم القانون حسر وصسول السسفينة إا أول مينساء 

دولسسة ابملينسساء السسذي عسسب إعسسادة البحسسار إليسسه وفقسساُ ألحكسسام املسسادة يف الدولسسة فسسإ ا مسسرت السسسفينة قبسسل دخوهلسسا أحسسد مسسوان  ال
 ( امتد العقد حر دخول السفينة هذا امليناء .190)
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 ( 194مادة )
إ ا دويف البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو األشسخاص املسسافرين يف السسفينة اسستحجمل وراتسه مبلغساُ يعسادل أ سر 

يناُ ابلرحلة استحجمل وراته مبلغاً يعسادل أ سر الرحلسة و لسك كلسه فضسالُ عسن التعويضسات واملكافسآت االاة شهور أما إ ا كان مع
 اليت يقررها القانون والقوانني اليت حتكم عالقات العمل والعمال والتأمينات اال تماعية .

 ( 195مادة )
إلزامسسه برتكهسسا إال إب ن مسسن قنصسسل الدولسسة أو  إ ا فصسسل البحسسار أانسساء الرحلسسة وكانسست السسسفينة يف مينسساء أ نسسيب فسسال عسسوز للسسرابن

السسلطة البحريسة اةليسة عنسسد عسدم و سوده وعسسب إابسات قسرار الفصسل واترخيسسه وأسسبابه يف دفسرت البحسسارة وإال اعتسرب الفصسل غسسري 
 مشروع .

 (196مادة )
رة عسن األايم السيت قضساها فعسالُ إ ا حالت قوة قاهرة دون البدء يف السفر أو دون مواصلته استحجمل البحسار املعسني ابلرحلسة أ س

يف خدمة السفينة وال عوز للبحار يف هذه احلالة املطالبة أبية مكافأة أو دعسويض ومسع  لسك يشسرتا البحسار فيمسا قسد حيصسل 
 عليه املالك أو ا هز من مبالت التأمني أو التعويضات ابلقدر الباقا له من أ ره .

 ( 197مادة )
رحلة وغرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غري صاحلة للمالحة  ساز للجهسة إ ا كان البحار معيناُ ابل -1

القضائية املختصة أن حتكم إبعفاء ا هز من دفع كل أو بعض أ ور البحارة إ ا ابت أن ما حلجمل السفينة من ضرر 
 نشأ عن فعلهم أو إااهلم أو امتناعهم عن إنقا  السفينة أو املسافرين أو الشحنة .

 وز للمجهز يف احلالة املشار إليها يف الفقرة السابقة إلغاء عقد العمل البحري دون إخطار سابجمل .وع -2
وال عوز للبحارة املطالبة مبكافأة أو دعسويض إال إ ا حصسل ا هسز أو املالسك علسى دعسويض عسن الضسرر السذي أصساب  -3

 السفينة .
 ( 198مادة )

الدعاوى الناشسئة عسن عقسد العمسل البحسري مبضسا سسنة مسن اتريسخ انقضساء  ال دسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعا مجيع
 العقد .

 الفصل الرابع 
 في األمن والنظام والتأديب في السفينة

 (199مادة )
 دسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة مسجلة يف الدولة وال دسري على السفن احلربية.
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 ( 200مادة )
يوماُ أو بغرامة درتاوح بسني أ سر يسوم إا االاسني يومساُ أو هبمسا معساُ كسل شسخص يعاقب ابالحتجاز من يوم إا االاني  -1

 من أفراد طاقم السفينة يردكب إحدى املخالفات اآلدية :
 عدم إطاعة أمر يتعلجمل ابخلدمة . -أ
 عدم احرتام الرؤساء . -ب
 اإلاال يف خدمة السفينة أو يف احلراسة . -ج
 املشا رات على ظهر السفينة .  -د
 السفينة اليت يؤدي إدالفها إا اإلخالل بسالمتها أو إدالف محولتها .إدالف أدوات  -ه
 الغياب عن السفينة دون إ ن.  -و
 حيازة سالح ابلسفينة دون إ ن سابجمل من الرابن أو حيازة املخدرات أو املواد املمنوعة األخرى .  -ز
 إدخال مشروابت روحية خلسة إا السفينة الستهالكها أو التصرف فيها . -ح
  السفينة .السكر يف -ط
 كل عمل آخر يكون فيه إخالل ابلنظام أو بدمة السفينة . -ي
 التهريب .  -ا
وعوز للرابن من دوقيع عقوبسة االحتجساز أو الغرامسة املشسار إليهمسا يف الفقسرة السسابقة أن يقسرر إاساء خسدمات البحسار  -2

 دون حا ة إا إنذار .
 (201مادة )

ر يكون  ربسة وفقساُ ألحكسام التشسريعات النافسذة يف الدولسة .و سب علسى السرابن إ ا كان الفعل أو اإلاال املنسوب إا البحا
 أن يسلم البحار إا سلطا ا املختصة .

 (202مادة )
كسسل شسسخص ابلسسسفينة مسسن غسسري أفسسراد طاقمهسسا يسسرفض االمتثسسال للتسسدابري السسيت همسسر هبسسا السسرابن أو خيسسالف أمسسراُ حلسسد ضسسباطها أو 

ف أدوا سا السيت ال يسؤدي إدالفهسا إا اإلخسالل بسسالمتها يعاقسب ابحلجسز يف حجردسه مسن يسوم حيدث اضطراابُ ابلسفينة أو يتل
إا سبعة أايم  إ ا كان من املسافرين ابحلجرات وابحلرمان من الصعود إا ظهر السفينة أكثر من ساعتني يف اليوم إ ا كسان 

 من املسافرين اآلخرين .
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 (202مادة )
 سزاء أن عسري حتقيقساُ يسسمع فيسه أقسوال صساحب الشسأن عسن األعمسال املنسسوبة إليسه عب على الرابن قبل دوقيسع أي  -1

وأقسسوال شسسهود اإلابسسات والنفسسا وأن حيسسرر حمضسسراُ أبقسسواهلم وللسسرابن أن يقسسرر وقسسف املخسسالف عسسن العمسسل ابلسسسفينة حلسسني 
 استكمال التحقيجمل .

السسسفينة وال يوقسسع  سسزاء احلجسسز املشسسار إليسسه يف  ودثبسست املخالفسسات السسيت دقسسع واجلسسزاءات السسيت دوقسسع عنهسسا يف دفسسرت يوميسسة -2
املادة السابقة إال إ ا كانت السفينة يف عسرا البحسر أو يف أحسد املسوان  السيت متسر هبسا وينتهسا هسذا احلجسز حتمساُ عنسد 

 انتهاء الرحلة أو وصول السفينة إا ميناء دسجلها .
 ( 204مادة )

مسسة ال جتسساوز أ سسر االاسسة أشسسهر أو إبحسسدى هسسادني العقسسوبتني أي فسسرد مسسن يعاقسسب ابحلسسب  مسسدة ال دسسزد علسسى االاسسة أشسسهر وبغرا
 طاقم السفينة يردكب أحد األفعال اآلدية :

 درا املكان املخصص له يف السفينة بال عذر مقبول قبل أن حيل حمله خلفه . -أ
 سة .التغيب عن السفينة إ ا كان مكلفاُ بعمل عند الدفة أو يف حمل أرصاد أو مركز مناورة أو حرا -ب
عسسسدم الو سسسود يف السسسسفينة دون عسسسذر مقبسسسول يف الوقسسست اةسسسدد الختسسسا  إ سسسراءات اإل سسسار مسسسن أي مينسسساء غسسسري مينسسساء   -ج

 التسجيل .
 رفض اإل عان ألمر صدر إليه فيما يتعلجمل بسري العمل يف السفينة واةافظة على النظام فيها .  -د
 القيام أبعمال متكررة دنطوي على العصيان .  -ه

 (205مادة )
ون العقوبة احلسب  مسدة ال جتساوز سسنة إ ا اردكبست إحسدى اجلسرائم املنصسوص عليهسا يف املسادة السسابقة مسن أكثسر مسن االاسة دك

 أشخاص وبعد ادفاق سابجمل فيما بينهم .
 (206مادة )

يعاقب ابحلب  مدة ال دزيسد علسى االاسة أشسهر وبغرامسة ال جتساوز االاسة آالف درهسم أو إبحسدى هسادني العقسوبتني كسل  -1
 دعدى على رابن السفينة أو أحد ضباطها أاناء أتدية أعماله أو قاومه ابلقوة . من

ودكسسون العقوبسسة احلسسب  مسسدة ال دزيسسد علسسى سسسنة وغرامسسة ال جتسساوز  سسسة آالف درهسسم أو إحسسدى هسسادني العقسسوبتني إ ا  -2
 حدات  روح بسبب التعدي أو املقاومة .

 ( 207مادة )
 ملاد السابقة من أحد ضباط السفينة أو كان شريكاُ فيها ضوعفت العقوبة . إ ا وقعت اجلربة املنصوص عليها يف ا
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 (208مادة )
 كل من آتمر ضد سالمة الرابن أو حريته أو سلطته يعاقب ابلسجن املؤقت .

 (209مادة )
 لسك  كل من أغرق السفينة أو أحرقها أو احلجمل هبا دلفاُ  سيماُ يهدد األرواح أو قام بعمل من شسأنه أن يسؤدي إا -1

 يعاقب ابلسجن املؤبد.
 ودكون العقوبة اإلعدام إ ا نشأ عن الفعل املذكور موت شخص مع عدم اإلخالل أبحكام القصاص والدية .  -2

 ( 210مادة )
 يعاقب ابلسجن املؤقت كل من استوا أو حاول االستيالء على السفينة بطريقة غري مشروعة .

 ( 211مادة )
االاسسة أشسسهر وبغرامسسة ال جتسساوز أ سسر االاسسة أشسسهر أو إبحسسدى هسسادني العقسسوبتني كسسل رابن أو يعاقسب ابحلسسب  مسسدة ال دزيسسد علسسى 

ضاب  أو أي شخص آخر  ي سلطة يف السسفينة يكسون قسد أمسر بشساء أو أ ن أو دسسام  يف شساء فيسه إسساءة السستعمال 
 . سلطته أو يكون قد استعمل القوة أو  علها أو دركها دستعمل حنو شخص مسافر على السفينة

 ( 212مادة )
يعاقب ابحلب  مدة ال دزيد على شهر وبغرامة ال جتاوز أ ر شهر واحسد أو إبحسدى هسادني العقسوبتني رابن السسفينة إ ا دسرا 
أحسسد البحسسارة مريضسساُ أو  رحيسساُ دون أن حيقسسجمل لسسه وسسسائل العسسالج املناسسسبة أو الرتحيسسل أ,أمسسره مبغسسادرة السسسفينة يف مينسساء أ نسسيب 

 دون سبب مربر .
 ( 213دة )ما

يعاقب ابحلب  مدة ال دزيد على االاة أشسهر وبغرامسة ال جتساوز أ سر االاسة أشسهر أو إبحسدى هسادني العقسوبتني كسل رابن دسرا 
يف غسسري حالسسة الضسسرورة السسسفينة يف املينسساء وهسسا معرضسسة للخطسسر فسسإ ا كانسست السسسفينة يف عسسرا البحسسر عوقسسب ابحلسسب  مسسدة ال 

 دزيد على سنتني .
 (214مادة )

ن دسسسلل إا سسسفينة بقصسسد السسسفر هبسسا دون أن يقسسوم أبداء أ سسر السسسفر ودون أن حيصسسل علسسى موافقسسة رابن السسسفينة أو كسسل مسس
 مندوبه ، يعاقب ابحلب  مدة ال دزيد على شهر أو بغرامة ال جتاوز ضعف أ رة السفر إا الو هة اليت كان يقصدها .

 ( 215مادة )
دعسسسويض يسسسستحجمل نتيجسسسة الفعسسسل املعاقسسسب عليسسسه ويسسسؤول مسسسا بقسسسا منسسسه إا إدارة  دسسسستخدم املبسسسالت املتحصسسسلة كغرامسسسة لسسسدفع أي 

 التفتيش البحري .
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 الباب الرابع 
 استغالل السفينة 

 الفصل األول إيجار السفينة 
 الفرع األول 
 أحكام عامة 

 (216مادة ) 
أو  سسزءاُ منهسسا ملسسدة حمسسددة أو  إعسسار السسسفينة عقسسد مبقتضسساه يلتسسزم املسسؤ ر نظسسري أ سسر أبن يضسسع حتسست دصسسرف املسسستأ ر سسسفينة

 للقيام برحلة أو رحالت معينة .
 ( 217مادة )

دطبسسجمل أحكسسام هسسذا الفصسسل إ ا مل يتفسسجمل الطرفسسان علسسى خالفهسسا ، ومسسع  لسسك ال عسسوز االدفسساق علسسى شسسرط يكسسون منافياُلطبيعسسة 
 عقد إعار السفينة.

 (218مادة )
 يثبت إعار السفينة مبحرر يسمى مشارطة اإلعار .

 ( 219ة )ماد
 يسري على عقد إعار السفينة قانون  نسيتها و لك مع عدم اإلخالل أبحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام .

 ( 220مادة )
ال يرتدب على بيع السفينة عقد إعارها ومع  لك عوز للمشرتي طلب اإلااء إ ا أابت أنسه مل يكسن عاملساُ وقست البيسع بعقسد 

 مقدوره أن يعلم به .اإلعار ومل يكن يف 
 (221مادة )

عوز للمستأ ر أت ري السفينة من الباطن ما مل يو د شرط والف  لك ، ويف هذه احلالة يبقى املستأ ر األصسلا  -1
 مسؤوالُ قبل املؤ ر عن االلتزامات الناشئة عن العقد .

ن الباطن ، ومسع  لسك عسوز للمسؤ ر وال دنشأ عن اإلعار من الباطن عالقة مباشرة بني املؤ ر األصلا واملستأ ر م -2
 احلجز على هذا املستأ ر مبا عاوز ما هو مستحجمل عليه للمستأ ر األصلا .
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 ( 222مادة )
ال عسسوز للمسسؤ ر أن حيسسب  البضسسائع يف السسسفينة بسسسبب عسسدم اسسستيفاء أ ر سسا عنسسد الوصسسول بسسل عسسوز أن يطلسسب مسسن اةكمسسة 

ع األ رة املستحقة وأن يطلب منها بيعها أو بيع  زء منها ما مل دقسدم لسه كفالسة املدنية املختصة إيداعها لدى الغري حلني دف
 ابلدفع .

 ( 223مادة )
للمؤ ر امتياز علسى البضسائع املشسحونة يف السسفينة ويضسمن االمتيساز أ سرة السسفينة وملحقا سا ويسستمر االمتيساز ملسدة  -1

 حجمل عي  للغري حسن النية .  سة عشر يوماُ بعد دسليم البضائع ما مل يكن قد دردب عليها
 ويبقى االمتياز قائماُ ولو اختلطت البضائع أبخرى من نوعها . -2

 (224مادة )
 ال دسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعا :

 الدعاوى الناشئة عن عقد إعار السفينة مبضا سنة من اتريخ انتهاء العقد . -أ
 ء من اليوم الذي يعلم فيه املسرتد  قه يف االسرتداد دعاوى اسرتداد ما دفع بغري و ه حجمل بعد مضا سنة ابتدا -ب

 الفرع الثاني 
 تأجير السفينة بالرحلة 

 (225مادة )
أت ري السفينة ابلرحلة عقد يلتزم املسؤ ر مبقتضساه بوضسع سسفينة معينسة أو  سزء منهسا حتست دصسرف املسستأ ر للقيسام برحلسة أو 

 عدة رحالت معينة .
 ( 226مادة )

  ري السفينة ابلرحلة البيالت التالية بو ه خاص :يذكر يف مشارطة أت
 اسم كل من املؤ ر واملستأ ر وموطنهما .  -أ
 اسم السفينة و نسيتها ومحولتها الصافية وما إ ا كان اإلعار شامالُ للسفينة أو جلزء منها . -ب
 اسم الرابن . -ج
 نوع احلمولة إن كانت معينة أو البيالت الكافية لتعيينها . -د
 وقت املتفجمل عليهما للشحن والتفريت .املكان وال -ه
 مقدار األ رة وطريقة حساهبا . -و
 بيان الرحلة أو الرحالت املتفجمل على القيام هبا .  -ز
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 ( 227مادة )
يلتسسزم املسسؤ ر أبن يضسسع حتسست دصسسرف املسسستأ ر يف الزمسسان واملكسسان املتفسسجمل عليهمسسا السسسفينة املعينسسة يف حالسسة صسساحلة للمالحسسة 

الرحلسسة أو السسرحالت املنصسسوص عليهسسا يف عقسسد اإلعسسار كمسسا يلتسسزم إببقسساء السسسفينة يف هسسذه احلالسسة طسسوال وجمهسسزة مبسسا يلسسزم لتنفيسسذ 
 الرحلة أو الرحالت موضوع االدفاق .

 ( 228مادة ) 
يكون املؤ ر مسئوالُ عن الضرر الذي يصيب البضائع اليت يتسلمها الرابن على ظهر السسفينة املبينسة يف مشسارطة اإلعسار مسا 

 ت أنه قام بتنفيذ التزاماده املشار إليها يف املادة السابقة أو أن الضرر مل ينشأ عن دقصري يف دنفيذها .مل يثب
 ( 229مادة )
 حيتفظ املؤ ر ابإلدارة املالحية وابإلدارة التجارية للسفينة .

 (  230مادة )
ل البضسسائع املتفسسجمل عليهسسا التسسزم مسسع  لسسك علسسى املسسستأ ر أن يقسسوم بشسسحن كميسسة البضسسائع املتفسسجمل ، فسسإ ا مل يشسسحن املسسستأ ر كسس

 بدفع األ رة كاملة .
 ( 231مادة )

يلتزم املستأ ر بشحن البضائع ودفريغها يف املهلة املتفجمل عليها فإ ا مل يتفجمل الطرفان على هذه املهلة و سب الر سوع  -1
 إا ما يقضا به العرف .

االدفاق أو العسرف سسرت مهلسة إضسافية ال جتساوز املهلسة  وإ ا مل يتم الشحن أو التفريت يف املهلة األصلية اليت حيددها -2
األصلية ويستحجمل املؤ ر عنها دعويضاُ يومياُ حيدده االدفاق أو العرف و لك بغري حا ة ألي إ راء يتخذه املسؤ ر 

. 
ا وإ ا مل يسسستم الشسسسحن أو التفريسسست خسسسالل املهلسسسة اإلضسسسافية املسسسذكورة سسسسرت مهلسسسة إضسسسافية اثنيسسسة ال جتسسساوز املهلسسسة األو  -3

ويسسستحجمل املسسؤ ر عنهسسا دعويضسساُ يوميسساُ يعسسادل التعسسويض اليسسوما املقسسرر للمهلسسة اإلضسسافية األوا زائسسداُ النصسسف و لسسك 
 دون إخالل مبا قد يستحجمل من دعويضات أخرى .

 ويعترب التعويض اليوما املستحجمل عن املهل اإلضافية من ملحقات األ رة ودسري عليه أحكامها . -4
 ( 232مادة )

األصلية للشحن والتفريت من اليوم الذي يلا دبليت الرابن  وي الشأن استعداد السفينة لشحن البضسائع  دبدأ املهلة -1
 أو دفريغها .

وإ ا ص الشسسحن قبسسل انتهسساء املهلسسة اةسسددة لسسه فسسال دضسساف األايم الباقيسسة منهسسا إا مهلسسة التفريسست مسسا مل يتفسسجمل علسسى غسسري  -2
 ة عن اإلسراع يف إجناز الشحن أو التفريت . لك . عوز االدفاق على من  املستأ ر مكافأ
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وال حتسب يف املهلة األصلية أايم العطلة الرمسية أو أايم العطلة السيت يقضسا هبسا العسرف مسا مل دكسن قسد قضسيت فعسالُ  -3
 يف الشحن أو يف التفريت ويقف سراين املهلة يف حالة القوة القاهرة .

ال يقسسسف سسسسراياا بسسسسبب القسسسوة القسسساهرة ومسسسع  لسسسك عسسسوز احلكسسسم أمسسسا املهلسسسة اإلضسسسافية فتحسسسسب فيهسسسا أايم العطسسسل و   -4
 بتخفيض التعويض عن املهلة اإلضافية األوا يف حالة استمرار املانع .

 ( 233مادة )
للسسرابن عنسسد انقضسساء مهلسسة التفريسست احلسسجمل يف إنسسزال البضسسائع املشسسحونة علسسى نفقسسة املسسستأ ر ومسسسئوليته ويف هسسذه احلالسسة يلتسسزم 

 التدابري الالزمة للمحافظة على البضائع .الرابن ابختا  
 (234مادة )

ال عسسوز للمسسؤ ر أن يشسسحن يف السسسفينة أو يف اجلسسزء املسسؤ ر منهسسا بضسسائع غسسري خاصسسة ابملسسستأ ر دون إ ن منسسه ،وإال كانسست 
 تض .أ رة البضائع املشحونة بدون إ ن من حجمل املستأ ر الذي له أيضاُ املطالبة ابلتعويض عن الضرر إن كان له مق

 (235مادة )
يكون املسستأ ر مسسئوال عسن األضسرار السيت دلحسجمل ابلسسفينة أو البضسائع املشسحونة فيهسا إ ا كانست هسذه األضسرار لشسئة عسن  

 خطأ املستأ ر أو اتبعيه أو من ينوب عنه أو كانت لشئة عن عيب يف بضائعه
 ( 236مادة )

ني علسسسى اآلخسسسر إ ا طسسسرأت قسسسوة قسسساهرة جتعسسسل دنفيسسسذ الرحلسسسة ينتهسسسا عقسسسد أت سسسري السسسسفينة ابلرحلسسسة دون دعسسسويض ألحسسسد الطسسسرف
 مستحيالُ .

 ( 237مادة )
يبقى عقد أت ري السفينة ابلرحلة لفذاُ دون دعويض أو زايدة يف األ رة إ ا طرأت قوة قاهرة حتول مؤقتاُ دون سفر السفينة 

 أو استمرار السفر خالل الرحلة .
 ( 238مادة )

ل البدء يف شحن البضسائع ، ويلتسزم يف هسذه احلالسة بتعسويض للمسؤ ر عسن الضسرر السذي حلقسه عوز للمستأ ر فسخ العقد قب
 بشرط أال عاوز التعويض مقدار األ رة املتفجمل عليها .

 (239مادة )
إ ا بدأ السفر   استحال االستمرار فيه بسبب غري را ع إا املؤ ر أو اتبعيه فال يلتزم املستأ ر إال بدفع أ رة مسا ص مسن 

 السفر .
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 ( 240مادة )
إ ا دعسسذر علسسى السسسفينة الوصسسول إا املينسساء املعسسني لتفريسست البضسسائع ، و سسب علسسى السسرابن أن ينفسسذ التعليمسسات الصسسادرة إليسسه 
واملتفجمل عليها بني املؤ ر واملسستأ ر ، فسإ ا مل دصسدر إليسه دعليمسات و سب عليسه أن يتو سه إا أقسرب مينساء مسن املينساء املعسني 

ئع بكن دفريغها فيه ، ويف هذه احلالة يتحمل املؤ ر مصاريف نقل البضائع إا امليناء املتفجمل عليه إال إ ا كان لتفريت البضا
 دعذر الوصول إا هذا امليناء لشئاُ عن قوة قاهرة فيتحمل املستأ ر هذه املصاريف .

 ( 241مادة )
 األ رة املتفجمل عليها قبالُ . عوز للمستأ ر دفريت بضائعه على نفقته أاناء السفر على أن يدفع

 ( 242مادة )
 دستحجمل األ رة إ ا هلكت البضائع املشحونة يف السفينة مر كان اهلالا لشئاُ عن أحد األسباب اآلدية :    -1 
 خطأ املستأ ر أو اتبعيه . -أ
 طبيعة البضاعة أو عيب فيها . -ب
 .اضطرار الرابن لبيع البضاعة أاناء السفر بسبب عيبها أو دلفها  -ج
إ ا أمسسر السسرابن إبدسسالف البضسساعة خلطور سسا أو ضسسررها أو خطسسر نقلهسسا ومل يكسسن املسسؤ ر يعلسسم بسسذلك عنسسد وضسسعها يف  -د

 السفينة .
 إ ا كانت البضاعة املشحونة حيوالت ونفقت أاناء السفر بسبب ال ير ع إا خطأ املؤ ر أو اتبعيه .  -ه
 أو الشحنة و لك مع مراعاة أحكام اخلسائر البحرية . إ ا قرر الرابن إلقاء البضاعة يف البحر إلنقا  السفينة -و
وال دسسسستحجمل األ سسسرة إ ا هلكسسست البضسسسائع املشسسسحونة يف السسسسفينة لسسسسبب آخسسسر غسسسري مسسسا هسسسو منصسسسوص عليسسسه يف الفقسسسرة    -2

 السابقة إال اشرتط استحقاق األ رة يف مجيع األحوال .
 ( 243مادة )

 ائع ولو دلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أاناء السفر .ال دربأ  مة املستأ ر من دفع األ رة برتا البض
 الفرع الثالث 

 التأجير الزمني للسفينة 
 (244مادة )

 التأ ري الزم  للسفينة عقد مبقتضاه يلتزم املؤ ر أبن يضع سفينة جمهزة حتت دصرف املستأ ر ملدة معينة . -1
 ودتضمن مشارطة اإلعار على و ه خاص البينات اآلدية :  -2
 السفينة املؤ رة و نسيتها ومحولتها وغريها من األوصاف الالزمة لتعيينها .اسم  -أ
 اسم كل من املؤ ر واملستأ ر وموطنهما . -ب
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 مقدار األ رة أو طريقة حساهبا . -ج
 مدة اإلعار . -د

 ( 245مادة )
حالسسة صسساحلة للمالحسسة  يلتسسزم املسسؤ ر أبن يضسسع حتسست بتصسسرف املسسستأ ر يف الزمسسان واملكسسان املتفسسجمل عليهمسسا السسسفينة املعينسسة يف

املنصسسوص عليهسسا يف عقسسسد اإلعسسار ، كمسسا يلتسسسزم إببقسساء السسسفينة يف هسسسذه احلالسسة طسسوال مسسسدة   وجمهزة مبا يلزم لتنفيذ العمليات
 العقد .

 (246مادة)
 حيتفظ املؤ ر ابإلدارة املالحية للسفينة ويتوا جتهيز السفينة وصيانتها ودعيني البحارة وإطعامهم ودفع أ ورهم  -1
 وعوز االدفاق على نقل اإلدارة املالحية إا املستأ ر . -2
وإ ا انتقلت اإلدارة املالحية للسفينة إا املسستأ ر كسان مسسئوالُ عسن هسالا السسفينة واخلسسائر املشسرتكة إال إ ا أابست  -3

ينة إا أن اهلسسالا لشسس  عسسن خطسسر مسسن أخطسسار املالحسسة أو عسسن خطسسأ املسسؤ ر ، فسسإ ا مل دنتقسسل اإلدارة املالحيسسة للسسسف
 املستأ ر كان املؤ ر مسئوالُ عن هالا كالسفينة ما مل يثبت أن اهلالا لش  عن خطأ املستأ ر .

 ( 247مادة )
دكون للمستأ ر اإلدارة التجارية للسسفينة ويتحمسل نفقا سا وواصسة دزويسد السسفينة ابلوقسود والزيسوت والشسحوم واملساء  -1

 غريها من املصروفات اليت يقتضيها االستغالل التجاري للسفينة .العذب ودفع رسوم املوان  واإلرشاد والقطر و 
وعسسسب علسسسى السسسرابن أن يتبسسسع التعليمسسسات السسسيت يعطيهسسسا املسسسستأ ر يف كسسسل مسسسا يتعلسسسجمل ابالسسسستغالل التجسسساري للسسسسفينة يف  -2

 احلدود املنصوص عليها يف املشارطة 
 ( 248مادة )

 ئاُ عن دقصريه يف دنفيذ التزاماده .يسأل املؤ ر عن الضرر الذي يصيب البضاعة إ ا كان لش -1
ويسسسسسأل املسسسسستأ ر عسسسسن األضسسسسرار الناشسسسسئة عسسسسن االسسسسستغالل التجسسسساري للسسسسسفينة مسسسسع مراعسسسساة االسسسسستهالا الناشسسسس  عسسسسن  -2

 االستعمال العادي .
 ( 249مادة )

دسري األ رة من اليوم الذي دوضع فيه السفينة حتت دصرف املستأ ر ، ومع  لك ال دسستحجمل األ سرة إ ا هلكست  -1
 لسفينة أو دوقفت بسبب القوة القاهرة أو فعل املؤ ر وال عوز االدفاق على دفعها يف مجيع األحوال .ا

 وإ ا انقطعت أخبار السفينة   ابت أاا هلكت استحقت األ رة كاملة إا اتريخ آخر خرب عنها . -2
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 (250مادة )
حقة لسه خسالل االاسة أايم مسن اتريسخ إخطسار املسستأ ر  يسرتد املؤ ر حقه يف التصرف يف السفينة إ ا مل يستوف األ رة املست

كتابسسة ، ومسسع  لسسك يلتسسزم املسسؤ ر بنقسسل البضسسائع املشسسحونة إا مينسساء الوصسسول مقابسسل أ سسرة املثسسل ومسسع عسسدم اإلخسسالل  قسسه يف 
 املطالبة ابلتعويض .

 (251مادة )
 عت فيه حتت دصرفه .يلتزم املستأ ر عند انتهاء مدة اإلعار برد السفينة إا امليناء الذي وض -1
وإ ا انقضت مدة اإلعار أاناء السفر امتد العقد  كم القانون إا ااية الرحلة واستحجمل املؤ ر األ رة املتفجمل عليها  -2

 يف العقد عن األايم الزائدة .
 وال ختفض األ رة إ ا ردت السفينة قبل انتهاء مدة اإلعار . -3

 الفرع الرابع
 تأجير السفينة غير مجهزة 

 ( 252ة)ماد
أت سسري السسسفينة غسسري جمهسسزة عقسسد يلسسزم مبقتضسساه املسسؤ ر نظسسري أ سسر أبن يضسسع حتسست دصسسرف املسسستأ ر ملسسدة حمسسددة سسسفينة معينسسة 

 بدون طاقم وبدون أي جتهيز مادي أو بتجهيز غري اتم .
 ( 253مادة )

عليهمسسسا يف حالسسسة صسسساحلة يلتسسسزم املسسسؤ ر أبن يضسسسع السسسسفينة املعينسسسة ختسسست دصسسسرف املسسسستأ ر يف الزمسسسان واملكسسسان املتفسسسجمل  -1
 للمالحة وللخدمة املخصصة هلا ،كما يلتزم إبصالح األضرار اليت دنشأ عن عيب خاص يف السفينة .

وإ ا دوقفسست السسسفينة عسسن السسسفر بسسسبب عيسسب خسساص فيهسسا ملسسدة ال جتسساوز أربعسساُ وعشسسرين سسساعة فسسال دسسستحجمل األ سسرة  -2
 طوال مدة التوقف . 

 (254مادة )
 ال السفينة يف الغرا املتفجمل غليه وفقاُ خلصائصها الفنية الثابتة يف درخيص املالحة .يلتزم املستأ ر ابستعم -1
 ودقع على عادجمل املستأ ر مصروفات صيانة السفينة واإلصالحات غري املنصوص عليه يف املادة السابقة . -2
السيت يقتضسيها اسستغالل  ويلتزم املستأ ر بتزويد السفينة ابلبحارة ودفع أ ورهم وإطعامهم ويتحمل مجيسع املصسروفات -3

 السفينة .
كما يلتزم املستأ ر برد السفينة يف ااية العقد ابحلالة اليت كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة االستهالا الناش   -4

 عن االستعمال العادي ، ويكون الرد يف ميناء دسليم السفينة إليه .
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ر التسزم أبداء ضسعف األ سرة عسن مسدة التسأخري مسا مل يثبست ويف حالة التأخري يف رد السفينة بسسبب را سع إا املسستأ  -5
 املؤ ر أن الضرر عاوز هذا التعويض .

 ( 255مادة )
 يضمن املستأ ر ر وع الغري على املؤ ر بسبب ير ع إا استغالل السفينة .

 الفصل الثاني 
 عقد النقل البحري 

 (256مادة )
 بضاعة من ميناء إا آخر مقابل أ ر يلتزم به الشاحن . عقد النقل البحري مبقتضاه يتعهد الناقل أبن ينقل -1
 ودنطبجمل أحكام هذا ا لفصل ابتداء من دسلم الناقل أو لئبه للبضاعة إلىحني دسليمها إا املرسل إليه .  -2

 (257مادة )
 يثبت عقد النقل البحري بسند الشحن ، وعلى الناقل أو لئبه أن يصدر سند الشحن بناء على طلب الشاحن  -1
 عب أن يذكر يف مسد الشحن ما هيت :و  -2
 اسم وموطن كل من الناقل والشاحن واملرسل إليه . -أ
 دعيني البضائع املسلمة إا الناقل واتريخ دسليمها . -ب
 ميناء القيام وميناء الوصول . -ج
 اسم السفينة و نسيتها .  -د
 مقدار أ رة النقل وكيفية حساهبا .  -ه
 مكان إصدار السند واترخيه . -و
 ليت حررت من السند .عدد النسخ ا -ز
 دوقيع الرابن والشاحن .  -ح

 ( 258مادة )
 عب أن يشتمل دعيني البضائع املسلمة إا الناقل يف سند الشحن على ما هيت :

 العالمات الرئيسية الالزمة للتحقجمل من نوع البضائع و لك طبقاُ للبيالت اليت يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن .    -أ
   العالمات كافية لتعيني البضائع وموضوعة بطريقة جتعل قراء ا ميسورة حر ااية السفر. وعب أن دكون هذه

عدد الطرود أو القطع أو الكمية او الوزن حسب األحوال طبقساُ للبيسالت السيت يقسدمها الشساحن كتابسة قبسل الشسحن  -ت
. 

 احلالة الظاهرة لبضائع .  -ج
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 ( 259مادة  )
فظات على قيد بيالت الشاحن املتعلقة بعالمات البضسائع وعسددها أو كميتهسا أو للناقل أو من ينوب عنه إبداء حت -1

 وزاا إ ا كانت لديه أسباب  دية للشك يف صحتها أو مل دتوفر لديه الوسائل العادية للتحقجمل منها .
 وعب  كر أسباب التحفظ على قيد البيالت يف سند الشحن واألس  اليت استند إليها يف  لك  -2
 أو من دسلم البضائع إابات صحة هذه البيالت .وللشاحن  -3
ويكون الشاحن مسئوالُ قبل الناقل عن عدم صحة البيالت اليت قدمها عسن البضسائع والسيت دونست يف سسند الشسحن  -4

 ، وال عوز للناقل التمسك بعدم صحة البيالت املذكورة يف سند الشحن قبل أي شخص آخر غري الشاحن .
 ( 260مادة )

مان أو ادفاق يضمن مبقتضاه الشاحن دعويض الناقل عن األضرار السيت دنستج عسن إصسدار سسند شسحن خسال كل خطاب ض
 من أي حتفظات ال حيتج به على الغري ، ومع  لك فللغري أن يتمسك ابالدفاق املذكور قبل الشاحن .

 ( 261مادة )
فينة ويسستبدل سسند الشسحن هبسذا اإليصسال بنساء عوز للناقل أن يعطا الشساحن إيصساالُ بتسسليم البضسائع قبسل شسحنها يف السس

على طلب الشاحن بعد وضع البضائع يف السفينة ويكون لإليصال احلجية املقررة لسسند الشسحن إ ا اشستمل علسى البيسالت 
 ( وكان مؤشرا عليه بكلمة )مشحون ( .257املنصوص عليها يف املادة )

 ( 262مادة ) 
سسسلم إحسسدااا إا الشسساحن ودبقسسى األخسسرى لسسدى الناقسسل ويسسذكر فيهسسا أاسسا حيسسرر سسسند الشسسحن مسسن نسسسختني أصسسليتني د -1

غري قابلة للتداول ، ويوقسع الشساحن أ و مسن ينسوب عنسه النسسخة األصسلية اةفوظسة لسدى الناقسل ويوقسع الناقسل أو مسن 
 ينسسسسوب عنسسسسه النسسسسسخة األصسسسسلية املسسسسسلمة للشسسسساحن ودعطسسسسى هسسسسذه النسسسسسخة حائزهسسسسا الشسسسسرعا احلسسسسجمل يف دسسسسسلم البضسسسسائع

 والتصرف فيها .
وعوز أن حترر من النسخة األصلية املسلمة إا الشاحن عسدة نسسخ  االسة وعسب أن دكسون كسل نسسخة منهسا مرقمسة  -2

,ان يذكر فيها عدد النسخ اليت حررت ودقوم كل نسخة مقام النسخ األخسرى ويرتدسب علىاسستعمال إحسداها اعتبسار 
 النسخ األخرى ملغاة يف موا هة الناقل .

 ( 263مادة )
إ ا و سسد اخسستالف بسسني نسسسخة الشسسحن املوقعسسة مسسن الشسساحن أومسسن ينسسوب عنسسه والنسسسخة املوقعسسة مسسن الناقسسل أو مسسن  -1

 ينوب عنه فتعتمد كل نسخة أصلية جتاه موقعها . 
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وإ ا و سسد اخسستالف بسسني مشسسارطة السسسفينة وبسسني سسسند الشسسحن اعتمسسدت مشسسارطة اإلعسسار يف عالقسسات املسسؤ ر مسسع   -2
قسسات املسسستأ ر مسسع الشسساحن فيعتمسسد سسسند الشسسحن وحسسده مسسا مل يتضسسمن صسسراحة اإلحالسسة علسسى املسسستأ ر أمسسا يف عال
 مشارطة اإلعار .

 (264مادة )
 حيرر سند الشحن ابسم شخص معني أو ألمره أو حلامله . -1
 و وز التنازل عن سند الشحن االمسا ابدباع اإل راءات القانونية النافذة يف شأن حوالة احلجمل . -2
 ن اةرر لعمر قابالُ للتداول ابلتظهري ويكون سند الشح -3
ويتسسداول سسسند الشسسحن اةسسرر للحامسسل ابلتسسسليم ويسسسري هسسذا احلكسسم علسسى سسسند الشسسحن اةسسرر لعمسسر واملظهسسر علسسى  -4

 بياا .
ويف حالسسة دسسداول سسسند الشسسحن اةسسرر لعمسسر عسسوز االدفسساق علسسى قصسسر الضسسمان علسسى و سسود البضسسائع وصسسحة عقسسد  -5

 النقل وقت التظهري .
 وعوز النص يف سند الشحن على حظر التنازل عنه أو دداوله .   -6

 ( 265مادة )
إ ا و د رابن السفينة قبل السفر بضائع غري مذكورة يف سند الشحن أو كان البيان املتعلجمل هبا خمالفاُ للحقيقة  از  -1

 سرة دسدفع لبضسائع مسن له إخرا هسا مسن السسفينة يف مكسان الشسحن أو إبقاؤهسا فيهسا مسع اسستيفاء أ سرة دعسادل أعلسى أ
 نوعها ابملكان املذكور و لك مع عدم اإلخالل مبا قد يستحجمل من دعويض .

وإ ا اكتشفت البضائع املكورة أاناء السفر  از للرابن أن همر إبلقائها يف البحر إ ا كان من شأاا إحسداث ضسرر   -2
ت أو أداء مصاريف دربو على قيمتهسا أو إ ا  للسفينة أو للبضائع املشحونة فيها أو إ ا كان نقلها يستلزم دفع غراما

 كان بيعها أو دصديرها  نوعاُ قانولُ 
 (266مادة )

 يعترب سند الشحن حجة يف إابات البيالت اليت يشتمل عليها و لك فيما بني الناقل والشاحن وابلنسبة للغري . -1
ا ابلنسسبة للغسري حسسن النيسة فسال عسوز وعوز يف العالقة بني الناقل والشاحن إابات عك  مسا ورد بسسند الشسحن .أمس -2

للناقل إابات عك  ما  اء ابلسند وإمنا عوز  لك للغري ويعترب املرسل إليه الذي صسدر السسند ابمسسه أو ألمسره مسن 
 الغري يف حكم هذه املادة إال إ ا كان هو الشاحن نفسه .

 ( 267مادة )
رسسل إليسه هسو مسن  كسر امسسه يف سسند الشسحن االمسسا ، وهسو علسى السرابن دسسليم البضسائع للمرسسل إليسه أو لئبسه ، وامل -1

 املظهر إليه األخري يف سند الشحن عند الوصول إ ا كان السند حلامله .
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وإ ا دقسسدم عسسدة أشسسخاص حيملسسون نسسسخاُ مسسن سسسند الشسسحن قابلسسة للتسسداول بطلسسب اسسستالم البضسسائع و سسب دفضسسيل   -2
هري النسخ األخرى ، وإ ا كسان اتريسخ التظهسري واحسداُ فعلسى حامل النسخة اليت يكون اتريخ دظهريها سابقاُ على دظ

 الرابن أن يودع البضاعة لدى شخص آخر يتفجمل عليه املتزامحون وإال عينته اةكمة املدنية املختصة .
 ويعترب التظهري غري املؤرخ أنه صادر يوم دقدمي سند الشحن . -3
القابلسسة للتسسداول و سسب دفضسسيله علسسى حسساملا  فسسإ ا دسسسلم البضسسائع حامسسل حسسسن النيسسة إلحسسدى نسسسخ سسسند الشسسحن -4

 النسخ األخرى ولو كان دظهريها أسبجمل اترخياُ .
 ( 268مادة )

عسسوز لكسسل مسسن لسسه حسسجمل يف دسسسلم البضسسائع مبقتضسسى سسسند الشسسحن أن يطلسسب مسسن الناقسسل إ لُ بتسسسليم كميسسات معينسسة  -1
ني أو ألمسسره أو للحامسسل منهسسا بشسسرط أن يسسنص علسسى  لسسك يف عقسسد النقسسل ودصسسدر أ ون التسسسليم ابسسسم شسسخص معسس

 ويوقعها الناقل وطالب اإل ن .
وإ ا كسسسان سسسسند الشسسسخص قسسسابالُ للتسسسداول و سسسب علسسسى الناقسسسل أن يسسسذكر فيسسسه بيسسسالُ عسسسن أ ون التسسسسليم السسسيت أصسسسدرها   -2

 والبضائع املبني هبا ، وإ ا وزعت الشحنة بني أ ون دسليم متعددة و ب على الناقل أن يسرتد سند الشحن .
 ( 269مادة )

إ ا مل حيضر صاحب احلجمل لتسلم البضائع أو رفض دسلمها  از للناقسل أن يطلسب مسن اةكمسة املختصسة اإل ن لسه إبيسداعها 
 عند أمني دعينه اةكمة . وعوز للناقل طلب اإل ن ببيع البضائع كلها أو بعضها الستيفاء أ رة النقل .

 ( 270مادة )
 ثله حجة على دسليم البضائع إا صاحب احلجمل يف دسلمها ابحلالة املبينسة دسليم نسخة أصلية من سند الشحن للناقل أو 
 بسند الشحن ما مل يقم الدليل على العك  .

 ( 271مادة )
إ ا شحنت السفينة بضائع خطرة أو قابلة لاللتهاب أو لالنفجار  از للناقل يف كل وقت أن خير هسا مسن السسفينة  -1

دعويض إ ا أابت أنه مل يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها ،  أو أن يتلفها أو يزيل خطور ا بدون أي
وفضسسالُ عسسن  لسسك يسسسأل الشسساحن عسسن األضسسرار واملصسساريف الناشسسئة بطريسسجمل مباشسسر أو غسسري مباشسسر عسسن شسسسحنها يف 

 السفينة .
نزاهلسسا مسسن وإ ا شسسحنت مسسن هسسذا القبيسسل بعلسسم الناقسسل ورضسسائه وأصسسبحت خطسسراُ علسسى السسسفينة أو علسسى شسسحنتها  سساز إ -2

السفينة وإدالفها أو إزالة خطرها مبعرفة الناقل بدون مسئولية عليه مع مراعساة أحكسام اخلسسائر البحريسة املشسرتكة عنسد 
 االقتضاء .
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 (272مادة )
يلتسسزم الناقسسل قبسسل السسسفر وعنسسد بدئسسه ببسسذل العنايسسة الالزمسسة جلعسسل السسسفينة يف حالسسة صسساحلة للمالحسسة وجتهيسسز السسسفينة  -1

وينها على الو ه على الو ه املرضسا ، و يئسة العنسابر والغسرف البساردة وغريهسا مسن أقسسام السسفينة لتلقسا ودطقيمها ومت
 البضائع ونقلها وحفظها .

وعلى الناقل أيضاُ أن يبذل العناية الالزمة يف شحن البضسائع ودشسوينها ودسستيفها ورصسها ونقلهسا وحفظهسا ودفريغهسا  -2
 ودسليمها .

 ( 273مادة )
املالحة السساحلية ال عسوز للناقسل أو لئبسه شسحن بضسائع علسى سسط  السسفينة إال إ ا أ نسه الشساحن يف  لسك كتابسة فيما عدا 

 أو  رى العرف يف ميناء الشحن على  لك .
 ( 274مادة )

 من هذا القانون . 240، 238، 221، 220دسري على عقد النقل البحري أحكام املواد 
 (275مادة )

عسسن اهلسسالا أو التلسسف الالحسسجمل ابلبضسسائع يف الفسسرتة مسسا بسسني دسسسلمه البضسسائع يف مينسساء الشسسحن يكسسون الناقسسل مسسسئوالُ  -1
ودسليمها لصاحب احلجمل فيها يف ميناء التفريت ما مل يثبت أن هذا اهلالا أو التلف لش  عن أحد األسسباب اآلديسة 

: 
( 272ات املنصوص عليها يف املادة )عدم صالحية السفينة للمالحة بشرط أن يثبت الناقل أنه قام بتنفيذ االلتزام -أ

. 
األخطاء اليت دقع يف املالحة أو يف إدارة السفينة من الرابن أو البحارة أو املرشدين أو غسريهم مسن التسابعني البحسريني  -ب

. 
 احلريجمل ما مل حيدث بفعل الناقل أو خطئه .  -ج
 خماطر البحر أو املياه املالحية األخرى أو أخطارها أو حواداها . -د
 ء والقدر .القضا -ه
 حوادث احلرب . -و
 أعمال األعداء العموميني .  -ز
 كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائا  . -ح
 قيود احلجز الصحا .  -ط
 كل إضراب عن العمل أو دوقف عنه أو أية عقبة أخرى من شأاا منع استمرار العمل كلياُ أو  زئياُ . -ي
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 الفتنة واالضطراابت األهلية .  -ا
 كل عمل أو درا من  انب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو  ثله . -ل
النقص يف احلجم أو الوزن أو أي نقص آخسر لدسج عسن عيسب خفسا أو مسن الطبيعسة اخلاصسة للبضسائع أو أي عيسب   -م

  ايت فيها .
 عدم كفاية التغليف . -ن
 عدم كفاية أو عدم إدقان العالمات املميزة للبضاعة .  -س
 لة إنقا  األرواح أو األموال يف البحر .إنقا  أو حماو  -ع
 العيوب اخلفية اليت ال يكشفها الفحص العادي . -ف
 أي احنراف يف السري إلنقا  أو حماولة إنقا  األرواح أو األموال يف البحر أو أي احنراف آخر يربره سبب معقول. -ص
مسك هبذا السدفع إابسات أنسه ال كل سبب آخر غري لش  عن خطأ الناقل أو اتبعيه أو من ينوب عنه وعلى من يت -ق

 شأن خلطأ هؤالء األشخاص يف إحداث اهلالا أو التلف 
وعوز للشاحن يف احلساالت السسابقة إايسات أن اهلسالا أو التلسف لشس  عسن خطسأ الناقسل أو عسن خطسأ مسن اتبعيسه ال  -2

 يتعلجمل ابملالحة أو إبدارة السفينة .
 ( 276مادة )

ال عن اهلالا أو التلف الضا يلحجمل ابلبضائع مبا ال عاوز عشرة آالف درهسم حتدد مسؤولية الناقل يف مجيع األحو  -1
عن كل طرد أو وحدة اختذت أساساُ يف حساب األ رة أو مبا ال عاوز االاني درااُ عن كل كيلو  رام من السوزن 

 اإلمجايل للبضاعة ويؤخذ ابألعلى من احلدين . 
وعية أو غريها مسن احلساوايت و كسر يف سسند الشسحن عسدد الطسرود وإ ا مجعت الطرود أو الوحدات يف صناديجمل أو أ -2

أو الوحدات اليت دشملها احلاوية اعترب كل منها طسرداُ أو وحسدة فيمسا يتعلسجمل بتعيسني احلسد األعلسى للمسسؤولية فسإ ا مل 
 دكن احلاوية  لوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو دلفت اعتربت يف  ا اطرداُ أو وحدة مستقلة .

 عسسوز للناقسسل التمسسسك يف موا هسسة الشسساحن بتحديسسد املسسسئولية إ ا قسسدم الشسساحن بينسساُ قبسسل الشسسحن عسسن طبيعسسة وال  -3
الضائع وقيمتها وما يعلجمل علسى اةافظسة عليهسا مسن أايسة خاصسة و كسر هسذا البيسان يف سسند الشسحن ، ويعتسرب البيسان 

 ز للناقل إابات عكسها .املذكور قرينة على صحة القيمة اليت عينها الشاحن للبضائع وعو 
وعسسوز ابدفسساق خسساص بسسني الشسساحن والناقسسل أو مسسن ينسسوب عنسسه دعيسسني حسسد أقصسسى ملسسسئولية الناقسسل خيتلسسف عسسن احلسسد  -4

 املنصوص عليه يف هذه املادة بشرط أن ال يقل عنه .
بيسالت غسري ويف مجيع األحوال ال يسأل الناقل عن اهلالا أو التلف الذي يلحجمل ابلبضائع إ ا دعمد الشاحن  كر  -5

 صحيحة يف سند الشحن دتعلجمل بطبيعة البضائع أو قيمتها .
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 ( 277مادة )
على كسل مسن الناقسل ومسن دسسلم البضسائع يف حالسة هالكهسا أو دلفهسا أن ييسسر لفخسر وسسائل فحسص البضسائع والتحقسجمل مسن 

 عدد الطرود .
 (278مادة )

الة يكون من شأنه إعفاء الناقل من املسئولية عن يعترب ابطالُ كل شرط يف سند الشحن أو يف أي وايقة أخرى  ا -1
هالا البضائع أو دلفها الناش  عن اإلخالل اباللتزامات املنصوص عليها يف هذا الفصل أو يتضمن ختفيف هسذه 

 املسؤولية .
 ويعترب يف حكم شروط اإلعفاء من املسؤولية كل شرط يتضمن التنازل إا الناقل عن احلقوق الناشسئة عسن التسأمني  -2

 على البضائع وكل شرط آخر بااله .
 ( 279مادة )

للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض احلقوق واإلعفاءات املقررة لسه أو أن يزيسد مسن التزامادسه املنصسوص عليهسا يف هسذا  -1
 الفصل بشرط أن يذكر  لك يف سند الشحن املسلم للشاحن .

البحريسسة املشسسرتكة مسسر كانسست هسسذه الشسسروط ال  وعسسوز السسنص يف سسسندات الشسسحن علسسى أيسسة شسسروط دتعلسسجمل ابخلسسسائر -2
 دتعارا مع أحكام اخلسائر البحرية املشرتكة املتعارف عليها دولياُ .

 ( 280مادة )
عسسوز للناقسسل علسسى خمالفسسة أحكسسام املسسسئولية السسواردة ابملسسواد السسسابقة فيمسسا يتعلسسجمل ابملالحسسة السسساحلية وكسسذلك يف أنسسواع  -1

لبضائع املطلوب نقلهسا أو ظسروف شسحنها أو الظسروف االسستثنائية السيت عسب أن املالحة األخرى إ ا كانت طبيعة ا
 يتم فيها النقل  ا يربر إبرام ادفاق خاص يف شأاا .

 ويشرتط لصحة االدفاق املشار إليه يف الفقر السابقة ما هيت : -2
 أن ال يكون خمالفاُ للنظام العام . -أ
هلا عمسسسال الناقسسسل أو وكسسسالؤه أو يقظسسستهم و لسسسك ابلنسسسسبة للشسسسحن أن ال يكسسسون متعلقسسساُ ابلعنايسسسة السسسيت عسسسب أن يبسسسذ -ب

 والتشوين والرص والنقل واحلفظ والعناية ابلبضائع املنقلة  راُ ودفريغها .
 أن ال يصدر سند شحن . -ج
 أن يدون االدفاق يف إيصال غري قابل للتداول ويؤشر عليه مبا يفيد  لك . -د

 ( 281مادة )
أو دلفها عب على من دسلمها أن خيطر كتابة الناقل أو من ينوب عنسه يف مينساء يف حالة هالا  زء من البضائع  -1

التفريت قبسل حصسول التسسليم أو خاللسه هبسالا البضسائع أو دلفهسا وإال فيفسرتا أاسا سسلمت إليسه  التهسا املسذكورة يف 
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قسسدمي اإلخطسسسار سسسند الشسسحن حسسسر يقسسوم السسدليل علسسسى العكسس  أمسسسا إ ا كسسان اهلسسالا أو التلسسسف غسسري ظسساهر فيجسسسوز د
 املذكور خالل األايم الثالاة اليت دلا دسليم البضائع وال حتسب فيها أايم العطلة الرمسية .

وال يلسسسزم دقسسسدمي اإلخطسسسار إ ا أ ريسسست معاينسسسة البضسسسائع وقسسست التسسسسليم يف حضسسسور الناقسسسل أو مسسسن بثلسسسه ومسسسن دسسسسلم   -2
 البضائع .

 ( 282مادة )
هسسذا الفصسسل علسسى النقسسل البحسسري مبقتضسسى سسسند الشسسحن يف الفسسرتة الواقعسسة منسسذ  دسسسري أحكسسام املسسسئولية املنصسسوص عليهسسا يف

 دسلم الناقل أو لئبه للبضاعة إا حني دسليمها للمرسل إليه ، وال يعمل أبي شرط خيالف  لك .
 (      283مادة )

إ ا صسسدرت سسسندات  ال دسسسري أحكسسام املسسسئولية املنصسسوص عليهسسا يف هسسذا الفصسسل علسسى مشسسارطة إعسسار السسسفينة علسسى أنسسه 
شسحن يف حالسة سسفينة ختضسع ملشسارطة إعسار فتسسري هسذه األحكسام علسى هسذه السسندات ابتسداُء مسن الوقست السذي يسنظم فيسسه 

 هذا السند العالقات بني الناقل وحامل سند الشحن .
 ( 284مادة )

ضسائع السيت يسذكر يف عقسد النقسل أن ال دسري أحكام املسئولية املنصوص عليها يف هذا الفصل على نقسل احليسوان احلسا أو الب
 يكون على سط  السفينة ودنقل فعالُ هبذه الكيفية .

 ( 285مادة )
يسسأل الناقسسل عسسن التسسأخري يف دسسسليم البضسسائع إال إ ا أ ابسست أن التسسأخري لشسس  عسسن أحسسد األسسسباب املسسذكورة يف املسسادة  -1

(275. ) 
يف امليعساد املتفسجمل عليسه ، وعنسد عسدم و سود مثسل هسذا االدفساق ويعترب الناقل قد أتخر يف التسليم إ ا مل يسسلم البضسائع  -2

 إ ا مل يسلمها يف امليعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي إ ا و د يف ظروف  االة .
 (286مادة )

للناقسسل أن يصسسدر سسسند شسسحن مباشسسر يتعهسسد مبقتضسساه بنقسسل البضسسائع إا مكسسان معسسني علسسى مراحسسل متتابعسسة ويف هسسذه  -1
ناقل عن مجيع االلتزامات الناشئة عن السند إا حني انتهاء النقل ويكون مسئوالُ عن أفعال النساقلني احلالة يسأل ال

 الالحقني له الذين يتسلمون البضائع .
 وال يسأل كل من الناقلني الالحقني إال عن األضرار اليت دقع أاناء قيامهم بنقل البضائع . -2

 (287مادة )
 الشرعا : ال دسمع عند اإلنكار وعدم العذر
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الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري مبضا سنة من اتريسخ دسسليم البضسائع أو التساريخ السذي كسان عسب أن يستم  -أ
 فيه التسليم . 

دعاوى الر وع على الغري  ن و هت إليه املطالبة مبضسا دسسعني يومساُ مسن اتريسخ إقامسة السدعوى عيسه أو مسن اتريسخ  -ب
 الذكورة يف البند السابجمل .قيا مه ابلوفاء ولو انقضت املدة 

 دعوى اسرتداد ما دفع بغري حجمل مبضا سنة من اليوم الذي يعلم فيه املسرتد  قه يف االسرتداد . -ج
 الفصل الثالث 

 عقد نقل األشخاص 
 ( 288مادة )

 عقد نقل األشخاص عقد يلتزم مبقتضاه الناقل بنقل املسافر من ميناء إا آخر نظري أ  ر .  -1
هذا الفصل على النقل ا اين إال إ ا كان الناقسل حمرتفساُ ، كمسا ال دسسري علسى األشسخاص السذين وال دسري أحكام  -2

 يتسللون إا السفينة خلسة بقصد السفر بدون أ ر .
 ( 289مادة )

يثبسست عقسسد نقسسل األشسسخاص مبحسسرر يسسسمى لدذكرةلودشسستمل دسسذكرة السسسفر بو سسه خسساص علسسى اسسسم كسسل مسسن الناقسسل  -1
ا واسم السسفينة ونوعهسا ومينساء القيسام واترخيسه ومينساء الوصسول وأ سرة النقسل وشسروط اإلقامسة واملسافر واتريخ إصداره

 يف السفينة .
 وال عوز النزول عن دذكرة السفر إا الغري إال مبوافقة الناقل . -2

 (290مادة )
تفسسجمل عليسسه وإببقسساء السسسفينة يف يلتسسزم الناقسسل ببسسذل العنايسسة الالزمسسة جلعسسل السسسفينة يف حالسسة صسساحلة للمالحسسة وللقيسسام ابلسسسفر امل

 هذه احلالة طوال مدة السفر .كما يلتزم ببذل العناية الالزمة لتأمني سالمة املسافرين .
 (291مادة )

إ ا دوقف السسفر مسدة جتساوز احلسد املعقسول  ساز للمسسافر فسسخ العقسد مسع التعسويض عنسد االقتضساء ، ويعفسى الناقسل  -1
 لش  عن سبب ال ير ع إليه .من التعويض إ ا أابت أن دوقف السفر 

وال عسسوز الفسسسخ إ ا قسسام الناقسسل بنقسسل املسسسافر إا مكسسان الوصسسول املتفسسجمل عليسسه يف ميعسساد معقسسول وعلسسى سسسفينة مسسن  -2
 نف  املستوى .

 (292مادة )
 عوز للمسافر فسخ العقد بدون دعويض إ ا دعذر سفر السفينة بسبب خارج عن إرادة الناقل . -1
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خ العقد مع التعسويض عنسد االقتضساء إ ا أ سرى الناقسل دعسديالُ  سوهرايُ يف مواعيسد السسفر وعوز للمسافر طلب فس  -2
أو علسسى خسس  سسسري السسسفينة أو يف مسسوان  الرسسسو املعلسسن عنهسسا ، ومسسع  لسسك يعفسسى الناقسسل مسسن التعسسويض إ ا أابسست أنسسه 

 بذل العناية الالزمة لتفادي هذا التعديل .
 ( 293مادة )

 يف الزمان واملكان املعني يف دذكرة السفر .على املسافر احلضور للسفر  -1
 وإ ا ختلف املسافر عن السفر أو أتخر عن امليعاد اةدد له بقا ملزماُ بدفع األ رة . -2
وإ ا دويف املسافر أو حالت قوة قاهرة دون سفره فسخ العقد بشرط أن خيطر هو أو وراته الناقل قبل السفر بذلك  -3

 اقل ريع األ رة .، فإ ا مل يتم اإلخطار استحجمل الن
 ( 294مادة )

يسسسأل الناقسسل عسسن الضسسرر السسذي يلحسسجمل املسسسافر مسسن  سسراء أتخسسري الوصسسول الناشسس  عسسن إخسسالل الناقسسل اباللتزامسسات املنصسسوص 
 ( أو إ ا ابت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد اتبعيه .290عليها يف املادة )

 (295مادة )
وفاة املسافر أو إصابته إ ا وقع احلادث خالل دنفيذ عقسد النقسل وابست  يكون الناقل مسئوالُ عن الضرر الناش  عن -1

( أو ابت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد اتبعيسه 290إخالل الناقل اباللتزامات املنصوص عليها يف املدة )
. 

أو أي حسسادث  ومسسع  لسسك إ ا كانسست الوفسساة أو اإلصسسابة بسسسبب الغسسرق أو التصسسادم أو اجلنسسوح أو االنفجسسار أو احلريسسجمل -2
  سيم آخر يكون الناقل مسئوالُ ما مل يثبت أن احلادث ال ير ع إا خطئه أو خطأ أحد اتبعيه .

ويعترب احلادث واقعاُ خالل دنفيذ عقد النقل إ ا وقع أاناء السفر أو أانساء صسعود املسسافر إا السسفينة أو نزولسه منهسا  -3
 .يف ميناء القيام أو ميناء الوصول أو ميناء الرسو 

 (296مادة )
 دتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة املسافر أو إصابته مبقدار الدية املقررة شرعاُ يف قانون العقوابت . -1
 وعوز االدفاق على حتديد هذه املسئولية مبا يزيد عما هو مقرر يف الفقرة السابقة . -2
غتفسر مسن الناقسل أو مسن أحسد اتبعيسه وال عوز للناقل التمسك بتحديد املسئولية إ ا أابت وقوع غش أو خطأ عسري م  -3

 ، ويعد اخلطأ غري مغتفر مر صدر الفعل بعدم اكرتاث مصحوب إبدراا احتمال حدوث الضرر .
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 (297مادة )
يكون ابطالُ كل ادفاق يربم قبل احلادث الذي جنمت عنه وفاة املسافر أو إصابته ويتضمن إعفساء الناقسل مسن املسسئولية ، أو 

مببلسست أقسسل مسسن احلسسد املقسسرر يف املسسادة السسسابقة أو نقسسل عسسبء اإلابسسات السسذي يضسسعه القسسانون علسسى عسسادجمل  حتديسسد هسسذه املسسسئولية
 الناقل أ و عرا املنازعات على حمكمة معينة أو على التحكيم . 

 (298مادة )
 ختضع مجيع دعاوى املسئولية أايُ كان أساسها لعحكام املقررة يف هذا الفصل .

 (299مادة )
 اإلنكار وعدم العذر الشرعا :ال دسمع عند 

دعوى املسئولية عن وفساة املسسافر أو إصسابته مبضسا سسنتني ، ودبسدأ املسدة مسن اليسوم التسايل ملغسادرة املسسافر للسسفينة يف  -أ
حالة اإلصابة ومن اليوم الذي كان عب أن يغادر فيه املسافر يف حالة الوفاة أاناء دنفيذ عقد النقل ومن يوم الوفاة 

عسسد مغسسادرة املسسسافر السسسفينة ولسسسبب حسسادث وقسسع أانسساء دنفيسسذ عقسسد النقسسل علسسى أنسسه حسسدات الوفسساة بعسسد إ ا وقعسست ب
 االث سنوات من اتريخ مغادرة املسافر السفينة فإن دعوى املسئولية عن الوفاة ال دسمع .

 دعوى املسئولية عن أتخري الوصول مبضا ستة أشهر من اليوم التايل ملغادرة املسافر للسفينة  -ب
 (300ادة )م

يشمل التزام الناقل نقل أمتعة املسافر يف احلدود اليت يعينها العقد أو العرف ويسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصساالُ  -1
 ابألمتعة اليت يسلمها إليه املسافر لنقلها ودسري على نقل هذه األمتعة أحكام عقد النقل البحري .

فال يسأل الناقل عن هالكها أو دلفها إال إ ا أابست املسسافر أن الضسرر  أما األمتعة اليت حيتفظ هبا املسافر يف حيازده -2
 ير ع إا خطأ من الناقل ومن أحد اتبعيه .

 ( 301مادة )
ال عسسوز للسسرابن أن حيسسب  أمتعسسة املسسسافر السسيت حيسستفظ هبسسا يف حيازدسسه يف السسسفينة وفسساء أل سسرة النقسسل ، وعسسوز للسسرابن أن يطلسسب 

 تيفاء ما يستحقه .إيداعها لدى الغري حلني اس
 ( 302مادة )

ال دسسسمع عنسسد اإلنكسسار وعسسدم العسسذر الشسسرعا السسدعاوى الناشسسئة عسسن نقسسل األمتعسسة مبضسسا سسسنة مسسن اليسسوم التسسايل ليسسوم مغسسادرة 
 املسافر السفينة أو اليوم الذي كان عب أن يغادرها فيه .
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 الفصل الرابع 
 إرشاد السفن وقطرها 

 الفرع األول 
 اإلرشاد 

 (303مادة )
 اإلرشاد إ باري اليت يصدر بتعيينها قرار من السلطة املختصة . -1
ويصدر بتنظيم اإلرشاد وحتديد مناطقسه ودعيسني الرسسوم األصسلية واإلضسافية السيت دسستحجمل عليسه وشسروط اإلعفساء منهسا  -2

 قرار من السلطة املختصة .
ة أو السيت متلكهسا أو دسستغلها أو دسديرها ودعفى من االلتزام ابإلرشاد السفن احلربية والسسفن املخصصسة للخدمسة العامس -3

الدولة أو إحدى هيئا ا أو مؤسسا ا العامسة وكسذلك السسفن الشسراعية دقسل محولتهسا الصسافية عسن مائسة طسن والسسفن 
 ات اةرا اآليل اليت دقل محولتها الصافية عن مائة و سني طنساُ وغريهسا مسن السسفن السيت يصسدر إبعفائهسا قسرار مسن 

 صة . السلطة املخت
 (         304مادة )

على كل سفينة خاضعة اللتزام اإلرشاد أن دتبع القواعد اليت حتددها الئحة اإلرشاد املعمول هبا لطلب املرشد قبسل دخوهلسا 
 منطقة اإلرشاد أو حتركها فيها أو خرو ها منها .

 ( 305مادة )
 السسفينة السيت دطلسب منسه اإلرشساد قبسل غريهسا على املرشد أن عيب فوراُ طلب اإلرشساد وعليسه أن يقسدم خدمادسه إا -1

 أو اليت يكون قد كلف إبرشادها بو ه خاص . 
 ومع  لك عب على املرشد أن يقدم مساعدده أوالُ للسفينة اليت دكون يف خطر ولو مل يطلب إليه  لك . -2

 ( 306مادة )
 دبقى قيادة السفينة وإدار ا للرابن أاناء قيام املرشد بعمله .

 (307مادة )
يسأل جمهز السفينة عن األضرار اليت دلحجمل الغري بسسبب األخطساء السيت دقسع مسن املرشسد يف دنفيسذ عمليسة اإلرشساد ،  -1

 وعوز للمجهز أن ير ع على املرشد مبقدار الضرر الذي نشأ عن اخلطأ الذي دضرر منه .
جمهزهسسسا صسسدور خطسسسأ  سسسسيم مسسسن وال يسسسأل املرشسسسد عسسسن األضسسرار السسسيت دلحسسسجمل ابلسسسسفينة السسيت يرشسسسدها إال إ ا أابسسست  -2

 املرشد يف دنفيذ عملية اإلرشاد .
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وال دتحمل احلكومة أيسة مسسئولية عمسا حيسدث مسن هسالا أو ضسرر بسسبب اسستخدام أحسد املرشسدين احلاصسلني علسى  -3
 إ ازة إرشاد .

 ( 308مادة )
أو أانساء احلركسات اخلاصسة بصسعود يكون جمهز السفينة مسئوالُ عن األضرار اليت دصيب سفينة اإلرشاد أاناء عملية اإلرشاد 

 املرشد إا السفينة أو نزوله منها إال إ ا أابت ا هز أن الضرر لش  عن خطأ  سيم من املرشد .
 ( 309مادة )

يسسسسأل ا هسسسز عسسسن الضسسسرر السسسذي يصسسسيب املرشسسسد أانسسساء دنفيسسسذ عمليسسسة اإلرشسسساد أو أانسسساء احلركسسسات اخلاصسسسة بصسسسعود املرشسسسد إا 
 نها إال إ ا أابت أن الضرر نشأ عن خطأ من املرشد أو من  ارة سفينة اإلرشاد .السفينة أو نزوله م

 ( 310مادة )
إ ا اضطر املرد للسفر مع السفينة بسبب سوء األحوال اجلوية أو بناء على طلب الرابن التزم ا هز بنفقات طعامه وإقامته 

 و ه . وإعادده إا امليناء الذي رافقه منه مع التعويض إن كان له 
 ( 311مادة )

إ ا امتنعسسست السسسسفينة اخلاضسسسعة اللتسسسزام اإلرشسسساد عسسسن االسسسستعانة ابملرشسسسد التزمسسست أبداء مبلسسست إضسسسايف حتسسسدده الئحسسسة  -1
 اإلرشاد 

دلزم السفينة بدفع مبلت حتدده الئحة اإلرشاد بشرط أن ال عاوز مائة درهم إ ا استغنت عن خسدمات املرشسد بعسد  -2
هذا املبلت عن كل ساعة أو  زء منها إ ا اضطر املرشد لالنتظار بسبب أتخرها عن حضوره إليها  كما دلزم بدفع 

 القيام يف امليعاد الذي حدده راباا أو جمهزها ملدة دزيد على الساعة .
 (313مادة )

يعاقسسسب ابحلسسسب  مسسسدة ال جتسسساوز سسسسنة وبغرامسسسة ال دقسسسل عسسسن مسسسائيت درهسسسم وال جتسسساوز  سسسسة آالف أو إبحسسسدى هسسسادني  -1
كسسل شسسخص يقسسوم إبرشسساد السسسفن دون أن يكسسون مصسسرحاُ لسسه بسسذلك وكسسذلك كسسل مرشسسد بتنسسع عسسن دقسسدمي   العقسسوبتني

 خدماده أو يقوم إبرشاد سفن ال عوز له إرشادها .
 ودضاعف العقوبة إ ا دوا املرشد اإلرشاد وهو يف حالة سكر أو حتت أتاري خمدر . -2

 (314مادة )
وى املسسسئولية الناشسسئة عسسن عمليسسة اإلرشسساد مبسسرور سسسنتني مسسن اتريسسخ انتهسساء ال دسسسمع عنسسد اإلنكسسار وعسسدم العسسذر الشسسرعا دعسسا

 العملية .
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 الفرع الثاني 
 القطر

 (315مادة )
دسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة املقطورة ابلتضامن بينهسا عسن األضسرار السيت دلحسجمل ابلغسري مبناسسبة القيسام ابلقطسر    -1
. 
 املذكوردني دبعاُ جلسامة اخلطأ الذي وقع من كل منهما . ودوزع املسئولية بيم السفينتني -2

 ( 316مادة )
دكون السفينة القاطرة مسئولة عن األضرار اليت دلحقها ابلسفينة املقطورة ما مل يبت أن الضرر نشأ عسن قسوة قساهرة  -1

 أو حادث مفا   أو عيب  ايت يف السفينة املقطورة أو خطأ من راباا .
ابلسفينة القاطرة فال دسأل عنه السفينة املقطورة إال إ ا كانت سبباُ يف إحداث هذا الضرر أما الضرر الذي يلحجمل  -2

. 
 ( 317مادة ) 

ال دسسسمع عنسسد اإلنكسسار وعسسدم العسسذر الشسسرعا دعسساوى املسسسئولية الناشسسئة عسسن عمليسسة القطسسر مبسسرور سسسنتني مسسن اتريسسخ انتهسساء 
 العملية .

 الباب الخامس 
 في الحوادث البحرية 

 ألول الفصل ا
 في التصادم البحري 

 (318مادة )
إ ا وقع دصادم بني سفن  رية أو بينها وبني مراكب دقوم ابملالحة يف املياه الداخلية دسوى التعويضات املستحقة  -1

عسسن األضسسسرار السسيت دلحسسسجمل ابلسسسفن واألشسسسياء واألشسسسخاص املو سسودين علسسسى السسسفينة طبقسسساُ لعحكسسام السسسواردة يف هسسسذا 
لنظسسام القسسانوين للميسساه السسيت حصسسل فيهسسا التصسسادم ، وابسسستثناء العائمسسات املقيسسدة مبرسسسى اثبسست الفصسسل دون اعتبسسار ل

 دعترب ل عائمة يف حكم هذه املادة سفينة  رية أو مركب للمالحة الداخلية على حسب األحوال .
ألخسسرى أو  ودسسسري األحكسسام املسسذكورة مل ولسسو مل يقسسع اردطسسام مسسادي مل علسسى دعسسويض األضسسرار السسيت دسسسببها سسسفينة -2

لعشياء أو األشخاص املو ودين على ظهرها إ ا كانست هسذه األضسرار لشسئة عسن قيسام السسفينة  ركسة إاسال القيسام 
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 ركة أو مراعاة األحكام اليت يقررهسا التشسريع السوط  أو االدفاقيسات الدوليسة املصسادق عليهسا بشسأن دنظسيم السسري يف 
 البحار .

و كانست إحسدى السسسفن املتصسادمة خمصصسسة للخدمسة العامسة مسسن قبسل الدولسسة أو ودسسري أحكسام التصسسادم البحسري ولسس -3
 إحدى هيئا ا أو مؤسسا ا العامة .

 (319مادة )
إ ا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو مل دعرف هذه األسباب حتملست كسل سسفينة مسا أصساهبا  -1

 من ضرر .
 ن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم .ويسري احلكم املتقدم أيضاُ إ ا كانت السف -2

 (320مادة )
 إ ا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناش  عن التصادم .

 ( 321مادة )
  

إ ا كسسان اخلطسسأ مشسسرتكاُ قسسدرت مسسسئولية كسسل سسسفينة بنسسسبة اخلطسسأ السسذي وقسسع منهسسا ، ومسسع  لسسك إ ا حالسست الظسسروف  -1
 بة اخلطأ الذي وقع من كل سفينة وزعت املسئولية فيما بينها ابلتساوي .دون دعيني نس

ودسأل السفن يف حدود النسبة املشار إليها يف الفقرة السابقة وبسدون دضسامن بينهسا قبسل الغسري و لسك عسن األضسرار  -2
مو سود علسى  اليت دلحجمل ابلسفن أو البضائع أو األمتعة أو األموال األخسرى اخلاصسة ابلبحسارة أو أبي شسخص آخسر

 السفينة .
ودكسون املسسئولية ابلتضسسامن إ ا أدى الضسرر إا وفسساة شسخص علسسى السسفينة أو أصسسابته ويكسون للسسسفينة السيت دسسدفع   -3

 أكثر من حصتها الر وع على السفن األخرى .
 (  322مادة )

 اد إ باراي .درتدب املسئولية املقررة يف هذا الفصل على التصادم الذي يقع وطأ املرشد ولو كان اإلرش
 (    323مادة  )

 ال دسري القرائن القانونية على األخطاء فيما يتعلجمل ابملسئولية الناشئة عن التصادم  . 
 (324مادة )

عسسسسب علسسسسى رابن سسسسسفينة مسسسسن السسسسسفن السسسسيت وقسسسسع بينهسسسسا التصسسسسادم أن يبسسسسادر إا مسسسسساعدة السسسسسفينة األخسسسسرى و ار سسسسا  -1
ابلقدر الذي ال يعرا سسفينته أو  ار سا أو املسسافرين عليهسا خلطسر  سسيم واملسافرين عليها كلما كان  لك  كناُ و 

 ، وعليه أن يعلن السفينة األخرى ابسم سفينته وميناء دسجيلها واجلهة القادمة منها واجلهة املتو هة إليها .
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املخالفسسة بنساء علسسى وال يكسون مالسك السسسفينة أو جمهزهسا مسسئوالُ عسسن خمالفسة السرابن لعحكسسام السسابقة إال إ ا وقعست   -2
 دعليمات صرحية منه . 

 (325مادة )
 للمدعا رفع الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى اةاكم اآلدية : -1
 اةكمة اليت يقع يف دائر ا موطن املدعى عليه . -أ
 اةكمة اليت يقع يف دائر ا ميناء دسجيل سفينة املدعى عليه . -ب
املكسسان السسذي وقسسع فيسسه احلجسسز علسسى سسسفينة املسسدعى عليسسه السسيت أحسسدات الضسسرر أو علسسى اةكمسسة السسيت يقسسع يف دائر سسا  -ج

سفينة أخرى  لوكة له إ ا كان احلجز عليها  ائزاُ أو اةكمة اليت يقع يف دائر ا املكان الذي كان من اجلائز دوقيع 
 احلجز والذي قدم فيه املدعى عليه كفيالُ أ و ضامناُ آخر .

يف دائر ا املكان الذي وقع فيه التصادم إ ا حدث يف املوان  أو يف املرافس  أو يف غريهسا مسن أ سزاء اةكمة اليت يقع  -د
 املياه الداخلية .

وإ ا اختار املدعا إحدى اةاكم املبينسة يف الفقسرة السسابقة فسال عسوز لسه رفسع دعسوى  ديسدة دسستند إا الوقسائع  ا سا  -2
 وى األواأمام حمكمة أخرى إال إ ا دنازل عن الدع

 وعوز للخصوم االدفاق على رفع أمام حمكمة غري اةاكم املذكورة يف الفقرة األوا أو عرا النزاع على التحكيم . -3
 وعوز للمدعى عليه دقدمي طلباده املقابلة الناشئة عن التصادم  اده أمام اةكمة اليت دنظر الدعوى األصلية . -4
أمام إحدى اةاكم  از لفخرين إقامسة السدعوى املو هسة إا اخلصسم  ادسه  وإ ا دعدد املدعون وأقام أحدهم الدعوى -5

 والناشئة عن التصادم أمام هذه اةكمة .
 ( 326مادة )

 ال دسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعا :  
 دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم البحري مبضا سنتني من اتريخ وقوع احلادث . -1
 ( مبضا سنة من اتريخ الوفاة .321شار إليه يف الفقرة األخرية من املادة )دعوى الر وع ابحلجمل امل  -2

 الفصل الثاني 
 المساعدة واإلنقاذ 

 (327مادة )
دسسسري أحكسسام هسسذا الفصسسل علسسى مسسساعدة وإنقسسا  السسسفن البحريسسة السسيت دكسسون يف حالسسة خطسسر واألشسسخاص املو سسودين عليهسسا 

ي على اخلدمات مسن النسوع  ادسه السيت دسؤدى بسني السسفن البحريسة واملراكسب السيت واألشياء اليت دنقلها وأ ور النقل ، كما دسر 
 دقوم ابملالحة يف املياه الداخلية و لك دون اعتبار للنظام القانوين للمياه اليت دقدم فيها اخلدمات .
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 (328مادة)
 لفعة . كل عمل من أعمال املساعدة أو اإلنقا  يعطا احلجمل يف مكافأة عادلة إ ا أدى إا نتيجة -1
 ويف مجيع األحوال ال عوز أن جتاوز املكافأة قيمة األشياء اليت أنقذت . -2
 ودستحجمل املكافأة ولو متت املساعدة أو اإلنقا  بني سفن  لوكة لشخص واحد .  -3

 (329مادة)
معونتهسسا  ال يسسستحجمل األشسسخاص السسذين أسسسهموا يف أعمسسال املسسساعدة أيسسة مكافسسأة إ ا كانسست السسسفينة املغااسسة قسسد منعسستهم عسسن

 صراحة ولسبب معقول .
 (330مادة )

يف حالة القطر أو اإلرشاد ال دستحجمل أية مكافأة للسفينة اليت دقوم هبذه العملية عن مساعدة أو إنقا  السفينة اليت دقطرها 
عسسسادة يف أو درشسسسدها أو البضسسسائع املو سسسودة عليهسسسا إال إ ا قامسسست السسسسفينة القسسساطرة أو املرشسسسدة وسسسدمات اسسسستثنائية ال دسسسدخل 

 عمليات القطر أو اإلرشاد .
 (331مادة )

 حيدد الطرفان مقدار املكافأة وإال فتحدده اةكمة املدنية املختصة . -1
وحتدد ابلكيفية  ا ا نسسبة دوزيسع املكافسأة بسني السسفن السيت اشسرتكت يف عمليسات املسساعدة أو اإلنقسا  وكسذلك نسسبة  -2

 ا .التوزيع بني مالك كل سفينة وراباا و ار 
 (332مادة )

إ ا كانت السفينة املغيثة أ نبية فيتم دوزيع املكافأة بني مالكها وراباا واألشسخاص السذين يف  خسدمتها طبقساُ لقسوانني الدولسة 
 اليت دتمتع السفينة جبنسيتها .

 ( 333مادة) 
 ال دستحجمل أية مكافأة عن إنقا  األشخاص . -1
لبشسسرية يسسستحقون نصسسيباُ عسسادالُ يف املكافسسأة السسيت دعطسسى ملسسن قسساموا ومسسع  لسسك فسسإن األشسسخاص السسذين أنقسسذوا األرواح ا -2

 إبنقا  السفينة والبضائع مبناسبة احلادث  اده .
 

 ( 334مادة )
عسسوز للمحكمسسة املدنيسسة املختصسسة بنسساء علسسى طلسسب أحسسد الطسسرفني إبطسسال أو دعسسديل كسسل ادفسساق علسسى مسسساعدة وإنقسسا  ص وقسست 

 ط االدفاق غري عادلة .اخلطر وحتت أتاريه إ ا و دت أن شرو 
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ويف مجيع األحسوال عسوز للمحكمسة بنساء علسى طلسب  وي الشسأن إبطسال أو دعسديل االدفساق املسذكور إ ا دبسني أن رضساء أحسد 
 الطرفني شابه ددلي  أو أن املكافأة مبالت فيها زايدة أو نقصاُ  يث ال دتناسب واخلدمات اليت أديت .

 ( 335مادة )
 افأة األساسان اآلديان دبعاُ للظروف حسب درديب  كراا :يراعى يف حتديد املك-1

أوالُ : مقدار املنفعسة السيت نتجست عسن ا إلنقسا  و هسود املنقسذين وكفساء م واخلطسر السذي دعرضست لسه السسفينة السيت قسدمت هلسا 
لسسسسفينة السسسيت قامسسست املسسسساعدة ، واملسسسسافرين عليهسسسا و ار سسسا والبضسسسائع املشسسسحونة فيهسسسا واخلطسسسر السسسذي دعسسسرا لسسسه املنقسسسذون وا

ابملساعدة واإلنقا  والوقت الذي استغرقته هذه العمليات واملصاريف واألضرار اليت نتجت عنها خماطر املسئولية وغريها من 
املخسساطر السسيت دعسسرا هلسسا املنقسسذون وقيمسسة األدوات السسيت اسسستعملوها مسسع مراعسساة نسسوع اخلدمسسة املخصصسسة هلسسا السسسفينة السسيت دقسسوم 

 نقا  إ ا اقتضى احلال  لك . ابملساعدة أو اإل
 اثنياُ : قيمة األشياء اليت أنقذت .

 ويراعى األساسان املذكوران يف الفقرة السابقة عند دوزيع املكافأة بني القائمني ابإلنقا  إ ا دعددوا.  -2  
 علست املسساعدة  وعوز ختفيض املكافأة أو إلغاؤها إ ا دبسني مسن الظسروف أن القسائمني ابإلنقسا  قسد اردكبسوا أخطساء  -3

أو اإلنقسسا  أكثسسر لزومسساُ أو أاسسم اردكبسسوا سسسرقات أو أخفسسوا أشسسياء مسسسروقة أو وقسسع مسسنهم غسسري  لسسك مسسن أعمسسال الغسسش 
 و لك دون إخالل بتوقيع العقوابت عليهم أو التعويض عن  لك من اجلهة املختصة . 

 (336مادة )
 ار سسا أو املسسسافرين عليهسسا خلطسسر  سسسيم ، أن عسسب علسسى كسسل رابن يف حسسدود اسسستطاعته ودون دعسسريض سسسفينته أو  -1

يقدم املساعدة لكل  سفينة دشرف على الغرق ولكل شسخص يو سد يف البحسر معرضسا خلطسر ولسو كسان مسن األعسداء 
، وال يكسسون مالسسك السسسفينة أو جمهزهسسا مسسسئوالُ عسسن خمالفسسة هسسذا االلتسسزام إال إ ا وقعسست املخالفسسة بنسساء علسسى دعليمسسات 

 صرحية منه .
ب رابن السفينة الذي ال يقدم املساعدة املذكورة يف الفقرة السسابقة ابحلسب  مسدة ال دتجساوز سسنتني وبغرامسة ال ويعاق -2

 دزيد على عشرة آالف درهم أو إبحدى هادني العقوبتني .
 (237مادة )

ني مسن اتريسخ انتهساء ال دسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعا دعاوى املطالبة ابملكافأة عن املساعدة واإلنقسا  مبضسا سسنت
 هذه األعمال .

 ( 238مادة )
 دسري أحكام هذا الفصل على السفن احلربية وسفن الدولة املخصصة للخدمة العامة . -1
 ( حتدد القوانني اخلاصة االلتزام ابملساعدة املعروضة على راببنة السفن احلربية .236استثناء من أحكام املادة ) -2
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 ( 239مادة )
ق يقضا ابختصاص حمكمة أ نبية بنظر الدعاوى الناشئة عن املساعدة واإلنقا  أو إب راء التحكسيم يف يقع ابطالُ كل ادفا

هذه الدعاوى خارج الدولة . و لك إ ا وقعت املسساعدة واإلنقسا  يف امليساه اخلاضسعة لقضساء الدولسة وكانست كسل مسن السسفينة 
 نسية الدولة .اليت قامت ابملساعدة واإلنقا  والسفينة اليت أنقذت دتمتع جب

 الفصل الثالث 
 في الخسائر البحرية المشتركة 

 ( 340مادة )
يعتسسرب خسسسائر  ريسسة كسسل هسسالا أو ضسسرر يلحسسجمل السسسفينة أو احلمولسسة أانسساء الرحلسسة البحريسسة ، وكسسذلك كسسل مسسا قسسد يسسدفع  -1

 لتأمني سالمة الرحلة من نفقات استثنائية .
 ما مل يو د يف شأاا ادفاق خاص بني  وي الشأن . ودسوى اخلسائر البحرية مبقتضى األحكام التالية  -2
 واخلسائر البحرية نوعان خسائر خاصة وخسائر مشرتكة .  -3

 ( 341مادة )
دعتسرب خسسائر خاصسسة اخلسسائر السسيت دتسوافر فيهسسا شسروط اخلسسسائر املشسرتكة ، ويتحمسسل هسذه اخلسسسائر مالسك الشسساء السذي حلقسسه 

 الل  قه يف الر وع على من أحدث الضرر أو أفاد من املصروفات .الضرر أو من انفجمل املصروفات ، مع عدم اإلخ
 ( 342مادة )

دعترب خسائر مشرتكة التضحيات والنفقات االستثنائية املبذولسة قصسداُ وبطريقسة معقولسة مسن أ سل السسالمة العامسة ادقساُء   -1
 خلطر داهم يهدد السفينة أو محولتها .

 خاص ما هيت : ويدخل يف اخلسائر املشرتكة بو ه  -2  
 إلقاء البضاعة يف البحر واألضرار اليت دصيب السفينة أو احلمولة بسبب  لك . -أ
جتنيسسسه السسسسفينة عمسسسداُ مسسسن أ سسسل السسسسالمة العامسسسة وإطسسسالق الضسسسمان لعشسسسرعة أو زايدة البخسسسار بقصسسسد إعسسسادة دعوبهسسسا  -ب

 واألضرار اليت دصيب السفينة أو احلمولة بسبب  لك .
فينة واحلمولة أو إحدااا بسبب صب املاء أو غريه أو خرق السفينة إلطفاء لر شبت فيها األضرار اليت دلحجمل الس -ج

. 
النفقات اليت دصرف يف حالة اجلنوح القهري لتخفيف محولة السفينة واستئجار املواعني هلذا الغسرا وإعسادة شسحن  -د

 البضائع على السفينة .
كوقود إ ا كانت السسفينة قسد زودت ابلوقسود الكسايف قبسل حتركهسا   األشياء واملؤن اليت دقضا السالمة العامة استعماهلا -ه

   نفذ بعد  لك ألي سبب كان 
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نفقسسات التجسساء السسسفينة أل سسل السسسالمة العامسسة إا مينسساء أو مرسسسى بسسسبب ظسسروف غسسري عاديسسة أو نفقسسات اسسستئناف  -و
  لك الذي درسو فيه النفقات سفرها  مولتها األوا أو جبزء منها وكذلك نفقات دو هها لإلصالح إا ميناء غري

اليت دصرف يف حالة اجلنوح القهري لتخفيف محولة السفينة واستئجار املواعني هلذا الغسرا وإعسادة شسحن البضسائع 
 على السفينة .
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نفقسسسات دفريسسست البضسسسائع أو الوقسسسود أو املسسسؤن إ ا كسسسان  لسسسك ضسسسرورايُ إلصسسسالح ضسسسرر يعتسسسرب مسسسن اخلسسسسائر املشسسسرتكة وال  -ز
ة متابعة السفر دون إصالح وما يتفرع عن  لك مسن نفقسات إعسادة شسحن البضسائع ورصسها وختزينهسا دستطيع السفين

 والتأمني عليها واألضرار اليت دلحجمل الشحنة والوقود واملؤن أاناء القيام هبذه العمليات .
سسسفينة إا مينسساء أو أ سسور السسرابن والبحسسارة وقيمسسة الوقسسود واملسسؤن السسيت اسسستهلكت أانسساء امتسسداد السسسفر بسسسبب التجسساء ال -ح

مرسى لتحتما فيه أو لتجري فيه إصالحات دعترب من اخلسائر املشرتكة و لك خالل املدة املعقولة لتصب  السسفينة 
 صاحلة ملتابعة السفر 

 نفقات مساعدة السفينة وقطرها . -ط
 مصاريف دسوية اخلسائر املشرتكة.  -ي

 (343مادة )
 خسارة مشرتكة إابات  لك .يفرتا أن اخلسائر خاصة وعلى من يدعا أاا  

 (344مادة )
دعترب اخلسارة مشرتكة ولو كان احلادث الذي نتجت عنه وقع وطأ أحد  وي الشأن يف الرحلة و لك بغسري إخسالل  -1

  جمل  وي الشأن اآلخرين يف الر وع على من صدر منه اخلطأ .
كة ومسع  لسك إ اكسان احلسادث لشسئاُ وال عوز ملن صدر منه اخلطأ أن يطلب اعتبار ما حلقه من ضسرر خسسارة مشسرت  -2

 عن خطأ مالحا صادر من الرابن  از  هز السفينة أن يطلب اعتبار الضرر الذي أصابه خسارة مشرتكة .
 (345مادة )

 ددخل يف اخلسائر املشرتكة األضرار املادية واملصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة اخلسارة املشرتكة . -1
ف غري املباشرة الناشئة عن التأخري أو دعطيل السفينة أو اخنفاا أسعار البضائع أو غري  لسك أما األضرار واملصاري -2

 فال ددخل يف اخلسائر املشرتكة .
 (346مادة )

دعترب خسارة مشرتكة املصاريف اليت أنفقت عوضاُ عن مصاريف أخسرى كسان مسن املمكسن اعتبارهسا مسن اخلسسائر املشسرتكة لسو 
 د مبلت املصاريف اليت مل دنفجمل .أاا أنفقت و لك يف حدو 

 ( 347مادة )
( دسسهم يف اخلسسائر املشسرتكة إ ا أنقسذت ،أمسا 273البضائع املشسحونة علسى سسط  السسفينة خالفساُ ألحكسام املسادة ) -1

إ ا ألقيسست يف البحسسر أو دلفسست فسسال عسسوز ملالكهسسا اعتبارهسسا خسسسارة مشسسرتكة إال إ ا أابسست أ،ه مل يوافسسجمل علسسى شسسحنها 
 فينة أو إ ا كان العرف البحري يف ميناء الشحن ال عري على شحنها هبذه الكيفية .على سط  الس

 وال يسري هذا احلكم على املالحة الساحلية . -2
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 (348مادة )
ال يسسدخل يف اخلسسسائر املشسسرتكة اهلسسالا أو التلسسف السسذي يلحسسجمل ابلبضسسائع املشسسحونة بغسسري علسسم السسرابن ومسسع  لسسك إ ا  -1

 هم يف اخلسائر املشرتكة على أساس قيمتها احلقيقية .أنقذت هذه البضائع فإاا دس
البضسائع السيت قسد م عنهسا بيسان أبقسل مسن قيمتهسا احلقيقيسة ال دقبسل يف اخلسسائر املشسرتكة إ ا هسا هلكست أو دلفست إال  -2

 على أساس القيمة اليت وردت يف البيان فإ ا أنقذت فإاا دسهم يف اخلسائر املشرتكة على أساس قيمتها احلقيقية
 ( 349مادة ) 

أمتعسة املسسافرين والبحسارة السسيت مل يصسدر بشسأاا سسسند شسحن أو إيصسال مسسن الناقسل وكسذلك الطسسرود الربيديسة أايُ كسان نوعهسسا ال 
 دسهم يف اخلسائر البحرية إ ا ها أنقذت ، أما إ ا ضحا هبا فإاا ددرج يف اخلسائر املشرتكة بقيمتها التقديرية .

 ( 350مادة )
 قوق عن اخلسائر املشرتكة جمموعة دائنة ومن االلتزامات الناشئة عنها جمموعة مدينة .دتكون من احل

 ( 351مادة )
 ددرج يف ا موعة الدائنة األضرار والنفقات اليت دعترب من اخلسائر املشرتكة مقدرة كما هيت :

صسالح و لسسك بعسد خصسم فسسرق يقسدر قيمسة الضسرر السسذي يصسيب السسفينة ابلنفقسسات املعقولسة السيت دصسسرف فعسالُ يف اإل -أ
التجديسسسد وفقسسساُ للصسسسرف والسسسثمن املتحصسسسل مسسسن بيسسسع احلطسسسام ، ويف حالسسسة عسسسدم إ سسسراء اإلصسسسالح حيسسسدد املبلسسست بطريقسسسة 
دقديريسسة فسسإ ا هلكسست السسسفينة كليسساُ أو هالكسساُ يف حكسسم الكلسسا حسسدد املبلسست السسذي يسسدخل يف اخلسسسائر املشسسرتكة علسسى 

دث مباشسسرة بعسسد خصسسم القيمسسة التقديريسسة لإلصسسالحات السسيت ليسسست هلسسا أسسساس قيمسسة السسسفينة سسسليمة قبسسل وقسسوع احلسسا
 صفة اخلسائر املشرتكة والثمن املتحصل من بيع احلطام إن و د .

ودقدر قيمة الضرر الذي يصيب البضائع يف حالة اهلالا أو التلف على أساس القيمة التجارية يف آخسر يسوم لتفريست  -ب
انتهسساء الرحلسسة إ ا انتهسست يف غسسري املينسساء املسسذكور ، وإ ا بيعسست البضسسائع التالفسسة  السسسفينة يف املينسساء املقصسسود أو يف يسسوم

حدد الضرر الذي يدخل يف اخلسائر املشرتكة على أساس الفرق بني الثمن الصايف النادج من البيع والقيمة الصافية 
هاء الرحلة إ ا انتهت يف غري امليناء للبضائع وها سليمة يف آخر يوم لتفريت السفينة يف امليناء املقصود أو يف يوم انت

 املذكور .
 ( 352مادة )

إ ا مل يدفع أحد  وي الشأن األموال املطلوبة منه للمسااة يف اخلسائر املشرتكة فإن النفقات العادية اليت دصرف للحصول 
                                            علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذه األمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوال يف اخلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائر املشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرتكة .                                                

دسسدرج السسسفينة بقيمتهسسا الصسسافية يف املينسساء السسذي دنتهسسا فيسسه الرحلسسة مضسسافاُ إليهسسا عنسسد االقتضسساء قيمسسة التضسسحيات السسيت   -أ
 حتملتها .
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شسرتط اسستحقاقها يف ددرج أ رة السفينة اإلمجالية وأ رة نقل املسافرين مبقدار الثلثني فيما عسدا أ سرة السسفينة السيت ي -ت
 مجيع األحوال .

 ددرج البضائع املنقذة والبضائع املضحى هبا  سب قيمتها التجارية احلقيقية أو املقدرة يف ميناء التفريت . -ج
 ( 354مادة )

على جمموع املبالت اليت ددخل يف اخلسائر املشرتكة ودضاف هذه املصروفات إا  %5حتسب مصروفات إدارية مبا ال عاوز 
 ك املبالت حر اتريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي احلقوق من مبالت قبل إ راء هذه التسوية .دل

 ( 355مادة )
إ ا قسسسدم أصسسسحاب البضسسسائع مبسسسالت نقديسسسة لضسسسمان مسسسسااتها يف اخلسسسسائر املشسسسرتكة و سسسب إيسسسداعها فسسسوراُ يف حسسسساب  -1

ملصارف اليت يتفجمل عليهسا الطرفسان وحتفسظ هسذه املبسالت ومسا مشرتا يفت  ابسم لئب عن أصحاب البضائع يف أحد ا
 قد يضاف إليها من مصروفات إدارية لضمان الوفاء  قوق  وي الشأن يف اخلسائر املشرتكة .

ويف حالسسة اخلسسالف دعسسني اةكمسسة املدنيسسة املختصسسة لئبسساُ عسسن أصسسحاب البضسسائع كمسسا دعسسني املصسسرف السسذي دسسودع لديسسه  -2
 املبالت .

 (356مادة )
 دوزع اخلسائر املشرتكة بني مجيع  وي الشأن يف الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم يف ا موعة املدنية .

 ( 357مادة )
 يقوم بتسوية اخلسائر املشرتكة خبري أو أكثر دعينه اةكمة املختصة إ ا مل يتفجمل مجيع  وي الشأن على دعيينه .

 (358مادة )
 لتسوية و ب عرضها على اةكمة املدنية املختصة بناء على طلب أحدهم لفصل فيها .إ ا مل يقبل مجيع  وي الشأن اب

 ( 359مادة )
 لكل  ي شأن أن يربأ  مته من املسااة يف اخلسائر املشرتكة و لك برتا أمواله ددخل يف ا موعة املدينة قبل دسلمها . 

 ( 360مادة )
دسسسهم يف اخلسسسائر املشسسرتكة أو طلسسب إيسسداعها لسسدى الغسسري إال إ ا  للسسرابن االمتنسساع عسسن دسسسليم البضسسائع السسيت عسسب أن -1

قدم صاحبها ضمالُ كافياُ لفع نصسيبها مسن اخلسسائر وإ ا مل يتفسجمل الطرفسان علسى الضسمان يعسرا األمسر علسى اةكمسة 
 املدنية املختصة لتعيني خبري لتقدير الضمان .

على هذا الضمان ودتبع يف البيسع أحكسام التنفسسذ علسى وللمحكمة أن أتمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول  -2
 األشياء املرهونة وفقاُ للقانون .
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 ( 361مادة )
 دعترب الديون الناشئة عن اخلسائر املشرتكة  تازة . -1
ويقسسع هسسذا االمتيسساز فيمسسا يتعلسسجمل ابملبسسالت املسسستحقة  هسسز السسسفينة علسسى البضسسائع السسيت أنقسسذت أو السسثمن املتحصسسل مسسن  -2

 بيعها .
 ما ابلنسبة للمبالت املستحقة ألصحاب البضائع فيقع االمتياز على السفينة اليت أنقذت وأ ر ا وملحقا ا .أ -3
 ودستوىف مصاريف دسوية اخلسائر املشرتكة ابألولوية على ما عداها من هذه الديون . -4

 ( 362مادة )
جز أحدهم عن دفع حصته يف هسذه اخلسسائر وزعست ال دضامن بني امللتزمني ابملسااة يف السائر املشرتكة ، ومع  لك إ ا ع
 احلصة على اآلخرين بنسبة ما يلتزم به كل منهم يف اخلسائر املشرتكة .

 (363مادة )
ال يقبسسل طلسسب االشسسرتاا يف دسسسوية اخلسسسائر املشسسرتكة عسسن األضسسرار السسيت حلقسست البضسسائع إال إ ا أخطسسر السسرابن كتابسسة ابلطلسسب 

ضسسسائع وإ ا كسسسان الطلسسسب متعلقسسساُ ابألضسسسرار السسسيت حلقسسست السسسسفينة و سسسب إخطسسسار أصسسسحاب خسسسالل االاسسسني يومسسساُ مسسسن دسسسسلم الب
 البضائع به يف امليعاد املذكور من يوم انتهاء الرحلة .

 ( 364مادة )
 ال حمل ألية دسوية يف حالة اهلالا الكلا لعموال املشرتكة يف الرحلة البحرية .

 (365مادة )
شسسرعا دعسسوى االشسسرتاا يف اخلسسسائر املشسسرتكة مبضسسا سسسنتني مسسن يسسوم وصسسول ال دسسسمع عنسسد اإلنكسسار وعسسدم العسسذر ال -1

 السفينة إا امليناء الذي كان معيناُ لوصوهلا أو إا امليناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية .
ودنقطسسع املسسدة ابإلضسسافة إا األسسسباب األخسسرى السسيت ينقطسسع هبسسا عسسدم السسسماع قسسانول بتعيسسني خبسسري التسسسوية ويف هسسذه  -2

احلالة دسري مدة  ديدة ابلقدر نفسه من اتريخ التوقيسع علسى دسسوية اخلسسائر املشسرتكة أو مسن التساريخ السذي اعتسزل 
 فيه خبري التسوية .

 الباب السادس 
 التأمين البحري 

 (366مادة )
 دسري أحكام هذا الباب على عقد التأمني الذي يكون موضوعه ضمان األخطار املتعلقة برحلة  رية . -1
 وز االدفاق على خمالفة هذه األحكام ما مل دكن من طبيعة أمره .وع -2
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 الفصل األول 
 أحكام عامة  

 الفرع األول 
 عقد التأمين 

 ( 367مادة ) 
 عوز التأمني على مجيع األموال اليت دكون معرضة ألخطار البحر .

 (368مادة )
 دم وقوع اخلطر .ال عوز أن يفيد من التأمني إال من كانت له مصلحة مشروعة يف ع

 ( 369مادة )
 عوز عقد التأمني ملصلحة موقع الوايقة أو ملصلحة شخص معني أو ملصلحة شخص غري معني .

 ( 370مادة )
 عوز للمؤمن إعادة التأمني على األموال اليت قام ابلتأمني عليها . -1
 ودسري على إعادة التأمني أحكام هذا الباب ما مل يتفجمل على غري  لك . -3

 (371ة )ماد
 ال عوز إابات عقد التأمني وال التعديالت اليت دطرأ عليه إال ابلكتابة .

 ( 372مادة )
 دكون وايقة التأمني ابسم املؤمن له أو ألمره أو للحامل . -1
وملؤمن أن حيتج يف موا هة حامل الوايقة ولو كانت لعمر أو حلامسل ابلسدفوع السيت عسوز لسه دو يههسا إا املسؤمن لسه   -2

. 
 ( 373ة )ماد

 دشتمل وايقة التأمني على البيالت اآلدية : -1
 اتريخ عقد التأمني مبيثنأُ به السنة والشهر واليوم والساعة . -أ
 مكان العقد . -ب
 اسم املؤمن وموطنه .   -ج
 اسم املؤمن له وموطنه أو اسم من يتعاقد ملصلحته .  -د
 األموال املؤمن عليها . -ه
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 األخطار املؤمن منها .  -و
 مبلت التأمني . -ز
 س  التأمني .ق -ح
 وعب أن يوقع املؤمن أو من بثله وايقة التأمني . -2

 ( 374مادة )
إ ا كسان اخلطسر مؤمنساُ عليسه يف عقسد واحسد مسن قبسل عسدة مسسؤمنني فسال يلتسزم كسل مسنهم إال بنسسبة حصسته يف مبلست التسأمني بغسسري 

 دضامن فيما بينهم .
 (375مادة )

ؤمن عليه وابت غش املؤمن له أو مسن بثلسه كسان العقسد قسابالُ للفسسخ إ ا كان مبلت التأمني يزيد على قيمة الشاء امل -1
 بناء على طلب املؤمن مع استحقاقه لقس  التأمني أبكمله .

 فإ ا انتفى الغش كان العقد صحيحاُ بقدر القيمة احلقيقية للشاء املؤمن عليه . -2
 (376مادة )

خمتلفني مببالت يزيد جمموعها على قيمة الشاء املسؤمن  إ ا كان مبلت الشاء مؤمناُ عليه من  ات اخلطر لدى مؤمنني -1
عليسسه وابسست غسسش املسسؤمن لسسه فيكسسون كسسل عقسسد مسسن عقسسود التسسأمني املتعسسددة قسسابالُ للفسسسخ بنسساُء علسسى طلسسب املسسؤمن مسسع 

 استحقاقه لكامل القس  .
ملتعسسسددين بغسسسري ويف خالسسسة انتفسسساء الغسسسش دكسسسون عقسسسود التسسسأمني صسسسحيحة ، وعسسسوز للمسسسؤمن لسسسه الر سسسوع علسسسى املسسسؤمنني ا -2

 دضامن بينهم بنسبة مبلت التأمني الذي يلتزم به كل منهم إا القيمة احلقيقية للشاء املؤمن عليه .
 (  377مادة )

إ ا كان مبلت التأمني أقل من القيمة احلقيقية للشاء املؤمن عليسه اعتسرب املسؤمن لسه مؤمنساُ لنفسسه ال فسرق ، وحتمسل دبعساُ لسذلك 
  زأ من الضرر يعادل النسبة بني هذا الفرق وقيمة الشاء املؤمن عليه . –زئا يف حالة الضرر اجل –

 الفرع الثاني 
 التزامات المؤمن  

 ( 378مادة )
يضمن املؤمن األضرار املادية اليت دلحجمل األشياء املؤمن عليها بسبب عاصفة أو غريسجمل أو  نسوح أو دصسادم أو رمسا يف  -1

 و بسبب أي حادث من احلوادث البحرية القهرية األخرى .البحر أو حريجمل أو انفجار أو اب أ
ويكون املؤمن مسئوالُ عسن مسسااة األشسياء املسؤمن عليهسا يف اخلسسائر املشسرتكة مسا مل دكسن لشسئة عسن خطسر غسري مسؤمن   -2

 منه . 
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مسن أاسره ويكون املؤمن مسئوالُ كذلك عن املصروفات اليت دنفجمل بسبب خطر مؤمن منحه لتفادي الضرر او للحسد   -3
. 

 (379مادة )
يسأل املؤمن عن األضرار اليت دلحجمل األشياء املسؤمن عليهسا بسسبب خطسأ املسؤمن لسه أو اتبعيسه الربيسني ، ومسع  لسك ال  -1

 يسأل املؤمن عن األخطاء العمدية أو اجلسيمة اليت دقع من  املؤمن له .
أ الرابن أو البحار و لك مع عدم اإلخسالل وكذلك يسأل املؤمن عن األضرار اليت دلحجمل ابألشياء املؤمن عليها وط -2

 ( .403 كم الفقرة الثانية من املادة )
 (389مادة )

يبقى املؤمن مسئوالُ عن األضرار الناشئة عن األخطسار املسؤمن منهسا يف حالسة االضسطرار إا دغيسري آخسر يقسرره السرابن  -1
 دون ددخل ا هز أو املؤمن له .

الطريسجمل اضسطرارايُ بقسا املسؤمن مسسئوالُ عسن احلسوادث السيت وقعست يف جلسزء مسن الطريسجمل أما إ ا مل يكن دغيري الرحلسة أو  -2
 املتفجمل عليه .

 ( 381مادة )
ال يضسمن املسؤمن إال ابدفساق خسساص أخطسار احلسرب األهليسسة أ, اخلار يسة واالضسطراابت وأعمسسال القرصسنة والثسورات واألضسسرار 

ة عسسسن التفجسسسريات واإلشسسسعاعات الذريسسسة أايُ كسسسان سسسسببها وكسسسذلك واإلغسسسالق وأعمسسسال التخريسسسب واإلرهسسساب واألضسسسرار الناشسسسئ
 ( .405األضرار اليت حتداها األشياء املؤمن عليها لعموال اخرى أو لعشخاص مع مراعاة حكم املادة )

 (382مادة )
عمسسسال إ ا ادفسسسجمل علسسسى نقسسسل أتمسسسني أخطسسسار احلسسسرب مسسسسل هسسسذا التسسسأمني األضسسسرار السسسيت دلحسسسجمل األشسسسياء املسسسؤمن عليهسسسا بسسسسبب األ

العدائية واالنتقامية واألسر واالغتنسام واإليقساف واإلكسراه واملضسايقات السيت دصسدر مسن احلكومسات والسسلطات سسواء أكانست 
معرتف هبا أم غري معرتف هبا أو بسبب انفجار األلغام ومعدات احلسرب األخسرى ولسو مل دكسن احلسرب قسد أعلنست أو كانست 

 قد انتهت .
 ( 383مادو )

ة ما إ ا كان الضرر لشئاُ عن خطر حري أو خطر  ري اعترب لشئاُ عن خطسر  سري مسا مل يثبست إ ا دعذرت معرف -1
 عك   لك .

 ويقع على املؤمن عبء إابات أن الضرر لش  عن خطر غري  ري . -2
 ( 384مادة )

 ال يسأل املؤمن عما هيت :
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كفاية دغليفه أو حزمه ومع  لك يكسون مسؤمن األضرار املادية الناشئة عن عيب  ايت يف الشاء املؤمن عليه أو عدم   -أ
 ( .403السفينة مسئوالُ عن الشرر الناش  عن عيب خفا يف السفينة مع مراعاة حكم املادة )

 النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أاناء الطريجمل . -ب
التسسسدابري الصسسسحية أو  األضسسسرار املاديسسسة الناشسسسئة عسسسن الغرامسسسات أو املصسسسادرة أو الوضسسسع حتسسست احلراسسسسة أو االسسسستيالء أو -ج

 التعقيم أو خرق احلصار أو أعمال التهريب أو  ارسة جتارة  نوعة .
 التعويضات املستحقة بسبب احلجز أو الكفالة املقدمة لرفع احلجز .  -د
 األضسرار السسيت ال دعتسرب دلفسساُ مسسادايُ يلحسجمل مباشسسرة ابألشسياء املسسؤمن عليهسسا كالبطالسة والتسسأخري وفسروق األسسسعار والعقبسسات -ه

 اليت دعرتا العملية التجارية اليت يقوم هبا املؤمن له .
 الفرع الثالث 

 التزامات المؤمن له
 (385مادة )

 يلتزم املؤمن له مبا هيت :
 أن يدفع قس  التأمني واملصاريف يف املكان والزمان املتفجمل عليهما . -أ
السسيت مسسن شسسأاا متكسسني املسسؤمن مسسن دقسسدير أن يقسسدم وقسست إبسسرام العقسسد بيسسالُ صسسحيحاُ جبميسسع الظسسروف السسيت يعلسسم هبسسا و  -ب

 األخطار املؤمن منها .
 أن خيطر املؤمن أاناء سراين العقد بكل ما يطرأ من زايدة يف األخطار املؤمن منها يف حدود علمه هبا . -ج

 (386مادة )
الوقف أو اإللغاء إ ا مل يدفع املؤمن له قس  التأمني املستحجمل  از للمؤمن وقف التأمني أو إلغاء العقد ، وال ينتج  -1

 أاره إال بعد انقضاء  سة عشر يوماُ من إعذار املؤمن له ابلوفاء .
 وعوز أن يقع اإلعذار بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بربقية  . -2
وال حيول اإلعذار ابلوقف دون عمل إعذار ابإللغاء ما دام قس  التأمني مل يدفع وطذل  املصساريف عنسد االقتضساء  -3

. 
 تأمني الذي وقف العمل به إا إنتاج آاثره مبجرد دفع قس  التأمني واملصاريف .ويعود عقد ال -4
 ويرتدب على إلغاء العقد إلزام املؤمن برد قس  التأمني املقابل لعخطار السارية . -5
وال يسري أار الوقف أو اإللغاء على الغري حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وايقة التأمني قبل وقوع أي حادث  -6

 وقبل إبالغ الوقف أو اإللغاء .
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 (387مادة )
إ ا أفل  املؤمن لسه أو أعسسر  ساز للمسؤمن فسسخ العقسد بعسد إعسذار املسؤمن لسه ابلسدفع ، وال يسسري إاسر الفسسخ علسى  -1

 الغري حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وايقة التأمني قبل وقوع أي حادث وقبل إبالغ الفسخ .
 ؤمن له نف  احلقوق املقررة يف الفقرة السابقة .وإ ا أفل  املؤمن كانت للم  -2

 ( 388مادة )
عسوز للمسؤمن أن يطلسب فسسخ عقسد التسأمني إ ا قسدم املسؤمن لسه ولسو بغسري غسش بيسالُ غسري صسحي  ، أو سسكت عمسداُ  -1

 عما يلزم بيانه وكان من شأن  لك دقدير املؤمن منه أبقل  ا هو يف احلقيقة .
و مل يكن للبيان غري الصحي  أو للسكوت أار يف الضرر الذي حلسجمل الشساء املسؤمن وحتكم اةكمة بفسخ العقد ول  -2

 عليه .
وإ ا فسسخ العقسد يكسون للمسسؤمن احلسجمل يف قسس  التسسأمني كسامالُ إ ا أابست سسسوء نيسة املسؤمن لسسه ، ونصسف القسس  سسسوء  -3

 النية .
 ( 389مادة )

ن العقسد ويكسون مسن شسأاا زايدة األخطسار السيت يتحملهسا على املسؤمن لسه أن خيطسر املسؤمن ابلظسروف السيت دطسرأ أانساء سسيا -1
 املؤمن و لك خالل االاة أايم من اتريخ العلم هبا بعد استبعاد أايم العطلة الرمسية فإ ا مل يقع اإلخطار يف امليعاد املذكور  

  از للمؤمن فسخ العقد . 
التأمني قائماُ مع زايدة قس  التأمني مقابل الزايدة يف  وإ ا مل دكن زايدة األخطار لشئة عن فعل املؤمن له بقا عقد  -2 

 األخطار .
أما إ ا كانت زايدة األخطار لشئة عن فعل املؤمن له  از للمؤمن خسالل االاسة أايم مسن اتريسخ وصسول اإلخطسار إليسه  -3 

 ة القس  مقابل زايدة األخطار .أما إلغاء العقد مع االحتفاهب ابحلجمل يف قس  التأمني وإما إبقاء العقد مع املطالبة برزايد
 ( 390مادة )

يقسسسع ابطسسسالُ عقسسسد التسسسأمني السسسذي يسسسربم بعسسسد هسسسالا األشسسسياء املسسسؤمن عليهسسسا أو بعسسسد وصسسسوهلا إ ا ابسسست أن نبسسسأ اهلسسسالا أو  -1
 الوصول بلت املكان الذي يو د فيه املؤمن له قبل طلب التأمني أو بلت مكان دوقيع العقد قبل أن يوقعه املؤمن .

طل التأمني إ ا علم املؤمن هبالا الشاء املؤمن عليه بعد طلب التسأمني ومل يبسادر أبسسرع الوسسائل املمكنسة وكذلك يب -2
 إا إلغاء هذا األمر قبل التوقيع علا العقد .

وإ ا كان التأمني معقوداُ على األنبساء السسارة او السسيئة فسال يكسون العقسد ابطسالُ إال إ ا ابست أن املسؤمن لسه كسان عاملساُ  -3
 الا األشياء املؤمن عليها أو أن املؤمن كان عاملاُ بوصوهلا .هب
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 (391مادة )
علسسى املسسؤمن لسسه عنسسد وقسسوع اخلطسسر املسسؤمن منسسه أن يعمسسسل علسسى إنقسسا  األشسسياء املسسؤمن عليهسسا ، وعليسسه أن يتخسسذ كافسسسة  -1

 التدابري الالزمة للمحافظة على حقوقه قبل الغري املسئول .
 يلحجمل املؤمن بسبب خطئه أو إااله يف دنفيذ هذه االلتزامات . ويسأل املؤمن له عن الضرر الذي  -2

 الفرع الرابع 
 تسوية األضرار 

 (392مادة )
دسوى األضرار بطريجمل التعويض إال إ ا اختار املؤمن له التخلا عن الشاء املؤمن عليه يف األحسوال السيت  سددها القسانون أو 

 االدفاق .
 (393مادة )

 خلا عن األشياء املؤمن عليها أو معلقاُ على شرط .ال عوز أن يكون الت -1 
و يرتدب على التخلا انتقال ملكية األشياء املؤمن عليها إا املؤمن مسع التزامسه بسدفع مبلست التسأمني كسامالُ ، وحيسدث    -2 

 انتقال امللكية أاره بني الطرفني من يوم إعالن املؤمن له رغبته يف التخلا إا املؤمن .
 من دون إخالل ابلتزامه جبفع مبلت التأمني أن يرفض انتقال ملكية األشياء املؤمن عليها إليه .وعوز للمؤ  -3

 ( 394مادة )
 عب على املؤمن له عند إعالن رغبته يف التخلا أن يصرح جبميع عقود التأمني األخرى اليت يعلم هبا . -1
 دة من التأمني .فإ ا قدم املؤمن له بسوء نية دصرحياُ غري صحي  سق  حقه يف اإلفا -2

 ( 395مادة )
على املؤمن له إابات دعرا الشاء املؤمن عليه للخطر والضرر الالحسجمل بسه ، فسإ ا أابست  لسك افسرتا وقسوع الضسرر  -1

 يف الزمان واملكان اللذين يسري فيهما التأمني ما مل يثبت املؤمن خالف  لك .
 ثبت دوافر إحدى حاالده .وإ ا استعمل املؤمن له حقه يف التخلا و ب عليه أيضاُ أن ي  -2

 (396مادة )
 ال يلتزم املؤمن إبصالح األشياء املؤمن علبها أو استبدال غريها هبا .
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 ( 397مادة )
على املؤمن أن يدفع للمؤمن له مبلت مسااة األشياء املؤمن عليها يف اخلسائر املشرتكة سسواء أكانست دسسوية هسذه اخلسسائر  

املسسسساعدة واإلنقسسسا  و لسسسك بنسسسسبة القيمسسسة املسسسؤمن هبسسسا لديسسسه خمصسسسوماُ منهسسسا عنسسسد االقتضسسساء مؤقتسسسة أم اائيسسسة وكسسسذلك مصسسسروفات 
 اخلسائر اخلاصة اليت يتحملها املؤمن .

( حيل للمؤمن يف حدود ما دفعه من دعويض يف احلقوق والدعاوى اليت دكون للمؤمن له والناشئة عن األضرار 398مادة )
 املشمولة ابلتأمني .

 الفرع الخامس 
 دم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ع

 ( 399مادة )
ال دسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعا الدعاوى الناشئة عن عقد التأمني مبضا سنتني ، ودبدأ هذه املدة كمسا  -1

 هيت :
 من اتريخ استحقاق قس  التأمني فيما يتعلجمل بدعوى املطالبة . -أ
عوى فيمسسسا يتعلسسسجمل بسسسدعوى املطالبسسسة بتعسسسويض األضسسسرار السسسيت حلقسسست مسسسن اتريسسسخ وقسسسوع احلسسسادث السسسذي نشسسسأت عنسسسه السسسد -ب

 ابلسفينة .
من اتريسخ وصسول السسفينة أو التساريخ السذي كسان عسب أن دصسل فيسه فيمسا يتعلسجمل بسدعوى املطالبسة بتعسويض األضسرار   -ج

 حلادث .اليت حلقت البضائع ، أما إ ا كان احلادث الحقاُ ألحد هذين التارخيني سرت املدة من اتريخ وقوع ا
من اتريخ وقوع احلادث فيما يتعلجمل بدعوى املطالبة بتسوية األضرار بطريجمل التخلا ويف حالة حتديد مهلة يف العقد   -د

 إلقامة دعوى التخلا دسري املدة من اتريخ انقضاء هذه املهلة .
وى املطالبسسسة ابملكافسسسأة مسسسن اتريسسسخ قيسسسام املسسسؤمن لسسسه ابلوفسسساء فيمسسسا يتعلسسسجمل بسسسدعوى املسسسسااة يف اخلسسسسائر املشسسسرتكة أو بسسسدع -ه

 املستحقة عن املساعدة واإلنقا  
مسسن التسساريخ السسذي يقسسيم الغسسري السسدعوى علسسى املسسؤمن لسسه أو مسسن اتريسسخ قيسسام املسسؤمن لسسه ابلوفسساء فيمسسا يتعلسسجمل بسسدعواه قبسسل  -و

 املؤمن بسبب ر وع الغري .
حسجمل مبقتضسى عقسد التسأمني  وكذلك ال دسمع عند اإلنكار وعسدم العسذر الشسرعا دعسوى اسسرتداد أي مبلست دفسع بغسري -2

 مبضا سنتني دسري هذه املدة من اليوم الذي يعلم فيه املسرتد حيقه يف االسرتداد .
وينقطسسع سسسراين املسسدد املشسسار إليهسسا يف الفقسسردني السسسابقتني بكتسساب مسسسجل أو بتسسسليم املسسستندات املتعلقسسة ابملطالبسسة   -3

 ز لك ابإلضافة إا األسباب األخرى املقررة قانولُ .
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 الفصل الثاني 
 أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين 

 الفرع ا ألول 
 التأمين على السفينة 

 (400مادة )
 يعقد التأمني على السفينة لرحلة أو لعدة رحالت متعاقبة أ, ملدة معينة .

 (401مادة )
مسن دفريغهسا  دون أن يسري ضمان املؤمن يف التأمني ابلرحلة منذ البسدء يف شسحن البضسائع يف السسفينة إا االنتهساء  -1

جتاوز مدة سراين التأمني  سة عشر يومساُ مسن وصسول السسفينة إا املكسان املقصسود كمسا ينتهسا الضسمان اعتبساراُ مسن 
 الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع من هذا املكان لرحلة  ديدة .

 املكان املقصود . وإ ا كانت السفينة فارغة فيسري ضمان املؤمن من وقت حتركها للسفر حر رسوها يف -2
وإ ا مسسسل التسسأمني عسسدة رحسسالت متعاقبسسة فيسسسري ضسسمان املسسؤمن وفقسساُ ملسسا هسسو مبسسني يف الفقسسردني السسسابقتني ، وينتهسسا  -3

 الضمان يف املكان املعني يف الوايقة النتهاء الرحلة األخرية .
يف العقد أايُ كان املكان الذي دو د  أما إ ا كان التأمني ملدة معينة فإن ضمان املؤمن يبدأ وينتها يف التاريخ اةدد -4

 فيه السفينة .
 ( 402مادة)

دكون السفينة مشمولة ابلتأمني دون انقطاع يف أي مكان دو د فيه و لك يف حدود الرحلة أو املدة ونوع املالحسة املسذكورة 
 يف العقد .

 (403مادة )
 كان العيب خفياُ .ال يسأل املؤمن عن األضرار الناشئة عن العيب يف السفينة إال إ ا   -1
 وكذلك ال يسأل املؤمن عن األضرار اليت دنشأ عن األخطاء العمدية اليت دقع من الرابن . -2

 (404مادة )
( إ ا ادفسسجمل علسسى قيمسسة السسسفينة يف العقسسد فسسال عسسوز للطسسرفني املنازعسسة فيهسسا ، 375مسسع عسسدم اإلخسسالل أبحكسسام املسسادة ) -1

 اخلسائر املشرتكة أو مكافأة املساعدة أو اإلنقا  . و لك فيما عدا حالة الر وع بسبب املسااة يف
ودشسمل القيمسسة املتفسسجمل عليهسسا  سسسم السسسفينة واآلالت اةركسسة هلسا وامللحقسسات اململوكسسة للمسسؤمن لسسه واملسسؤمن ومصسسروفات  -2

 التجهيز .
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الا الكلسا أو وكل أتمني أايُ كان اترخيه يعقد على امللحقات اململوكة للمؤمن له وحدها ، يرتدب عليسه يف حالسة اهلس -3
 التخلا ختفيض القيمة املتفجمل عليها مبا يعادل قيمة هذه امللحقات .

 ( 405مادة )
فيمسسا عسسدا الضسسرر السسذي يلحسسجمل األشسسخاص يلتسسزم املسسؤمن بسسدفع التعويضسسات السسيت درتدسسب علسسى املسسؤمن لسسه قبسسل الغسسري يف  -1

 ا أو عائم .حالة التصادم وطأ السفينة املؤمن عليها أو اردطامها بشاء اثبت أو متحر 
وعوز للمؤمن له ولو بغري موافقة املؤمن إ راء أتمينات دكميلية لضمان مسسئوليته الناشسئة عسن األضسرار السيت حتسداها  -2

 السفينة واليت ال دشملها الفقرة السابقة أو اليت جتاوز مبلت التأمني .
 (406مادة )

قبة استحجمل املؤمن قسس  التسأمني كسامالُ مبجسرد بسدء إ ا كان التأمني على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعا -1
 سراين األخطار املؤمن منها .

وإ ا كان التأمني ملدة معينة استحجمل املؤمن القس  عن كامل مدة التأمني إ ا هلكت السفينة كلية أو قرر املسؤمن لسه  -2
أو حالة التخلا  سا ال يقسع علسى  التخلا عنها وكان اهلالا أو التخلا  ا يقع على عادجمل املؤمن إما إ ا كان اهلالا

عسسادجمل املسسؤمن فسسال يسسستحجمل مسسن القسسس  إال القسسدر السسذي يقابسسل املسسدة بسسني اتريسسخ بسسدء سسسراين األخطسسار واتريسسخ وقسسوع 
 احلادث الذي أدى إا هالا السفينة أو إعالن التخلا عنها .

 ( 407مادة )
يقسع أانساء سسراين وايقسة التسأمني وإن دعسددت  يضمن املؤمن يف حدود مبلت التأمني األضرار الناشسئة عسن كسل حسادث -1

 احلوادث ، إال إ ا ادفجمل الطرفان على حجمل املؤمن يف طلب قس  دكميلا إار كل حادث .
ودسسسوى احلسسوادث الواقعسسة خسسالل كسسل رحلسسة علسسى حسسدة سسسواء كسسان التسسأمني معقسسوداُ لرحلسسة واحسسدة أو لعسسدة رحسسالت  -2

 متعاقبة أو ملدة معينة .
 (408مادة )

لة دسوية التأمني بطريجمل التعويض يلتسزم املسؤمن مبصساريف اسستبدال القطسع واإلصسالحات الضسرورية جلعسل السسفينة يف حا -1 
صاحلة للمالحة   دون التعويضات األخرى الناشئة عن اخنفاا قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخسر  ااسل 

. 
ن التسسأمني معقسسوداُ لرحلسسة واحسسدة أو لعسسدة رحسسالت ودسسسوى احلسسوادث الواقعسسة خسسالل كسسل رحلسسة علسسى حسسدة سسسواء كسسا -3

 متعاقبة او ملدة معينة .
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 ( 408مادة )
يف حالة دسوية التأمني بطريجمل التعويض املؤمن مبصاريف استبدال القطع واإلصالحات الضسرورية جلعسل السسفينة صساحلة  -1

 لتها أو عن أي سبب  اال .للمالحة دون التعويضات األخرى الناشئة عن اخنفاا قيمة السفينة أو عن بطا
 وختفض نفقات استبدال القطع مبا يعادل الفرق يف القيمة بني القدمي واجلديد ما مل يتفجمل على غري  لك . -2

 ( 409مادة )
 عوز ملؤمن له التخلا عن السفينة للمؤمن يف األحوال اآلدية :

 إ غ هلكت السفينة كلياُ . -أ
أشهر من اتريخ وصول آخر أخبار عنها ، ويفرتا هالا السسفينة يف اتريسخ إ ا انقطعت أخبار السفينة مدة االاة  -ب

 وصول هذه األنباء .
إ ا أصيبت السفينة بتلف ال بكن إصالحه أو دعسذر إصسالحه بسسبب عسدم دسوفر الوسسائل املاديسة الالزمسة لسذلك يف  -ج

 كن إ راء اإلصالح فيه .املكان الذي دو د فيه السفينة إال إ ا كان من املستطاع قطرها إا مكان آخر ب
 إ ا كانت نفقات إصالح السفينة دعادل االاة أرابع قيمتها على األقل  -د

 (410مادة )
إ ا كانت أخطار احلرب مؤمناُ منها  از للمؤمن له استعمال حقه يف التخلا عن السفينة يف حالة أسرها أو احتجازهسا أو 

 يستمكن مسن اسسرتدادها خسالل أربعسة أشسهر مسن اتريسخ قيامسه إبخطسار وقفها بناء علسى أمسر مسن السسلطات العامسة و لسك إ ا مل
 املؤمن بوقوع احلادث .

 (411مادة )
 دسوى عقود التأمني املتعلقة بعدة سفن  لوكة  هز واحد كما لو كانت كل سفينة منها  لوكة  هز خمتلف.

 (412مادة )
مني  كسسم القسسانون لصسساحل املالسسك اجلديسسد أو املسسستأ ر إ ا انتقلسست ملكيسسة السسسفينة أو أ سسرت غسسري جمهسسزة اسسستمر التسسأ -1

بشسسسرط أن خيطسسسر املسسسؤمن بسسسذلك خسسسالل  سسسسة عشسسسر يومسسساً مسسسن اتريسسسخ انتقسسسال امللكيسسسة أو التسسسأ ري وأن يقسسسوم جبميسسسسع 
 االلتزامات اليت كانت على عادجمل املؤمن له قبل املؤمن مبقتضى عقد التأمني.

 ن اتريخ إخطاره ابنتقال امللكية أو التأ ري.وعوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خالل شهر م -2
 ويبقى املؤمن له األصلا ملزماً قبل املؤمن بدفع أقساط التأمني املستحقة قبل انتقال امللكية أو التأ ري. -3

 (413مادة )
( علسى عقسد التسأمني علسى السسفينة السذي يقتصسر علسى فسرتة و ودهسا يف 412( إا )400دسري أحكام املواد من ) -1

 أو املراسا أو األحواا اجلافة أو أي مكان آخر. املوان 
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 وعوز أن دسري هذه األحكام ابدفاق الطرفني على السفينة وها يف دور البناء. -2
 الفرع الثاني

 التأمين على البضائع
 (414مادة )

 يكون التأمني على البضائع مبقتضى وايقة لرحلة واحدة أو بوايقة اشرتاا.
 (415مادة )

 مولة ابلتأمني دون انقطاع يف أي مكان دو د فيه أاناء الرحلة كما حيددها املتعاقدان.دكون البضائع مش -1
 ودسري قواعد التأمني البحري على  زء الرحلة الذي يتم بطريجمل الرب أو النهر أو اجلو ما مل يتفجمل على غري  لك. -2

 (416مادة )
الشحن ومكانه مضافاً إليه مجيع املصروفات املدفوعة  ال عوز أن يتعدى مبلت التأمني على البضائع سعرها اجلاري يف وقت

 إا حني وصوهلا.
 (417مادة )

يقدر التلف الالحسجمل ابلبضسائع مبقارنسة قيمتهسا اتلفسة وقيمتهسا سسليمة يف زمسان ومكسان واحسد ودطبسجمل نسسبة نقسص القيمسة علسى 
 مبلت التأمني.

 (418مادة )
 الت اآلدية:عوز للمؤمن له التخلا عن البضائع للمؤمن يف احلا -1

( ويفسسرتا هسسالا البضسسائع يف اتريسسسخ 409إ ا انقطعسست أخبسسار السسسفينة وفقسسساً حلكسسم البنسسد)ب( مسسن املسسسادة ) -أ
 وصول هذه األنباء.

إ ا أصسسبحت السسسسفينة غسسري صسسساحلة للمالحسسسة ومل دبسسدأ عمليسسسات نقسسل البضسسسائع أبيسسسة وسسسيلة للنقسسسل إا املكسسسان  -ب
 له إبخطار املؤمن بعد صالحية السفينة للمالحة. املقصود خالل االاة أشهر من اتريخ قيام املؤمن

 إ ا هلكت البضائع أو أصاهبا دلف يعادل االاة أرابع قيمتها على األقل. -ج
 إ ا بيعت البضائع أاناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي. -د

الناشسسئة عسسن ويف احلسسالتني املنصسسوص عليهمسسا يف البنسسدين )ج(، )د( إ ا كسسان التسسأمني مقصسسوراً علسسى ضسسمان األضسسرار  -2
 أخطار معينة فال يكون التخلا مقبوالً إال إ ا كان الضرر لشئاً عن أحد هذه املخاطر.

وإ ا كانت أخطسار احلسرب مؤمنساً منهسا  ساز للمسؤمن لسه اسستعمال حقسه يف التخلسا عسن البضسائع أيضساً يف حالسة أسسر  -3
البضسسائع حتسست دصسسرف املسسؤمن لسسه خسسالل  السسسفينة أو احتجازهسسا أو وفقهسسا أبمسسر السسسلطات العامسسة و لسسك إ ا مل دوضسسع

 أربعة أشهر من اتريخ قيامه إبخطار املؤمن بوقوع احلادث.
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 (419مادة )
إ ا ص التأمني بوايقة اشرتاا و ب أن يشتمل على الشروط السيت يلتسزم مبقتضساها كسل مسن املسؤمن واملسؤمن لسه وخاصسة  -1

البضائع املسؤمن عليهسا والسرحالت واسسم السسفينة أو السسفن  مدة التأمني واملبلت املؤمن به ومقدار أقساط التأمني، أما
 وغري  لك من البيالت فتعني إخطارات مبناسبة كل شحنة على حدة.

 ويلتزم املؤمن له يف وايقة االشرتاا إبخطار املؤمن ابلشحنات اآليت  كرها كما يلتزم املؤمن بقبول التأمني عليها. -2
لسسسه أو دنفيسسذاً لعقسسسود شسسراء أو بيسسسع دلزمسسه إب سسسراء التسسأمني ويشسسسمل مجيسسع الشسسحنات السسسيت دسستم حلسسسساب املسسؤمن  -أ

التسأمني هسسذه الشسسحنات دلقائيسساً مسسن وقسست دعرضسسها لعخطسسار املسسؤمن منهسسا بشسسرط أن يقسسدم املسسؤمن لسسه إخطسساراً 
 عن  لك عن امليعاد املنصوص عليه يف العقد.

راء التسأمني عليهسا بشسرط أن دكسون لسه مجيع الشحنات اليت دستم حلسساب الغسري والسيت يعهسد إا املسؤمن لسه إب س -ب
مصسسلحة يف الشسسحنة بوصسسفه وكسسيالً ابلعمولسسة أو أمينسساً علسسى البضسسائع أو أبيسسة صسسفة أخسسرى وال يشسسمل التسسأمني 

 هذه الشحنات إال من وقت إخطار املؤمن هبا.
 (420مادة)

من أن يطلسب فسسخ العقسد وأن يسسرتد مسا إ ا دعمد املؤمن له خمالفة االلتزامات املنصسوص عليهسا يف املسادة السسابقة  ساز للمسؤ 
دفعسسه عسسن احلسسوادث املتعلقسسة ابلشسسحنات الالحقسسة لوقسسوع املخالفسسة، وأن يسسستويف عسسل سسسبيل التعسسويض أقسسساط التسسأمني اخلاصسسة 

 ابلشحنات اليت مل خيطر هبا.
 (421مادة )

وعلسى وزيسر املواصسالت ابلتنسسيجمل  على الوزراء والسلطات املختصة يف اإلمسارات كسل فيمسا خيصسه دنفيسذ أحكسام هسذا القسانون،
 مع السلطات املعنية إصدار اللوائ  والقرارات الالزمة لتنفيذه.
 (422مادة)

 ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به بعد االاة أشهر من اتريخ نشره.
 

 زايد بن سلطان آل هنيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

 بو ظيب:صدر بقصر الرائسة يف أ
 هـ1402حمرم 10بتاريخ: 
 م1981نوفمرب 7املوافق:
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 م1988( لسنة 11قانون اتحادي رقم)
 (26بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم)

 م في شأن القانون التجاري البحري 1981لسنة 
 

 حنن زايد بن سلطان آل ايان، رئي  دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
 ر املؤقت،بعد االطالع على الدستو 

 م، يف شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له.1972( لسنة 1وعلى القانون االحتادي رقم)
 م، يف شأن القانون التجاري البحري.1981( لسنة 26وعلى القانون االحتادي رقم)

 األعلى لالحتاد: وبناء على ما عرضه وزير املواصالت وموافقة جمل  الوزراء، ودصديجمل ا ل 
 -أصدرل القانون اآليت:

 املادة األوىل
 املشار إليه النصان اآلديان: 1981( لسنة 26من القانون االحتادي رقم) 43، 42يستبدل بنص املاددني

يشتمل عسن دسسجيل السسفينة مبو سب أحكسام هسذا القسانون رسسم أويل مقسداره أربعسة دراهسم ونصسف عسن كسل طسن مسن  -1
 سجلة للسفينة.احلمولة الكلية امل

 ويف مجيع األحوال ال عوز أن عاوز احلد األقصى للرسم عشرة آالف درهم. -2
 43 مادة

دفرا علسى كسل سسفينة مسسجلة وفقساً ألحكسام هسذا القسانون ضسريبة سسنوية مقسدارها دراسان عسن كسل طسن مسن احلمولسة الكليسة 
لسسسفينة قسسد سسسجلت يف وقسست الحسسجمل اسسستحقت للسسسفينة، ودسسستحجمل هسسذه الضسسريبة يف أول ينسساير مسسن كسسل عسسام، فسسإ ا كانسست ا

 من ديسمرب من السنة   ا ا. 31الضريبة بنسبة املدة الواقعة بني اتريخ التسجيل و
 املادة الثانية

 مكرراً يكون نصها اآليت: 43م، املشار إليه مادة  ديدة برقم1981( لسنة 26دضاف إا القانون االحتادي رقم)
 -املالحة البحرية للسفن و لك على النحو اآليت: مكرراً( حتصل رسوم خدمات43)مادة

 (درااً 350) إصدار شهادة الضمان حول أتمني الناقلة  -1
 ( ،،350) طن500إصدار شهادة الشطب للسفينة اليت دزيد محولتها على   -2
 (،،50) إصدار شهادة الشطب لقارب الصيد والنسزهة  -3
 (،،200) طن500 إصدار شهادة الشطب للسفينة اليت دقل محولتها عن  -4
 (،،100) إصدار شهادة األهلية  -5
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 (،،200) إصدار شهادة اإلعفاء  -6
 (،،200) طن 500إصدار شهادة بيالت امللكية للسفينة اليت دزيد محولتها عن   -7
 (،،100) طن 500إصدار شهادة بيالت امللكية للسفينة اليت دقل محولتها عن   -8
 (،،200) إصدار شهادة دسجيل بدل فاقد أو اتلف  -9

 (،،200) إصدار شهادة سالمة لطاقم السفينة  -10
 (،،250) طن500دصديجمل عقد بيع السفينة اليت دزيد محولتها على   -11

 


