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ان نشــر الوعــي القانونــي بيــن اوســاط المجتمــع، ينطلــق مــن شــقين، 
ــي  ــك الت ــة تل ــون، وخاص ــواد القان ــوص وم ــر نص ــق االول نش الش
متعلقــة بقضايــا ذات عالقــة بحيــاة الفــرد، والشــق االخــر كيــف ننشــر 
ــاس،   ــن الن ــريحة م ــر ش ــى اكب ــه عل ــون، ونعمم ــرام القان ــة احت ثقاف
ــم  ــي يت ــة الت ــي الكيفي ــا ه ــاده، م ــن ســؤال مف ــى الذه ــادر ال ــا يتب وهن
بموجبهــا تعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون، واآلليــات المتبعــة فــي نشــر 
ــزام المواطــن  ــن أفــراد المجتمــع، ومــدى تطبيــق والت ــة بي هــذه الثقاف
بهــذه القوانيــن، ومــن خــالل مــا تقــدم نســتطيع ان نقــول بــأن هنالــك 
نقصــا كبيــرا فــي الثقافــة القانونيــة لــدى بعــض شــرائح المجتمــع، ولــذا 
ــى  ــدى كل مواطــن الحــد األدن ــه مــن الضــروري ان يكــون ل نجــد ان
مــن هــذه الثقافــة، التــي تجعلــه علــى بينــة وبصيــرة بحقوقــه وواجباتــه 
ــم  ــن المفاهي ــط بي ــذا الخل ــب ه ــم تجن ــي يت ــك لك ــن، وذل ــو اآلخري نح
والــرؤى، وانطالقــا كمــا قلنــا مــن اهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن 
اوســاط المواطنيــن والمقيميــن، فأننــا فــي جمعيــة االمــارات للمحاميــن 
والقانونييــن، اطلقنــا مبــادرة باســم )اقــراء قانــون(، وتهــدف هــذه 
الحملــة الــى نشــر الكتــاب القانونــي، بشــكل ميســر وســهل الوصــول 
االدراك  مســاحة  توســيع  هــي  فالغايــة  التكلفــة،  وبســعر  للقــارئ 
القانونــي بيــن افــراد المجتمــع، حتــى نصــل الــى اعلــى مســتوى مــن 

ــة اإلمــارات. ــة فــي مجتمــع دول ــة القانوني الثقاف



كلمة المكتبة
تعتبــر المكتبــة األكاديميــة بدبــي مــن أكبــر المكتبــات القانونيــة فــي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتخصصــة باالكتــب والمراجــع  دول
القانونيــة . فقــد تأسســت المكتبــة األكاديميــة ســنة 2001 و منــذُ 
ــي وكل مــا يهــم  ــدة وســباقه فــي المجــال القانون تأسيســها كانــت رائ
القانونيــن وأعضــاء الســلك القضائــي فــي الدولــة، و قــد تركــز 
إهتمامهــا علــى نشــر المعرفــة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع 
ــع  ــر م ــا المباش ــق إتصاله ــن طري ــك ع ــن وذل ــاً القانوني و خصوص
الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  والــوزارات  المحامــاه  مكاتــب 
لتذويدهــم بالكتــب والمراجــع القانونيــة مــن خــالل موقعهــا المتميــز 
فــي محاكــم دبــي أو عــن طريــق فريــق العمــل المتكامــل الــذي 
يغطــي جميــع إمــارات الدولــة لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الســادة 
القانونييــن ومراجعتهــم الدوريــة عــن كل جديــد فــي وتزويدهــم بــكل 
مايحتاجونــه مــن نصــوص المــواد القانونيــة والمذكــرات اإليضاحيــة 
الخاصــة بذلــك مــن أجــل دعــم التطــور الثقافــي القانونــي والنهــوض 

ــة , ــي الســاحة القانوني ــه ف ب
المدير العام : األستاذ/ احمد نزار عرواني 

للتواصل معنا



القوانين
قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة  عربي - إنكليزي طبعة 2015. 1
ــة طبعــة . 2 ــه اإليضاحي ــة المتحــدة - مــع مذكرت ــة اإلمــارات العربي ــون األحــوال الشــخصية لدول قان

2015
قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة طبعة 2015. 3
قانــون اإلثبــات فــي المعامــالت المدنيــة التجاريــة و قانــون اإلجــراءات المدنيــة  اإلتحــادي طبعــة . 4

2015
قانون اإلجراءات الجزائية و قانون رد االعتبار لدولة اإلمارات العربية المتحدة طبعة 2015. 5
ــم و . 6 ــون تنظي ــات و النشــر و قان ــون المطبوع ــاورة و قان ــوق المج ــف و الحق ــوق المؤل ــون حق قان

ــة 2015 ــدة طبع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــة الصناعي ــة الملكي حماي
قانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية المتحدة  طبعة 2015. 7
قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة طبعة 2015. 8
قانــون المصــرف المركــزي و النظــام النقــدي و تنظيــم المهنــة المصرفيــة و قانــون المصــارف و . 9

المؤسســات الماليــة و الشــركات اإلســتثمارية اإلســالمية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طبعــة 
2015

قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة طبعة 2015. 10
قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة طبعة 2015. 11
قانــون الــوكاالت التجاريــة  وقانــون العالمــات التجاريــة وقانــون قمــع الغــش والتدليــس فــي دولــة . 12

اإلمــارات العربيــة المتحــدة طبعــة 2015
ــارقة - . 13 ــي - الش ــي - دب ــدة ) أبوظب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــارات العقاري ــون اإليج قان

عجمــان - رأس الخيمــة - الفجيــرة - أم القيويــن(  قانــون إتحــادي رقــم  ) 24 ( لســنة 2015 حتــى 
تعديــالت 

ــة . 14 ــي دول ــون ف ــة للقان ــة المتحــدة الســير و المرورالالئحــة التنفيذي ــارات العربي ــة اإلم دســتور دول
ــة 2015 ــدة طبع ــة المتح ــارات العربي اإلم

مجموعــة قوانيــن المــوارد البشــرية اإلتحــادي وقانــون المعاشــات والتأمينــات اإلجتماعيــة وقانــون . 15
الضمــان اإلجتماعــي وقانــون الخدمــة المدنيــة إلمــارة أبوظبــي و الشــارقة و الفجيــرة ورأس الخيمــة 

والمــوارد البشــرية إلمــارة دبــي طبعــة 2015
قانــون مكافحــة المــواد المخــدرة و المؤثــرات العقليــة - قانــون مهنــة الصيدلــة و المؤسســات . 16

الصيدالنيــة  لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طبعــة 2015
قانــون دخــول و إقامــة األجانــب و قانــون الجنســية و جــوازات الســفر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة . 17

المتحــدة طبعــة 2015
 قانــون هيئــة و ســوق اإلمــارات لــأوراق الماليــة و الســلع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة . 18

طبعــة 2015
ــدة . 19 ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــن الطبي ــة القواني ــة يشــمل كاف ــن الطبي ــة القواني مجموع

.طبعــة 2015
ــون . 20 ــة و تنميتهــا - قان ــة البيئ ــة المتحــدة و قانــون حماي ــة اإلمــارات العربي ــن فــي دول ــون التأمي قان

ــة 2015 ــة إســتخدام المصــادر المشــعة . طبع ــم و رقاب تنظي
مجموعــة القوانيــن الجزائيــة الخاصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة - قانــون األحــداث و . 21

الجانحيــن و المشــردين - قانــون األســلحة الناريــة و الذخائــر و المتفجــرات - قانــون مكافحــة التســتر 
ــم نقــل األعضــاء البشــرية -  ــون تنظي ــة - قان ــون المعامــالت و التجــارة اإللكتروني التجــاري - قان

قانــون مكافحةاإلرهــاب - قانــون التمييــز ونبــذ الكراهيــة . طبعــة 2015





القانون التجاري 
البحري





قانون التجاري البحري

- 7 -

قانون اتحادي رقم )26 ( لسنة 1981 م

بشأن القانون التجاري البحري

قانون اتحادي رقم )26( لسنة 1981م

بشأن القانون التجاري البحري

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

بعد اإلطالع على الدستور المؤقت ،

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 1972 بشــأن اختصاصــات الوزارات 
، وصالحيــات الــوزراء ، والقوانيــن المعدلــة لــه ،

وبنــاء علــى مــا عرضــه وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف ووزيــر 
المواصــالت ، وموافقــة مجلــس الــوزراء ، وتصديــق المجلــس األعلــى لالتحــاد ، 

أصدرنا القانون اآلتي :
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باب تمهيدي 

الفصل األول

تعاريف

مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن 
كل منهــا مــا لــم يقتــض ســياق النــص معنــى مغايــراً:

الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة . 

الحكومــة : حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو حكومــة إحــدى 
. األعضــاء  اإلمــارات 

الوزارة : وزارة المواصالت . 

الوزير : وزير المواصالت . 

اإلدارة : إدارة التفتيش البحري بوزارة المواصالت .

المكتب : مكتب تسجيل السفن المختص . 

الســجل الخــاص : ســجل الســفن فــي مكاتــب التســجيل فــي موانــي الدولــة التــي 
يحددهــا الوزيــر 

السجل العام : سجل السفن في ‘دارة التفتيش البحري .
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الفصل الثاني 

أحكام عامة 

مادة )2( 

ــي  ــتهدفها ه ــي يس ــة الت ــار أن السياســة العام ــون باعتب ــذا القان تفســر أحــكام ه
النهــوض بالتجــارة الداخليــة والخارجيــة للدولــة . وكذلــك إنشــاء وتطويــر أســطول 
كــفء حديــث يحمــل علمهــا بمــا يكفــل تحقيــق أمنهــا ونموهــا االقتصــادي ومصالــح 

شــعبها .

مادة )3( 

لتحقيــق السياســة العامــة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة . تعفــى مــن الضرائب 
علــى اختــالف أنواعها : 

أ  -  رؤوس األمــوال المســاهمة أو المشــتغلة فــي الســفن المســجلة وفقــا ألحــكام 
هــذا القانــون أو فــي مشــروع يكــون نشــاطه الرئيــس تملــك مثــل هــذه الســفن .

ب  - األربــاح التــي تنتــج عــن مباشــرة الســفن المشــار إليهــا فــي البنــد الســابق 
لنشــاطها .

ج - القــروض وتكلفتهــا التــي تقــدم إلــى مــالك الســفن المســجلة أو التــي تســجل 
ــرض هــو إنشــاء الســفينة أو  ــن الق ــون إذا كان الغــرض م ــذا القان ــا ألحــكام ه وفق

كســب أو إعــادة بنائهــا أو إصالحهــا أو تشــغيلها . 

مادة )4( 

ــب  ــوم أو ضرائ ــرض رس ــي ف ــة ف ــابقة يحــق الدول ــادة الس ــكام الم ــل أح ال تخ
ــون . ــذا القان ــا ه ــص عليه أخــرى ن
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مادة )5( 

ــة أو  الســفن التــي يقتصــر نشــاطها علــى المالحــة الســاحلية بيــن موانــئ الدول
فــي أ‘مــال الموانــئ أو المرافــئ فيهــا يجــوز إخضاعهــا ألنظمــة أو لقواعــد خاصــة 

فيمــا يتعلــق بالضرائــب أ, الرســوم التــي تفــرض علــى نشــاطها .

مادة )6( 

ــادة  ــد )ج( مــن الم ــاُ ألحــكام البن ــي الســفن وفق ــة المســتغلة ف ــروض األجنبي الق
ــة التــي  الثالثــة مــن هــذا القانــون يجــوز تحويلهــا مــع تكلفتهــا إلــى الخــارج بالعمل
قدمــت بهــا دون الخضــوع للقيــود المفروضــة أو التــي تفــرض فــي هــذا الشــأن .

مادة )7( 

ــي  ــع الت ــك البضائ ــة وكذل ــئ الدول ــن موان ــع بي ــل البضائ ــة نق 1  - تكــون أولوي
ــم  ــل عل ــي تحم ــم للســفن الت ــا ث ــل علمه ــي تحم ــا للســفن الت تســتوردها أو تصدره

ــا . ــز بينه ــة دون تميي ــدول العربي إحــدى ال

2  - ويصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ ذلك .

مادة )8( 

ــن  ــا م ــادق عليه ــة المص ــات الدولي ــون باالتفاقي ــذا القان ــكام ه ــل أح 1 - ال تخ
ــة . الدول

2 - وتسري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون :

أ  - األعراف البحرية التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .

ب  - قواعد العدالة .
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مادة )9( 

ال تخــل العقوبــات الــواردة فــي هــذا القانــون بتطبيــق أيــة عقوبــة أشــد يقضــي 
بهــا قانــون آخــر .

مادة ) 10( 

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي 

. لسفينة 

تعريفهــا وتحديــد جنســيتها وتســجيلها والرقابــة عليهــا ووثائقهــا وملكيتهــا 
والحقــوق العينيــة عليهــا .
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الفصل األول 

تعريف السفينة وتحديد جنسيتها 

]b/[ )11( مادة]B[

1 - الســفينة هــي كل منشــأة تعمــل عــادة أو تكــون معــدة للعمــل فــي المالحــة 
ــا . ــا أو الغــرض مــن مالحته ــا أو حمولته ــار لقوته ــك دون اعتب ــة وذل البحري

2 - وفــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون تعتبــر مــن الســفن الحوامــات التي تســتخدم 
ألغــراض تجاريــة أو غيــر تجارية .

3 - تعتبر جزأُ من السفينة وتأخذ حكمها جميع ملحقاتها الالزمة الستغاللها.

مادة )12(

تعتبر السفينة من المنقوالت وتنطبق علبها أحكامها . ما لم يرد نص في هذا 
القانون يسريان بعض أحكام العقارات عليها .

مادة )13( 

ــم ترفعــه  ــا وعل ــع به ــه . وجنســية تتمت ــكل ســفينة اســم تحمل يجــب أن يكــون ل
ــه . ــاء تســجل في ومين

مادة )14( 

1 - تكتســب الســفينة جنســية الدولــة إذا كانــت مســجلة فــي أحــد موانيهــا وكانــت 
ــت  ــورة . وإذا كان ــية المذك ــع بالجنس ــاري متمت ــي أو اعتب ــة لشــخص طبيع مملوك
الســفينة مملوكــة لعــدة أشــخاص علــى الشــيوع وجــب الكتســابها جنســية الدولــة أن 
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يكــون جميــع مالكيهــا متمتعيــن بهــذه الجنســية .

2 - وإذا كان المالــك شــركة تضامــن وجــب أن يكــون جميــع الشــركاء متمتعيــن 
بجنســية الدولــة .

فــإذا كانــت شــركة توصيــة وجــب أن يكــون جميــع الشــركاء المتضامنيــن ممــن 
ــوكاُ  ــل ممل ــى األق ــال عل ــا رأس الم ــون ثلث ــورة وأن بك ــية المذك ــون بالجنس يتمتع

ألشــخاص يتمتعــون بهــذه الجنســية .

ــن رأس  ــون %51م ــب أن يك ــدودة يج ــؤولية المح ــركات ذات المس ــي الش وف
المــال علــى األقــل مملــوكاُ ألشــخاص يتمتعــون بجنســية الدولــة وأن يكــون 

المديــرون ممــن يتمتعــون بهــذه الجنســية .

وفــي الشــركات المســاهمة يجــب أن يكــون %51 مــن رأس المــال علــى األقــل 
ــس  ــة أعضــاء مجل ــة وأن يكــون غالبي ــوكا ألشــخاص يتمتعــون بجنســية الدول ممل
اإلدارة ومــن بينهــم رئيــس المجلــس ممــن يتمتعــون بالجنســية المذكــورة .وال 
يســري هــذا الحكــم علــى الشــركات المســاهمة التــي تشــترك الحكومــة أو غيرهــا 

ــي تأسيســها . ــة العامــة ف مــن األشــخاص االعتباري

3 -وإذا كانــت الســفينة مملوكــة لشــخص اعتبــاري تســهم فــي رأس مالــه أكثــر 
مــن دولــة ويتمتــع بجنســيات الــدول المســهمة وفقــا التفاقيــات دوليــة وكانــت جنســية 
ــذه  ــفينة ه ــح الس ــوزراء من ــس ال ــن مجل ــرار م ــوز بق ــه يج ــا فإن ــن بينه ــة م الدول

الجنســية مــن أجــل تســجيلها وتحقيــق األغــراض المشــروعة لمالكهــا .

4 -وتعتبــر فــي حكــم الســفن المتمتعــة بجنســية الدولــة الســفن المصــادرة 
لمخالفتهــا قوانيــن الدولــة. وكذلــك الســفن الســائبة فــي البحــر التــي تلتقطهــا ســفن 

ــة . ــية الدول ــل جنس تحم



قانون التجاري البحري

- 14 -

مادة )15( 

ــم  ــع عل ــابقة أن ترف ــادة الس ــاُ للم ــة طبق ــية الدول ــع بجنس ــفينة تتمت ــى كل س عل
الدولــة وال يجــوز لهــا أن ترفــع علــم دولــة أخــرى إال فــي الحــاالت التــي يجــري 
العــرف البحــري علــى ذلــك . وال يجــوز لغيــر الســفن الوطنيــة رفــع علــم الدولــة إال 

فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون .

مادة )16( 

ــة  ــال المالح ــن أعم ــل م ــأي عم ــام ب ــة القي ــفن الوطني ــر الس ــوز لغي 1 - ال يج
ــة : اآلتي

أ - المالحة الساحلية بين موانئ الدولة.

ب - القطر واإلرشاد في موانئ الدولة .

ج  - الصيد والنزهة في المياه اإلقليمية .

2 -واســتثناء مــن حكــم الفقــرة الســابقة يجــوز الترخيــص للســفن التــي تحمــل 
ــرة  ــي الفق ــا ف ــار إليه ــال المش ــن األعم ــر م ــل أو أكث ــام بعم ــة بالقي ــية أجنبي جنس
المذكــورة وذلــك للمــدد ووفقــاُ للشــروط وطبقــاُ لأوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار 

ــات المختصــة . ــد أخــذ رأي الجه ــر بع ــن الوزي م

مادة )17( 

ــي  ــم الت ــى الجرائ ــة عل ــي الدول ــذة ف ــة الناف ــريعات الجنائي ــكام التش ــري أح تس
ــة . ــم الدول ــع عل ــفينة ترف ــر س ــى ظه ــب عل ترتك
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الفصل الثاني 

تسجيل السفن 

مادة )18( 

1 - ال يجــوز ألي ســفينة أن تســير فــي البحــر تحــت علــم الدولــة إال إذا كانــت 
مســجلة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون .

ــد أو للنزهــة أو المســتغلة  ــى مــن التســجيل الســفن المخصصــة للصي 2 - ويعف
ــان ،  ــرة أطن ــى عش ــا عل ــة ألي منه ــة الكلي ــد الحمول ــي ال تزي ــارة والت ــي التج ف
كمــا تعفــى مــن التســجيل المواعيــن والبراطيــم والصنــادل والقاطــرات والقــوارب 
والرافعــات والكــراكات وقــوارب الغطاســة وغيــر ذلــك مــن المنشــآت العائمــة التــي 

تعمــل داخــل موانــئ الدولــة .

ــابقة إذا  ــرة الس ــي الفق ــا ف 3 - ويجــوز تســجيل الســفن والمنشــآت المشــار إليه
ــا  ــا أو بعضه ــجيل كله ــكام التس ــا ألح ــوز إخضاعه ــا يج ــك كم ــا ذل ــب مالكوه طل

ــوزراء . ــس ال ــن مجل ــرار م بق

ماد )19( 

ــاز  ــط أو للغ ــة للنف ــة ناقل ــجيل أي ــوزراء تس ــس ال ــة مجل ــر موافق ــوز بغي ال يج
إذا كان عمرهــا يزيــد علــى عشــر ســنوات فــي األول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة 
التــي يــراد إجــراء التســجيل فيهــا وذلــك اعتبــاراُ مــن تاريــخ إتمــام تشــييد الناقلــة 

ــوب تســجيلها  المطل

مادة )20( 

ــذا الغــرض ســجل  ــش البحــري بتســجيل الســفن وينشــأ له ــص إدارة التفتي تخت
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ــي  ــة الت ــئ الدول ــك ســجالت خاصــة فــي مكاتــب التســجيل فــي موان عــام بهــا كذل
ــر . ــرار مــن الوزي يصــدر ق

مادة )21( 

ــب  ــم مكت ــا خات ــى كل منه ــع عل ــاص ويوض ــجل الخ ــف الس ــم صحائ 1 - ترق
التســجيل وتخصــص لــكل ســفينة صحيفــة أو أكثــر فــي هــذا الســجل ويكــون رقمهــا 

هــو رقــم تســجيل الســفينة .

2 - وتــدرج فــي الســجل العــام جميــع البيانــات التــي ترســل إليــه مــن مكاتــب 
التســجيل مــن واقــع ســجالتها . وال يتــم تســجيل الســفينة إال بعــد إدراج بياناتهــا فــي 

الســجل العــام .

مادة )22( 

تعــد مكاتــب التســجيل دفتــرا تقيــد فيــه طلبــات التســجيل بأرقــام متتابعــة حســب 
الترتيــب الزمنــي لورودهــا كمــا تثبــت بــه المســتندات المؤيــدة لهــا .ويســلم طالــب 

التســجيل إيصــاالُ يذكــر فيــه رقــم القيــد وتاريخــه .

مادة )23( 

ــا  ــر حمولته ــة اإلدارة لتقدي ــها بمعرف ــل قياس ــفينة قب ــجيل الس ــوز تس 1 - ال يج
اإلجماليــة الصافيــة ولتحديــد أبعادهــا .وكذلــك تعييــن كل أوصافهــا وخصائصهــا .

ــاس  ــراءات القي ــد وإج ــص وبقواع ــاف والخصائ ــد األوص ــدر بتحدي 2 - ويص
وشــروط منــح شــهادة القيــاس قــرار مــن الوزيــر وذلــك بمراعــاة المقاييــس التــي 
تنــص عليهــا االتفاقيــات الدوليــة أو التــي يجــري عليهــا العمــل لــدى هيئــات 

ــة . ــي الدول ــدة ف ــهادتها معتم ــون ش ــي تك ــة الت ــف العالمي التصني



قانون التجاري البحري

- 17 -

ــد  ــي بل ــجيلها ف ــبق تس ــي س ــفينة الت ــات الس ــاد قياس ــإدارة اعتم ــوز ل 3 - ويج
أجنبــي إذا كانــت لديهــا شــهادة قيــاس صــادرة مــن إحــدى هيئــات التصنيــف 

المعتمــدة .

4 - وإذا كانــت قــد أجريــت علــى الســفينة أيــة تعديــالت الحقــة تؤثــر علــى تلــك 
القياســات فلــإدارة أن تطلــب إجــراء قياســات جديــدة علــى األجــزاء التــي تأثــرت 

بتلــك التعديــالت.

مادة )24( 

إذا كانــت الســفينة حديثــة البنــاء ولــم يســبق تســجيلها يجــب علــى طالب التســجيل 
أن يقــدم شــهادة مــن الجهــة التــي قامــت ببنائهــا أو أشــرفت عليــه .وتتضمــن هــذه 
الشــهادة كل المعلومــات المتعلقــة بالســفينة كأوصافهــا وخصائصهــا وقياســاتها 

ونوعهــا وتاريــخ ومــكان بنائهــا والجهــة التــي تنــم البنــاء لحســابها .

مادة )25( 

يجــب علــى مالــك الســفينة قبــل تقديــم طلــب تســجيلها أن يحصــل علــى موافقــة 
ــه إذا كانــت  ــى أن اإلدارة علــى اســم الســفينة وال يجــوز تغييــره إال بموافقتهــا ، عل
الســفينة مرهونــة فــال يجــوز تغييــر اســمها قبــل الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن 

الدائــن المرتهــن 

مادة )26( 

1 - اســتثناء مــن حكــم المــادة )18( ودون إخــالل بأحــكام المــادة )16( ال يجــوز 
ــي  ــجيلها ف ــل تس ــة قب ــي الدول ــن ف ــب مقيمي ــة ألجان ــة المملوك ــفن النزه ــيير س تس
ســجل الســفن ويلغــى الترخيــص إذا اســتعملت الســفينة فــي غيــر أغــراض النزهــة 
ــوم بشــطب  ــك ليق ــب التســجيل بذل ــة المختصــة إخطــار مكت ــى الجهــة اإلداري وعل

التســجيل .
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ــة  ــم دول ــع عل ــا رف ــة وعليه ــم الدول ــع عل ــفن أن ترف ــذه الس ــوز له 2 - وال يج
صاحبهــا .

مادة )27( 

1 - يكــون تســجيل الســفينة بنــاء علــى طلــب مــن المالــك إلــى مكتــب التســجيل 
ويجــب أن يشــتمل علــى البينــات اآلتيــة :

أ  - اسم السفينة .

ب  - األسماء السابقة للسفينة وآخر ميناء مسجلة فيه .

ج  - تاريــخ ومــكان إنشــاء الســفينة واســم وعنــوان المصنــع أو الحــوض الــذي 
قــام بإنشــائها .

د  - نوع السفينة وحمولتها وأبعادها .

ه  - اســم المالــك أو المالكيــن علــى الشــيوع وألقابهــم ومهنهم وديانتهم وجنســياتهم 
ومحــال إقامتهــم مــع بيــان حصــة كل مالــك منهــم علــى الشــيوع واألغلبيــة المتفــق 

عليهــا والتــي تتبــع كل مــا يتعلــق بمصلحــة الشــركاء المشــتركة. 

و  - اســم الشــركة المالكــة ونوعهــا ومقرهــا وأســماء وجنســيات أعضــاء مجلــس 
إدارتهــا ومديريهــا والمضاربيــن فيهــا وجميــع البيانــات التــي تعيــن علــى التحقــق 

مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )14( مــن هــذا القانــون .

ز  - اسم ربان السفينة وجنسيته وموطنه ومؤهالته البحرية .

ح  - اسم مجهز السفينة وجنسيته وموطنه .

ط  - الرهــن إن وجــد مــع ذكــر تاريخــه واســم الدائــن المرتهــن ولقبــه وصناعتــه 
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وجنســيته ومحــل إقامتــه .

ي  - الحجــوز التــي تكــون قــد وقعــت علــى الســفينة وجميــع البيانــات المتعلقــة 
بهــذه الحجــوز .

2 - ويصدر الوزير قراراُ بنموذج هذا الطلب .

مادة )28( 

علــى طالــب التســجيل أن يرفــق بالطلــب جميــع المســتندات والوثائــق الالزمــة 
ــل أيلولتهــا  ــدم شــهادة قب ــه أن يق ــه ، وعلي ــواردة فــي طلب ــات ال ــات ســمة البيان إلثب

إلــى المالــك الحالــي .

ويحتفظ مكتب التسجيل والوثائق المقدمة أو بصور منها .

مادة )29( 

يجــب تقديــم طلــب التســجيل خــالل ثالثيــن يومــاُ مــن تاريــخ إتمام إنشــاء الســفينة 
ــدأ  ــدأ المــدة المذكــورة مــن تاريــخ دخــول الســفينة أو تملكهــا ، وتب أو تملكهــا ،وتب
المــدة المذكــورة مــن تاريــخ دخــول الســفينة أحــد موانــئ الدولــة إذا كانــت الســفينة 
ــل  ــوز لقنص ــة يج ــذه الحال ــي ه ــارج وف ــي الخ ــا ف ــبت ملكيته ــئت أو اكتس ــد أنش ق
الدولــة فــي مــكان إنشــاء الســفينة أو فــي مــكان اكتســاب ملكيتهــا أو أقــرب قنصــل 
ــح الســفينة بعــد فحــص مســتندات ملكيتهــا أو إنشــائها  ــة لهــذا المــكان أن يمن للدول
ترخيصــاُ مؤقتــاُ يخولهــا حــق رفــع علــم الدولــة للقيــام برحلــة واحــدة مباشــرة إلــى 

أحــد موانــئ الدولــة التــي بهــا مكتــب تســجيل ،

ــئ  ــي موان ــف ف ــا بالتوق ــص له ــة الترخي ــباب مقبول ــى أس ــاء عل ــه بن ويجــوز ل
ــاء . ــك المين ــى ذل ــا إل ــي طريقه محــددة وهــي ف
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مادة )30( 

يقــوم مكتــب التســجيل المقــدم إليــه الطلــب بإعــالن بيانــات الطلــب فــي لوحــة 
ــر  ــة وينش ــجيل بالدول ــب التس ــى مكات ــم عل ــور . ويعم ــب المذك ــات بالمكت اإلعالن
ــالل  ــن خ ــن يوميتي ــي صحيفتي ــب ف ــة الطال ــى نفق ــات عل ــذه البيان ــن ه ــاُ م ملخص

ــر . ــخ اإلعــالن ســالف الذك ــن تاري ــاُ م خمســة عشــر يوم

مادة )31( 

ــى التســجيل خــالل ســتين يومــاُ  ــكل ذي مصلحــة أن يعتــرض عل 1 - يجــوز ل
ــي المــادة الســابقة  ــن ف ــي الصحــف حســبما هــو مبي ــخ حصــول النشــر ف مــن تاري
، وال يقبــل االعتــراض بعــد انقضــاء هــذا الميعــاد دون أن يخــل ذلــك بالحــق فــي 

ــه محــل . ــة بالتعويــض إن كان ل المطالب

2 - وعلــى مكتــب التســجيل تدويــن جميــع البيانــات فــي الصحيفــة المخصصــة 
للســفينة فــي الســجل الخــاص وذلــك فــور انقضــاء الميعــاد المنصــوص عليــه فــي 

الفقــرة الســابقة إذا لــم يقــدم إليــه خــالل أي اعتــراض .

مادة )32( 

1 - يســلم االعتــراض إلــى المكتــب الــذي قــدم إليــه طلــب التســجيل ، ويترتــب 
علــى االعتــراض وقــف التســجيل وعلــى المعتــرض إقامــة الدعــوى أمــام المحكمــة 
المدنيــة التــي يقــع فــي دائرتهــا مكتــب التســجيل وذلــك خــالل ثمانيــة أيــام مــن تاريخ 
ــراض  ــر االعت ــابقة وإال اعتب ــادة الس ــي الم ــه ف ــوص علي ــاد المنص ــاء الميع انقض
كأن لــم يكــن ، وعلــى المحكمــة أن تخطــر مكتــب التســجيل المختــص فــور إقامــة 

الدعــوى .

ــع  ــراض أو االعتراضــات م ــة لنظــر االعت ــرب جلس ــة أق ــدد المحكم 2 - وتح
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ــى  ــام عل ــة أي ــل موعدهــا بثالث ــا قب ــب التســجيل به ــرض إعــالن طال ــف المعت تكلي
ــم  ــات بحك ــي االعتراض ــراض أو ف ــي االعت ــل ف ــة الفص ــى المحكم ــل ، وعل األق
ــتئناف  ــالُ لالس ــأن قاب ــذا الش ــي ه ــا ف ــون حكمه ــه الســرعة ، ويك ــى وج ــد عل واح

ــخ صــدوره . ــن تاري ــاُ م خــالل خمســة عشــر يوم

ــاُ بضمــان أو  ــب التســجيل باســتغالل الســفينة مؤقت وللمحكمــة أن تصــرح لطال
ــوراُ  ــه ف ــجيل بإعطائ ــب التس ــراُ لمكت ــة تصــدر أم ــذه الحال ــي ه ــان وف ــر ضم بغي

ــة . شــهادة مؤقت

مادة )33( 

يجــوز لمكتــب التســجيل الــذي قــدم إليــه طلــب التســجيل – بعــد أخــذ رأي اإلدارة 
أن يصــدر شــهادة تســجيل مؤقتــة تكــون نافــذة المفعــول لرحلــة واحــدة لمــدة ســتة 
أشــهر إذا رأى إمــكان اســتيفاء أو اســتكمال المســتندات المقدمــة مــن الطالــب فيمــا 

بعــد .

مادة )34( 

1 - إذا لــم يقــدم لمكتــب التســجيل أي اعتــراض أو قــدم لــه االعتــراض أو أقيمــت 
الدعــوى بشــأنه بعــد انقضــاء ميعاديهمــا أو صــدر حكــم برفــض هــذه الدعــوى قــام 
ــع  ــى جمي ــتملة عل ــجيل مش ــهادة بالتس ــفينة ش ــك الس ــليم مال ــور بتس ــب المذك المكت
ــك  ــي ســجل الســفن وكذل ــفينة ف ــة المخصصــة للس ــي الصحيف ــة ف ــات المدون البيان

إشــارة النــداء الالســلكي العائــد لهــا .

2 - ويجــب االحتفــاظ بهــذه الشــهادة فــي الســفينة لتقديمهــا إلــى اإلدارة أو مكاتــب 
التســجيل كلمــا وصلــت الســفينة إلــى مينــاء فــي الدولــة وذلــك لإطــالع عليها .

3 - ويصدر الوزير قراراُ بنموذج شهادة التسجيل .
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مادة )35( 

ــجيل  ــب التس ــدر مكت ــت فيص ــت أو تلف ــجيل أو هلك ــهادة التس ــدت ش 1 - إذا فق
المختــص شــهادة تســجيل بــدالُ منهــا بنــاء علــى طلــب مالــك الســفينة بعــد التثبــت 

ــا . ــا أو تلفه مــن فقدهــا أو هالكه

2 - فــإذا فقــدت الشــهادة أو هلكــت أو تلفــت والســفينة فــي الخــارج كان للمالك أو 
المجهــز أو الربــان الحــق فــي الحصــول مــن أقــرب قنصليــة للدولــة علــى ترخيــص 
مؤقــت وفقــاُ ألحــكام المــادة )29( علــى أن يســري هــذا الترخيــص للمــدة الالزمــة 
الســتكمال الســفينة رحلتهــا بحســب خــط ســيرها المبيــن فــي جدولهــا أو لعودتهــا 

إلــى مينــاء التســجيل أيهمــا أقــرب .

مادة )36( 

علــى مالــك الســفينة أو مجهزهــا أو ربانهــا أن يبلــغ كتابــة أقــرب مكتــب تســجيل 
فــي موانــئ الدولــة أو أقــرب قنصليــة للدولــة إذا كانــت الســفينة فــي الخــارج عــن 
أي تغييــر يلــزم إجــراؤه فــي بيانــات شــهادة التســجيل وذلــك خــالل ثالثيــن يومــا مــن 
ــدة  ــات الجدي ــات صحــة البيان ــه المســتندات الالزمــة إلثب ــق ب ــر ويرف ــخ التغيي تاري
وتؤشــر هــذه الجهــات علــى شــهادة التســجيل بالتغييــر المطلــوب وعليهــا أن تخطــر 
فــوراُ مكتــب التســجيل المختــص بحصــول ذلــك التغييــر للتأشــير بــه فــي صحيفــة 

الســفينة بســجل الســفن .

مادة )37( 

1 - يجــب التأشــير فــي صحيفــة التســجيل الخاصــة بالســفينة بــكل دعــوى يكــون 
موضوعهــا حقــا عينيــاُ عليهــا وعلــى المدعــي أن يخطــر مكتــب التســجيل المختــص 
ــي  ــير ف ــب التأش ــك يج ــور ، وكذل ــير المذك ــراء التأش ــوى إلج ــة الدع ــوراُ بإقام ف

صحيفــة التســجيل بالحكــم الصــادر فــي الدعــوى.
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ــاق  ــى اتف ــاء عل ــة ين ــوق والدعــاوى العيني ــود الخاصــة بالحق 2 - وتشــطب القي
ــات  ــم ب ذوي الشــأن أو بمقتضــى حك

3 - ويسلم طالب الشطب – بدون رسوم – شهادة تفيد حصول الشطب .

مادة )38( 

ــدو أو  ــا الع ــتولى عليه ــرت أو اس ــت أو كس ــفينة أو احترق ــت الس 1 - إذا غرق
ــب التســجيل خــالل  ــان إبــالغ مكت ــك أو المجهــز أو الرب ــى المال هلكــت وجــب عل
ثالثيــن يومــاُ مــن تاريــخ الحــادث ورد شــهادة التســجيل إليــه إذا كان ذلــك ممكنــاُ .

2 - وإذا انتقلــت ملكيــة الســفينة ألجنبــي أو فقــدت جنســيتها وجــب إبــالغ الجهــة 
المذكــورة فــي الميعــاد المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة وإعــادة شــهادة التســجيل 
ألبهــا . فــإذا حــدث ذلــك والســفينة فــي الخــارج ســلمت شــهادة التســجيل إلــى أقــرب 

قنصليــة للدولــة لردهــا إلــى مكتــب التســجيل المختــص .

ــي هــذه الحــاالت بشــطب تســجيل الســفينة مــن  ــب التســجيل ف ــوم مكت 3 - ويق
ســجل الســفن .

مادة )39( 

1 - إذا شــطب تســجيل ســفينة حفظــت مســتنداتها لمــدة خمســة وعشــرين عامــا 
مــن تاريــخ الشــطب بمكتــب التســجيل المختــص ، أمــا الســفن فتحفــظ بصفــة دائمــة .

2 - وتعين بقرار من الوزير إجراءات الحفظ والجهة التي تقوم به .

مادة )40( 

ــب  ــن مكت ــهادة م ــى ش ــول عل ــب الحص ــي أن يطل ــق ف ــة الح ــكل ذي مصلح ل
ــد أداء  ــي ســجل الســفن يع ــواردة ف ــات ال ــى البيان ــتملة عل ــص مش التســجيل المخت

ــرر . ــم المق الرس
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مادة )41( 

1 - يجب على مالك السفينة بعد أن يقوم بتنفيذ اإلجراءات اآلتية :

أ  - كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها على مقدمها ومؤخرها من الجانبين .

ب  - حفــر رقــم تســجيل الســفينة وحمولتهــا الصافيــة المســجلة علــى كبــر 
عــوارض الســفينة .

ج - حفــر غاطــس الســفينة علــى مقدمهــا ومؤخرهــا . وتكــون كتابــة األســماء 
ــة . ــة والالتيني ــام بالحــروف العربي واألرق

2 - ويجــوز للوزيــر أن ال يخضــع الســفن والمنشــآت التــي تســجل بنــاء علــى 
طلــب مالكهــا طبقــاُ للفقــرة )3( مــن المــادة )18( لــكل أو بعــض هــذه اإلجــراءات . 

مادة )42( 

ــي  ــم أول ــون رس ــذا القان ــكام ه ــفينة بموجــب أح 1 - يســتحق عــن تســجيل الس
ــفينة .  ــة الس ــن حمول ــم ونصــف عــن كل طــن صــاف م ــة دراه ــداره أربع مق

2 - وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يتجــاوز الحــد األقصــى للرســم عشــرة 
آالف درهــم .

مادة )43( 

ــة ســنوية  ــون ضريب ــذا القان ــاُ ألحــكام ه ــى كل ســفينة مســجلة وفق ــرض عل تف
مقدارهــا درهمــان عــن الطــن الصافــي ، وتســتحق هــذه الضريبــة اعتبــاراُ مــن أول 
ــد ســجلت فــي وقــت الحــق اســتحقت  ــت الســفينة ق ــإذا كان ــر مــن كل عــام ، ف يناي
ــنة  ــن الس ــخ التســجيل و 31 ديســمبر م ــن تاري ــة بي ــدة الواقع ــبة الم ــة بنس الضريب

ذاتهــا .
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مادة )44( 

1 - يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنة وبغرامــة ال تزيــد علــى خمســين ألــف 
ــة ســفينة غيــر  ــم الدول درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ســير تحــت عل

مســجلة وفقــاُ ألحــكام هــذا القانــون .

2 - ويجوز فضالُ عن ذلك الحكم بمصادرة السفينة .

مادة )45( 

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنة وبغرامــة ال تزيــد علــى خمســين ألــف درهم 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ســير ســفينة بطــل مفعول شــهادة تســجيلها .

مادة )46( 

ــب  ــات يعاق ــون العقوب ــا قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــة عقوب ــدم اإلخــالل بأي ــع ع م
بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة كل مالــك أو مجهــز أو ربــان أخفــى 
ــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة  ــان مــن البيان أو شــوه أو طمــس أو محــا أي بي

ــادة )41(. ــن الم )1( م

مادة )47( 

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر وبغرامة ال تجاوز خمســة وعشــرين 
ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتين:

أ  - مالــك الســفينة أو المســؤول عــن تســجيلها بحســب األحــوال الــذي ال يطلــب 
تســجيلها خــالل الميعــاد المنصــوص عليــه فــي المــادة )29( وكذلــك المالــك أو مــن 
يمثلــه قانونــاُ الــذي يســتعمل الترخيــص المؤقــت خاللهــا لمــا ورد بالمــادة المذكــورة 

.
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ب  - مالــك الســفينة أو مــن يمثلــه قانونــاُ الــذي ال يطلــب قيــد التعديــالت 
.  )36( للمــادة  وفقــاُ  والتغييــرات 

ــذي ال يطلــب شــطب التســجيل فــي  ــاُ ال ــه قانون ــك الســفينة أو مــن يمثل ج - مال
ــادة )38( . ــي الم األحــوال المذكــورة ف

د  - كل أجنبي يخالف األحكام الواردة في المادة )26( .

مادة )48( 

ــب  ــات يعاق ــون العقوب ــا قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــة عقوب ــدم اإلخــالل بأي ــع ع م
بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة وبغرامــة ال تجــاوز خمســين ألــف درهــم أو بإحدى 
ــات  ــي ببيان ــذي يدل ــا ال ــل مالكه ــا أو وكي ــك الســفينة أو ربانه ــن مال ــن العقوبتي هاتي
كاذبــة مــن أجــل الحصــول علــى تســجيل للســفينة أو االحتفــاظ بهــذا التســجيل علــى 

خــالف أحــكام هــذا القانــون .

مادة )49( 

ــرة )2( مــن  يعاقــب بغرامــة ال تجــاوز ألــف درهــم كل مــن يخالــف حكــم الفق
ــادة )24( .  الم

الفصل الثالث 

الرقابة على السفن ووثائقها 

مادة )50( 

ــص  ــى ترخي ــل عل ــة أن تحص ــي الدول ــجلة ف ــفينة مس ــى كل س ــب عل 1 - يج
بالمالحــة وإذا كانــت تقــوم بنقــل األشــخاص وجــب أن تحصــل أيضــاُ علــى شــهادة 

بالســالمة .
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ــا أحــكام  ــح الترخيــص والشــهادة الئحــة تراعــى فيه 2 - ويصــدر بشــروط من
االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بســالمة األرواح فــي البحــار وخطوط الشــحن وغيرها 
مــن االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن الدولــة وكذلــك األحــكام الــواردة فــي 

هــذا الفصــل .

مادة )51( 

1 - يمنح ترخيص السالمة بناء على طلب يقدم إلى اإلدارة .

ــي  ــب واألوراق الت ــي الطل ــي يجــب ذكرهــا ف ــات الت ــن الالئحــة البيان 2 - وتبي
ترفــق بــه .

مادة )52( 

1 - ال يمنــح ترخيــص المالحــة وشــهادة الســالمة إال بعــد معاينــة الســفينة 
والتحقــق مــن صالحيتهــا للمالحــة وتوافــر ســائر الشــروط التــي تتطلبهــا األنظمــة 
واللوائــح واالتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا ويذكــر فــي الترخيــص الحــد 
ــك  ــي ذل ــا ف ــم بم ــن يجــوز للســفينة نقله ــة وعــدد األشــخاص الذي األقصــى للحمول

ــا . طاقمه

ــدة لــدى إحــدى هيئــات التصنيــف أعفيــت مــن كل  2 - وإذا كانــت الســفينة مقي
معاينــة جديــدة فيمــا يتعلــق بأجــزاء الســفينة التــي كانــت محــالُ لرقابــة هــذه الهيئــة 
وتحــدد كيفيــة إجــراء المعاينــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة األولــى ، كمــا تعيــن هيئــات 

التصنيــف التــي تكــون شــهادتها معتمــدة فــي الدولــة .

مادة )53( 

1 - يكــون كل مــن ترخيــص المالحــة وشــهادة الســالمة ســاري المفعــول 
لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد لمــدد مماثلــة ويقــدم طلــب التجديــد بالكيفيــة وفــي 

ــة . ــا الالئح ــي تبينه ــد الت المواعي
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ــهادة  ــص وش ــح الترخي ــروط من ــل ش ــب أن تظ ــوال يج ــع األح ــي جمي 2 - وف
ــريانهما . ــدة س ــوال م ــفينة ط ــي الس ــرة ف ــالمة متواف الس

3 - فــإذا حــدث خــالل مــدة الترخيــص أن أصيبــت الســفينة بتلــف مــن شــأنه أن 
يعرضهــا للخطــر أو أجريــت فيهــا تغييــرات جوهريــة وجــب علــى الربــان إخطــار 
ــهادة  ــة وش ــص المالح ــل بترخي ــف العم ــر بوق ــوراُ لتأم ــري ف ــش البح إدارة التفتي

الســالمة ، وال يجــوز إعــادة العمــل بهمــا إال بعــد إجــراء معاينــة جديــدة .

مادة )54( 

إذا انتهــت مــدة الترخيــص أو الشــهادة أثنــاء رحلــة الســفينة امتــد مفعولهــا بحكــم 
ــه  ــي في ــاء أجنب ــة أو أول مين ــي الدول ــاء ف ــى أن تدخــل الســفينة أول مين ــون إل القان
قنصــل لهــا – وعلــى أيــة حــال ال تمتــد مــدة الترخيــص والشــهادة ألكثــر مــن ســتين 

يومــاُ .

مادة )55( 

ــهادة  ــة وش ــص المالح ــى ترخي ــفينة والحصــول عل ــة الس يجــوز إجــراء معاين
الســالمة مــن مينــاء أجنبــي إذا اقتضــى األمــر ذلــك ، ويقــوم بذلــك قنصــل الدولــة 
ــد قنصــل  ــم يوج ــإذا ل ــدة ف ــف المعتم ــات التصني ــدى هيئ ــتعانة بإح ــد االس ــا بع فيه
للدولــة بالمينــاء المذكــور أو وجــد ولــم توجــد فيــه إحــدى هيئــات التصنيــف المعتمدة 
جــاز أن تقــوم بالمعاينــة ومنــح الترخيــص والشــهادة اإلدارة البحريــة المختصــة فــي 
ــص  ــدم الترخي ــان الســفينة أن يق ــى رب ــع األحــوال عل ــي جمي ــي وف ــاء األجنب المين
ــرد  ــك بمج ــري وذل ــش البح ــى إدارة التفتي ــادة إل ــذه الم ــكام ه ــاُ ألح ــهادة وفق والش

وصــول الســفينة إلــى مينــاء فــي الدولــة .
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مادة )56( 

ــح الســفينة  ــي الخــارج من ــة ف يجــوز إلدارة التفتيــش البحــري أو لقنصــل الدول
ــة الضــرورة. ــك فــي حال ــة وذل ــة معين ــام برحل ــاُ بالمالحــة للقي ترخيصــا مؤقت

مادة )57( 

ــي  ــر ف ــة أو أن تم ــئ الدول ــن موان ــر م ــة أن تبح ــفينة أجنبي ــة س ــوز ألي ال يج
مياههــا اإلقليميــة إال إذا كانــت تحمــل ترخيصــاُ بالمالحــة وشــهادة بالســالمة طبقــاُ 
ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بســالمة األرواح فــي البحــار وخطــوط الشــحن 

، وغيرهــا مــن االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا .

مادة )58( 

1 - إلدارة التفتيــش البحــري فــي كل وقــت أن تباشــر فــي كل مينــاء مــن موانــئ 
الدولــة الرقابــة والتفتيــش علــى الســفن الوطنيــة وكذلــك علــى الســفن األجنبيــة التــي 

توجــد أو تمــر فــي الميــاه اإلقليميــة للدولــة .

ــق مــن تســجيل  ــة التحق ــق بالســفن الوطني ــة فيمــا يتعل ــاول هــذه الرقاب 2 - وتتن
الســفينة وحصولهــا علــى ترخيــص المالحــة وشــهادة الســالمة وصالحيــة اآلالت 
ــن  ــدد المالحي ــة بع ــة المتعلق ــروط النظامي ــر الش ــا وتواف ــائل صيانته ــل ووس للعم
ومؤهالتهــم ومراعــاة العــدد المســموح بــه مــن الــركاب وكفايــة أدوات النجــاة 
واإلنقــاذ ومراعــاة خطــوط الشــحن واألصــول الفنيــة لشــحن البضائــع فــي الســفينة 

ــى ســطحها . أو عل

3 - وتمنــح إدارة التفتيــش البحــري بعــد التحقــق ممــا تقــدم شــهادة ســفر للســفينة 
عنــد بــدء كل رحلــة وال يجــوز أن تبحــر الســفينة فــي أيــة حــال قبــل الحصــول علــى 

هــذه الشــهادة .
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4 - وفيمــا يتعلــق بالســفن األجنبيــة تتنــاول الرقابــة التحقــق مــن توافــر الشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بســالمة األرواح فــي البحــار 

وخطــوط الشــحن وغيرهــا مــن االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا.

5 - ويراعــى بقــدر اإلمــكان فــي إجــراء الرقابــة والتفتيــش تجنــب تعطيــل 
ــفينة . ــا الس ــوم به ــي تق ــة الت ــات التجاري العملي

مادة )59( 

لرئيــس إدارة التفتيــش البحــري أو مــن يقــوم مقامــه فــي المينــاء الــذي توجــد بــه 
الســفينة أن يأمــر بمنعهــا مــن الســفر إذا لــم تتوافــر الشــروط المبينــة بالمــادة الســابقة 
كلهــا أو بعضهــا ولــه أن يأمــر بإلغــاء المنــع والتصريــح لهــا بالســفر عنــد اســتيفائها 

الشــروط المذكــورة .

مادة )60( 

ــي إدارة  ــة ولمندوب ــفن الوطني ــبة للس ــارج بالنس ــي الخ ــة ف ــل الدول 1 - لقناص
ــش  ــفن للتفتي ــى الس ــود إل ــق الصع ــم ح ــر اختصاصه ــي دوائ ــري ف ــش البح التفتي
عليهــا والتحقــق مــن توافــر الشــروط ووجــود الوثائــق التــي يتطلبهــا هــذا القانــون 

ــا . ــالع عليه واالط

ــفينة  ــة الخــاص بالس ــر اليومي ــي محاضــر تســجل بدفت ــم ف ــدون أعماله 2 - وت
ــلطات المختصــة . ــدى الس ــا ل ــودع صــور منه وت

مادة )61( 

ــح ترخيــص المالحــة أو شــهادة الســالمة  ــرارات الصــادرة برفــض من 1 - الق
ــغ  ــع يجــب أن تكــون مســببة وتبل ــع الســفينة مــن الســفر أو بإلغــاء هــذا المن أو بمن
ــى  ــه إل ــح ب ــفر – أو التصري ــع الس ــرارات من ــب وق ــى الطال ــض إل ــرارات الرف ق
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ــا . ــور صدوره ــان ف الرب

2 - يجــوز لــذوي الشــأن التظلــم مــن القــرارات المذكــورة إلــى الوزيــر خــالل 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ تبليــغ القــرار ، ويجــب أن يصــدر قــراره فــي التظلــم خــالل 

عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم التظلــم إليــه وإال اعتبــر التظلــم مقبــوالُ .

ماد )62( 

يجــب أن تتوافــر فــي كل ســفينة الشــروط الصحيــة والخدمــة الطبيــة وفقــاُ 
لالئحــة تصــدر مــن الوزيــر بعــد أخــذ رأي وزيــر الصحــة وذلــك بمراعــاة أحــكام 

ــذا الشــأن . ــي ه ــا ف ــة المصــادق عليه ــات الدولي االتفاقي

مادة )63(

يجب أيحتفظ في كل سفينة مسجلة في أحد موانئ الدولة بالوثائق اآلتية :

أ  - شهادة التسجيل .

ب  - ترخيص المالحة .

ج  - شهادة السالمة .

د - دفتر اليومية .

هـ - دفتر المالحين ودفتر اآلالت .

و  - الجوازات والتراخيص الخاصة بالربان والمالحين .

ز - تصريح السفر والشهادة الصحية .

ح  - بيان بشحنة السفينة مؤشراُ عليه من مكتب الجمرك المختص .
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ط - إيصال دفع رسوم الميناء .

ي  - الوثائــق األخــرى التــي يتطلبهــا هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الصادرة 
تنفيــذاُ لــه .

مادة )64( 

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر وبغرامة ال تجاوز خمســة وعشــرين 
ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتين : 

أ  - مالــك الســفينة أو مــن يمثلــه قانونــاُ الــذي ال يحصــل علــى ترخيــص المالحــة 
وشــهادة الســالمة .

ــذي  ــان الــذي ال يخطــر إدارة التفتيــش البحــري بالتلــف أو التغييــر ال ب  - الرب
حــدث بالســفينة وفقــاُ لحكــم الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )52( مــن هــذا القانــون .

ج - ربــان الســفينة إذا أبحــرت دون الحصــول علــى شــهادة الســفر وفقــاُ لحكــم 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )58( مــن هــذا القانــون .

د - ربان السفينة إذا أبحرت رغم صدور قرار بمنعها من السفر .

هـــ ربــان الســفينة التــي ال توجــد بهــا األوراق والوثائــق المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )63( مــن هــذا القانــون .

مادة )65( 

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز شــهر وبغرامــة ال تجــاوز خمســة آالف درهــم 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن : 

أ  - كل مــن يخالــف اللوائــح والقــرارات الخاصــة بتنظيــم العمــل داخــل موانــئ 
الدولــة وقواعــد المالحــة فــي الميــاه اإلقليميــة 
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ــى  ــش عل ــن بالتفتي ــن المكلفي ــل الموظفي ــة عم ــي إعاق ــبب ف ــن يتس ب  - كل م
الســفينة .

ج  - مجهــز وربــان الســفينة التــي ال تتوافــر فيهــا الخدمــات الطبيــة والصحيــة 
المشــار إليهــا فــي الماجــة )62( مــن هــذا القانــون 

الفصل الرابع 

الملكية والحقوق العينية على السفينة 

الفرع األول 

أحكام عامة 

مادة )66( 

1 - جميــع التصرفــات التــي يكــون موضوعهــا إنشــاء أو نقــل أو انقضــاء 
ــمية وإال  ــة رس ــم بورق ــة أن تت ــوق العيني ــن الحق ــره م ــفينة أو غي ــى س ــة عل الملكي

ــة . ــت باطل كان

2 - فــإذا وقعــت هــذه التصرفــات فــي بلــد أجنبــي وجــب تحريرهــا أمــام قنصــل 
الدولــة فيــه أو أمــام الموظــف المحلــي المختــص عنــد عــدم وجــود القنصــل .

ــى  ــبة إل ــن أو بالنس ــن المتعاقدي ــذة بي ــورة ناف ــات المذك ــون التصرف 3 - وال تك
ــاُ لأوضــاع المقــررة فــي القانــون .  ــم تشــهر فــي ســجل الســفن طبق غيرهــم مــا ل

مادة )67( 

1 - يضمــن أن يكــون عقــد بنــاء الســفينة مكتوبــاُ وإال كان باطــالُ ، ويســري هــذا 
الحكــم علــى كل تعديــل للعقــد .
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2 - وتبقــى ملكيــة الســفينة للبانــي وال تنتقــل إلــى طالــب البنــاء إال بقبولــه تســلمها 
بعــد تجربتهــا مــا لــم يوجــد اتفــاق علــى غيــر ذلــك .

مادة )68( 

1 - يضمــن البانــي خلــو الســفينة مــن العيــوب الخفيــة ولــو قبــل المشــتري تســلم 
الســفينة بعــد تجربتهــا .

2 - وال تسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعي .

أ  - دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب .

ــة وغيرهــا مــن دعــاوى الضمــان بمضــي  ب  - دعــوى ضمــان العيــوب الخفي
ســنتين مــن وقــت تســليم الســفينة .

مادة )69( 

1 - ال يجــوز لمالــك الســفينة الوطنيــة أن يبيعهــا أو يقــوم بتفكيكهــا قبــل الوفــاء 
ــت الســفينة المذكــورة  ــإذا كان ــي شــأنها ،ف ــة ف ــع االلتزامــات المســتحقة للدول بجمي

ــة المرتهــن . ــى موافق ــك الحصــول عل ــة برهــن تعيــن كذل مثقل

2 - وكل بيع مخالفاُ لحكم الفقرة السابقة يكون باطالُ .

مادة )70( 

1 - علــى مالــك الســفينة الوطنيــة الــذي يرغــب فــي بيعهــا ألجنبــي أن يخطــر 
اإلدارة بذلــك كتابــة وعليهــا إبــالغ الجهــات 

ــات  ــذه الجه ــا ، وله ــخ إخطاره ــن تاري ــاُ م ــر يوم ــة عش ــالل خمس ــة خ المعين
ــه ــخ إبالغ ــن تاري ــاُ م ــن يوم ــة وأربعي ــالل خمس خ
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أن تقــرر شــراء الســفينة بثمــن يحــدد رضــاء وإال جــاز لمالكهــا أن يبيعهــا 
ألجنبــي .

2 - وإذا بيعــت الســفينة الوطنيــة ألجنبــي دون اســتيفاء اإلجــراءات المنصــوص 
علبهــا فــي الفقــرة الســابقة أو تــم البيــع بثمــن مســاو أو أقــل مــن الثمــن الــذي عرضته 
الجهــات المشــار إليهــا كان البيــع باطــالُ ، ويعاقــب البائــع بغرامــة ال تجــاوز قيمــة 

الســفينة وقــت البيــع مــع جــواز الحكــم بمصادرتهــا .

مادة )71( 

1 - علــى مالــك الســفينة الوطنيــة الــذي يرغــب فــي تفكيكهــا أن يخطــر اإلدارة 
بذلــك كتابــة ، وال يجــوز أن يشــرع فــي تفكيكهــا إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص 
ــى اإلخطــار دون أن  ــاُ عل ــن يوم ــدة خمســة وأربعي ــإذا انقضــت م ــك ، ف ــا بذل منه

تبــدي اإلدارة رأيهــا اعتبــر الترخيــص ممنوحــاُ . 

ــة  ــة ال تجــاوز مائ ــرة الســابقة بغرام ــف أحــكام الفق ــن يخال ــب كل م 2 - ويعاق
ألــف درهــم .

مادة )72(

ــه أن يحصــل  ــة وجــب علي ــع بجنســية الدول ــع الســفينة لشــخص يتمت ــم بي إذا ت
علــى شــهادة تســجيل جديــدة وفقــاُ ألحــكام هــذا القانــون ، فــإذا تــم بيعهــا ألجنبــي أو 
جــرى تفكيكهــا وجــب علــى المالــك الســابق أن يعيــد إلــى اإلدارة شــهادة التســجيل 

وكذلــك رخصــة النــداء الالســلكي الخاصــة بهــا .
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الفرع الثاني 

في الملكية الشائعة 

مادة )73( 

إذا تعــدد مالكــو الســفينة كانــت ملكيتهــم لهــا علــى الشــيوع ، ويتبــع رأي األغلبية 
ــن  ــة المالكي ــة بموافق ــر األغلبي ــتركة ، وتتواف ــم المش ــق بمصلحته ــا يتعل ــي كل م ف
الحائزيــن علــى أكثــر مــن نصــف الحصــص فــي الســفينة مــا لــم ينــص القانــون أو 

يتفــق المالكــون علــى أغلبيــة أخــرى .

مادة )74( 

ــات الناشــئة عــن الســفينة بنســبة  ــى الشــيوع عــن االلتزام ــك عل يســأل كل مال
ــة المشــار إليهــا فــي المــادة  ــم باألغلبي ــى عمــل ت ــم يوافــق عل ــه فيهــا ،وإذا ل حصت
ــة  ــذه الحص ــوزع ه ــن وت ــن اآلخري ــه للمالكي ــن حصت ــى ع ــه أن يتخل ــابقة فل الس
عليهــم بنســبة حصصهــم فــي الســفينة ، وفــي هــذه الحالــة تبــرأ ذمــة المتخلــي مــن 

ــه. ــم دون موافقت ــذي ت ــل ال ــات الناشــئة عــن العم االلتزام

مادة )75( 

ــد  ــادة )73( أن يعه ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــة األغلبي ــوز بموافق 1 - يج
بــإدارة الســفينة إلــى مديــر واحــد أو أكثــر ويجــوز أن يكــون المديــر مــن المالكيــن 

أو مــن غيرهــم .

2 - وإذا لم يعين مدير للسفينة كانت اإلدارة من حق المالكين مجتمعين .

ــن  ــل المالكي ــو يمث ــادة وه ــال اإلدارة المعت ــع أعم ــوم بجمي ــر أن يق 3 - وللمدي
أمــام القضــاء فــي كل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال وال يجــوز تقييــد ســلطاته إال بقــرار 
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ــج  ــادة )73( وال يحت ــي الم ــا ف ــة المنصــوص عليه ــون صــادراُ باألغلبي ــي يك كتاب
بهــذا القــرار علــى الغيــر إال مــن تاريــخ شــهره فــي ســجل الســفن .

4 - وال يجــوز للمديــر بيــع الســفينة أو ترتيــب رهــن تأمينــي أو أي حــق عينــي 
آخــر عليهــا إال بتفويــض خــاص وفقــاُ للمــادة )73( ســالفة الذكــر .

مادة )76( 

1 - لــكل مالــك علــى الشــيوع أن يتصــرف فــي حصتــه . ومــع ذلــك ال يجــوز لــه 
أن يرهنهــا إال بموافقــة األغلبيــة المنصــوص عنهــا في المــادة )73( .

ــال  ــة ف ــية الدول ــفينة جنس ــد الس ــرف أن تفق ــذا التص ــأن ه ــن ش 2 - وإذا كان م
ــررة  ــاع األحــكام المق ــع الشــركاء واتب ــة جمي يصــح هــذا التصــرف إال بعــد موافق

ــادة )70( . ــي الم ف

مادة )77( 

ــى  ــب عل ــفينة وج ــي الس ــه ف ــيوع حصت ــى الش ــن عل ــد المالكي ــاع أح 1 - إذا ب
المشــتري أن يخطــر المالكيــن اآلخريــن بذلــك ، ولــكل مالــك خــالل خمســة عشــر 
ــن  ــع الثم ــرط أن يدف ــة بش ــة المباع ــترد الحص ــار أن يس ــخ اإلخط ــن تاري ــاُ م يوم

ــدة . ــك الم ــف خــالل تل والمصاري

2 - ويكــون طلــب االســترداد بكتــاب مســجل مــع علــم الوصــول يوجهــه الطالــب 
إلــى كل مــن البائــع والمشــتري .

3 - وإذا طلــب االســترداد أكثــر مــن شــريك مالــك قســمت الحصــة المبيعــة بيــن 
طالــب االســترداد بنســبة حصصهــم فــي الملكيــة .

ــزاد  ــق الم ــاع بطري ــي تب ــة الت ــى الحص ــابقة عل ــكام الس ــري األح 4 - وال تس
ــي . العلن
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مادة )78( 

مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام المــادة )76( ال يجــوز للجهــة القضائيــة المختصــة 
ــة مــن  ــك إال بموافق ــع الســفينة كلهــا العلنــي إذا طلــب أحــد مالكهــا ذل ــأذن ببي أن ت
يملكــون أكثــر مــن نصفهــا مــا لــم يوجــد اتفــاق كتابــي علــى خــالف ذلــك، وتســري 

علــى هــذا البيــع اإلجــراءات المقــررة لبيــع الســفينة جبــراُ

الفرع الثالث 

في سفن الدولة 

مادة )79( 

ــا  ــتغلها أو تديره ــا أو تس ــي تملكه ــفن الت ــى الس ــرع عل ــذا الف ــكام ه تســري أح
ــة . ــاتها العام ــا أو مؤسس ــدى هيئاته ــة أو إح الدول

مادة )80( 

المســؤولية  وقواعــد  التقاضــي  وإجــراءات  االختصــاص  أحــكام  تســري 
وااللتزامــات التــي تطبــق علــى الســفن التجاريــة الخاصــة وشــحناتها وذلــك بالنســبة 

ــي : ــا يأت ــى م إل

أ  - الســفن التجاريــة التــي تملكهــا أو تســتغلها أو تديرهــا الدولــة أو إحــدى 
هيئاتهــا أو مؤسســاتها العامــة .

ب  - الدعــاوى الموجهــة إلــى الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا أو مؤسســاتها العامــة فــي 
شــأن الســفن التجاريــة التــي تملكهــا أو تســتغلها أو تديرهــا . 

ــة  ــاتها العام ــا أو مؤسس ــدى هيئاته ــة أو إح ــا الدول ــي تملكه ــحنات الت ج  - الش
ــة . ــة األجنبي ــفن التجاري ــدى الس ــا إح وتنقله
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د  - الشــحنات أو األشــخاص الذيــن تنقلهــم الدولــة أو إحــدى هيئاتها أو مؤسســاتها 
العامــة علــى الســفن التجاريــة التــي تملكهــا أو تســتغلها أو تديرها .

ه  - جميــع المطالبــات المتعلقــة باســتغالل الســفن المشــار إليهــا فــي البنــود ) أ ( 
. ) ب ( . ) ج ( .

مادة )81( 

1 - ال تسري أحكام المادة السابقة على ما يأتي :

أ  - السفن الحربية .

ب  - الســفن الحكوميــة غيــر الحربيــة التــي تملكهــا أو تســتغلها أو تديرهــا الدولــة 
أو إحــدى هيئاتهــا أو مؤسســاتها العامــة وتكــون مخصصــة للخدمــة العامــة وقــت 

نشــوء الحــق المطالــب لــه أو االلتــزام المترتــب عليهــا .

2 - وال يجــوز أن تكــون الســفن المشــار إليهــا فــي البنديــن ) أ ( ، ) ب ( محــالُ 
للضبــط أو الحجــز أو االحتجــاز وال أن يكــون محــالُ ألي إجــراء قضائــي آخــر .

مادة )82( 

ــة أو هيئاتهــا أو مؤسســاتها  اســتثناء مــن أحــكام المــادة الســابقة ال يجــوز للدول
العامــة التــي تملــك الســفينة أو تديرهــا التمســك بقاعــدة حصانــة إذا تقــدم ذوو الشــأن 

فــي أي مــن الحــاالت التاليــة بمطالباتهــم أمــام المحاكــم المختصــة فــي الدولــة :

أ  - الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث المالحة .

ب  - الدعــاوى الناشــئة عــن أعمــال المســاعدة واإلنقــاذ وعــن الخســائر البحريــة 
المشــتركة .
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ــود  ــن العق ــا م ــدات وغيره ــات والتوري ــن اإلصالح ــئة ع ــاوى الناش ج  - الدع
ــفينة . ــة بالس ــرم متعلق ــي تب الخاصــة الت

د  - جميــع الدعــاوى المتعلقــة بالشــحنات التــي تملكهــا الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا 
أو مؤسســاتها العامــة والمنقولــة علــى الســفن المذكــورة .

مادة )83( 

للدولــة ولهيئاتهــا ومؤسســاتها العامــة ، فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا مطالبتهــا 
ــوع  ــاع والدف ــه الدف ــع أوج ــك بجمي ــق التمس ــرع ح ــذا الف ــكام ه ــاُ ألح ــاُ وفق قضائي
وأحــكام عــدم ســماع الدعــوى وتحديــد المســؤولية التــي يجــوز لــذوي الشــأن فــي 

الســفن الخاصــة التمســك بهــا .

مادة )84( 

تكون الديون اآلتية دون غيرها ديوناُ ممتازة على السفينة :

ــع ثمنهــا  ــظ الســفينة وبيعهــا وتوزي ــي أنفقــت لحف ــة الت أ  - المصاريــف القضائي
كذلــك رســوم التحميــل والمنائــر والموانــئ وغيرهــا مــن الرســوم والضرائــب مــن 
النــوع ذاتــه ورســوم اإلرشــاد والتعويضــات عــن األضــرار التــي تلحــق منشــآت 
ــي  ــق المالحــة الت ــع عوائ ــف رف ــئ واألحــواض وطــرق المالحــة ومصاري الموان
أحدثتهــا الســفينة ومصاريــف القطــر والصيانــة مــن وقــت دخــول الســفينة فــي آخــر 

مينــاء

ب  - الديــون الناشــئة عــن عقــد عمــل الربــان والبحــارة وغيرهــم ممــن يرتبطون 
بعقــد عمــل بحــري علــى الســفينة .

ج  - المكافــآت المســتحقة عــن المســاعدة واإلنقــاذ وحصــة الســفينة فــي الخســائر 
البحريــة المشــتركة .
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د  - التعويضــات المســتحقة عــن التصــادم وغيــره مــن حــوادث المالحــة ، 
والتعويضــات عــن اإلصابــات البدنيــة التــي تحدث للــركاب والطاقــم ، والتعويضات 

عــن هــالك أو تلــف البضائــع واألمتعــة .

ه  - الديــون الناشــئة عــن العقــود التــي يبرمهــا الربــان والعمليــات التــي يجريهــا 
خــارج مينــاء تســجيل الســفينة فــي حــدود ســلطاته القانونيــة لحاجــة فعليــة تقتضيهــا 
صيانــة الســفينة أو متابعــة الســفر ســواء أكان الربــان مالكاُ للســفينة أم غيــر مالك لها 
وســواء أكان الديــن مســتحقاُ لــه أم لمتعهــدي التوريــد أو المقرضيــن أو األشــخاص 

الذيــن قامــوا بإصــالح الســفينة أو غيرهــم مــن المتعاقديــن .

و  - العطل والضرر الموجبان لتعويض مستأجري السفينة .

ز  - مجمــوع أقســاط التأميــن المعقــود علــى جســم الســفينة وعتادهــا وأجهزتهــا 
المســتحقة عــن آخــر رحلــة مؤمــن عليهــا فيمــا لــو كان التأميــن معقــوداُ للرحلــة أو 
آلخــر مــدة التأميــن إذا كان التأميــن معقــوداُ ألجــل معيــن علــى أال يجــاوز المجمــوع 

فــي الحالتيــن أقســاط ســنة واحــدة .

مادة )85( 

ال تخضــع حقــوق االمتيــاز ألي إجــراء شــكلي أو ألي شــرط خــاص باإلثبــات 
ــه  ــراءات خاصــة أو أوج ــاذ إج ــون اتخ ــا القان ــدد له ــي يح ــوال الت ــدا األح ــا ع فيم

ــة . ــات معين إثب

مادة )86( 

1 - تترتــب حقــوق االمتيــاز المنصــوص علبهــا فــي هــذا القانــون علــى الســفينة 
وأجــرة النقــل الخاصــة بالرحلــة التــي نشــأ خاللهــا الديــن وعلــى ملحقــات كل مــن 

الســفينة وأجــرة النقــل المكتســبة منــذ بــدء الرحلــة.
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ــد )1( مــن المــادة  ــه فــي البن ــاز المنصــوص علي ــك بترتــب االمتي 2 - ومــع ذل
ــد  ــم خــالل عق ــي تت ــع الرحــالت الت ــل المســتحقة عــن جمي ــى أجــور النق )84( عل

عمــل واحــد .

3 - ويعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي :

أ  - التعويضــات المســتحقة للمالــك عــن األضــرار الماديــة التــي لحقــت بالســفينة 
ولــم يتــم إصالحهــا أو عــن خســارة أجــرة النقــل .

ب  - التعويضــات المســتحقة للمالــك عــن الخســائر البحريــة المشــتركة إذا نشــأت 
ــارة أجــرة  ــا أو عــن خس ــم إصالحه ــم يت ــفينة ول ــت بالس ــة لحق عــن أضــرار مادي

النقــل .

ج  - المكافــآت المســتحقة للمالــك عــن أعمــال المســاعدة أو اإلنقــاذ التــي تكــون 
قــد حصلــت حتــى نهايــة الرحلــة بعــد خصــم المبالــغ المســتحقة للربــان والبحــارة 

وغيرهــم ممــن يرتبطــون بعقــد عمــل بحــري علــى الســفينة.

مادة )87( 

1 - تعتبــر فــي حكــم أجــرة النقــل أجــرة ســفر الــركاب وعنــد االقتضــاء قيمــة مــا 
يقابــل تحديــد مســؤولية مالكــي الســفينة .

ــتحقة  ــل التعويضــات المس ــرة النق ــفينة أو أج ــات الس ــن ملحق ــر م 2 - وال تعتب
ــة . ــا الدول ــي تمنحه ــآت أو المســاعدات الت ــن أو المكاف ــود التأمي ــر عق ــك نظي للمال

مادة )88( 

ــى أجــرة النقــل قائمــاُ مــا دامــت األجــرة مســتحقة  ــاز عل 1 - يبقــى حــق االمتي
ــك .  ــل المال ــان او ممث ــد الرب ــع أو كانــت قيمتهــا تحــت ي الدف
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2 - وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى االمتيــاز علــى ملحقــات كل مــن الســفينة وأجــرة 
النقــل .

مادة )89( 

ــا  ــب ذكره ــاُ لترتي ــدة طبق ــة واح ــة برحل ــازة المتعلق ــون الممت ــب الدي 1 - ترت
فــي المــادة )84( ، وتكــون الديــون الــواردة فــي كل بنــد منهــا فــي مرتبــة واحــدة 

ــا . ــة كل منه ــع بنســبة قيم ــي التوزي وتشــترك ف

ــورة  ــادة المذك ــن الم ــن )ب( ، )ج( م ــي البندي ــواردة ف ــون ال ــب الدي 2 - وترت
بالنســبة إلــى كل بنــد علــى حــدة طبقــاُ للترتيــب العكســي لتاريــخ نشــوء كل منهــا .

3 - وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد .

مادة )90( 

ــازة الناشــئة  ــون الممت ــدم الدي ــة تتق ــازة الناشــئة عــن أي رحل ــون الممت 1 - الدي
خــالل رحــالت ســابقة .

2 - ومــع ذلــك فالديــون الناشــئة عــن عقــد عمــل بحــري واحــد لعــدة رحــالت 
تســتوي كلهــا لــي المرتبــة مــع ديــون آخــر رحلــة.

مادة )91( 

الديون الممتازة تتبع السفينة في أي يد تكون .

مادة )92( 

تنقضي حقوق االمتياز على السفينة:

أ  - ببيع السفينة قضائياُ .
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ــراءات  ــن باإلج ــع الثم ــل دف ــتري قب ــام المش ــاُ إذا ق ــفينة اختياري ــع الس ب  - بي
ــة : اآلتي

أوالُ : قيد عقد الشراء في سجل السفن 

ــب تســجيل الســفينة ويشــمل النشــر  ــي مكت ــات ف ــاُ : النشــر بلوحــة اإلعالن ثاني
ــه . ــع والثمــن واســم المشــتري وموطن ــاُ بحصــول البي بيان

ثالثــاُ : نشــر ملخــص لعقــد الشــراء يذكــر فيــه الثمــن واســم المشــتري وموطنــه 
ويجــب أن يتــم هــذا النشــر مرتيــن تفصــل بينهمــا ثمانيــة أيــام ، فــي صحيفــة محليــة 

يوميــة دائمــة االنتشــار.

وتنتقــل حقــوق االمتيــاز إلــى الثمــن إذا قــام الدائنــون الممتــازون خــالل ثالثيــن 
يومــاُ مــن تاريــخ آخــر نشــر فــي الصحــف بإعــالن كل مــن المالــك القديــم والمالــك 

الجديــد بمعارضتهــم فــي دفــع الثمــن مــا لــم يكــن قــد دفــع أو وزع .

مادة )94( 

1 - ال تســمع عنــد اإلنــكار وعــدم العــذر الشــرعي الدعــاوى المتعلقــة بحقــوق 
االمتيــاز علــى الســفينة بمضــي ســنة مــا عــدا الدعــاوى المتعلقــة بحقــوق االمتيــاز 
الضامنــة لديــون التوريــد المشــار إليهــا فــي البنــد )هـــ( مــن المــادة )84( فإنهــا ال 

تســمح بمضــي ســتة أشــهر .

2 - ويبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة كما يأتي :

ــداء  ــاذ ابت ــأة المســاعدة واإلنق ــة لمكاف ــاز الضامن ــوق االمتي ــى حق أ  - بالنســبة إل
مــن يــوم انتهــاء هــذه العمليــات .

ــة لتعويضــات التصــادم والحــوادث  ــاز الضامن ــوق االمتي ــى حق ــبة إل د  - بالنس
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ــزم حصــول الضــرر . ــن ي ــة م ــات البدني األخــرى واإلصاب

ج  - بالنســبة إلــى حــق االمتيــاز الخــاص بهــالك البضائــع واألمتعــة أو تلفهــا ، 
مــن يــوم تســليم البضائــع أو األمتعــة أو مــن اليــوم الــذي كان يجــب تســليمها فيــه .

د  - بالنســبة إلــى اإلصالحــات والتوريــدات وســائر الحــاالت األخــرى المشــار 
إليهــا فــي البنــد )هـــ( مــن المــادة )84( مــن يــوم نشــوء الديــن .

وفي جميع األحوال األخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين .

ــان والبحــارة وغيرهــم ممــن يرتبطــون  ــى الترخيــص للرب ــب عل 3 - وال يترت
ــار  ــاب اعتب ــى الحس ــاُ أو عل ــغ مقدم ــتالم مبال ــي اس ــفينة ف ــى الس ــل عل ــد عم بعق
ديونهــم المشــار إليهــا فــي البنــد )ب( مــن المــادة )84( مســتحقة الدفــع قبــل حلــول 

ــن لهــا. األجــل المعي

ــذر  ــالث ســنوات إذا تع ــى ث ــدم إل ــى الوجــه المتق ــة عل ــدد المبين ــد الم 4 - وتمت
ــد  ــي يوج ــة الت ــة للدول ــاه اإلقليمي ــي المي ــاز ف ــا االمتي ــرر عليه ــفينة المق حجــز الس
فيهــا محــل إقامــة الطالــب أو مركــزه الرئيســي . وال يفيــد مــن ذلــك إال األشــخاص 
الذيــن يتمتعــون بجنســية الدولــة أو األشــخاص الذيــن يتمتعــون بجنســية الدولــة أو 
األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى جنســية دولــة يوجــد فــي تشــريعاتها حكــم مماثــل .

مادة )94( 

تســري األحــكام المتقدمــة علــى الســفن التــي يســتغلها المجهــز المالــك أو المجهز 
غيــر المالــك أو المســتأجر األصلــي . ومــع ذلــك ال تســري األحــكام المذكــورة إذا 

فقــد حيــازة الســفينة بفعــل غيــر مشــروع وكان الدائــن ســيء النيــة .
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مادة )95( 

ــف  ــاُ لمصاري ــفينة ضمان ــام الس ــس حط ــق حب ــة ح ــة المختص ــإدارة البحري ل
ــا  ــى دينه ــول عل ــي والحص ــزاد العلن ــاُ بالم ــه إداري ــا بيع ــام وله ــذا الحط ــة ه إزال
مــن الثمــن باألفضليــة علــى الدائنيــن اآلخريــن ويــودع باقــي الثمــن فــي خزانتهــا 

ــدوا . ــؤالء إن وج ــى ه ــه عل لتوزيع

مادة )96( 

ــا أو تســتغلها أو  ــي تملكه ــة الت ــى الســفن التجاري ــة عل تســري األحــكام المتقدم
ــى الســفن  ــة وال تســري عل ــاتها العام ــا أو مؤسس ــة أو إحــدى هيئاته ــا الدول تديره

ــة . ــة العام ــن الســفن المخصصــة للخدم ــا م ــة أو غيره الحربي

الفصل الثاني 

الرهن البحري 

مادة )97( 

يجوز رهن السفينة إذا زادت حمولتها الكلية على عشرة أطنان .

مادة )98( 

ــة  ــة أغلبي ــا بموافق ــا كله ــى الشــيوع جــاز رهنه ــة عل ــت الســفينة مملوك إذا كان
ــذه  ــر ه ــم تتواف ــإذا ل ــل ف ــى األق ــص عل ــاع الحص ــة أرب ــن لثالث ــن الحائزي المالكي
ــع فــي دائرتهــا مكتــب  ــي تق ــة الت ــى المحكمــة المدني ــع األمــر إل ــة جــاز رف األغلبي

ــيوع .  ــى الش ــن عل ــة المالكي ــق ومصلح ــا يتف ــفينة لتقضــي بم ــجيل الس تس
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مادة )99( 

يتم رهن السفينة بسند رسمي وإال كان باطالُ .

مادة )100( 

1 - الرهن المقرر على السفينة أو على حصة فيها يبقى على حطامها .

ــى  ــل وال عل ــرة النق ــى أج ــفينة عل ــى الس ــرر عل ــن المق ــري الره 2 - وال يس
المكافــآت أو اإلعانــات أو المســاعدات التــي تمنحهــا الدولــة وال علــى مبالــغ 
التأميــن أو تعويضــات األضــرار ولكنــه يشــمل التعويضــات المســتحقة للمالــك مــن 

ــا . ــم إصالحه ــد ت ــن ق ــم يك ــفينة ول ــت بالس ــي لحق ــة الت األضــرار المادي

ــن  ــتوفي الدائ ــى أن يس ــن عل ــد الره ــي عق ــق ف ــوز أن يتف ــك يج ــع ذل 3 - وم
المرتهــن دينــه مــن مبلــغ التأميــن بشــرط قبــول المؤمنيــن لذلــك كتابــة أو إعالنهــم 

بــه .

مادة )101( 

ــاء .ويجــب أن يســبق الرهــن إقــرار  يجــوز رهــن الســفينة وهــي فــي دور البن
مــن اإلدارة البحريــة المختصــة فــي المينــاء بدائرتــه محــل بنــاء الســفينة يبيــن فيــه 
طــول الســفينة وأبعادهــا األخــرى وحمولتهــا علــى وجــه التقريــب وعنــوان المصنــع 

أو المــكان الــذي تبنــى فيــه .

مادة )102( 

ــدى  ــفينة أو ل ــجيل الس ــاء تس ــب مين ــفن بمكت ــجل الس ــي س ــن ف ــد الره 1 - يقي
ــة. ــارج الدول ــفينة خ ــن والس ــم الره ــة إذا ت ــل الدول قنص
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2 - وإذا تــم الرهــن علــى الســفينة وهــي فــي دور البنــاء وجــب قيــده فــي ســجل 
الســفن بمكتــب التســجيل الواقــع فــي دائرتــه مــكان بنائهــا .

مادة )103( 

ــد تقديــم صــورة مــن عقــد الرهــن إلدارة التفتيــش البحــري  يجــب إلجــراء القي
ويرفــق بــه قائمتــان موقعتــان مــن طالــب القيــد تشــتمالن بصفــة خاصــة علــى مــا 

يأتــي :

أ  - اسم ولقب وجنسية كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما .

ب  - تاريخ العقد ونوعه.

ــر مــن  ــرر ألكث ــد تق ــإذا كان الرهــن ق ــد ، ف ــي العق ــن ف ــن المبي ــدار الدي ج  - مق
ســفينة وجــب أن تشــتمل القائمتــان علــى تحديــد مقــدار الديــن يخــص كالُ منهــا فــإذا 
وقــع الرهــن علــى ســفينة وأمــوال أخــرى حــددت القائمتــان مقــدار الديــن المضمــون 

بالســفينة .

د  - الشروط الخاصة بتكلفة الديون إن وجدت وشروط السداد .

ه  - اســم الســفينة المرهونــة وأوصافهــا وتاريــخ ورقــم شــهادة التســجيل أو تقريــر 
ــاُ للمــادة )101( ورقــم قيدهــا فــي ســجل  بنــاء الســفينة مــن اإلدارة المختصــة طبق

مــكان البنــاء .

و  - المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد .
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مادة )104( 

ــلم  ــن ويس ــات القائمتي ــجل بمحتوي ــي الس ــفن ف ــجيل الس ــب تس ــر مكت 1 - يؤش
الطالــب إحداهمــا مؤشــراُ عليهــا بمــا يفيــد حصــول القيــد ، كمــا يؤشــر بذلــك علــى 

شــهادة التســجيل .

2 - ويقــوم مكتــب التســجيل الــذي جــرى قيــد الرهــن فيــه بإشــعار كافــة مكاتــب 
التســجيل األخــرى فــي الدولــة بذلــك .

مادة )105( 

ــازة المشــار إليهــا  ــون الممت ــة للدي ــاُ مباشــرة فــي المرتب 1 - يكــون الرهــن تالي
فــي البنــود ) أ ( ، ) ] ( ، ) ج ( ، ) د ( ، ) هـــ ( مــن المــادة ) 84 ( وتكــون مرتبــة 

الديــون المضمــون برهــن حســب تواريــخ قيدهــا .

ــا كان  ــدة فيه ــى حصــة واح ــفينة أو عل ــى س ــر عل ــان أو أكث ــد رهن 2 - وإذا قي
ــوم . ــي ذات الي ــد ف ــبقية القي ــا حســب أس ترتيبه

3 - ويترتــب علــى القيــد ضمــان تكلفــة الديــن عــن الســنتين األخيرتيــن فضــالُ 
عــن تكلفتــه عــن الســنة الجاريــة وقــت رســو المزايــدة وتكــون لهــذه التكاليــف نفــس 

مرتبــة أصــل الديــن .

مادة )106( 

يشطب قيد الرهن بمقتضى اتفاق بين األطراف أو بمقتضى حكم بات .

مادة )107(

1 - الدائنــون المرتهنــون لســفينة أو لجــزء منهــا يتتبعونهــا فــي أيــة يــد كانــت وال 
ينقضــي الرهــن بمصــادرة الســفينة لمخالفتهــا قوانيــن الدولة .
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ــجل  ــي س ــز ف ــد محضــر الحج ــد قي ــفينة بع ــي الس ــوز التصــرف ف 2 - وال يج
ــفن . الس

مادة )108 ( 

يحظــر كل تصــرف فــي الســفينة المثقلــة بالرهــن يترتــب عليــه فقدهــا جنســية 
الدولــة ويقــع التصــرف باطــالُ .

مادة )109( 

ــس  ــفينة فلي ــف الس ــن نص ــد ع ــة ال تزي ــى حص ــاُ عل ــن واقع 1 - إذا كان الره
للدائــن المرتهــن إال حجــز هــذه الحصــة وبيعهــا . وإذا كان الرهــن واقعــاُ علــى أكثــر 

مــن نصــف الســفينة جــاز للدائــن بعــد إجــراء الحجــز بيــع الســفينة بأكملهــا .

2 - ويجــب علــى الدائــن فــي الحالتيــن أن ينبــه رســمياُ علــى باقــي الشــركاء قبــل 
ابتــداء إجــراءات البيــع بخمســة عشــر يومــاُ علــى األقــل بدفــع الديــن المســتحق أو 

تحمــل إجــراءات التنفيــذ .

مادة )110( 

ــل  ــر الســفينة مــن كل الرهــون وتنتق ــزاد تطهي ــم مرســي الم ــى حك ــب عل يترت
ــى الثمــن . ــن إل ــوق الدائني حق

مادة )111(

1 - إذا انتقلــت ملكيــة الســفينة المرهونــة أو بعضهــا قبــل قيــد محضــر الحجــز 
فعلــى الدائــن المرتهــن الــذي اتخــذ إجــراءات التنفيــذ علــى الســفينة أن يعلــن الحائــز 

بمحضــر الحجــز مــع التنبيــه عليــه رســمياُ بدفــع الديــن .

2 - وإذا أراد الحائــز إلغــاء إجــراءات الحجــز والبيــع وجــب عليــه قبــل البــدء 
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فــي هــذه اإلجــراءات أو خــالل الخمســة عشــر يومــاُ التاليــة للتنبيــه بدفــع الديــن أن 
ــارة لهــم فــي عقــود  ــن الدائنيــن المقيديــن فــي ســجل الســفن فــي المحــال المخت يعل
الرهــن باســتعداده لدفــع الديــون المضمونــة بالرهــن فــوراُ ســواء أكانــت مســتحقة 
ــب أن  ــه، ويج ــزم ب ــفينة المل ــن الس ــدود ثم ــي ح ــك ف ــتحقة وذل ــر مس األداء أم غي

يشــتمل اإلعــالن المذكــور علــى مــا يأتــي :

ــيته واســم  ــع وجنس ــد واســم البائ ــخ العق ــان تاري ــع بي ــده م ــن عق أ  - ملخــص م
ــف  ــا والمصاري ــا وثمنه ــا وحمولته ــفينة ونوعه الس

ب  - قائمة الديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين .

مادة )112( 

ــع  ــب بي ــادة الســابقة أن يطل ــي الم ــة ف ــة المبين ــي الحال ــن ف ــكل دائ 1 - يجــوز ل
الســفينة أو جــزء منهــا بالمزايــدة مــع التقريــر بزيــادة العشــر وتقديــم كفالــة بالثمــن 

ــف . والمصاري

2 - ويجــب إعــالن هــذا الطلــب إلــى الحائــز موقعــاُ مــن الدائــن خالل عشــرة أيام 
مــن تاريــخ اإلعــالن المنصــوص عليــه فــي المــادة الســابقة ويشــتمل الطلــب علــى 
تكليــف المشــتري بالحضــور أمــام المحكمــة المدنيــة المختصــة التــي توجــد الســفينة 
ــا  ــرة اختصاصه ــي دائ ــع ف ــي يق ــة الت ــة المدني ــا أو المحكم ــرة اختصاصه ــي دائ ف
ــك  ــة وذل ــئ الدول ــد موان ــي أح ــودة ف ــر موج ــت غي ــفينة إذا كان ــاء تســجيل الس مين

لســماع الحكــم بإجــراء البيــع بالمزايــدة .

مادة )113(

إذا لــم يتقــدم أي دائــن مرتهــن بمثــل الطلــب المذكــور فــي المــادة الســابقة 
فللمشــتري أن يطهــر الســفينة مــن الرهــن بإيــداع الثمــن خزانــة المحكمــة المختصــة 
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ولــه فــي هــذه الحالــة أن يطلــب شــطب القيــود دون اتبــاع أيــة إجــراءات أخــرى .

مادة )114( 

للدائــن المرتهــن األجنبــي  - إلــى مــا قبــل قيــد الرهــن – أن يطلــب مــن اإلدارة 
ــذا  ــى ه ــة إل ــفينة المرهون ــة الس ــت ملكي ــإذا آل ــداُ ، ف ــاُ معتم ــاُ مرتهن ــاره دائن اعتب
ــب  ــة . أن يطل ــال الملكي ــخ انتق ــه خــالل ســتين يومــاُ مــن تاري ــن ، وجــب علي الدائ
ــن  ــل ع ــن ال يق ــا بثم ــى مواطنيه ــة أو عل ــى الدول ــع عل ــا للبي ــن اإلدارة عرضه م
مبلــغ الديــن وملحقاتــه . فــإذا قبلــت الدولــة أو المواطــن العــرض المذكــور خــالل 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ إبدائــه . تطهــرت الســفينة مــن جميــع الديــون وااللتزامــات 
الــواردة عليهــا بشــرط أداء كامــل الثمــن عنــد تســليم الســفينة فــإذا لــم يقبــل العــرض 
ــن  ــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر م ــا احتفظــت الســفينة بتســجيلها لم ــدة إليه خــالل الم
تاريــخ إخطــاره بــرد العــرض أو مــن تاريــخ انتهــاء مدتــه دون حصــول اإلخطــار 

حســب األحــوال .
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الفصل الثالث 

الحجز على السفينة 

الفرع األول

الحجز التحفظي 

مادة )115( 

1 - يجــوز توقيــع الحجــز علــى الســفينة بأمــر مــن المحكمــة المدنيــة المختصــة 
وال يوقــع هــذا الحجــز إال وفــاء لديــن بحــري . 

ــباب  ــد األس ــدره أح ــون مص ــق يك ــاء بح ــري االدع ــن البح ــد بالدي 2 - ويقص
ــة :  اآلتي

أ  - األضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره .

ب  - الخســائر فــي األرواح أو اإلصابــات البدنيــة التــي تســببها الســفينة أو التــي 
تنشــأ عــن اســتغاللها .

ج  - المساعدة واإلنقاذ .

د  - العقــود الخاصــة باســتعمال الســفينة أو اســتغاللها بمقتضــى عقــد إيجــار أو 
غيــره .

ه  - العقــود الخاصــة بنقــل البضائــع بمقتضــى عقــد إيجــار أو ســند شــحن أو غيــر 
ذلــك مــن الوثائــق .

و  - هالك أو تلف البضائع واألمتعة التي تنقلها السفينة .

ز  - الخسائر المشتركة .
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ح  - قطر السفينة أو إرشادها .

ط  - توريــد المنتجــات أو األدوات الالزمــة الســتثمار الســفينة أو صيانتهــا فــي 
أيــة جهــة حصــل فيهــا التوريــد.

فــي  وجودهــا  تجهيزهــا ومصاريــف  أو  إصالحهــا  أو  الســفينة  بنــاء   - ي  
 . األحــواض 

ك  - المبالــغ التــي ينفقهــا الربــان أو الشــاحنون أو المســتأجرون أو الــوكالء 
ــا . ــاب مالكه ــفينة أو لحس ــاب الس لحس

ــر  ــى ظه ــون عل ــن يعمل ــم مم ــارة وغيره ــاط والبح ــان والضب ــور الرب ل  - أج
ــل بحــري . ــد عم ــفينة بمقتضــى عق الس

م  - المنازعة في ملكية السفينة .

ن  - المنازعــة المتعلقــة بالملكيــة الشــائعة للســفينة أو بحيازتهــا أو باســتغاللها أو 
بالحقــوق فــي األربــاح الناشــئة عــن هــذا االســتغالل .

س  - الرهن البحري .

مادة )16( 

ــادة الســابقة أن يحجــز  ــي الم ــون المذكــورة ف ــكل مــن يتمســك بأحــد الدي 1 - ل
علــى الســفينة التــي يتعلــق بهــا الديــن أو علــى أيــة ســفينة أخــرى يملكهــا المديــن إذا 
كانــت هــذه الســفينة األخــرى مملوكــة لــه وقــت نشــوء الديــن ولــو كانــت الســفينة 

متأهبــة للســفر .

2 - ومــع ذلــك ال يجــوز الحجــز علــى ســفينة غيــر التــي يتعلــق بهــا الديــن إذا 
كان الديــن مــن الديــون المنصــوص عليهــا فــي البنــود م . ن . س . مــن الفقــرة )2( 

مــن المــادة الســابقة .
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مادة )117( 

1 - إذا أجــرت الســفينة لمســتأجر مــع منحــه حــق إدارتهــا المالحيــة وكان 
ــى  ــع الحجــز عل ــن توقي ــا جــاز للدائ ــق به ــن بحــري متعل وحــده مســؤوالُ عــن دي
هــذه الســفينة أو علــى أيــة ســفينة أخــرى مملوكــة للمســتأجر ذاتــه وال يجــوز توقيــع 

ــك المؤجــر . ــة ســفينة أخــرى للمال ــى أي ــن عل ــك الدي الحجــز بمقتضــى ذل

ــا  ــون فيه ــي يك ــاالت الت ــع الح ــي جمي ــابقة ف ــرة الس ــكام الفق ــري أح 2 - وتس
ــري . ــن بح ــاُ بدي ــفينة ملزم ــك الس ــر مال ــر غي ــخص آخ ش

مادة )118( 

1 - يترتب على الحجز منع السفينة من السفر .

2 - وتأمــر المحكمــة المدنيــة المختصــة برفــع الحجــز إذا قدمــت كفالــة أو ضماناُ 
آخــر يكفــي للوفــاء بالديــن ومــع ذلــك ال يجــوز األمــر برفــع الحجــز إذا تقــرر بســبب 
الديــون البحريــة المذكــورة فــي البنديــن ) م . ن ( مــن الفقــرة )2( مــن المــادة 
)115( وفــي هــذه الحالــة يجــوز للمحكمــة أن تــأذن لحائــز الســفينة باســتغاللها إذا 
قــدم ضمانــاُ كافيــاُ كمــا يجــوز لهــا أن تعهــد إلــى شــخص بــإدارة الســفينة خــالل مــدة 

الحجــز بالكيفيــة التــي تقررهــا .

3 - وال يعتبــر طلــب رفــع الحجــز أو تقديــم كفالة أو ضمــان اعترافاُ بالمســؤولية 
عــن الديــن وال تنــازالُ عــن التمســك القانوني لمســؤولية مالك الســفينة .

مادة )119( 

1 - تســلم صــور عــن محضــر الحجــز لربــان الســفينة أو لمــن يقــوم مقامــه فيهــا 
ــع  ــه الحجــز لمن ــذي وقــع في ــاء ال ــة المختصــة بالمين ــة للجهــة البحري وصــورة ثاني

الســفينة مــن الســفر وصــورة ثالثــة لمكتــب التســجيل بالمينــاء المذكــور .
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2 - وإذا كانــت الســفينة مســجلة فــي الدولــة قــام مكتــب التســجيل بالمينــاء الــذي 
وقــع فيــه الحجــز ســواء أكان فــي داخــل الدولــة أم خارجهــا بإخطــار مكتــب تســجيل 

الســفينة بالحجــز للتأشــير بــه فــي الســجل .

مادة )120( 

1 - يشــتمل محضــر الحجــز علــى التكليــف بالحضــور أمــام المحكمــة المدنيــة 
المختصــة التــي وقــع فــي دائرتهــا . لســماع الحكــم بصحــة الديــن أيــاُ كان مقــداره .

ــخ محضــر  ــة لتاري ــاُ التالي ــن يوم ــاوز الثالثي ــاد ال يج ــة ميع ــن للجلس 2 - ويعي
ــذا  ــى ه ــاف إل ــرعة وال يض ــه الس ــى وج ــوى عل ــة الدع ــر المحكم ــز وتنظ الحج

ــر . ــاد آخ ــاد أي ميع الميع

مادة )121( 

يشــمل الحكــم بتثبيــت الحجــز األمــر بالبيــع وشــروطه واليــوم المعيــن إلجرائــه 
والثمــن األساســي . ويكــون الطعــن فــي الحكــم وفقــاُ لإجــراءات المقــررة قانونــاُ 
وخــالل خمســة عشــر يومــاُ مــن تاريــخ النطــق بالحكــم وإال اعتبــر الطعــن كأن لــم 

يكــن . وتفصــل المحكمــة فــي الطعــن علــى وجــه الســرعة .

مادة )122( 

تختــص المحكمــة المدنيــة التــي وقــع الحجــز فــي دائرتهــا بالفصــل فــي موضوع 
ــة  ــر متمتعــة بجنســية الدول ــت الســفينة غي ــو كان ــة ول ــي الحــاالت التالي الدعــوى ف
وذلــك فضــالُ عــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن اإلجــراءات المعمــول 

بهــا فــي الدولــة :

أ  - إذا كانت للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في الدولة .
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ب  - إذا نشأ الدين البحري في الدولة .

ــى الســفينة  ــع الحجــز عل ــة وق ــاء رحل ــد نشــأ أثن ــن البحــري ق ج  - إذا كان الدي
ــا . خالله

د  - إذا كان الدين البحري ناشئاُ عن تصادم أو مساعدة تختص بها المحكمة

ه  - إذا كان الدين مضموناُ برهن بحري على السفينة المحجوز عليها .

الفرع الثاني 

الحجز التنفيذي 

مادة )123( 

ــة  ــي أربع ــد مض ــفينة إال بع ــى الس ــذي عل ــز التنفي ــع الحج ــوز توقي 1 - ال يج
ــر . ــد محض ــى ي ــع عل ــمي بالدف ــه الرس ــن التنبي ــل م ــى األق ــاعة عل ــرين س وعش

ــر  ــإذا كان األم ــه ، ف ــي موطن ــك أو ف ــه لشــخص المال 2 - ويجــب تســليم التنبي
متعلقــاُ بديــن بحــري علــى ســفينة جــاز تســليمه للربــان أو مــن يقــوم مقامــه فيهــا .

مادة )124( 

ــه  ــوم مقام ــن يق ــفينة أو لم ــان الس ــن محضــر الحجــز لرب ــلم صــورة م 1 - تس
ــع  ــه الحجــز لمن ــذي وقــع في ــاء ال ــة المختصــة بالمين ــة للجهــة البحري وصــورة ثاني

ــاء المذكــور . ــب التســجيل بالمين ــة لمكت ــن الســفر وصــورة ثالث الســفينة م

2 - وإذا كانــت الســفينة فــي الدولــة قــام مكتــب التســجيل بالمينــاء الــذي وقــع فيــه 
الحجــز بإخطــار مكتــب تســجيل الســفينة بالحجــز للتأشــير بــه فــي الســجل ســواء 
أكان فــي داخــل الدولــة أم فــي خارجهــا ، وليــس للمديــن المحجــوز عليــه بعــد هــذا 
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التســجيل حــق بيــع الســفينة أو إجــراء التأميــن عليهــا .

مادة )125(

1 - يشــتمل محضــر الحجــز علــى التكليــف بالحضــور أمــام المحكمــة التــي وقــع 
فيهــا الحجــز فــي دائرتهــا لســماع الحكــم بالبيــع .

ــد  ــر وال بع ــس عش ــوم الخام ــل الي ــة قب ــد الجلس ــدد موع ــوز أن يح 2 - وال يج
ــالُ . ــز باط ــز وإال كان الحج ــخ الحج ــن تاري ــن م ــوم الثالثي الي

3 - وإذا كان المالــك أجنبيــاُ ليــس لــه فــي الدولــة موطــن وال مــن يمثلــه قانونــاُ 
فتجــري دعوتــه وتبليغــه وفقــاُ لأحــكام المقــررة فــي قوانيــن اإلجــراءات المعمــول 

بهــا فــي الدولــة .

مادة )126( 

1 - إذا أمــرت المحكمــة بالبيــع حــددت الثمــن األساســي وشــروط البيــع واأليــام 
التــي تجــري فيهــا المزايــدة 

ــة  ــة الذائع ــة المحلي ــدى الصحــف اليومي ــي إح ــر ف ــع بالنش ــن البي ــن ع 2 - يعل
االنتشــار كمــا تلصــق شــروط البيــع بمكتــب تســجيل الســفينة فــي الدولــة وفــي أي 

ــه المحكمــة . مــكان آخــر تعين

3 - ويشتمل اإلعالن على ما يأتي :

أ  - اسم الحاجز وموطنه .

ب  - بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه .

ج  - المبلغ المحجوز من أجله .
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ــا  ــد فيه ــي توج ــة الت ــرة المحكم ــي دائ ــز ف ــاره الحاج ــذي اخت ــن ال د  - الموط
الســفينة . 

ه  - اسم مالك السفينة وموطنه . 

و  - اسم المدين المحجوز عليه وموطنه .

ز  - أوصاف السفينة وبيان مكتب تسجيلها .

ح  - اسم الربان .

ط  - المكان الذي توجد فيه السفينة .

ي  - الثمن األساسي وشروط البيع .

ك  - اليوم والمكان والساعة التي يحصل فيها البيع .

ــخ  ــن تاري ــاُ م ــد مضــي خمســة عشــر يوم ــع إال بع 4 - وال يجــوز إجــراء البي
ــر . ــراءات النش ــام إج إتم

5 - وإذا تراخــى الدائــن فــي إتمــام إجــراءات النشــر خــالل تســعين يومــاُ مــن 
تاريــخ صــدور أمــر المحكمــة بالبيــع جــاو للمحكمــة بنــاء علــى طلــب المديــن أن 

ــم يكــن . تقضــي باعتبــار الحجــز كأن ل

مادة )127( 

يوقــع البيــع بعــد ثــالث جلســات يفصــل بيــن كل منهــا ســبعة أيــام ويتخــذ أكبــر 
ــة  ــة الثاني ــي الجلس ــدة ف ــاُ للمزاي ــة أساس ــة مؤقت ــى بصف ــة األول ــي الجلس ــاء ف عط
وكذلــك الحــال فــي جلســة المزايــدة الثالثــة التــي يقــع فيهــا البيــع نهائيــاُ للمزايــد الــذي 

قــدم أكبــر عطــاء 
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مادة )128(

إذا لــم يقــدم عطــاء فــي اليــوم المعيــن للبيــع حــددت المحكمــة ثمنــاُ أساســيا جديــداُ 
أقــل مــن األول وعينــت األيــام التــي تحصــل فيهــا المزايــدة .

مادة )129( 

يجــب علــى الراســي عليــه المــزاد أن يــودع الثمــن والمصاريــف خزانــة 
المحكمــة فــي اليــوم التالــي علــى األكثــر لرســو المــزاد وإال أعيــد بيــع الســفينة علــى 

ــؤوليته. مس

مادة )130( 

1 - ال يجوز الطعن في حكم مرسي المزاد إال لعيب في الشكل .

2 - ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماُ من تاريخ صدور الحكم .

مادة )131(

ــب  ــز يج ــالن الحج ــفينة وبط ــتحقاق الس ــب اس ــع بطل ــي ترف ــاوى الت 1 - الدع
إعالنهــا قبــل المزايــدة إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المدنيــة التــي تجــري البيــع وعلــى 
ــام مــن هــذا اإلعــالن أن يقــدم أدلتــه ومســتنداته ، وعلــى  ــة أي المدعــي خــالل ثالث
مــن ينــازع فــي طلبــات المدعــي أن يقــدم أدلتــه خــالل الثالثــة األيــام التاليــة لذلــك .

2 - وتفصــل المحكمــة فــي الدعــوى علــى وجــه الســرعة ، ويجــوز الطعــن فــي 
ــام محكمــة االســتئناف  ــخ صــدوره أم ــاُ مــن تاري الحكــم خــالل خمســة عشــر يوم

المختصــة .
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مادة )132( 

ــليم  ــي تس ــة ف ــر معارض ــدة تعتب ــد المزاي ــع بع ــي ترف ــتحقاق الت ــاوى االس دع
ــع. ــن البي ــة م ــغ المتحصل المبال

مادة )133( 

تقبــل المعارضــات فــي توزيــع الثمــن خــالل الثالثــة أيــام التاليــة للبيــع .وعلــى 
الدائنيــن المعارضيــن أن يقدمــوا إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المدنيــة المختصة ســندات 
ديونهــم خــالل الثالثــة أيــام التاليــة للتنبيــه عليهــم بذلــك مــن الدائــن الحاجــز أو مالــك 

الســفينة المحجــوز عليهــا وإال تــم توزيــع الثمــن بــدون إدخالهــم فيــه .

مادة )134( 

ــدة القواعــد المنصــوص عليهــا  ــع الثمــن مــن المزاي ــق بتوزي يســري فيمــا يتعل
ــة . فــي القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي الدول
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الفصل األول

المالك والمجهز 

مادة )135( 

المجهــز هــو مــن يقــوم باســتغالل الســفينة لحســابه بوصفــه مالــكاُ أو مســتأجراُ 
لهــا ، ويعتبــر المالــك مجهــزاُ حتــى يثبــت العكــس .

مــادة )136( يصــدر بتحديــد المســائل الفنيــة المتعلقــة بتجهيــز الســفينة وتشــكيل 
ــات  ــاة االتفاقي ــك بمراع ــر وذل ــن الوزي ــرار م ــا ق ــالمة فيه ــائل الس ــا ووس بحارته

الدوليــة والعــرف البحــري .

مادة )137( 

ــان والبحــارة والمرشــد وأي  ــاُ عــن أخطــاء الرب ــك الســفينة مدني 1 - يســأل مال
شــخص آخــر فــي خدمــة الســفينة متــى وقعــت منهــم أثنــاء تأديــة وظائفهــم أو بســببها 

وللمالــك أن يرجــع علــى المخطــئ.

ــي  ــات الت ــان الناشــئة عــن التصرف ــك عــن التزامــات الرب 2 - كمــا يســأل المال
ــة . يقــوم بهــا والعقــود التــي يبرمهــا فــي حــدود ســلطاته القانوني

مادة ) 138( 

1 - يجــوز لمالــك الســفينة أن يحــدد مســئوليته أيــاُ كان نوعهــا بالقــدر المبيــن فــي 
ا لمــادة )141( وذلــك فيمــا يتعلــق بااللتزامــات الناشــئة عــن أحــد األســباب اآلتيــة :

أ  - وفــاة أو إصابــة أي شــخص يوجــد علــى ظهــر الســفينة بقصــد نقلــه وكذلــك 
ضيــاع أو تلــف أي مــال يوجــد علــى ظهــر الســفينة .
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ب  - وفــاة أو إصابــة أي شــخص آخــر علــى البــر أو فــي البحــر وكذلــك ضيــاع 
ــى أي حــق إذا كان الضــرر ناشــئا عــن خطــأ أي  ــداء عل ــال أو اعت ــف أي م أو تل
شــخص يكــون المالــك مســؤوالُ عنــه ســواء وجــد هــذا الشــخص علــى ظهــر الســفينة 
ــفينة أو  ــإدارة الس ــة أو ب ــاُ بالمالح ــأ متعلق ــون الخط ــرط أن يك ــد ، وبش ــم يوج أو ل
بشــحن البضائــع أ, نقلهــا أو تفريغهــا أو بصعــود المســافرين أو نقلهــم أو نزولهــم .

ــم أو  ــام أو تعوي ــع الحط ــاُ برف ــون متعلق ــون ويك ــه القان ــزام يفرض ج  - كل الت
رفــع أو تحطيــم ســفينة غارقــة أو جانحــة أو مهجــورة بمــا فــي ذلــك كل مــا يوجــد 
علــى ظهرهــا وكل التــزام ناشــئ عــن أضــرار تســببها الســفينة لمنشــآت الموانــئ . 

واألحــواض وطــرق المالحــة .

2 - ولمالــك الســفينة الحــق فــي تحديــد مســئوليته عــن االلتزامــات المذكــورة فــي 
الفقــرة الســابقة ولــو كانــت مســئوليته ناشــئة عــن حراســة الســفينة دون دليــل علــى 

وقــوع خطــأ منــه أو مــن األشــخاص المســؤول عنهــم . 

كمــا يجــوز للمالــك التمســك بتحديــد مســئوليته عــن هــذه االلتزامــات فــي مواجهة 
الدولــة وال يعتبــر التمســك بتحديــد المســؤولية إقــراراُ بها .

3 - وإذا ترتــب علــى تحديــد المســئولية أن قــل التعويــض المســتحق عــن الوفــاة 
أو اإلصابــة عــن الديــة المســتحقة شــرعاُ كان لصاحــب الحــق فيهــا المطالبــة بهــا 

كاملــة وفقــاُ أحــكام قانونــي العقوبــات واإلجــراءات الجنائيــة .

مادة )139( 

إذا نشــأ لمالــك الســفينة عــن الحــادث ذاتــه ديــن قبــل أحــد الدائنيــن فــال يســري 
تحديــد المســئولية إال بالنســبة إلــى المبلــغ الباقــي بعــد إجــراء المقاصــة بيــن المدينيــن 

.
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مادة )140( 

ال يجوز للمالك تحديد المسئولية في األحوال اآلتية :

أ  - إذا كانــت الواقعــة المنشــئة لاللتــزام مترتبــة علــى خطــأ شــخصي مــن المالــك 
وعلــى مــن يدعــي الخطــأ عــبء إثباتــه .

ــي الخســائر  ــاذ أو المســاهمة ف ــات الناشــئة عــن المســاعدة واإلنق ب  - االلتزام
ــتركة . المش

ــى  ــود عل ــفينة موج ــك الس ــر لمال ــع آخ ــارة وكل تاب ــان والبح ــوق الرب ج  - حق
ــم . ــوق ورثته ــك حق ــا ، وكذل ــه بخدمته ــق عمل ــا أو يتعل ظهره

د  - المطالبــات الناشــئة عــن أضــرار نوويــة والموجهــة ضــد مالــك ســفينة 
ــة. نووي

مادة )141( 

1 -يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية والقدر اآلتيين :

ــة  ــن حمول ــاُ عــن كل طــن م ــان وخمســون( درهم ــدره 250 )مائت ــغ ق أ  - بمبل
ــة  ــج عــن الحــادث إال أضــرار مادي ــم ينت الســفينة إذا ل

ب  - بمبلــغ قــدره 500)خمســمائة ( درهــم عــن كل طــن مــن حملــة الســفينة إذا 
لــم ينتــج عــن الحــادث إال أضــرار بدنيــة .

ج  - بمبلــغ قــدره 750 )ســبعمائة وخمســون ( درهمــاُ عــن كل طــن مــن حمولــة 
ــاُ .ويخصــص  ــة مع ــة وأضــرار بدني ــج عــن الحــادث أضــرار مادي الســفينة إذا نت
مــن المبلــغ المذكــور 500 درهــم عــن كل طــن للتعويــض عــن األضــرار البدنيــة 
و250 درهمــاُ عــن كل طــن للتعويــض عــن األضــرار الماديــة فــإذا لــم يكــف المبلــغ 
المخصــص لأضــرار البدنيــة للوفــاء بهــا كاملــة اشــترك الباقــي منهــا مــع ديــون 
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األضــرار الماديــة فــي المبالــغ المخصصــة للتعويــض عــن هــذه األضــرار األخيــرة 
.

2 - وإذا قــام مالــك الســفينة قبــل توزيــع المبالــغ المخصصــة للتعويــض بالوفــاء 
ــي  ــن ف ــه أن يحــل محــل الدائ ــاز ل ــادة )138( ج ــي الم ــورة ف ــون المذك ــد الدي بأح

التوزيــع بقــدر المبلــغ الــذي وفــاه .

4 - ويجــوز للمحكمــة االحتفــاظ مؤقتــاُ بجــزء مــن المبالغ المخصصــة للتعويض 
للوفــاء بالديــون التــي لــم يتقــدم أصحابهــا للمطالبــة بها .

مادة )142( 

1 - تحسب حمولة السفينة في تطبيق المادة السابقة بالكيفية اآلتية:

أ  - بالنســبة إلــى الســفن ذات المحــرك علــى أســاس الحمولــة الصافيــة للســفينة 
مضافــاُ إليــه الفــراغ الــذي تشــغله اآلالت والمحــركات .

ب  - بالنسبة إلى السفن الشراعية على أساس الحمولة الصافية للسفينة .

2 - ويعتبــر الحــد األدنــى للحمولــة الصافيــة للســفينة 300 )ثالثمائــة( طــن ولــو 
كانــت حمولتهــا تقــل عــن ذلــك .

مادة )143(

ــة  ــة واألضــرار المادي ــض األضــرار البدني ــددة لتعوي ــغ المح ــون المبال 1 - تك
الناشــئة عــن حــادث واحــد وحــدة مســتقلة ألداء التعويضــات المســتحقة عــن هــذا 

الحــادث بغــض النظــر عــن الديــون الناشــئة أو التــي تنشــأ عــن حــادث آخــر .

2 - وال يجــوز لدائــن اتخــاذ أي إجــراء علــى أمــوال مالــك الســفينة إذا وضــع 
ــغ المخصصــة للتعويــض أو إذا  ــن بالفعــل المبال ــر تحــت تصــرف الدائ هــذا األخي

قــدم ضمانــاُ مــن أحــد المصــارف تقبلــه المحكمــة .
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مادة )144( 

إذا حجــزت الســفينة فــي الدولــة ضمانــاُ لمســئولية المالــك عــن األضــرار بدنيــة 
كانــت أم ماديــة ، فعلــى المحكمــة المدنيــة المختصــة أن تأمــر باإلفــراج عنهــا فــي 

أي مــن الحالتيــن اآلتيتيــن:

ــض  ــدار التعوي ــادل مق ــاُ يع ــة مبلغ ــة المحكم ــداع خزان ــك بإي ــام المال أ  - إذا ق
ــرر . ــن الض ــتحق ع المس

ب  - إذا قــدم المالــك إلــى المحكمــة شــهادة رســمية تثبــت إيــداع التعويــض 
ــدى الســلطة  ــاء الــذي وقــع فيــه الضــرر ، أو ل ــدى الســلطة المختصــة فــي ا لمين ل
ــي  ــع ف ــد وق ــفينة إذا كان الضــرر ق ــه الس ــت في ــذي توقف ــاء ال ــي المين المختصــة ف

ــر . ــرض البح ع

مادة )145( 

1 - تســري أحــكام تحديــد المســئولية علــى مجهــز الســفينة والمســتأجر والمجهــز 
المديــر والربــان والبحــارة كمــا تســري علــى التابعيــن اآلخريــن للمالــك أو المجهــز 
أو المســتأجر أو المجهــز المديــر وذلــك فيمــا يتعلــق بتأديــة وظائفهــم وبــذات الشــوط 
ــى أن ال تجــاوز مســئولية األشــخاص المذكوريــن  ــى المالــك وعل التــي تســري عل

عــن الحــادث الواحــد الحــدود المبينــة فــي المــادة )138( .

2 - وإذا أقيمــت الدعــوى علــى الربــان أو البحــارة جــاز لهــم تحديــد مســئوليتهم 
ولــو كان الحــادث الــذي نشــأ عنــه الضــرر يرجــع إلــى خطــأ شــخصي صــادر منهــم 

. ومــع ذلــك إذا كان الربــان أو البحــار فــي الوقــت ذاتــه مالــكاُ منفــردا أو 

علــى الشــيوع أو مجهــزاُ أو مســتأجراُ مديــراُ فــال يســري هــذا الحكــم إال إذا كان 
الخطــأ قــد وقــع منــه بوصفــه ربانــاُ أو بحــاراُ .
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الفصل الثاني 

الربان 

مادة )146( 

يعيــن مجهــز الســفينة الربــان ويعزلــه وللربــان المعــزول الحــق فــي التعويــض 
إن كان لــه وجــه .

مادة )147( 

1 - للربــان وحــده قيــادة الســفينة وإدارة الرحلــة البحريــة ويقــوم الضابــط الــذي 
يليــه مباشــرة فــي الدرجــة مقامــه فــي حالــة وفاتــه أو غيابــه أو وجــود مانــع آخــر 

2 - ويجــب علــى الربــان أن يراعــي فــي قيــادة الســفينة األصــول الفنيــة 
المتعــارف عليهــا فــي المالحــة البحريــة واالتفاقــات البحريــة واألحــكام المعمــول 
بهــا فــي الدولــة التــي توجــد الســفينة فــي مياههــا ، وعليــه أن يحافــظ علــى صالحيــة 

ــة . ــة البحري ــة للرحل ــؤن الالزم ــة الم الســفينة للمالحــة وأن يراعــي كفاي

مادة )148( 

ــى  ــة حت ــدء الرحل ــذ ب ــفينة من ــادة الس ــن قي ــى ع ــان أن يتخل ــوز لرب 1 - ال يج
ــون  ــاء مأم ــى أو مين ــى مرس ــفينة إل ــول الس وص

2 - وال يجــوز لــه أن يغــادر الســفينة أو أن يأمــر بتركهــا إال لســبب خطــر محقــق 
بعــد أخــذ رأي ضباطهــا وفــي هــذه الحالــة يجــب عليــه بوجــه خــاص إنقــاذ النقــود 

وأوراق الســفينة وأثمــن البضائــع إذا تيســر لــه ذلــك .
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مادة )149( 

يجــب علــى الربــان أن يتولــى بنفســه توجيــه قيــادة الســفينة عنــد دخولهــا إلــى 
الموانــئ أو المراســي أو األنهــار أ, خروجهــا منهــا بوجــه عــام فــي جميــع األحــوال 
التــي تعتــرض المالحــة فيهــا صعوبــات خاصــة ولــو كان ملزمــاُ باالســتعانة بمرشــد 

.

مادة )150(

للربــان ســلطة التوثيــق علــى ظهــر الســفينة ، ولــه كذلــك حــق توقيــع العقوبــات 
التأديبيــة وفقــاُ للقواعــد وطبقــاُ للشــروط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر .

مادة )151( 

1 - لربــان الســفينة علــى كل األشــخاص الموجوديــن علــى ظهرهــا الســلطة التي 
ــع  ــا والبضائ ــظ النظــام وأمــن الســفينة واألشــخاص المســافرين عليه ــا حف يقتضيه

المشــحونة بهــا وســالمة الرحلــة .

ــي  ــن ف ــام واألم ــظ النظ ــة لحف ــوة الالزم ــائل الق ــذ وس ــه أن يتخ ــوز ل 2 - ويج
ــا ،  ــة مــن األشــخاص المســافرين عليه ــذا الغــرض المعون ــب له الســفينة وأن يطل
وعليــه أن يعمــل فــي الموانــئ بمعونــة الجهــات المحليــة المختصــة أو قنصــل الدولــة 

حســب األحــوال .

مادة )152(

ــان جمــع االســتدالالت  ــى الرب ــى ظهــر الســفينة تول 1 - إذا وقعــت جريمــة عل
ــر  ــل التأخي ــي ال تحتم ــات الت ــى وصــول الســلطات المختصــة ويجــري التحري حت
ويأمــر عنــد االقتضــاء بالقبــض علــى المتهــم وحبســه احتياطيــاُ وتفتيــش المســافرين 
ــار  ــد إظه ــي تفي ــياء الت ــى األش ــة عل ــة للمحافظ ــر الالزم ــذ التدابي ــارة ويتخ والبح

ــة . الحقيق
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2 - ويحــرر الربــان تقريــراُ بإجــراءات التحقيــق وبنتيجتــه ويســلم هــذا التقريــر 
مرفقــاُ بــه محضــر التحقيــق واألشــياء المضبوطــة إلــى الســلطات المختصــة فــي أ,ل 

مينــاء مــن موانــئ الدولــة.

مادة )153( 

1 - يتولــى الربــان قيــد المواليــد والوفيــات التــي تقــع فــي الســفينة وعليــه إثبــات 
هــذه الوقائــع فــي دفتــر يوميــة الســفينة وتبليغهــا إلــى قنصــل الدولــة فــي أول مينــاء 
ــد العــودة  ــة عن ترســو فيــه الســفينة وإلــى الســلطات اإلداريــة المختصــة فــي الدول

إليهــا.

2 - وفــي حالــة وفــاة أحــد األشــخاص الموجوديــن فــي ا لســفينة علــى الربــان أن 
يقــوم باالشــتراك مــع أحــد ضبــاط الســفينة بجــرد أمتعــة المتوفــى والمحافظــة عليهــا 

وتســليمها إلــى الســلطات اإلداريــة المختصــة فــي أول مينــاء مــن موانــئ الدولــة .

3 - وإذا أصيــب أحــد األشــخاص الموجوديــن بمــرض معــد –ولــم تتوفــر 
بالســفينة وســائل العــزل الصحيــة الالزمــة – فعلــى الربــان إنزالــه فــي أقــرب مــكان 

يمكــن عالجــه فيــه .

مادة )154( 

1 - ينــوب الربــان عــن المجهــز ويمثلــه أمــام القضــاء ويمــارس الســلطات التــي 
ــه مصلحــة فــي الســفينة أو الشــحنة ، وتشــمل  ــل كل مــن ل ــون قب ــه القان يقررهــا ل
النيابــة األعمــال الالزمــة للســفينة والرحلــة ، وكل تحديــد يــرد علــى هــذه النيابــة ال 

يحتــج بــه علــى الغيــر حســن النيــة .

2 - وال يثبــت للربــان صفــة النيابــة عــن المجهــز إال فــي المــكان الــذي ال يوجــد 
فيــه المجهــز أو وكيــل عنــه وال يجــوز أن يحتــج فــي مواجهــة الغيــر حســن النيــة 

بوجــود المجهــز أو وكيلــه .
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ــال اإلدارة  ــام باإلصالحــات البســيطة وأعم ــان القي ــك يجــوز للرب ــع ذل 3 - وم
المعتــادة للســفينة واســتخدام البحــارة وفصلهــم فــي المــكان الــذي يوجــد فيــه المجهــز 

أو وكيــل عنــه .

مادة )155( 

يجــب علــى الربــان أن يتبــع تعليمــات المجهــز وعليــه أن يخطــره وفقــاُ للعــرف 
بــكل أمــر خــاص بالســفينة أو الشــحنة .

مادة )156(

ــه ومؤشــراُ  ــة الســفينة مرقمــة صفحات ــر يومي ــان أن يمســك دفت ــى الرب 1 - عل
ــاء تســجيل الســفينة . ــي مين ــة المختصــة ف ــه مــن اإلدارة البحري علي

2 - ويذكــر فــي دفتــر الســفينة بوجــه خــاص الحــوادث الطارئــة والقــرارات التي 
تتخــذ أثنــاء الرحلــة والمالحظــات اليوميــة الخاصــة بحالــة الجــو والبحــر ، وقائمــة 
ــافرون  ــارة والمس ــا البح ــي يرتكبه ــم الت ــان بالجرائ ــات وبي ــرادات والمصروف اإلي
ــي  ــت ف ــي حدث ــات الت ــد والوفي ــم والموالي ــت عليه ــي وقع ــة الت ــات التأديبي والعقوب
ــاآلالت  ــاُ ب ــراُ خاص ــك دفت ــرك أن يمس ــفينة ذات المح ــان الس ــى رب ــفينة، وعل الس
ــا  ــا اســتهلك منه ــد الســفر وم ــا عن ــي أخذه ــود الت ــة الوق ــه كمي ــر في ــة يذك المحرك

ــك اآلالت .  ــق بتل ــاُ وكل مــا يتعل يومي

مادة )157( 

ــا  ــي يتطلبه ــق الت ــة بالوثائ ــاء الرحل ــفينة أثن ــي الس ــظ ف ــان أن يحتف ــى الرب عل
القانــون والتــي تتعلــق بالســفينة والبحــارة والمســافرين والشــحنات .
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مادة )158(

ــد  ــى أح ــفينة إل ــن وصــول الس ــاعة م ــع وعشــرين س ــان خــالل أرب ــى الرب عل
موانــئ الدولــة أو إلــى مــكان آخــر فيهــا تكــون قــد رســت فيــه اختيــاراُ أ و اضطراراُ 
، أن يقــدم دفتــر يوميــة الســفينة إلــى إدارة التفتيــش البحــري للتأشــبر عليــه ، ويكــون 
ــة  ــم يوجــد فمــن الســلطة المحلي ــإن ل ــة ف ــة مــن قنصــل الدول التأشــير خــارج الدول

المختصــة .

مادة )159( 

1 - إذا طــرأت أثنــاء الرحلــة حــوادث غيــر عاديــة تتعلــق بالســفينة أو الشــحنة أو 
باألشــخاص الموجوديــن عليهــا وجــب علــى الربــان أن يعــد تقريــراُ بذلك .

2 - وعلــى الربــان أن يقــدم التقريــر إلــى إدارة التفتيــش البحــري خــالل أربــع 
ــدم  ــة ويق ــي الدول ــاء أو مرســى ف ــى مين وعشــرين ســاعة مــن وصــول الســفينة إل
التقريــر خــارج الدولــة إلــى القنصــل أو إلــى الســلطة المحليــة المختصــة عنــد عــدم 

وجــوده .

3 - وتقــوم الســلطة التــي تســلمت التقريــر بإحالتــه فــي أقــرب وقت إلــى المحكمة 
المدنيــة التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصهــا مينــاء تســجيل الســفينة لتحقيقــه وتحريــر 
ــان ويعتبــر التقريــر بعــد إجــراء هــذا التحقيــق  ــه للرب محضــر بذلــك تســلم صورت

حجــة يقــوم الدليــل علــى العكــس .

4 - وال يجــوز للربــان فــي غيــر حالــة الضــرورة أن يشــرع فــي تفريــغ الســفينة 
قبــل تقديــم التقريــر المذكــور .
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مادة )160( 

ــان  ــرض بضم ــان أن يقت ــة فللرب ــاء الرحل ــة أثن 1 - إذا طــرأت ضــرورة ملجئ
ــراض  ــاز االقت ــان ج ــذا الضم ــف ه ــم يك ــإذا ل ــاُ ف ــا مع ــا أو هم ــفينة أو أجرته الس
بضمــان شــحنة الســفينة وفــي جميــع األحــوال ال يجوز االقتــراض إال بعــد الحصول 
علــى إذن مــن الجهــة القضائيــة المختصــة إذا كانــت الســفينة موجــودة فــي الدولــة 
، ويصــدر هــذا اإلذن بالنســبة إلــى الســفينة الوطنيــة الموجــودة خــارج الدولــة مــن 

قنصلهــا ، فــإن لــم يوجــد فمــن الســلطة القضائيــة المحليــة .

2 - فــإذا لــم يتيســر للربــان االقتــراض فلــه بعــد الحصــول علــى إذن الجهــات 
ــغ  ــدر المبل ــع المشــحونة بق ــن البضائ ــع م ــر الســابقة أن يبي ــي الفق ــا ف المشــار إليه
المطلــوب ويتولــى الربــان أو المجهــز محاســبة أصحــاب البضائــع المباعــة علــى 
أســاس الســعر الجــاري لبضائــع مــن جنســها ونوعهــا فــي المينــاء المشــحونة إليــه 

وفــي اليــوم المتوقــع وصولهــا فيــه .

3 - ويجــوز للشــاحنين أو وكالئهــم أن يعارضــوا فــي رهــن البضائــع أو بيعهــا 
مــع طلــب تفريغهــا بشــرط أداء أجــرة النقــل كاملــة .

مادة )161( 

ال يجــوز للربــان أن يبيــع الســفينة بغيــر تفويــض خــاص مــن مالكهــا وإال كان 
للمالــك حــق طلــب إبطــال البيــع .

مادة )162( 

ــة التــي تقتضيهــا المحافظــة  ــان أن يتخــذ اإلجــراءات الضروري ــى الرب 1 - عل
علــى مصلحــة مالــك الســفينة والمجهــز والبحــارة والمســافرين وذوي الحقــوق علــى 

الشــحنة وذلــك طبقــاُ للعــرف .
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2 - وعلــى الربــان عنــد الضــرورة أن يقــوم بــكل عمــل عاجــل تقتضيــه ســالمة 
األرواح المحافظــة علــى الســفينة والشــحنة ومــع ذلــك يجــب عليــه إخطــار المجهــز 

قبــل أن يقــرر القيــام بإجــراء غيــر عــادي إذا ســمحت الظــروف بذلــك .

3 - ويكون الربان مسئوالُ عن أخطائه ول كانت يسيرة .

الفصل الثالث 

البحارة وتنظيم العمل البحري 

الفرع األول أحكام عامة 

مادة )163( 

يعتبــر بحــاراُ كل شــخص يرتبــط بعقــد عمــل علــى الســفينة ويعتبــر الربــان مــن 
البحــارة فيمــا يتعلــق بعقــد العمــل المبــرم بينــه وبيــن المجهــز .

مادة )164( 

ــا  ــا يلزمه ــا م ــن عليه ــم يك ــا ل ــر م ــة أن تبح ــي الدول ــفينة ف ــة س ــوز ألي ال يج
ــد عــدد  ــن ويصــدر بتحدي ــن والبحــارة المجازي ــاط والمهندســين البحريي مــن الضب
الضبــاط والمهندســين البحرييــن والبحــارة المجازيــن الذيــن يجــب وجودهــم علــى 
ظهــر الســفينة والمؤهــالت التــي يجــب توافرهــا فيهــم واالشــتراطات الصحيــة فــي 
الســفينة قــرار مــن الوزيــر وبمــا ال يتعــارض مــع المســتويات الدوليــة فــي المالحــة 

ــة . البحري

مادة )165( 

مــع مراعــاة األحــكام الــواردة فــي هــذا القانــون تحــدد حقــوق البحــارة وواجباتهم 
فــي اللوائــح الداخليــة المعمــول بهــا فــي الســفينة بمــا ال يتعــارض مــع عقــود العمــل 

المبرمــة معهــم .
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مــادة )166( 1 - ال يجــوز لمــن يتمتــع بجنســية الدولــة أن يقــوم بــأي عمــل فــي 
الســفن التــي تبحــر خــارج الميــاه اإلقليميــة إال بعــد الحصــول علــى جــواز بحــري 

مــن إدارة التفتيــش البحــري فــي الدولــة .

ــن  ــى األشــخاص الذي ــابقة عل ــرة الس ــي الفق ــه ف ــار إلي ــم المش وال يســري الحك
ــتغلها أو  ــا أو تس ــي تملكه ــفن الت ــي الس ــة أو ف ــة للدول ــفن الحربي ــي الس ــون ف يعمل
تديرهــا الدولــة أو المؤسســات والهيئــات العامــة والتــي تخصصهــا للخدمــة العامــة .

مادة )167( 

1 - ال يجــوز ألي شــخص أن يقــوم بعمــل علــى الســفن المتمتعــة بجنســية الدولــة 
إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن إدارة التفتيــش البحــري ويصــدر بتنظيــم هــذا 

الترخيــص قــرار مــن الوزير.

مــادة )168( 1 - ال يجــوز ألجنبــي أن يعمــل فــي ســفينة تقوم بالمالحة الســاحلية 
أو بالقطــر أو اإلرشــاد فــي موانــئ الدولــة إال بترخيص مــن الوزير .

ــي البحــار  ــي أعال ــوم بالمالحــة ف ــي تق ــة الت ــي الســفن الوطني 3 - وال يجــوز ف
أو بالصيــد أن يزيــد عــدد البحــارة األجانــب فيهــا واألجــور المخصصــة لهــم علــى 
النســب التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد أخــذ رأي وزيــر العمــل .

الفرع الثاني 

عقد العمل البحري 

مادة )169( 

1 - عقــد العمــل البحــري عقــد يلتــزم شــخص بمقتضــاه بالعمــل فــي ســفينة لقــاء 
أجــر تحــت إشــراف مجهــز أو ربــان .
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2 - وتســري علــى عقــد العمــل البحــري أحــكام القوانيــن التــي تحكــم عالقــات 
العمــل والعمــال والتأمينــات االجتماعيــة فيمــا لــم يــرد فــي شــأنه نــص خــاص فــي 

هــذا القانــون أو فــي اللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذاُ لــه .

3 - ومــع ذلــك ال تســري أحــكام عقــد العمــل البحــري الــواردة فــي هــذا القانــون 
أوفــي اللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذاُ لــه علــى األشــخاص الذيــن يعملــون فــي 

ســفن نقــل حمولتهــا عــن خمســين طنــاُ .

مادة )170( 

1 - يكــون عقــد العمــل البحــري مكتوبــاُ فــإذا لــم يكــن كذلــك جــاز للبحــار وحــده 
إثباتــه بجميــع الطــرق .

2 - وعلــى الربــان أن يحتفــظ فــي الســفينة بصــور مــن عقــود العمــل البحريــة 
للعامليــن عليهــا .

مادة )171( 

يجــب أن يبيــن فــي عقــد العمــل البحــري تاريــخ ومــكان إبرامــه واســم البحــار 
وســنه وجنســيته وموطنــه ونــوع العمــل الــذي يلتــزم بأدائــه وأجــره وكيفيــة تحديــده 
ــري  ــص البح ــري والترخي ــواز البح ــدار الج ــكان إص ــخ وم ــم وتاري ــه ورق وأدائ

وتاريــخ الســفر والمينــاء الــذي تبــدأ منــه الرحلــة والمينــاء الــذي تنتهــي فيــه .

مادة )172( 

مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام المعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا ، ال يجــوز أن 
ــر  ــا يعتب ــا زاد عنه ــاُ وم ــان ســاعات يومي ــة عــن ثم ــد ســاعات العمــل األصلي تزي
عمــالُ إضافيــاُ يســتحق عنــه البحــار ضعــف أجــره المقــرر فــي العقــد وفيمــا عــدا 
ــد ســاعات العمــل  ــادة )178( ال يجــوز أن تزي ــي الم ــا ف ــة المنصــوص عليه الحال
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األصليــة واإلضافيــة علــى اثنتــي عشــرة ســاعة فــي اليــوم .

مــادة )173( ينتهــي العمــل البحــري المحــدد المــدة بانتهــاء مدتــه وبغيــر حاجــة 
إلــى إنــذار .

مادة )174( 

ــد ال  ــإن العق ــط ف ــفرتين فق ــدة أو لس ــفرة واح ــري لس ــل البح ــد العم إذا كان عق
ينتهــي إال بوصــول الســفينة إلــى المينــاء المتفــق عليــه إذا كانــت الســفينة فارغــة أو 

بانتهــاء تفريــغ الحمولــة فــي المينــاء المتفــق عليــه إذا كانــت الســفينة محملــة .

مادة )175( 

إذا كان عقــد العمــل البحــري غيــر محــدد المــدة اعتبــر العقــد ســاري المفعــول 
لمــدة ســنة يجــوز بعدهــا إنهــاء العقــد بإنــذار يوجهــه أحــد الطرفيــن إلــى الطــرف 
ــإذا  ــذار . ف ــخ اإلن ــن تاري ــام م ــل عــن عشــرة أي ــة ال تق ــد انقضــاء مهل اآلخــر وبع
انقضــت هــذه المهلــة والســفينة فــي عــرض البحــر امتــد العقــد بحكــم القانــون إلــى 
مينــاء التعاقــد إذا كان اإلنهــاء مــن المجهــز ، فــإذا أنهــى العامــل العقــد امتــد بحكــم 

القانــون إلــى حيــن وصــول الســفينة إلــى أول مينــاء .

مادة )176( 

ينتهــي بحكــم القانــون عقــد العمــل البحــري ، ولــو كان محــدد المــدة وذلــك فــي 
حالــة التخلــي عــن الســفينة وتركهــا ، وفــي حالــة هالكهــا أ, انتقــال ملكيتهــا أو تغييــر 
تســجيلها ويســتحق البحــار فــي هــذه الحالــة التعويــض المناســب فضــالُ عــن األجــر 

المتفــق عليــه لفتــرت مقدارهــا خمســة عشــر يومــاُ .

مادة )177( 
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تعتبــر الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي ا لمــاد : ) 173 ، 174 ، 175 ، 176 
( بمثابــة حــد أدنــى ل يجــوز االنتقــاص منــه فــي عقــد العمــل البحــري ويقــع باطــالُ 

كل شــرط علــى خــالف ذلــك .

مادة )178( 

ــة الســفينة وال  ــق بخدم ــا يتعل ــر رؤســائه فيم ــى البحــار إطاعــة أوام يجــب عل
يجــوز مغادرتهــا إال بــإذن مــن رئيســه ويلتــزم فــي حالــة الخطــر بالعمــل علــى إنقــاذ 
ــة فيهــا .وفــي هــذه  الســفينة و األشــخاص الذيــن يوجــدون عليهــا والشــحنة المنقول
ــل عــن األجــر  ــى أن ال تق ــي عل ــأة عــن العمــل اإلضاف ــح البحــار مكاف ــة يمن الحال

المقابــل للســاعات التــي اســتغرقها هــذا العمــل .

مادة )179 ( 

ــابه  ــفينة لحس ــي الس ــة ف ــة بضاع ــارة شــحن أي ــد البح ــان أو ألح ال يجــوز للرب
الخــاص إال بــإذن مــن المجهــز ويترتــب علــى مخالفــة هــذا الحظــر إلــزام المخالــف 
فضــالُ عــن التعويضــات بدفــع أجــرة نقــل تعــادل أعلــى أجــرة فــي مــكان وزمــان 

الشــحن .

مادة )180( 

1 - يلتــزم المجهــز بــأداء أجــر البحــار فــي الزمــان والمــكان المعينيــن فــي العقــد 
أو الذيــن يقضــي بهمــا ا لعــرف البحــري إذا لــم يتــم تحديدهــا فــي العقــد .

ــة  ــة الدول ــار بعمل ــتحقة للبح ــغ المس ــن المبال ــا م ــور وغيره ــؤدى األج 2 - وت
غيــر أنــه إذا اســتحقت والســفينة خــارج الميــاه اإلقليميــة جــاز أداؤهــا بعملــة أجنبيــة 

بشــرط قبــول البحــار بذلــك كتابــة .

مادة )181( 
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يحــدد أجــر البحــار فــي العقــد وتضــاف إليــه زيــادة قدرهــا أربعــون فــي المائــة 
ــاء وجــود  ــه أثن ــة من ــي المائ ــاء الســفر وعشــرون ف ــه أثن ــق علي ــن األجــر المتف م
ــن . ــن اإلضافيي ــن األجري ــن هذي ــع بي ــي وال يجــوز الجم ــاء أجنب ــي مين الســفينة ف

مادة )182( 

ــدة  ــر م ــة تقصي ــي حال ــه ف ــوز تخفيض ــال يج ــة ف ــاُ بالرحل ــر معين إذا كان األج
الســفر بفعــل المجهــز أو الربــان أمــا إذا نشــأ عــن الفعــل المذكــور إطالــة الســفر أو 
ــى  ــداد المــدة وال يســري هــذا الحكــم األخيــر عل ــه فتــزاد األجــور بنســبة امت تأجيل

ــه .  ــه ناشــئاُ عــن خطئ ــل الســفر أو إطالت ــان إذا كان تأجي الرب

مادة )183( 

1 - إذا كان البحــار معينــاُ بالرحلــة للذهــاب فقــط اســتحق كامــل أجــره إذا توفــي 
بعــد بــدء الســفر .

ــاب معــاُ اســتحق نصــف أجــره إذا  ــة للذهــاب واإلي ــاُ بالرحل 2 - وإذا كان معين
توفــي أثنــاء الذهــاب أو فــي مينــاء الوصــول واســتحق كامــل األجــر إذا توفــي أثنــاء 

اإليــاب .

مادة )184( 

ــي ،  ــره األصل ــع أج ــاوز رب ــلفة ال تج ــى س ــول عل ــار الحص ــوز للبح 1 - يج
وتــدون هــذه الســلفة فــي دفتــر اليوميــة حســب األحــوال ويوقــع البحــار قريــن هــذا 

ــد . القي

2 - ويجــوز أداء الســلفة لزوجــة البحــار وأوالده أو أصولــه أو فروعــه أو 
ــود  ــرط وج ــم بش ــاق عليه ــى اإلنف ــم ويتول ــن يعوله ــخاص الذي ــن األش ــم م غيره
تفويــض منــه ألي منهــم بذلــك وال يجــوز اســترداد الســلفة المذكــورة فــي حالــة إلغاء 
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ــع  ــى إدارة البحــار ويق ــاُ إل ــد ألي ســبب كان شــريطة أال يكــون اإللغــاء راجع العق
ــك . ــى خــالف ذل ــاق عل باطــالُ كل اتف

مادة )185( 

ــة  ــه إال فــي الحــدود المبين ــازل عن ــى أجــر البحــار أو التن ال يجــوز الحجــز عل
فــي قوانيــن العمــل .

مادة )186(

ــه فــي الســفينة دون  ــم الطعــام للبحــار وإقامت ــاء الســفر بتقدي يلتــزم المجهــز أثن
مقابــل ويكــون تنظيــم ذلــك بقــرار مــن الوزيــر .

مادة )178( 

ــرض  ــب بجــرح أو م ــل إذا أصي ــار دون مقاب ــالج البح ــز بع ــزم المجه 1 - يلت
وهــو فــي خدمــة الســفينة .

2 - وإذا كان الجــرح أو المــرض ناشــئاُ عــن العصيــان أو الســكر وغيــر ذلــك 
مــن حــاالت ســوء الســلوك وجــب علــى المجهــز أن يعالــج البحــار ويكــون لــه فــي 

هــذه الحالــة حــق خصــم نفقــات العــالج ممــا يســتحق للبحــار مــن أجــر .

3 - وينقضــي التــزام المجهــز بعــالج البحــار عندمــا يثبــت أن الجــرح أو 
المــرض غيــر قابــل للشــفاء .

مادة )188(

1 - يســتحق البحــار الــذي يصــاب بجــرح أو بمــرض وهــو فــي خدمــة الســفينة 
ــاء  ــد انته ــر بع ــتحقاقه األج ــق باس ــا يتعل ــة وتســري فيم ــاء الرحل ــالُ أثن ــره كام أج

ــة األحــكام الــواردة فــي قوانيــن العمــل . الرحل
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2 - وال يســتحق البحــار أي أجــر إذا كان الجــرح أو المــرض ناشــئاُ عــن 
العصيــان أو الســكر أو غيــر ذلــك مــن أحــوال ســوء الســلوك .

مادة )189( 

1 - إذا توفــي البحــار وهــو فــي خدمــة الســفينة وجــب علــى المجهــز أداء نفقــات 
دفنــه أيــاُ كان ســبب الوفــاة .

2 - وعلــى المجهــز أن يــودع خزانــة اإلدارة البحريــة المختصــة األجــر النقــدي 
وغيــره مــن المبالــغ المســتحقة للبحــار المتوفــى .

مادة )190( 

1 - يلتــزم المجهــز بإعــادة البحــار إلــى الدولــة إذا حــدث أثنــاء الســفر مــا يوجــب 
ــي  ــة ف ــلطة األجنبي ــر الس ــى أم ــاء عل ــزال بن ــفينة إال إذا كان اإلن ــن الس ــه م إنزال

المينــاء الموجــودة بــه الســفينة أو بنــاء علــى اتفــاق بيــن المجهــز والبحــار .

2 - فــإذا تــم تعييــن البحــار فــي أحــد موانــئ الدولــة أعيــد إلــى هــذا المينــاء إال إذا 
اتفــق فــي العقــد علــى أن تكــون اإلعــادة إلــى مينــاء آخــر وإذا تــم التعييــن فــي مينــاء 
أجنبــي أعيــد البحــار حســب اختيــاره إلــى هــذا المينــاء أو إلــى أي مينــاء يعينــه فــي 

الدولــة .

3 - ويعــاد البحــار األجنبــي إلــى المينــاء الــذي تــم تعيينــه فيــه إال إذا نــص العقــد 
علــى إعادتــه إلــى مينــاء آخــر.

4 - ويشمل االلتزام بإعادة البحار نفقات نقله وإطعامه خالل فترة إعادته .

مادة )191( 

ال يلتزم المجهز بإعادة البحار وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين :
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أ  - إذا لم يطالب البحار بهذا الحق خالل أسبوع من تاريخ انتهاء عقده .

ب  - إذا تعاقــد البحــار مجــدداُ مــع نفــس المالــك أو تعاقــد مــع مالــك جديــد أثنــاء 
ســريان العقــد أو خــالل أســبوع مــن تاريــخ انتهائــه .

مادة )192( 

ــات  ــة المختصــة بالتأمين ــدى الجه ــى البحــار ل ــن عل ــن التأمي ــز م ــى المجه يعف
االجتماعيــة إذا حصــل علــى إذن مــن الوزيــر المختــص بإجــراء التأميــن بشــروط 

ــام بأعمــال التأميــن . ــة للقي أفضــل للبحــارة لــدى جهــة أخــرى معتمــدة فــي الدول

مادة )193( 

ــد  ــة امت ــاء الرحل ــدة أثن ــذه الم ــت ه ــددة وانته ــدة مح ــل لم ــد العم ــرم عق إذا أب
العقــد بحكــم القانــون حتــى وصــول الســفينة إلــى أول مينــاء فــي الدولــة فــإذا مــرت 
الســفينة قبــل دخولهــا أحــد موانــئ الدولــة بالمينــاء الــذي يجــب إعــادة البحــار إليــه 

ــاء . ــد العقــد حتــى دخــول الســفينة هــذا المين ــاُ ألحــكام المــادة )190( امت وفق

مادة )194( 

أو األشــخاص  الشــحنة  أو  الســفينة  الدفــاع عــن  البحــار بســبب  توفــي  إذا 
ــة شــهور أمــا إذا  ــه مبلغــاُ يعــادل أجــر ثالث المســافرين فــي الســفينة اســتحق ورثت
كان معينــاُ بالرحلــة اســتحق ورثتــه مبلغــاً يعــادل أجــر الرحلــة وذلــك كلــه فضــالُ 
عــن التعويضــات والمكافــآت التــي يقررهــا القانــون والقوانيــن التــي تحكــم عالقــات 

ــة . ــات االجتماعي ــال والتأمين ــل والعم العم

مادة )195( 

إذا فصــل البحــار أثنــاء الرحلــة وكانــت الســفينة فــي مينــاء أجنبــي فــال يجــوز 
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ــة أو الســلطة البحريــة المحليــة  للربــان إلزامــه بتركهــا إال بــإذن مــن قنصــل الدول
عنــد عــدم وجــوده ويجــب إثبــات قــرار الفصــل وتاريخــه وأســبابه فــي دفتــر البحارة 

وإال اعتبــر الفصــل غيــر مشــروع .

مادة )196(

إذا حالــت قــوة قاهــرة دون البــدء فــي الســفر أو دون مواصلتــه اســتحق البحــار 
المعيــن بالرحلــة أجــرة عــن األيــام التــي قضاهــا فعــالُ فــي خدمــة الســفينة وال يجــوز 
للبحــار فــي هــذه الحالــة المطالبــة بأيــة مكافــأة أو تعويــض ومــع ذلك يشــترك البحار 
فيمــا قــد يحصــل عليــه المالــك أو المجهــز مــن مبالــغ التأميــن أو التعويضــات بالقــدر 

الباقــي لــه مــن أجــره .

مادة )197( 

1 - إذا كان البحــار معينــاُ بالرحلــة وغرقــت الســفينة أو صــودرت أو فقــدت أو 
أصبحــت غيــر صالحــة للمالحــة جــاز للجهــة القضائيــة المختصــة أن تحكــم بإعفــاء 
المجهــز مــن دفــع كل أو بعــض أجــور البحــارة إذا ثبــت أن مــا لحــق الســفينة مــن 
ضــرر نشــأ عــن فعلهــم أو إهمالهــم أو امتناعهــم عــن إنقــاذ الســفينة أو المســافرين 

أو الشــحنة .

2 - ويجــوز للمجهــز فــي الحالــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة إلغــاء عقــد 
العمــل البحــري دون إخطــار ســابق .

3 - وال يجــوز للبحــارة المطالبــة بمكافــأة أو تعويــض إال إذا حصــل المجهــز أو 
المالــك علــى تعويــض عــن الضــرر الــذي أصــاب الســفينة .

مادة )198( 

ــع الدعــاوى الناشــئة عــن  ــذر الشــرعي جمي ــكار وعــدم الع ــد اإلن ال تســمع عن
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ــد . ــخ انقضــاء العق ــد العمــل البحــري بمضــي ســنة مــن تاري عق

الفصل الرابع 

في األمن والنظام والتأديب في السفينة

مادة )199(

ــة وال تســري  ــي الدول ــفينة مســجلة ف ــى كل س ــذا الفصــل عل ــكام ه تســري أح
ــة. ــى الســفن الحربي عل

مادة )200( 

1 - يعاقــب باالحتجــاز مــن يــوم إلــى ثالثيــن يومــاُ أو بغرامــة تتــراوح بيــن أجــر 
يــوم إلــى ثالثيــن يومــاُ أو بهمــا معــاُ كل شــخص مــن أفــراد طاقــم الســفينة يرتكــب 

إحــدى المخالفــات اآلتيــة :

أ  - عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة .

ب  - عدم احترام الرؤساء .

ج  - اإلهمال في خدمة السفينة أو في الحراسة .

د  - المشاجرات على ظهر السفينة .

ه  - إتــالف أدوات الســفينة التــي يــؤدي إتالفهــا إلــى اإلخــالل بســالمتها أو 
إتــالف حمولتهــا .

و  - الغياب عن السفينة دون إذن. 

ز  - حيــازة ســالح بالســفينة دون إذن ســابق مــن الربــان أو حيــازة المخــدرات 
أو المــواد الممنوعــة األخــرى .
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ح  - إدخــال مشــروبات روحيــة خلســة إلــى الســفينة الســتهالكها أو التصــرف 
فيهــا .

ط  - السكر في السفينة .

ي  - كل عمل آخر يكون فيه إخالل بالنظام أو بدمة السفينة .

ك  - التهريب .

ــة االحتجــاز أو الغرامــة المشــار إليهمــا  ــع عقوب ــان مــن توقي 2 - ويجــوز للرب
ــذار . ــى إن فــي الفقــرة الســابقة أن يقــرر إنهــاء خدمــات البحــار دون حاجــة إل

مادة )201(

إذا كان الفعــل أو اإلهمــال المنســوب إلــى البحــار يكــون جريمــة وفقــاُ ألحــكام 
التشــريعات النافــذة فــي الدولــة .وجــب علــى الربــان أن يســلم البحــار إلــى ســلطاتها 

المختصــة .

مادة )202(

كل شــخص بالســفينة مــن غيــر أفــراد طاقمهــا يرفــض االمتثــال للتدابيــر التــي 
يأمــر بهــا الربــان أو يخالــف أمــراُ لحــد ضباطهــا أو يحــدث اضطرابــاُ بالســفينة أو 
يتلــف أدواتهــا التــي ال يــؤدي إتالفهــا إلــى اإلخــالل بســالمتها يعاقــب بالحجــز فــي 
حجرتــه مــن يــوم إلــى ســبعة أيــام إذا كان مــن المســافرين بالحجــرات وبالحرمــان 
مــن الصعــود إلــى ظهــر الســفينة أكثــر مــن ســاعتين فــي اليــوم إذا كان مــن 

ــن . المســافرين اآلخري

مادة )202(

ــه  ــاُ يســمع في ــع أي جــزاء أن يجــري تحقيق ــل توقي ــان قب ــى الرب 1 - يجــب عل
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أقــوال صاحــب الشــأن عــن األعمــال المنســوبة إليــه وأقــوال شــهود اإلثبــات والنفــي 
وأن يحــرر محضــراُ بأقوالهــم وللربــان أن يقــرر وقــف المخالــف عــن العمــل 

ــق . ــن اســتكمال التحقي بالســفينة لحي

ــر  ــي دفت ــا ف ــع عنه ــي توق ــزاءات الت ــع والج ــي تق ــات الت ــت المخالف 2 - وتثب
ــابقة إال إذا  ــادة الس ــي الم ــه ف ــار إلي ــع جــزاء الحجــز المش ــفينة وال يوق ــة الس يومي
كانــت الســفينة فــي عــرض البحــر أو فــي أحــد الموانــئ التــي تمــر بهــا وينتهــي هــذا 

ــاء تســجلها . ــى مين ــة أو وصــول الســفينة إل ــد انتهــاء الرحل الحجــز حتمــاُ عن

مادة )204( 

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تــزد علــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تجــاوز أجــر ثالثــة 
أشــهر أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن أي فــرد مــن طاقــم الســفينة يرتكــب أحــد األفعــال 

اآلتيــة :

ــه فــي الســفينة بــال عــذر مقبــول قبــل أن يحــل  أ  - تــرك المــكان المخصــص ل
ــه خلفــه . محل

ب  - التغيــب عــن الســفينة إذا كان مكلفــاُ بعمــل عنــد الدفــة أو فــي محــل أرصــاد 
أو مركــز منــاورة أو حراســة .

ج  - عــدم الوجــود فــي الســفينة دون عــذر مقبــول فــي الوقــت المحــدد التخــاذ 
ــاء التســجيل . ــاء غيــر مين إجــراءات اإلبحــار مــن أي مين

د  - رفــض اإلذعــان ألمــر صــدر إليــه فيمــا يتعلــق بســير العمــل فــي الســفينة 
ــى النظــام فيهــا . والمحافظــة عل

ه  - القيام بأعمال متكررة تنطوي على العصيان .
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مادة )205(

تكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تجــاوز ســنة إذا ارتكبــت إحــدى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة مــن أكثــر مــن ثالثــة أشــخاص وبعــد اتفــاق 

ــم . ــا بينه ســابق فيم

مادة )206(

1 - يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تجــاوز ثالثــة 
آالف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن تعــدى علــى ربــان الســفينة أو أحــد 

ضباطهــا أثنــاء تأديــة أعمالــه أو قاومــه بالقــوة .

2 - وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة وغرامــة ال تجــاوز خمســة 
آالف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا حدثــت جــروح بســبب التعــدي أو 

ــة . المقاوم

مادة )207( 

ــاط  ــد ضب ــن أح ــابقة م ــاد الس ــي الم ــا ف ــة المنصــوص عليه ــت الجريم إذا وقع
ــة .  ــت العقوب ــا ضوعف ــريكاُ فيه ــفينة أو كان ش الس

مادة )208(

كل من تآمر ضد سالمة الربان أو حريته أو سلطته يعاقب بالسجن المؤقت .

مادة )209(

1 - كل مــن أغــرق الســفينة أو أحرقهــا أو الحــق بهــا تلفــاُ جســيماُ يهــدد األرواح 
أو قــام بعمــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ذلــك يعاقــب بالســجن المؤبــد.
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2 - وتكــون العقوبــة اإلعــدام إذا نشــأ عــن الفعــل المذكــور مــوت شــخص مــع 
عــدم اإلخــالل بأحــكام القصــاص والديــة .

مادة )210( 

ــى الســفينة  يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن اســتولى أو حــاول االســتيالء عل
ــر مشــروعة . ــة غي بطريق

مادة )211( 

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تجــاوز أجــر ثالثــة 
ــط أو أي شــخص آخــر ذي  ــان أو ضاب ــن كل رب ــن العقوبتي أشــهر أو بإحــدى هاتي
ســلطة فــي الســفينة يكــون قــد أمــر بشــيء أو أذن أو تســامح فــي شــيء فيــه إســاءة 
الســتعمال ســلطته أو يكــون قــد اســتعمل القــوة أو جعلهــا أو تركهــا تســتعمل نحــو 

شــخص مســافر علــى الســفينة .

مادة )212( 

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى شــهر وبغرامــة ال تجــاوز أجــر شــهر واحــد 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ربــان الســفينة إذا تــرك أحــد البحــارة مريضــاُ أو 
ــه وســائل العــالج المناســبة أو الترحيــل أ,أمــره بمغــادرة  جريحــاُ دون أن يحقــق ل

ــاء أجنبــي دون ســبب مبــرر . الســفينة فــي مين

مادة )213( 

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تجــاوز أجــر ثالثــة 
ــرورة  ــة الض ــر حال ــي غي ــرك ف ــان ت ــن كل رب ــن العقوبتي ــدى هاتي ــهر أو بإح أش
الســفينة فــي المينــاء وهــي معرضــة للخطــر فــإذا كانــت الســفينة فــي عــرض البحــر 

عوقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين .
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مادة )214(

كل مــن تســلل إلــى ســفينة بقصــد الســفر بهــا دون أن يقــوم بــأداء أجــر الســفر 
ــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة  ــان الســفينة أو مندوب ــة رب ــى موافق ودون أن يحصــل عل
ال تزيــد علــى شــهر أو بغرامــة ال تجــاوز ضعــف أجــرة الســفر إلــى الوجهــة التــي 

كان يقصدهــا .

مادة )215( 

تســتخدم المبالــغ المتحصلــة كغرامــة لدفــع أي تعويــض يســتحق نتيجــة الفعــل 
المعاقــب عليــه ويــؤول مــا بقــي منــه إلــى إدارة التفتيــش البحــري .
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الفصل األول إيجار السفينة 

الفرع األول 

أحكام عامة 

مادة )216(

ــأن يضــع تحــت  ــر أجــر ب ــزم المؤجــر نظي ــد بمقتضــاه يلت ــفينة عق ــار الس إيج
تصــرف المســتأجر ســفينة أو جــزءاُ منهــا لمــدة محــددة أو للقيــام برحلــة أو رحــالت 

معينــة .

مادة )217( 

تطبــق أحــكام هــذا الفصــل إذا لــم يتفــق الطرفــان علــى خالفهــا ، ومــع ذلــك ال 
يجــوز االتفــاق علــى شــرط يكــون منافياُلطبيعــة عقــد إيجــار الســفينة.

مادة )218(

يثبت إيجار السفينة بمحرر يسمى مشارطة اإليجار .

مادة )219( 

ــك مــع عــدم اإلخــالل  ــون جنســيتها وذل ــد إيجــار الســفينة قان ــى عق يســري عل
ــام . ــام الع ــكام الشــريعة اإلســالمية أو النظ بأح

مادة )220( 

ال يترتــب علــى بيــع الســفينة عقــد إيجارهــا ومــع ذلــك يجــوز للمشــتري طلــب 
ــي  ــن ف ــم يك ــار ول ــد اإليج ــع بعق ــت البي ــاُ وق ــن عالم ــم يك ــه ل ــت أن ــاء إذا أثب اإلنه

ــه . ــم ب ــدوره أن يعل مق
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مادة )221(

1 - يجــوز للمســتأجر تأجيــر الســفينة مــن الباطــن مــا لــم يوجــد شــرط بخــالف 
ــل المؤجــر عــن  ــي مســؤوالُ قب ــتأجر األصل ــى المس ــة يبق ــذه الحال ــي ه ــك ، وف ذل

ــد . االلتزامــات الناشــئة عــن العق

2 - وال تنشــأ عــن اإليجــار مــن الباطــن عالقــة مباشــرة بيــن المؤجــر األصلــي 
والمســتأجر مــن الباطــن ، ومــع ذلــك يجــوز للمؤجــر الحجــز علــى هــذا المســتأجر 

بمــا يجــاوز مــا هــو مســتحق عليــه للمســتأجر األصلــي .

مادة )222( 

ال يجــوز للمؤجــر أن يحبــس البضائــع فــي الســفينة بســبب عــدم اســتيفاء أجرتهــا 
عنــد الوصــول بــل يجــوز أن يطلــب مــن المحكمــة المدنيــة المختصــة إيداعهــا لــدى 
الغيــر لحيــن دفــع األجــرة المســتحقة وأن يطلــب منهــا بيعهــا أو بيــع جــزء منهــا مــا 

لــم تقــدم لــه كفالــة بالدفــع .

مادة )223( 

1 - للمؤجــر امتيــاز علــى البضائــع المشــحونة فــي الســفينة ويضمــن االمتيــاز 
أجــرة الســفينة وملحقاتهــا ويســتمر االمتيــاز لمــدة خمســة عشــر يومــاُ بعــد تســليم 

البضائــع مــا لــم يكــن قــد ترتــب عليهــا حــق عينــي للغيــر حســن النيــة .

2 - ويبقى االمتياز قائماُ ولو اختلطت البضائع بأخرى من نوعها .

مادة )224(

ال تسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعي :

أ  - الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد إيجــار الســفينة بمضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء 
العقــد .
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ب  - دعــاوى اســترداد مــا دفــع بغيــر وجــه حــق بعــد مضــي ســنة ابتــداء مــن 
اليــوم الــذي يعلــم فيــه المســترد بحقــه فــي االســترداد 

الفرع الثاني 

تأجير السفينة بالرحلة 

مادة )225(

تأجيــر الســفينة بالرحلــة عقــد يلتــزم المؤجــر بمقتضــاه بوضــع ســفينة معينــة أو 
جــزء منهــا تحــت تصــرف المســتأجر للقيــام برحلــة أو عــدة رحــالت معينــة .

مادة )226( 

يذكر في مشارطة تأجير السفينة بالرحلة البيانات التالية بوجه خاص :

أ  - اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما . 

ب  - اســم الســفينة وجنســيتها وحمولتهــا الصافيــة ومــا إذا كان اإليجــار شــامالُ 
للســفينة أو لجــزء منهــا .

ج  - اسم الربان .

د  - نوع الحمولة إن كانت معينة أو البيانات الكافية لتعيينها .

ه  - المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ .

و  - مقدار األجرة وطريقة حسابها .

ز  - بيان الرحلة أو الرحالت المتفق على القيام بها .

مادة )227( 
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ــكان  ــان والم ــي الزم ــتأجر ف ــرف المس ــت تص ــع تح ــأن يض ــر ب ــزم المؤج يلت
ــزم  ــة صالحــة للمالحــة ومجهــزة بمــا يل ــي حال ــة ف ــق عليهمــا الســفينة المعين المتف
لتنفيــذ الرحلــة أو الرحــالت المنصــوص عليهــا فــي عقــد اإليجــار كمــا يلتــزم بإبقــاء 

ــة أو الرحــالت موضــوع االتفــاق . ــة طــوال الرحل الســفينة فــي هــذه الحال

مادة )228( 

ــي يتســلمها  ــع الت ــب البضائ ــذي يصي ــون المؤجــر مســئوالُ عــن الضــرر ال يك
الربــان علــى ظهــر الســفينة المبينــة فــي مشــارطة اإليجــار مــا لــم يثبــت أنــه قــام 
ــأ عــن  ــم ينش ــابقة أو أن الضــرر ل ــادة الس ــي الم ــا ف ــار إليه ــه المش ــذ التزامات بتنفي

ــا . ــي تنفيذه ــر ف تقصي

مادة )229( 

يحتفظ المؤجر باإلدارة المالحية وباإلدارة التجارية للسفينة .

مادة )230( 

ــحن  ــم يش ــإذا ل ــق ، ف ــع المتف ــة البضائ ــحن كمي ــوم بش ــتأجر أن يق ــى المس عل
المســتأجر كل البضائــع المتفــق عليهــا التــزم مــع ذلــك بدفــع األجــرة كاملــة .

مادة )231( 

1 - يلتــزم المســتأجر بشــحن البضائــع وتفريغهــا فــي المهلــة المتفــق عليهــا فــإذا 
لــم يتفــق الطرفــان علــى هــذه المهلــة وجــب الرجــوع إلــى مــا يقضــي بــه العــرف .

2 - وإذا لــم يتــم الشــحن أو التفريــغ فــي المهلــة األصليــة التــي يحددهــا االتفــاق 
ــر  ــتحق المؤج ــة ويس ــة األصلي ــاوز المهل ــة ال تج ــة إضافي ــرت مهل ــرف س أو الع
ــر حاجــة ألي إجــراء  ــك بغي ــاق أو العــرف وذل ــاُ يحــدده االتف عنهــا تعويضــاُ يومي

يتخــذه المؤجــر .
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3 - وإذا لــم يتــم الشــحن أو التفريــغ خــالل المهلــة اإلضافيــة المذكــورة ســرت 
ــى ويســتحق المؤجــر عنهــا تعويضــاُ  ــة األول ــة ال تجــاوز المهل ــة ثاني ــة إضافي مهل
يوميــاُ يعــادل التعويــض اليومــي المقــرر للمهلــة اإلضافيــة األولــى زائــداُ النصــف 

وذلــك دون إخــالل بمــا قــد يســتحق مــن تعويضــات أخــرى .

4 - ويعتبــر التعويــض اليومــي المســتحق عــن المهــل اإلضافيــة مــن ملحقــات 
األجــرة وتســري عليــه أحكامهــا .

مادة )232( 

1 - تبــدأ المهلــة األصليــة للشــحن والتفريــغ مــن اليــوم الــذي يلــي تبليــغ الربــان 
ذوي الشــأن اســتعداد الســفينة لشــحن البضائــع أو تفريغهــا .

2 - وإذا تــم الشــحن قبــل انتهــاء المهلــة المحــددة لــه فــال تضــاف األيــام الباقيــة 
منهــا إلــى مهلــة التفريــغ مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك . يجــوز االتفــاق علــى منــح 

المســتأجر مكافــأة عــن اإلســراع فــي إنجــاز الشــحن أو التفريــغ .

3 - وال تحســب فــي المهلــة األصليــة أيــام العطلــة الرســمية أو أيــام العطلــة التــي 
يقضــي بهــا العــرف مــا لــم تكــن قــد قضيــت فعــالُ فــي الشــحن أو فــي التفريــغ ويقــف 

ســريان المهلــة فــي حالــة القــوة القاهرة .

4 - أمــا المهلــة اإلضافيــة فتحســب فيهــا أيــام العطــل وال يقــف ســريانها بســبب 
القــوة القاهــرة ومــع ذلــك يجــوز الحكــم بتخفيــض التعويــض عــن المهلــة اإلضافيــة 

األولــى فــي حالــة اســتمرار المانــع .

مادة )233( 

ــحونة  ــع المش ــزال البضائ ــي إن ــق ف ــغ الح ــة التفري ــاء مهل ــد انقض ــان عن للرب
علــى نفقــة المســتأجر ومســئوليته وفــي هــذه الحالــة يلتــزم الربــان باتخــاذ التدابيــر 

ــع . ــى البضائ ــة للمحافظــة عل الالزم
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مادة )234(

ال يجــوز للمؤجــر أن يشــحن فــي الســفينة أو فــي الجــزء المؤجــر منهــا بضائــع 
ــحونة  ــع المش ــرة البضائ ــت أج ــه ،وإال كان ــتأجر دون إذن من ــة بالمس ــر خاص غي
بــدون إذن مــن حــق المســتأجر الــذي لــه أيضــاُ المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر 

ــه مقتــض . إن كان ل

مادة )235(

ــع  ــفينة أو البضائ ــق بالس ــي تلح ــرار الت ــن األض ــئوال ع ــتأجر مس ــون المس يك
المشــحونة فيهــا إذا كانــت هــذه األضــرار ناشــئة عــن خطــأ المســتأجر أو تابعيــه أو 

مــن ينــوب عنــه أو كانــت ناشــئة عــن عيــب فــي بضائعــه

مادة )236( 

ينتهــي عقــد تأجيــر الســفينة بالرحلــة دون تعويــض ألحــد الطرفيــن علــى اآلخــر 
إذا طــرأت قــوة قاهــرة تجعــل تنفيــذ الرحلــة مســتحيالُ .

مادة )237( 

يبقــى عقــد تأجيــر الســفينة بالرحلــة نافــذاُ دون تعويــض أو زيــادة فــي األجــرة 
إذا طــرأت قــوة قاهــرة تحــول مؤقتــاُ دون ســفر الســفينة أو اســتمرار الســفر خــالل 

الرحلــة .

مادة )238( 

يجــوز للمســتأجر فســخ العقــد قبــل البــدء فــي شــحن البضائــع ، ويلتــزم فــي هــذه 
الحالــة بتعويــض للمؤجــر عــن الضــرر الــذي لحقــه بشــرط أال يجــاوز التعويــض 

مقــدار األجــرة المتفــق عليهــا .
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مادة )239(

إذا بــدأ الســفر ثــم اســتحال االســتمرار فيــه بســبب غيــر راجــع إلــى المؤجــر أو 
تابعيــه فــال يلتــزم المســتأجر إال بدفــع أجــرة مــا تــم مــن الســفر .

مادة )240( 

إذا تعــذر علــى الســفينة الوصــول إلــى المينــاء المعيــن لتفريــغ البضائــع ، وجــب 
علــى الربــان أن ينفــذ التعليمــات الصــادرة إليــه والمتفــق عليهــا بيــن المؤجــر 
ــرب  ــى أق ــه أن يتوجــه إل ــه تعليمــات وجــب علي ــم تصــدر إلي ــإذا ل والمســتأجر ، ف
مينــاء مــن المينــاء المعيــن لتفريــغ البضائــع يمكــن تفريغهــا فيــه ، وفــي هــذه الحالــة 
ــه إال إذا كان  ــق علي ــاء المتف ــى المين ــع إل ــل البضائ ــف نق ــل المؤجــر مصاري يتحم
تعــذر الوصــول إلــى هــذا المينــاء ناشــئاُ عــن قــوة قاهــرة فيتحمــل المســتأجر هــذه 

ــف . المصاري

مادة )241( 

يجــوز للمســتأجر تفريــغ بضائعــه علــى نفقتــه أثنــاء الســفر علــى أن يدفــع 
ــالُ . ــا قب ــق عليه ــرة المتف األج

مادة )242( 

ــى كان  ــفينة مت ــي الس ــحونة ف ــع المش ــرة إذا هلكــت البضائ ــتحق األج 1 - تس
ــة :  ــباب اآلتي ــد األس ــن أح ــئاُ ع ــالك ناش اله

أ  - خطأ المستأجر أو تابعيه .

ب  - طبيعة البضاعة أو عيب فيها .

ج  - اضطرار الربان لبيع البضاعة أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها .
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د  - إذا أمــر الربــان بإتــالف البضاعــة لخطورتهــا أو ضررهــا أو خطــر نقلهــا 
ولــم يكــن المؤجــر يعلــم بذلــك عنــد وضعهــا فــي الســفينة .

ــبب ال  ــفر بس ــاء الس ــت أثن ــات ونفق ــحونة حيوان ــة المش ــت البضاع ه  - إذا كان
ــه . ــر أو تابعي ــأ المؤج ــى خط ــع إل يرج

و  - إذا قــرر الربــان إلقــاء البضاعــة فــي البحــر إلنقــاذ الســفينة أو الشــحنة وذلــك 
مــع مراعــاة أحــكام الخســائر البحريــة .

2 - وال تســتحق األجــرة إذا هلكــت البضائــع المشــحونة فــي الســفينة لســبب آخــر 
غيــر مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابقة إال اشــترط اســتحقاق األجــرة فــي 

ــع األحوال . جمي

مادة )243( 

ال تبــرأ ذمــة المســتأجر مــن دفــع األجــرة بتــرك البضائــع ولــو تلفــت أو نقصــت 
كميتهــا أو قيمتهــا أثنــاء الســفر .

الفرع الثالث 

التأجير الزمني للسفينة 

مادة )244(

1 - التأجيــر الزمنــي للســفينة عقــد بمقتضــاه يلتــزم المؤجــر بــأن يضــع ســفينة 
مجهــزة تحــت تصــرف المســتأجر لمــدة معينــة .

2 - وتتضمن مشارطة اإليجار على وجه خاص البينات اآلتية :

أ  - اســم الســفينة المؤجــرة وجنســيتها وحمولتهــا وغيرهــا مــن األوصــاف 
الالزمــة لتعيينهــا .
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ب  - اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما .

ج  - مقدار األجرة أو طريقة حسابها .

د  - مدة اإليجار .

مادة )245( 

ــكان  ــان والم ــي الزم ــتأجر ف ــأن يضــع تحــت بتصــرف المس ــزم المؤجــر ب يلت
ــزم  ــة صالحــة للمالحــة ومجهــزة بمــا يل ــي حال ــة ف ــق عليهمــا الســفينة المعين المتف
لتنفيــذ العمليــات المنصــوص عليهــا فــي عقــد اإليجــار ، كمــا يلتــزم بإبقــاء الســفينة 

فــي هــذه الحالــة طــوال مــدة العقــد .

مادة)246(

1 - يحتفــظ المؤجــر بــاإلدارة المالحيــة للســفينة ويتولــى تجهيــز الســفينة 
وصيانتهــا وتعييــن البحــارة وإطعامهــم ودفــع أجورهــم 

2 - ويجوز االتفاق على نقل اإلدارة المالحية إلى المستأجر .

ــن  ــئوالُ ع ــتأجر كان مس ــى المس ــفينة إل ــة للس ــت اإلدارة المالحي 3 - وإذا انتقل
هــالك الســفينة والخســائر المشــتركة إال إذا أثبــت أن الهــالك ناشــئ عــن خطــر مــن 
أخطــار المالحــة أو عــن خطــأ المؤجــر ، فــإذا لــم تنتقــل اإلدارة المالحيــة للســفينة 
إلــى المســتأجر كان المؤجــر مســئوالُ عــن هــالك كالســفينة مــا لــم يثبــت أن الهــالك 

ناشــئ عــن خطــأ المســتأجر .

مادة )247( 

1 - تكــون للمســتأجر اإلدارة التجاريــة للســفينة ويتحمــل نفقاتهــا وبخاصــة 
تزويــد الســفينة بالوقــود والزيــوت والشــحوم والمــاء العــذب ودفــع رســوم الموانــئ 
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واإلرشــاد والقطــر وغيرهــا مــن المصروفــات التــي يقتضيهــا االســتغالل التجــاري 
للســفينة .

2 - ويجــب علــى الربــان أن يتبــع التعليمــات التــي يعطيهــا المســتأجر فــي 
كل مــا يتعلــق باالســتغالل التجــاري للســفينة فــي الحــدود المنصــوص عليهــا فــي 

ــارطة  المش

مادة )248( 

ــب البضاعــة إذا كان ناشــئاُ عــن  ــذي يصي 1 - يســأل المؤجــر عــن الضــرر ال
ــه . ــذ التزامات تقصيــره فــي تنفي

2 - ويســأل المســتأجر عــن األضــرار الناشــئة عــن االســتغالل التجاري للســفينة 
مــع مراعــاة االســتهالك الناشــئ عــن االســتعمال العادي .

مادة )249( 

1 - تســري األجــرة مــن اليــوم الــذي توضــع فيــه الســفينة تحــت تصــرف 
ــبب  ــت بس ــفينة أو توقف ــت الس ــرة إذا هلك ــك ال تســتحق األج ــع ذل ــتأجر ، وم المس
القــوة القاهــرة أو فعــل المؤجــر وال يجــوز االتفــاق علــى دفعهــا فــي جميــع األحــوال 

.

2 - وإذا انقطعــت أخبــار الســفينة ثــم ثبــت أنهــا هلكــت اســتحقت األجــرة كاملــة 
إلــى تاريــخ آخــر خبــر عنهــا .

مادة )250(

يســترد المؤجــر حقــه فــي التصــرف فــي الســفينة إذا لــم يســتوف األجــرة 
المســتحقة لــه خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ إخطــار المســتأجر كتابــة ، ومــع ذلــك 
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يلتــزم المؤجــر بنقــل البضائــع المشــحونة إلــى مينــاء الوصــول مقابــل أجــرة المثــل 
ــة بالتعويــض . ــي المطالب ــه ف ومــع عــدم اإلخــالل بحق

مادة )251(

1 - يلتــزم المســتأجر عنــد انتهــاء مــدة اإليجــار بــرد الســفينة إلــى المينــاء الــذي 
وضعــت فيــه تحــت تصرفــه .

2 - وإذا انقضــت مــدة اإليجــار أثنــاء الســفر امتــد العقــد بحكــم القانــون إلــى نهاية 
الرحلــة واســتحق المؤجــر األجــرة المتفــق عليهــا فــي العقد عــن األيــام الزائدة .

3 - وال تخفض األجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة اإليجار .

الفرع الرابع

تأجير السفينة غير مجهزة 

مادة)252( 

ــأن  ــر أجــر ب ــزم بمقتضــاه المؤجــر نظي ــد يل ــزة عق ــر مجه ــر الســفينة غي تأجي
يضــع تحــت تصــرف المســتأجر لمــدة محــددة ســفينة معينــة بــدون طاقــم وبــدون أي 

تجهيــز مــادي أو بتجهيــز غيــر تــام .

مادة )253( 

1 - يلتــزم المؤجــر بــأن يضــع الســفينة المعينــة تخــت تصــرف المســتأجر فــي 
الزمــان والمــكان المتفــق عليهمــا فــي حالــة صالحــة للمالحــة وللخدمــة المخصصــة 

لهــا ،كمــا يلتــزم بإصــالح األضــرار التــي تنشــأ عــن عيــب خــاص فــي الســفينة .

2 - وإذا توقفــت الســفينة عــن الســفر بســبب عيــب خــاص فيهــا لمــدة ال تجــاوز 
أربعــاُ وعشــرين ســاعة فــال تســتحق األجــرة طــوال مــدة التوقــف . 
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مادة )254(

1 - يلتــزم المســتأجر باســتعمال الســفينة فــي الغــرض المتفــق غليــه وفقــاُ 
لخصائصهــا الفنيــة الثابتــة فــي ترخيــص المالحــة .

ــة الســفينة واإلصالحــات  ــات صيان ــق المســتأجر مصروف ــى عات ــع عل 2 - وتق
غيــر المنصــوص عليــه فــي المــادة الســابقة .

ــم  ــم وإطعامه ــع أجوره ــارة ودف ــفينة بالبح ــد الس ــتأجر بتزوي ــزم المس 3 - ويلت
ــفينة . ــتغالل الس ــا اس ــي يقتضيه ــات الت ــع المصروف ــل جمي ويتحم

ــة التــي كانــت  ــد بالحال ــة العق 4 - كمــا يلتــزم المســتأجر بــرد الســفينة فــي نهاي
ــادي ،  ــع مراعــاة االســتهالك الناشــئ عــن االســتعمال الع ــت التســليم م ــا وق عليه

ــه . ــاء تســليم الســفينة إلي ــرد فــي مين ويكــون ال

ــزم  ــى المســتأجر الت ــي رد الســفينة بســبب راجــع إل ــر ف ــة التأخي ــي حال 5 - وف
بــأداء ضعــف األجــرة عــن مــدة التأخيــر مــا لــم يثبــت المؤجــر أن الضــرر يجــاوز 

هــذا التعويــض .

مادة )255( 

ــى اســتغالل  ــى المؤجــر بســبب يرجــع إل ــر عل يضمــن المســتأجر رجــوع الغي
الســفينة .
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الفصل الثاني 

عقد النقل البحري 

مادة )256(

1 - عقــد النقــل البحــري بمقتضــاه يتعهــد الناقــل بــأن ينقــل بضاعــة مــن مينــاء 
إلــى آخــر مقابــل أجــر يلتــزم بــه الشــاحن .

2 - وتنطبــق أحــكام هــذا ا لفصــل ابتــداء مــن تســلم الناقــل أو نائبــه للبضاعــة 
ــه . ــل إلي ــى المرس ــليمها إل ــن تس إلىحي

مادة )257(

1 - يثبــت عقــد النقــل البحــري بســند الشــحن ، وعلــى الناقــل أو نائبــه أن يصــدر 
ســند الشــحن بنــاء علــى طلــب الشــاحن 

2 - ويجب أن يذكر في سمد الشحن ما يأتي :

أ  - اسم وموطن كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه .

ب  - تعيين البضائع المسلمة إلى الناقل وتاريخ تسليمها .

ج  - ميناء القيام وميناء الوصول .

د  - اسم السفينة وجنسيتها .

ه  - مقدار أجرة النقل وكيفية حسابها .

و  - مكان إصدار السند وتاريخه .

ز  - عدد النسخ التي حررت من السند .

ح  - توقيع الربان والشاحن .
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مادة )258( 

يجــب أن يشــتمل تعييــن البضائــع المســلمة إلــى الناقــل فــي ســند الشــحن علــى 
مــا يأتــي :

أ - العالمــات الرئيســية الالزمــة للتحقــق مــن نــوع البضائــع وذلــك طبقــاُ للبيانات 
التــي يقدمهــا الشــاحن كتابــة قبل الشــحن . 

ويجــب أن تكــون هــذه العالمــات كافيــة لتعييــن البضائــع وموضوعــة بطريقــة 
تجعــل قراءتهــا ميســورة حتــى نهايــة الســفر. 

ت  - عــدد الطــرود أو القطــع أو الكميــة او الــوزن حســب األحــوال طبقــاُ للبيانات 
التــي يقدمهــا الشــاحن كتابــة قبل الشــحن .

ج  - الحالة الظاهرة لبضائع .

مادة )259( 

1 - للناقــل أو مــن ينــوب عنــه إبــداء تحفظــات علــى قيــد بيانــات الشــاحن 
المتعلقــة بعالمــات البضائــع وعددهــا أو كميتهــا أو وزنهــا إذا كانــت لديــه أســباب 

ــا . ــق منه ــة للتحق ــائل العادي ــه الوس ــر لدي ــم تتوف ــا أو ل ــي صحته ــة للشــك ف جدي

2 - ويجــب ذكــر أســباب التحفــظ علــى قيــد البيانــات فــي ســند الشــحن واألســس 
التــي اســتند إليهــا فــي ذلــك 

3 - وللشاحن أو من تسلم البضائع إثبات صحة هذه البيانات .

4 - ويكــون الشــاحن مســئوالُ قبــل الناقــل عــن عــدم صحــة البيانــات التــي قدمهــا 
ــع والتــي دونــت فــي ســند الشــحن ، وال يجــوز للناقــل التمســك بعــدم  عــن البضائ
صحــة البيانــات المذكــورة فــي ســند الشــحن قبــل أي شــخص آخــر غيــر الشــاحن .
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مادة )260( 

كل خطــاب ضمــان أو اتفــاق يضمــن بمقتضــاه الشــاحن تعويــض الناقــل عــن 
األضــرار التــي تنتــج عــن إصــدار ســند شــحن خــال مــن أي تحفظــات ال يحتــج بــه 

علــى الغيــر ، ومــع ذلــك فللغيــر أن يتمســك باالتفــاق المذكــور قبــل الشــاحن .

مادة )261( 

ــي  ــحنها ف ــل ش ــع قب ــليم البضائ ــاحن إيصــاالُ بتس ــل أن يعطــي الش ــوز للناق يج
الســفينة ويســتبدل ســند الشــحن بهــذا اإليصــال بنــاء علــى طلــب الشــاحن بعــد وضــع 
البضائــع فــي الســفينة ويكــون لإيصــال الحجيــة المقــررة لســند الشــحن إذا اشــتمل 
ــه بكلمــة  ــي المــادة )257( وكان مؤشــرا علي ــات المنصــوص عليهــا ف ــى البيان عل

)مشــحون ( .

مادة )262( 

ــى الشــاحن  ــن تســلم إحداهمــا إل 1 - يحــرر ســند الشــحن مــن نســختين أصليتي
وتبقــى األخــرى لــدى الناقــل ويذكــر فيهــا أنهــا غيــر قابلــة للتــداول ، ويوقع الشــاحن 
أ و مــن ينــوب عنــه النســخة األصليــة المحفوظــة لــدى الناقــل ويوقــع الناقــل أو مــن 
ــا  ــخة حائزه ــذه النس ــى ه ــاحن وتعط ــلمة للش ــة المس ــخة األصلي ــه النس ــوب عن ين

الشــرعي الحــق فــي تســلم البضائــع والتصــرف فيهــا .

2 - ويجــوز أن تحــرر مــن النســخة األصليــة المســلمة إلــى الشــاحن عــدة نســخ 
مماثلــة ويجــب أن تكــون كل نســخة منهــا مرقمــة ,ان يذكــر فيهــا عــدد النســخ التــي 
ــا  ــتعمال إحداه ــب علىاس ــرى ويترت ــخ األخ ــام النس ــخة مق ــوم كل نس ــررت وتق ح

اعتبــار النســخ األخــرى ملغــاة فــي مواجهــة الناقــل .
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مادة )263( 

1 - إذا وجــد اختــالف بيــن نســخة الشــحن الموقعــة مــن الشــاحن أومــن ينــوب 
عنــه والنســخة الموقعــة مــن الناقــل أو مــن ينــوب عنــه فتعتمــد كل نســخة أصليــة 

تجــاه موقعهــا . 

ــدت  ــند الشــحن اعتم ــن س ــفينة وبي ــن مشــارطة الس ــالف بي ــد اخت 2 - وإذا وج
مشــارطة اإليجــار فــي عالقــات المؤجــر مــع المســتأجر أمــا فــي عالقات المســتأجر 
ــى  ــة عل ــم يتضمــن صراحــة اإلحال مــع الشــاحن فيعتمــد ســند الشــحن وحــده مــا ل

مشــارطة اإليجــار .

مادة )264(

1 - يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو ألمره أو لحامله .

ــة  ــاع اإلجــراءات القانوني ــازل عــن ســند الشــحن االســمي باتب 2 - وجــوز التن
ــة الحــق . ــذة فــي شــأن حوال الناف

3 - ويكون سند الشحن المحرر لأمر قابالُ للتداول بالتظهير 

4 - ويتــداول ســند الشــحن المحــرر للحامــل بالتســليم ويســري هــذا الحكــم علــى 
ســند الشــحن المحــرر لأمــر والمظهــر علــى بيــاض .

5 - وفــي حالــة تــداول ســند الشــحن المحــرر لأمــر يجــوز االتفــاق علــى قصــر 
الضمــان علــى وجــود البضائــع وصحــة عقــد النقــل وقــت التظهيــر .

6 - ويجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه أو تداوله . 
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مادة )265( 

1 - إذا وجــد ربــان الســفينة قبــل الســفر بضائــع غيــر مذكــورة فــي ســند الشــحن 
أو كان البيــان المتعلــق بهــا مخالفــاُ للحقيقــة جــاز لــه إخراجهــا مــن الســفينة في مكان 
الشــحن أو إبقاؤهــا فيهــا مــع اســتيفاء أجــرة تعــادل أعلــى أجــرة تدفــع لبضائــع مــن 

نوعهــا بالمــكان المذكــور وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بمــا قــد يســتحق مــن تعويــض .

2 - وإذا اكتشــفت البضائــع المكــورة أثنــاء الســفر جــاز للربــان أن يأمــر بإلقائهــا 
فــي البحــر إذا كان مــن شــأنها إحــداث ضــرر للســفينة أو للبضائــع المشــحونة فيهــا 
أو إذا كان نقلهــا يســتلزم دفــع غرامــات أو أداء مصاريــف تربــو علــى قيمتهــا أو إذا 

ُ كان بيعهــا أو تصديرهــا ممنوعــاُ قانونــا

مادة )266(

1 - يعتبــر ســند الشــحن حجــة فــي إثبــات البيانــات التــي يشــتمل عليهــا وذلــك 
فيمــا بيــن الناقــل والشــاحن وبالنســبة للغيــر .

ــند  ــا ورد بس ــس م ــات عك ــل والشــاحن إثب ــن الناق ــة بي ــي العالق 2 - ويجــوز ف
الشــحن .أمــا بالنســبة للغيــر حســن النيــة فــال يجــوز للناقــل إثبــات عكــس مــا جــاء 
بالســند وإنمــا يجــوز ذلــك للغيــر ويعتبــر المرســل إليــه الــذي صــدر الســند باســمه أو 

ألمــره مــن الغيــر فــي حكــم هــذه المــادة إال إذا كان هــو الشــاحن نفســه .

مادة )267( 

1 - علــى الربــان تســليم البضائــع للمرســل إليــه أو نائبــه ، والمرســل إليــه هــو 
مــن ذكــر اســمه فــي ســند الشــحن االســمي ، وهــو المظهــر إليــه األخيــر فــي ســند 

الشــحن عنــد الوصــول إذا كان الســند لحاملــه .

2 - وإذا تقــدم عــدة أشــخاص يحملــون نســخاُ مــن ســند الشــحن قابلــة للتــداول 
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بطلــب اســتالم البضائــع وجــب تفضيــل حامــل النســخة التــي يكــون تاريــخ تظهيرها 
ســابقاُ علــى تظهيــر النســخ األخــرى ، وإذا كان تاريــخ التظهيــر واحــداُ فعلــى 
الربــان أن يــودع البضاعــة لــدى شــخص آخــر يتفــق عليــه المتزاحمــون وإال عينتــه 

المحكمــة المدنيــة المختصــة .

3 - ويعتبر التظهير غير المؤرخ أنه صادر يوم تقديم سند الشحن .

4 - فــإذا تســلم البضائــع حامــل حســن النيــة إلحــدى نســخ ســند الشــحن القابلــة 
ــو كان تظهيرهــا أســبق  ــي النســخ األخــرى ول ــه علــى حامل ــداول وجــب تفضيل للت

تاريخــاُ .

مادة )268( 

ــع بمقتضــى ســند الشــحن أن  ــلم البضائ ــي تس ــه حــق ف ــن ل ــكل م 1 - يجــوز ل
ــك  ــى ذل ــة منهــا بشــرط أن ينــص عل ــات معين ــاُ بتســليم كمي ــل إذن ــب مــن الناق يطل
فــي عقــد النقــل وتصــدر أذون التســليم باســم شــخص معيــن أو ألمــره أو للحامــل 

ــب اإلذن . ــل وطال ــا الناق ويوقعه

2 - وإذا كان ســند الشــخص قابــالُ للتــداول وجــب علــى الناقــل أن يذكــر فيــه بياناُ 
عــن أذون التســليم التــي أصدرهــا والبضائــع المبيــن بهــا ، وإذا وزعــت الشــحنة بين 

أذون تســليم متعــددة وجــب علــى الناقــل أن يســترد ســند الشــحن .

مادة )269( 

إذا لــم يحضــر صاحــب الحــق لتســلم البضائــع أو رفــض تســلمها جــاز للناقــل 
أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة اإلذن لــه بإيداعهــا عنــد أميــن تعينــه المحكمــة . 
ويجــوز للناقــل طلــب اإلذن ببيــع البضائــع كلهــا أو بعضهــا الســتيفاء أجــرة النقــل .
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مادة )270( 

ــليم  ــى تس ــة عل ــه حج ــل أو ممثل ــحن للناق ــند الش ــن س ــة م ــخة أصلي ــليم نس تس
البضائــع إلــى صاحــب الحــق فــي تســلمها بالحالــة المبينــة بســند الشــحن مــا لــم يقــم 

ــى العكــس . ــل عل الدلي

مادة )271( 

ــاب أو لالنفجــار جــاز  ــة لاللته ــع خطــرة أو قابل 1 - إذا شــحنت الســفينة بضائ
ــا  ــل خطورته ــا أو يزي ــفينة أو أن يتلفه ــن الس ــا م ــت أن يخرجه ــي كل وق ــل ف للناق
ــا أو  ــم بنوعه ــو عل ــحنها ل ــن يرضــى بش ــم يك ــه ل ــت أن ــض إذا أثب ــدون أي تعوي ب
بطبيعتهــا ، وفضــالُ عــن ذلــك يســأل الشــاحن عــن األضــرار والمصاريــف الناشــئة 

ــر مباشــر عــن شــحنها فــي الســفينة . ــق مباشــر أو غي بطري

2 - وإذا شــحنت مــن هــذا القبيــل بعلــم الناقــل ورضائــه وأصبحــت خطــراُ علــى 
ــا  ــة خطره ــا أو إزال ــن الســفينة وإتالفه ــا م ــى شــحنتها جــاز إنزاله الســفينة أو عل
بمعرفــة الناقــل بــدون مســئولية عليــه مــع مراعــاة أحــكام الخســائر البحريــة 

ــد االقتضــاء . ــتركة عن المش

مادة )272(

1 - يلتــزم الناقــل قبــل الســفر وعنــد بدئــه ببــذل العنايــة الالزمــة لجعــل الســفينة 
ــه  ــى الوج ــا عل ــا وتموينه ــفينة وتطقيمه ــز الس ــة وتجهي ــة للمالح ــة صالح ــي حال ف
ــن أقســام  ــا م ــاردة وغيره ــرف الب ــر والغ ــة العناب ــى الوجــه المرضــي ، وتهيئ عل

ــع ونقلهــا وحفظهــا . ــي البضائ الســفينة لتلق

2 - وعلــى الناقــل أيضــاُ أن يبــذل العنايــة الالزمــة فــي شــحن البضائع وتشــوينها 
وتســتيفها ورصهــا ونقلها وحفظهــا وتفريغها وتســليمها .
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مادة )273( 

ــى  ــع عل ــحن بضائ ــه ش ــل أو نائب ــوز للناق ــاحلية ال يج ــة الس ــدا المالح ــا ع فيم
ســطح الســفينة إال إذا أذنــه الشــاحن فــي ذلــك كتابــة أو جــرى العــرف فــي مينــاء 

ــك . ــى ذل الشــحن عل

مادة )274( 

تســري علــى عقــد النقــل البحــري أحــكام المــواد 220، 221، 238، 240 مــن 
هــذا القانــون .

مادة )275(

1 - يكــون الناقــل مســئوالُ عــن الهــالك أو التلــف الالحــق بالبضائــع فــي الفتــرة 
ــاء الشــحن وتســليمها لصاحــب الحــق فيهــا فــي  ــع فــي مين ــن تســلمه البضائ مــا بي
ــم يثبــت أن هــذا الهــالك أو التلــف ناشــئ عــن أحــد األســباب  ــغ مــا ل ــاء التفري مين

اآلتيــة :

ــذ  ــام بتنفي ــه ق ــل أن ــت الناق ــرط أن يثب ــة بش ــفينة للمالح ــة الس ــدم صالحي أ  - ع
االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )272( .

ــان أو  ــن الرب ــفينة م ــي إدارة الس ــة أو ف ــي المالح ــع ف ــي تق ــاء الت ب  - األخط
البحــارة أو المرشــدين أو غيرهــم مــن التابعيــن البحرييــن .

ج  - الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه .

د  - مخاطر البحر أو المياه المالحية األخرى أو أخطارها أو حوادثها .

ه  - القضاء والقدر .
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و  - حوادث الحرب .

ز  - أعمال األعداء العموميين .

ــز  ــعب أو حج ــلطة أو ش ــة أو س ــن حكوم ــادر م ــراه ص ــاف أو إك ح  - كل إيق
ــي . قضائ

ط  - قيود الحجز الصحي .

ي  - كل إضــراب عــن العمــل أو توقــف عنــه أو أيــة عقبــة أخــرى مــن شــأنها 
منــع اســتمرار العمــل كليــاُ أو جزئيــاُ .

ك  - الفتنة واالضطرابات األهلية .

ــه أو  ــع أو وكيل ــك البضائ ــاحن أو مال ــب الش ــن جان ــرك م ــل أو ت ل  - كل عم
ــه . ممثل

م  - النقــص فــي الحجــم أو الــوزن أو أي نقــص آخــر ناتــج عــن عيــب خفــي أو 
مــن الطبيعــة الخاصــة للبضائــع أو أي عيــب ذاتــي فيهــا .

ن  - عدم كفاية التغليف .

س  - عدم كفاية أو عدم إتقان العالمات المميزة للبضاعة .

ع  - إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو األموال في البحر .

ف  - العيوب الخفية التي ال يكشفها الفحص العادي .

ص  - أي انحــراف فــي الســير إلنقــاذ أو محاولــة إنقــاذ األرواح أو األمــوال فــي 
البحــر أو أي انحــراف آخــر يبــرره ســبب معقــول.

ق  - كل ســبب آخــر غيــر ناشــئ عــن خطــأ الناقــل أو تابعيــه أو مــن ينــوب عنــه 
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وعلــى مــن يتمســك بهــذا الدفــع إثبــات أنــه ال شــأن لخطــأ هــؤالء األشــخاص فــي 
إحــداث الهــالك أو التلــف 

2 - ويجــوز للشــاحن فــي الحــاالت الســابقة إثيــات أن الهــالك أو التلــف ناشــئ 
عــن خطــأ الناقــل أو عــن خطــأ مــن تابعيــه ال يتعلــق بالمالحــة أو بــإدارة الســفينة .

مادة )276( 

1 - تحــدد مســؤولية الناقــل فــي جميــع األحــوال عــن الهــالك أو التلــف الضــي 
يلحــق بالبضائــع بمــا ال يجــاوز عشــرة آالف درهــم عــن كل طــرد أو وحــدة اتخــذت 
أساســاُ فــي حســاب األجــرة أو بمــا ال يجــاوز ثالثيــن درهمــاُ عــن كل كيلــو جــرام 

مــن الــوزن اإلجمالــي للبضاعــة ويؤخــذ باألعلــى مــن الحديــن . 

2 - وإذا جمعــت الطــرود أو الوحــدات فــي صناديــق أو أوعيــة أو غيرهــا مــن 
الحاويــات وذكــر فــي ســند الشــحن عــدد الطــرود أو الوحــدات التــي تشــملها الحاوية 
اعتبــر كل منهــا طــرداُ أو وحــدة فيمــا يتعلــق بتعييــن الحــد األعلــى للمســؤولية فــإذا 
ــي  ــرت ف ــت اعتب ــه وهلكــت أو تلف ــة من ــل أو مقدم ــة للناق ــة مملوك ــم تكــن الحاوي ل

ذاتهاطــرداُ أو وحــدة مســتقلة .

3 - وال يجــوز للناقــل التمســك فــي مواجهــة الشــاحن بتحديــد المســئولية إذا قــدم 
الشــاحن بينــاُ قبــل الشــحن عــن طبيعــة الضائــع وقيمتهــا ومــا يعلــق علــى المحافظــة 
ــان  ــر البي ــي ســند الشــحن ، ويعتب ــان ف ــة خاصــة وذكــر هــذا البي ــا مــن أهمي عليه
المذكــور قرينــة علــى صحــة القيمــة التــي عينهــا الشــاحن للبضائــع ويجــوز للناقــل 

إثبــات عكســها .

ــن  ــه تعيي ــوب عن ــن ين ــل أو م ــن الشــاحن والناق ــاق خــاص بي 4 - ويجــوز باتف
حــد أقصــى لمســئولية الناقــل يختلــف عــن الحــد المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة 

بشــرط أن ال يقــل عنــه .
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5 - وفــي جميــع األحــوال ال يســأل الناقــل عــن الهــالك أو التلــف الــذي يلحــق 
بالبضائــع إذا تعمــد الشــاحن ذكــر بيانــات غيــر صحيحــة فــي ســند الشــحن تتعلــق 

ــع أو قيمتهــا . بطبيعــة البضائ

مادة )277( 

علــى كل مــن الناقــل ومــن تســلم البضائــع فــي حالــة هالكهــا أو تلفهــا أن ييســر 
لآلخــر وســائل فحــص البضائــع والتحقــق مــن عــدد الطــرود .

مادة )278(

1 - يعتبــر باطــالُ كل شــرط فــي ســند الشــحن أو فــي أي وثيقــة أخــرى مماثلــة 
يكــون مــن شــأنه إعفــاء الناقــل مــن المســئولية عــن هــالك البضائــع أو تلفهــا الناشــئ 
عــن اإلخــالل بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل أو يتضمــن تخفيــف 

هــذه المســؤولية .

ــن  ــرط يتضم ــؤولية كل ش ــن المس ــاء م ــروط اإلعف ــم ش ــي حك ــر ف 2 - ويعتب
التنــازل إلــى الناقــل عــن الحقــوق الناشــئة عــن التأميــن علــى البضائــع وكل شــرط 

ــه . آخــر يماثل

مادة )279( 

1 - للناقــل أن يتنــازل عــن كل أو بعــض الحقــوق واإلعفــاءات المقــررة لــه أو 
أن يزيــد مــن التزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل بشــرط أن يذكــر ذلــك 

فــي ســند الشــحن المســلم للشــاحن .

ــق بالخســائر  ــة شــروط تتعل ــى أي ــي ســندات الشــحن عل ــص ف 2 - ويجــوز الن
ــت هــذه الشــروط ال تتعــارض مــع أحــكام الخســائر  ــى كان ــة المشــتركة مت البحري

ــاُ . ــا دولي ــارف عليه ــتركة المتع ــة المش البحري
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مادة )280( 

1 - يجــوز للناقــل علــى مخالفــة أحــكام المســئولية الــواردة بالمــواد الســابقة فيمــا 
يتعلــق بالمالحــة الســاحلية وكذلــك فــي أنــواع المالحــة األخــرى إذا كانــت طبيعــة 
البضائــع المطلــوب نقلهــا أو ظــروف شــحنها أو الظــروف االســتثنائية التــي يجــب 

أن يتــم فيهــا النقــل ممــا يبــرر إبــرام اتفــاق خــاص فــي شــأنها .

2 - ويشترط لصحة االتفاق المشار إليه في الفقر السابقة ما يأتي :

أ  - أن ال يكون مخالفاُ للنظام العام .

ب  - أن ال يكــون متعلقــاُ بالعنايــة التــي يجــب أن يبذلهــا عمــال الناقــل أو وكالؤه 
ــة  ــظ والعناي ــل والحف ــرص والنق ــك بالنســبة للشــحن والتشــوين وال ــم وذل أو يقظته

بالبضائــع المنقلــة بحــراُ وتفريغهــا .

ج  - أن ال يصدر سند شحن .

د  - أن يــدون االتفــاق فــي إيصــال غيــر قابــل للتــداول ويؤشــر عليــه بمــا يفيــد 
ذلــك .

مادة )281( 

1 - فــي حالــة هــالك جــزء مــن البضائــع أو تلفهــا يجــب علــى مــن تســلمها أن 
يخطــر كتابــة الناقــل أو مــن ينــوب عنــه فــي مينــاء التفريــغ قبــل حصــول التســليم أو 
خاللــه بهــالك البضائــع أو تلفهــا وإال فيفتــرض أنهــا ســلمت إليــه بحالتهــا المذكــورة 
ــى العكــس أمــا إذا كان الهــالك أو التلــف  ــل عل ــوم الدلي ــى يق فــي ســند الشــحن حت
غيــر ظاهــر فيجــوز تقديــم اإلخطــار المذكــور خــالل األيــام الثالثــة التــي تلــي تســليم 

البضائــع وال تحســب فيهــا أيــام العطلــة الرســمية .
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2 - وال يلــزم تقديــم اإلخطــار إذا أجريــت معاينــة البضائــع وقــت التســليم فــي 
حضــور الناقــل أو مــن يمثلــه ومــن تســلم البضائــع .

مادة )282( 

ــل  ــى النق ــل عل ــذا الفص ــي ه ــا ف ــوص عليه ــئولية المنص ــكام المس ــري أح تس
ــه  ــل أو نائب ــلم الناق ــذ تس ــة من ــرة الواقع ــي الفت ــحن ف ــند الش ــى س ــري بمقتض البح
للبضاعــة إلــى حيــن تســليمها للمرســل إليــه ، وال يعمــل بــأي شــرط يخالــف ذلــك .

مادة )283( 

ال تســري أحــكام المســئولية المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل علــى مشــارطة 
ــع  ــفينة تخض ــة س ــي حال ــحن ف ــندات ش ــدرت س ــه إذا ص ــى أن ــفينة عل ــار الس إيج
ــت  ــن الوق ــداُء م ــذه الســندات ابت ــى ه لمشــارطة إيجــار فتســري هــذه األحــكام عل

الــذي ينظــم فيــه هــذا الســند العالقــات بيــن الناقــل وحامــل ســند الشــحن .

مادة )284( 

ــل  ــى نق ــذا الفصــل عل ــي ه ــا ف ــئولية المنصــوص عليه ــكام المس ال تســري أح
ــطح  ــى س ــون عل ــل أن يك ــد النق ــي عق ــر ف ــي يذك ــع الت ــي أو البضائ ــوان الح الحي

ــة . ــذه الكيفي ــالُ به ــل فع ــفينة وتنق الس

مادة )285( 

ــر  ــت أن التأخي ــع إال إذا أ ثب ــي تســليم البضائ ــر ف ــل عــن التأخي 1 - يســأل الناق
ــي المــادة )275( . ناشــئ عــن أحــد األســباب المذكــورة ف

ــاد  ــي الميع ــع ف ــم يســلم البضائ ــي التســليم إذا ل ــد تأخــر ف ــل ق ــر الناق 2 - ويعتب
ــم يســلمها فــي الميعــاد  ــاق إذا ل ــل هــذا االتف ــد عــدم وجــود مث ــه ، وعن المتفــق علي
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ــة . ــي ظــروف مماثل ــادي إذا وجــد ف ــل الع ــه الناق ــذي يســلمها في ال

مادة )286(

1 - للناقــل أن يصــدر ســند شــحن مباشــر يتعهــد بمقتضــاه بنقــل البضائــع إلــى 
ــع  ــل عــن جمي ــة يســأل الناق ــذه الحال ــي ه ــة وف ــى مراحــل متتابع ــن عل ــكان معي م
االلتزامــات الناشــئة عــن الســند إلــى حيــن انتهــاء النقــل ويكــون مســئوالُ عــن أفعــال 

الناقليــن الالحقيــن لــه الذيــن يتســلمون البضائــع .

ــاء  ــع أثن ــي تق ــن إال عــن األضــرار الت ــن الالحقي ــن الناقلي 2 - وال يســأل كل م
ــع . ــل البضائ ــم بنق قيامه

مادة )287(

ال تسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعي :

أ  - الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد النقــل البحــري بمضــي ســنة مــن تاريــخ تســليم 
البضائــع أو التاريــخ الــذي كان يجــب أن يتــم فيــه التســليم . 

ب  - دعــاوى الرجــوع علــى الغيــر ممــن وجهــت إليــه المطالبــة بمضــي تســعين 
يومــاُ مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى عيــه أو مــن تاريــخ قيــا مــه بالوفــاء ولــو انقضــت 

المــدة الذكــورة فــي البنــد الســابق .

ج  - دعــوى اســترداد مــا دفــع بغيــر حــق بمضــي ســنة مــن اليــوم الــذي يعلــم فيــه 
المســترد بحقــه في االســترداد .
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الفصل الثالث 

عقد نقل األشخاص 

مادة )288( 

1 - عقــد نقــل األشــخاص عقــد يلتــزم بمقتضــاه الناقــل بنقــل المســافر مــن مينــاء 
إلــى آخــر نظيــر أ جــر . 

ــل  ــي إال إذا كان الناق ــل المجان ــى النق ــل عل ــذا الفص ــكام ه ــري أح 2 - وال تس
ــة  ــفينة خلس ــى الس ــللون إل ــن يتس ــى األشــخاص الذي ــا ال تســري عل ــاُ ، كم محترف

ــر . ــدون أج ــفر ب ــد الس بقص

مادة )289( 

1 - يثبــت عقــد نقــل األشــخاص بمحــرر يســمى »تذكرة«وتشــتمل تذكــرة الســفر 
بوجــه خــاص علــى اســم كل مــن الناقــل والمســافر وتاريــخ إصدارهــا واســم الســفينة 
ونوعهــا ومينــاء القيــام وتاريخــه ومينــاء الوصــول وأجــرة النقــل وشــروط اإلقامــة 

فــي الســفينة .

2 - وال يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إال بموافقة الناقل .

مادة )290(

يلتــزم الناقــل ببــذل العنايــة الالزمــة لجعــل الســفينة فــي حالــة صالحــة للمالحــة 
وللقيــام بالســفر المتفــق عليــه وبإبقــاء الســفينة فــي هــذه الحالــة طــوال مــدة الســفر 

.كمــا يلتــزم ببــذل العنايــة الالزمــة لتأميــن ســالمة المســافرين .

مادة )291(
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ــد  ــول جــاز للمســافر فســخ العق ــدة تجــاوز الحــد المعق ــف الســفر م 1 - إذا توق
مــع التعويــض عنــد االقتضــاء ، ويعفــى الناقــل مــن التعويــض إذا أثبــت أن توقــف 

الســفر ناشــئ عــن ســبب ال يرجــع إليــه .

2 - وال يجــوز الفســخ إذا قــام الناقــل بنقــل المســافر إلــى مــكان الوصــول المتفــق 
عليــه فــي ميعــاد معقــول وعلــى ســفينة مــن نفــس المســتوى .

مادة )292(

1 - يجــوز للمســافر فســخ العقــد بــدون تعويــض إذا تعــذر ســفر الســفينة بســبب 
خــارج عــن إرادة الناقــل .

ــاء إذا  ــد االقتض ــض عن ــع التعوي ــد م ــخ العق ــب فس ــافر طل ــوز للمس 2 - ويج
أجــرى الناقــل تعديــالُ جوهريــاُ فــي مواعيــد الســفر أو علــى خــط ســير الســفينة أو 
فــي موانــئ الرســو المعلــن عنهــا ، ومــع ذلــك يعفــى الناقــل مــن التعويــض إذا أثبــت 

أنــه بــذل العنايــة الالزمــة لتفــادي هــذا التعديــل .

مادة )293( 

1 - علــى المســافر الحضــور للســفر فــي الزمــان والمــكان المعيــن فــي تذكــرة 
الســفر .

ــي  ــه بق ــاد المحــدد ل ــف المســافر عــن الســفر أو تأخــر عــن الميع 2 - وإذا تخل
ــع األجــرة . ــاُ بدف ملزم

3 - وإذا توفــي المســافر أو حالــت قــوة قاهــرة دون ســفره فســخ العقــد بشــرط 
أن يخطــر هــو أو ورثتــه الناقــل قبــل الســفر بذلــك ، فــإذا لــم يتــم اإلخطــار اســتحق 

الناقــل ريــع األجــرة .
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مادة )294( 

يســأل الناقــل عــن الضــرر الــذي يلحــق المســافر مــن جــراء تأخيــر الوصــول 
الناشــئ عــن إخــالل الناقــل بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )290( أو 

إذا ثبــت وقــوع خطــأ آخــر مــن الناقــل أو مــن أحــد تابعيــه .

مادة )295(

1 - يكــون الناقــل مســئوالُ عــن الضــرر الناشــئ عــن وفــاة المســافر أو إصابتــه 
إذا وقــع الحــادث خــالل تنفيــذ عقــد النقــل وثبــت إخــالل الناقــل بااللتزامــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــدة )290( أو ثبــت وقــوع خطــأ آخــر مــن الناقــل أو مــن 

أحــد تابعيــه .

2 - ومــع ذلــك إذا كانــت الوفــاة أو اإلصابــة بســبب الغــرق أو التصــادم أو 
الجنــوح أو االنفجــار أو الحريــق أو أي حــادث جســيم آخــر يكــون الناقــل مســئوالُ ما 

ــم يثبــت أن الحــادث ال يرجــع إلــى خطئــه أو خطــأ أحــد تابعيــه . ل

ــاء الســفر أو  ــع أثن ــل إذا وق ــد النق ــذ عق ــاُ خــالل تنفي ــر الحــادث واقع 3 - ويعتب
ــاء  ــام أو مين ــاء القي ــي مين ــا ف ــه منه ــفينة أو نزول ــى الس ــافر إل ــود المس ــاء صع أثن

ــو . ــاء الرس ــول أو مين الوص

مادة )296(

1 - تتحــدد مســؤولية الناقــل عــن وفــاة المســافر أو إصابتــه بمقــدار الديــة 
المقــررة شــرعاُ فــي قانــون العقوبــات .

2 - ويجــوز االتفــاق علــى تحديــد هــذه المســئولية بمــا يزيــد عمــا هــو مقــرر فــي 
الفقــرة الســابقة .
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3 - وال يجــوز للناقــل التمســك بتحديــد المســئولية إذا أثبــت وقــوع غــش أو خطــأ 
عيــر مغتفــر مــن الناقــل أو مــن أحــد تابعيــه ، ويعــد الخطــأ غيــر مغتفــر متــى صــدر 

الفعــل بعــدم اكتــراث مصحــوب بــإدراك احتمــال حــدوث الضــرر .

مادة )297(

يكــون باطــالُ كل اتفــاق يبــرم قبــل الحــادث الــذي نجمــت عنــه وفــاة المســافر أو 
إصابتــه ويتضمــن إعفــاء الناقــل مــن المســئولية ، أو تحديــد هــذه المســئولية بمبلــغ 
ــذي يضعــه  ــات ال ــل عــبء اإلثب ــادة الســابقة أو نق ــي الم ــرر ف ــل مــن الحــد المق أق
القانــون علــى عاتــق الناقــل أ و عــرض المنازعــات علــى محكمــة معينــة أو علــى 

التحكيــم . 

مادة )298(

تخضــع جميــع دعــاوى المســئولية أيــاُ كان أساســها لأحــكام المقــررة فــي هــذا 
الفصــل .

مادة )299(

ال تسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعي :

ــدأ  ــه بمضــي ســنتين ، وتب ــاة المســافر أو إصابت أ  - دعــوى المســئولية عــن وف
المــدة مــن اليــوم التالــي لمغــادرة المســافر للســفينة فــي حالــة اإلصابــة ومــن اليــوم 
الــذي كان يجــب أن يغــادر فيــه المســافر فــي حالــة الوفــاة أثنــاء تنفيــذ عقــد النقــل 
ــع  ــاة إذا وقعــت بعــد مغــادرة المســافر الســفينة ولســبب حــادث وق ــوم الوف ومــن ي
ــخ  ــن تاري ــالث ســنوات م ــد ث ــاة بع ــت الوف ــه حدث ــى أن ــل عل ــد النق ــذ عق ــاء تنفي أثن

ــاة ال تســمع . ــإن دعــوى المســئولية عــن الوف مغــادرة المســافر الســفينة ف

ــوم  ــر الوصــول بمضــي ســتة أشــهر مــن الي ب  - دعــوى المســئولية عــن تأخي
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ــي لمغــادرة المســافر للســفينة التال

مادة )300(

1 - يشــمل التــزام الناقــل نقــل أمتعــة المســافر فــي الحــدود التــي يعينهــا العقــد 
أو العــرف ويســلم الناقــل أو مــن ينــوب عنــه إيصــاالُ باألمتعــة التــي يســلمها إليــه 

ــد النقــل البحــري . المســافر لنقلهــا وتســري علــى نقــل هــذه األمتعــة أحــكام عق

2 - أمــا األمتعــة التــي يحتفــظ بهــا المســافر فــي حيازتــه فــال يســأل الناقــل عــن 
ــل  ــى خطــأ مــن الناق ــت المســافر أن الضــرر يرجــع إل ــا إال إذا أثب ــا أو تلفه هالكه

ومــن أحــد تابعيــه .

مادة )301( 

ال يجــوز للربــان أن يحبــس أمتعــة المســافر التــي يحتفــظ بهــا فــي حيازتــه فــي 
الســفينة وفــاء ألجــرة النقــل ، ويجــوز للربــان أن يطلــب إيداعهــا لــدى الغيــر لحيــن 

اســتيفاء مــا يســتحقه .

مادة )302( 

ــل  ــن نق ــئة ع ــاوى الناش ــرعي الدع ــذر الش ــدم الع ــكار وع ــد اإلن ــمع عن ال تس
ــوم  ــوم مغــادرة المســافر الســفينة أو الي ــي لي ــوم التال األمتعــة بمضــي ســنة مــن الي

ــه . ــا في ــب أن يغادره ــذي كان يج ال
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الفصل الرابع 

إرشاد السفن وقطرها 

الفرع األول 

اإلرشاد 

مادة )303(

1 - اإلرشاد إجباري التي يصدر بتعيينها قرار من السلطة المختصة .

2 - ويصــدر بتنظيــم اإلرشــاد وتحديــد مناطقــه وتعييــن الرســوم األصليــة 
واإلضافيــة التــي تســتحق عليــه وشــروط اإلعفــاء منهــا قــرار مــن الســلطة 

. المختصــة 

3 - وتعفــى مــن االلتــزام باإلرشــاد الســفن الحربيــة والســفن المخصصــة 
للخدمــة العامــة أو التــي تملكهــا أو تســتغلها أو تديرهــا الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا أو 
مؤسســاتها العامــة وكذلــك الســفن الشــراعية تقــل حمولتهــا الصافيــة عــن مائــة طــن 
والســفن ذات المحــرك اآللــي التــي تقــل حمولتهــا الصافيــة عــن مائــة وخمســين طنــاُ 

وغيرهــا مــن الســفن التــي يصــدر بإعفائهــا قــرار مــن الســلطة المختصــة . 

مادة )304( 

علــى كل ســفينة خاضعــة اللتــزام اإلرشــاد أن تتبــع القواعــد التــي تحددهــا الئحة 
اإلرشــاد المعمــول بهــا لطلــب المرشــد قبــل دخولهــا منطقــة اإلرشــاد أو تحركهــا 

فيهــا أو خروجهــا منهــا .
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مادة )305( 

1 - علــى المرشــد أن يجيــب فــوراُ طلــب اإلرشــاد وعليــه أن يقــدم خدماتــه إلــى 
الســفينة التــي تطلــب منــه اإلرشــاد قبــل غيرهــا أو التــي يكــون قــد كلــف بإرشــادها 

بوجــه خــاص . 

2 - ومــع ذلــك يجــب علــى المرشــد أن يقــدم مســاعدته أوالُ للســفينة التــي تكــون 
فــي خطــر ولــو لــم يطلــب إليــه ذلــك .

مادة )306( 

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله .

مادة )307(

1 - يســأل مجهــز الســفينة عــن األضــرار التــي تلحــق الغيــر بســبب األخطــاء 
ــز أن يرجــع  ــة اإلرشــاد ، ويجــوز للمجه ــذ عملي ــي تنفي ــن المرشــد ف ــع م ــي تق الت

ــه . ــذي تضــرر من ــذي نشــأ عــن الخطــأ ال ــدار الضــرر ال ــى المرشــد بمق عل

2 - وال يســأل المرشــد عــن األضــرار التــي تلحــق بالســفينة التــي يرشــدها إال 
إذا أثبــت مجهزهــا صــدور خطــأ جســيم مــن المرشــد فــي تنفيــذ عمليــة اإلرشــاد .

3 - وال تتحمــل الحكومــة أيــة مســئولية عمــا يحــدث مــن هــالك أو ضــرر بســبب 
اســتخدام أحــد المرشــدين الحاصليــن علــى إجازة إرشــاد .

مادة )308( 

ــب ســفينة اإلرشــاد  ــي تصي يكــون مجهــز الســفينة مســئوالُ عــن األضــرار الت
أثنــاء عمليــة اإلرشــاد أو أثنــاء الحــركات الخاصــة بصعــود المرشــد إلــى الســفينة 
ــن  ــيم م ــأ جس ــن خط ــئ ع ــرر ناش ــز أن الض ــت المجه ــا إال إذا أثب ــه منه أو نزول

ــد . المرش
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مادة )309( 

يســأل المجهــز عــن الضــرر الــذي يصيــب المرشــد أثنــاء تنفيــذ عمليــة اإلرشــاد 
أو أثنــاء الحــركات الخاصــة بصعــود المرشــد إلــى الســفينة أو نزولــه منهــا إال إذا 

أثبــت أن الضــرر نشــأ عــن خطــأ مــن المرشــد أو مــن بحــارة ســفينة اإلرشــاد .

مادة )310( 

ــاء  ــة أو بن إذا اضطــر المــرد للســفر مــع الســفينة بســبب ســوء األحــوال الجوي
علــى طلــب الربــان التــزم المجهــز بنفقــات طعامــه وإقامتــه وإعادتــه إلــى المينــاء 

ــه وجــه .  ــه مــع التعويــض إن كان ل ــه من ــذي رافق ال

مادة )311( 

1 - إذا امتنعــت الســفينة الخاضعــة اللتــزام اإلرشــاد عــن االســتعانة بالمرشــد 
التزمــت بــأداء مبلــغ إضافــي تحــدده الئحــة اإلرشــاد 

2 - تلــزم الســفينة بدفــع مبلــغ تحــدده الئحــة اإلرشــاد بشــرط أن ال يجــاوز مائــة 
درهــم إذا اســتغنت عــن خدمــات المرشــد بعــد حضــوره إليهــا كمــا تلــزم بدفــع هــذا 
المبلــغ عــن كل ســاعة أو جــزء منهــا إذا اضطــر المرشــد لالنتظــار بســبب تأخرهــا 
عــن القيــام فــي الميعــاد الــذي حــدده ربانهــا أو مجهزهــا لمــدة تزيــد علــى الســاعة .

مادة )313(

1 - يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن مائتــي درهــم وال 
تجــاوز خمســة آالف أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل شــخص يقــوم بإرشــاد الســفن 
دون أن يكــون مصرحــاُ لــه بذلــك وكذلــك كل مرشــد يمتنــع عــن تقديــم خدماتــه أو 

يقــوم بإرشــاد ســفن ال يجــوز لــه إرشــادها .

ــة ســكر أو  ــي حال ــى المرشــد اإلرشــاد وهــو ف ــة إذا تول 2 - وتضاعــف العقوب
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تحــت تأثيــر مخــدر .

مادة )314(

ال تســمع عنــد اإلنــكار وعــدم العــذر الشــرعي دعــاوى المســئولية الناشــئة عــن 
عمليــة اإلرشــاد بمــرور ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء العمليــة .

الفرع الثاني 

القطر

مادة )315(

1 - تســأل كل مــن الســفينة القاطــرة والســفينة المقطــورة بالتضامــن بينهــا عــن 
األضــرار التــي تلحــق بالغيــر بمناســبة القيــام بالقطــر .

2 - وتــوزع المســئولية بيــم الســفينتين المذكورتيــن تبعــاُ لجســامة الخطــأ الــذي 
وقــع مــن كل منهمــا .

مادة )316( 

ــفينة  ــا بالس ــي تلحقه ــرار الت ــن األض ــئولة ع ــرة مس ــفينة القاط ــون الس 1 - تك
المقطــورة مــا لــم يبــت أن الضــرر نشــأ عــن قــوة قاهــرة أو حــادث مفاجــئ أو عيــب 

ذاتــي فــي الســفينة المقطــورة أو خطــأ مــن ربانهــا .

2 - أمــا الضــرر الــذي يلحــق بالســفينة القاطــرة فــال تســأل عنــه الســفينة 
المقطــورة إال إذا كانــت ســبباُ فــي إحــداث هــذا الضــرر .

مادة )317( 

ال تســمع عنــد اإلنــكار وعــدم العــذر الشــرعي دعــاوى المســئولية الناشــئة عــن 
عمليــة القطــر بمــرور ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء العمليــة .
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الفصل األول 

في التصادم البحري 

مادة )318(

1 - إذا وقــع تصــادم بيــن ســفن بحريــة أو بينهــا وبيــن مراكــب تقــوم بالمالحــة 
ــق  ــي تلح ــرار الت ــن األض ــتحقة ع ــات المس ــوى التعويض ــة تس ــاه الداخلي ــي المي ف
بالســفن واألشــياء واألشــخاص الموجوديــن علــى الســفينة طبقــاُ لأحــكام الــواردة 
فــي هــذا الفصــل دون اعتبــار للنظــام القانونــي للميــاه التــي حصــل فيهــا التصــادم ، 
وباســتثناء العائمــات المقيــدة بمرســى ثابــت تعتبــر ل عائمــة فــي حكــم هــذه المــادة 

ســفينة بحريــة أو مركــب للمالحــة الداخليــة علــى حســب األحــوال .

2 - وتســري األحــكام المذكــورة _ ولــو لــم يقــع ارتطــام مــادي _ علــى تعويــض 
األضــرار التــي تســببها ســفينة ألخــرى أو لأشــياء أو األشــخاص الموجوديــن علــى 
ظهرهــا إذا كانــت هــذه األضــرار ناشــئة عــن قيــام الســفينة بحركــة إهمــال القيــام 
بحركــة أو مراعــاة األحــكام التــي يقررهــا التشــريع الوطنــي أو االتفاقيــات الدوليــة 

المصــادق عليهــا بشــأن تنظيــم الســير فــي البحــار .

ــو كانــت إحــدى الســفن المتصادمــة  3 - وتســري أحــكام التصــادم البحــري ول
مخصصــة للخدمــة العامــة مــن قبــل الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا أو مؤسســاتها العامــة 

.

مادة )319(

1 - إذا نشــأ التصــادم عــن قــوة قاهــرة أو قــام شــك حــول أســبابه أو لــم تعــرف 
هــذه األســباب تحملــت كل ســفينة مــا أصابهــا مــن ضــرر .

ــت  ــت الســفن أو إحداهــا راســية وق ــدم أيضــاُ إذا كان ــم المتق 2 - ويســري الحك
ــوع التصــادم . وق
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مادة )320(

ــض  ــفينة بتعوي ــذه الس ــت ه ــفن التزم ــدى الس ــأ إح ــن خط ــادم ع ــأ التص إذا نش
ــادم . ــن التص ــئ ع ــرر الناش الض

مادة )321( 

1 - إذا كان الخطــأ مشــتركاُ قــدرت مســئولية كل ســفينة بنســبة الخطــأ الــذي وقــع 
منهــا ، ومــع ذلــك إذا حالــت الظــروف دون تعييــن نســبة الخطــأ الــذي وقــع مــن كل 

ســفينة وزعــت المســئولية فيمــا بينهــا بالتســاوي .

2 - وتســأل الســفن فــي حــدود النســبة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة وبــدون 
تضامــن بينهــا قبــل الغيــر وذلــك عــن األضــرار التــي تلحــق بالســفن أو البضائــع 
أو األمتعــة أو األمــوال األخــرى الخاصــة بالبحــارة أو بــأي شــخص آخــر موجــود 

علــى الســفينة .

ــى  ــخص عل ــاة ش ــى وف ــرر إل ــن إذا أدى الض ــئولية بالتضام ــون المس 3 - وتك
الســفينة أو أصابتــه ويكــون للســفينة التــي تدفــع أكثــر مــن حصتهــا الرجــوع علــى 

الســفن األخــرى .

مادة )322( 

تترتــب المســئولية المقــررة فــي هــذا الفصــل علــى التصــادم الــذي يقــع بخطــأ 
ــا . ــو كان اإلرشــاد إجباري المرشــد ول

مادة )323( 

ال تســري القرائــن القانونيــة علــى األخطــاء فيمــا يتعلــق بالمســئولية الناشــئة عــن 
 . التصادم 
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مادة )324(

1 - يجــب علــى ربــان ســفينة مــن الســفن التــي وقــع بينهــا التصــادم أن يبــادر 
إلــى مســاعدة الســفينة األخــرى وبحارتهــا والمســافرين عليهــا كلمــا كان ذلــك ممكنــاُ 
وبالقــدر الــذي ال يعــرض ســفينته أو بحارتهــا أو المســافرين عليهــا لخطــر جســيم ، 
وعليــه أن يعلــن الســفينة األخــرى باســم ســفينته ومينــاء تســجيلها والجهــة القادمــة 

منهــا والجهــة المتوجهــة إليهــا .

2 - وال يكــون مالــك الســفينة أو مجهزهــا مســئوالُ عــن مخالفــة الربــان لأحــكام 
الســابقة إال إذا وقعــت المخالفــة بنــاء علــى تعليمــات صريحــة منــه . 

مادة )325(

1 - للمدعــي رفــع الدعــوى الناشــئة عــن التصــادم البحــري أمــام إحــدى المحاكــم 
اآلتيــة :

أ  - المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

ب  - المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه .

ــى  ــز عل ــه الحج ــع في ــذي وق ــكان ال ــا الم ــي دائرته ــع ف ــي يق ــة الت ج  - المحكم
ســفينة المدعــى عليــه التــي أحدثــت الضــرر أو علــى ســفينة أخــرى مملوكــة لــه إذا 
ــذي كان  ــع فــي دائرتهــا المــكان ال ــزاُ أو المحكمــة التــي يق كان الحجــز عليهــا جائ
مــن الجائــز توقيــع الحجــز والــذي قــدم فيــه المدعــى عليــه كفيــالُ أ و ضامنــاُ آخــر .

د  - المحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا المــكان الــذي وقــع فيــه التصــادم إذا حــدث 
فــي الموانــئ أو فــي المرافــئ أو فــي غيرهــا مــن أجــزاء الميــاه الداخليــة .

2 - وإذا اختــار المدعــي إحــدى المحاكــم المبينــة فــي الفقــرة الســابقة فــال يجــوز 
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لــه رفــع دعــوى جديــدة تســتند إلــى الوقائــع ذاتهــا أمــام محكمــة أخــرى إال إذا تنــازل 
عــن الدعــوى األولــى

3 - ويجــوز للخصــوم االتفــاق علــى رفــع أمــام محكمــة غيــر المحاكــم المذكــورة 
فــي الفقــرة األولــى أو عــرض النــزاع علــى التحكيــم .

4 - ويجــوز للمدعــى عليــه تقديــم طلباتــه المقابلــة الناشــئة عــن التصــادم ذاتــه 
أمــام المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى األصليــة .

ــاز  ــم ج ــدى المحاك ــام إح ــوى أم ــم الدع ــام أحده ــون وأق ــدد المدع 5 - وإذا تع
لآلخريــن إقامــة الدعــوى الموجهــة إلــى الخصــم ذاتــه والناشــئة عــن التصــادم أمــام 

هــذه المحكمــة .

مادة )326( 

ال تسمع عند اإلنكار وعدم العذر الشرعي : 

ــن  ــنتين م ــي س ــري بمض ــادم البح ــن التص ــئة ع ــض الناش ــاوى التعوي 1 - دع
ــادث . ــوع الح ــخ وق تاري

ــادة  ــن الم ــرة م ــرة األخي ــي الفق ــه ف ــار إلي ــق المش ــوع بالح ــوى الرج 2 - دع
)321( بمضــي ســنة مــن تاريــخ الوفــاة .
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الفصل الثاني 

المساعدة واإلنقاذ 

مادة )327(

تســري أحــكام هــذا الفصــل علــى مســاعدة وإنقــاذ الســفن البحريــة التــي تكــون 
ــا وأجــور  ــي تنقله ــا واألشــياء الت ــن عليه ــة خطــر واألشــخاص الموجودي ــي حال ف
ــفن  ــن الس ــؤدى بي ــي ت ــه الت ــوع ذات ــن الن ــات م ــى الخدم ــري عل ــا تس ــل ، كم النق
البحريــة والمراكــب التــي تقــوم بالمالحــة فــي الميــاه الداخليــة وذلــك دون اعتبــار 

ــدم فيهــا الخدمــات . ــي تق ــاه الت ــي للمي للنظــام القانون

مادة)328(

1 - كل عمــل مــن أعمــال المســاعدة أو اإلنقــاذ يعطــي الحــق فــي مكافــأة عادلــة 
إذا أدى إلــى نتيجــة نافعــة .

ــي  ــياء الت ــة األش ــأة قيم ــاوز المكاف ــوز أن تج ــوال ال يج ــع األح ــي جمي 2 - وف
ــذت . أنق

3 - وتســتحق المكافــأة ولــو تمــت المســاعدة أو اإلنقــاذ بيــن ســفن مملوكــة 
لشــخص واحــد .

مادة)329(

ــأة إذا  ــة مكاف ــاعدة أي ــال المس ــي أعم ــهموا ف ــن أس ــخاص الذي ــتحق األش ال يس
ــول . ــبب معق ــة ولس ــا صراح ــن معونته ــم ع ــد منعته ــة ق ــفينة المغاث ــت الس كان
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مادة )330(

فــي حالــة القطــر أو اإلرشــاد ال تســتحق أيــة مكافــأة للســفينة التــي تقــوم بهــذه 
العمليــة عــن مســاعدة أو إنقــاذ الســفينة التــي تقطرهــا أو ترشــدها أو البضائــع 
الموجــودة عليهــا إال إذا قامــت الســفينة القاطــرة أو المرشــدة بخدمــات اســتثنائية ال 

ــات القطــر أو اإلرشــاد . تدخــل عــادة فــي عملي

مادة )331(

1 - يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإال فتحدده المحكمة المدنية المختصة .

2 - وتحــدد بالكيفيــة ذاتهــا نســبة توزيــع المكافــأة بيــن الســفن التــي اشــتركت فــي 
عمليــات المســاعدة أو اإلنقــاذ وكذلــك نســبة التوزيــع بيــن مالــك كل ســفينة وربانهــا 

وبحارتهــا .

مادة )332(

ــن مالكهــا وربانهــا  ــأة بي ــع المكاف ــم توزي ــة فيت ــة أجنبي ــت الســفينة المغيث إذا كان
واألشــخاص الذيــن فــي خدمتهــا طبقــاُ لقوانيــن الدولــة التــي تتمتع الســفينة بجنســيتها 

.

مادة)333( 

1 - ال تستحق أية مكافأة عن إنقاذ األشخاص .

2 - ومــع ذلــك فــإن األشــخاص الذيــن أنقــذوا األرواح البشــرية يســتحقون نصيباُ 
ــع بمناســبة  ــاذ الســفينة والبضائ ــوا بإنق ــن قام ــي تعطــى لم ــأة الت ــي المكاف عــادالُ ف

الحــادث ذاتــه .



قانون التجاري البحري

- 130 -

مادة )334( 

يجــوز للمحكمــة المدنيــة المختصــة بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفيــن إبطــال أو 
تعديــل كل اتفــاق علــى مســاعدة وإنقــاذ تــم وقــت الخطــر وتحــت تأثيــره إذا وجــدت 

أن شــروط االتفــاق غيــر عادلــة .

وفــي جميــع األحــوال يجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب ذوي الشــأن إبطــال أو 
ــس أو أن  ــابه تدلي ــن ش ــد الطرفي ــن أن رضــاء أح ــور إذا تبي ــاق المذك ــل االتف تعدي
المكافــأة مبالــغ فيهــا زيــادة أو نقصــاُ بحيــث ال تتناســب والخدمــات التــي أديــت .

مادة )335( 

1 -يراعــى فــي تحديــد المكافــأة األساســان اآلتيــان تبعــاُ للظــروف حســب ترتيب 
: ذكرهما 

ــم  ــن وكفاءته ــود المنقذي ــاذ وجه ــي نتجــت عــن ا إلنق ــة الت ــدار المنفع أوالُ : مق
ــا المســاعدة ، والمســافرين  ــي قدمــت له ــه الســفينة الت ــذي تعرضــت ل والخطــر ال
عليهــا وبحارتهــا والبضائــع المشــحونة فيهــا والخطــر الــذي تعــرض لــه المنقــذون 
والســفينة التــي قامــت بالمســاعدة واإلنقــاذ والوقــت الــذي اســتغرقته هــذه العمليــات 
ــن  ــا م ــئولية وغيره ــر المس ــا مخاط ــت عنه ــي نتج ــرار الت ــف واألض والمصاري
المخاطــر التــي تعــرض لهــا المنقــذون وقيمــة األدوات التــي اســتعملوها مــع مراعاة 
نــوع الخدمــة المخصصــة لهــا الســفينة التــي تقــوم بالمســاعدة أو اإلنقــاذ إذا اقتضــى 

الحــال ذلــك . 

ثانياُ : قيمة األشياء التي أنقذت .

2 - ويراعــى األساســان المذكــوران فــي الفقــرة الســابقة عنــد توزيــع المكافــأة 
بيــن القائميــن باإلنقــاذ إذا تعــددوا.
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3 - ويجــوز تخفيــض المكافــأة أو إلغاؤهــا إذا تبيــن مــن الظــروف أن القائميــن 
ــم  ــاُ أو أنه ــر لزوم ــاذ أكث ــاعدة أو اإلنق ــت المس ــاء جعل ــوا أخط ــد ارتكب ــاذ ق باإلنق
ارتكبــوا ســرقات أو أخفــوا أشــياء مســروقة أو وقــع منهــم غيــر ذلــك مــن أعمــال 
ــن  ــك م ــض عــن ذل ــم أو التعوي ــات عليه ــع العقوب ــك دون إخــالل بتوقي الغــش وذل

ــة المختصــة .  الجه

مادة )336(

ــفينته أو  ــض س ــتطاعته ودون تعري ــدود اس ــي ح ــان ف ــى كل رب ــب عل 1 - يج
بحارتهــا أو المســافرين عليهــا لخطــر جســيم ، أن يقــدم المســاعدة لــكل ســفينة 
تشــرف علــى الغــرق ولــكل شــخص يوجــد فــي البحــر معرضــا لخطــر ولــو كان 
ــذا  ــة ه ــئوالُ عــن مخالف ــا مس ــفينة أو مجهزه ــك الس ــون مال ــداء ، وال يك ــن األع م

ــه . ــة من ــات صريح ــى تعليم ــاء عل ــة بن ــت المخالف ــزام إال إذا وقع االلت

ــرة  ــي الفق ــورة ف ــاعدة المذك ــدم المس ــذي ال يق ــفينة ال ــان الس ــب رب 2 - ويعاق
الســابقة بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ســنتين وبغرامــة ال تزيــد علــى عشــرة آالف درهــم 

أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

مادة )237(

ال تســمع عنــد اإلنــكار وعــدم العــذر الشــرعي دعــاوى المطالبــة بالمكافــأة عــن 
المســاعدة واإلنقــاذ بمضــي ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء هــذه األعمــال .

مادة )238( 

1 - تســري أحــكام هــذا الفصــل علــى الســفن الحربيــة وســفن الدولــة المخصصة 
ــة العامة . للخدم

2 - اســتثناء مــن أحــكام المــادة )236( تحــدد القوانيــن الخاصــة االلتــزام 
بالمســاعدة المعروضــة علــى ربابنــة الســفن الحربيــة .
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مادة )239( 

ــاوى  ــر الدع ــة بنظ ــة أجنبي ــاص محكم ــي باختص ــاق يقض ــالُ كل اتف ــع باط يق
ــارج  ــاوى خ ــذه الدع ــي ه ــم ف ــراء التحكي ــاذ أو بإج ــاعدة واإلنق ــن المس ــئة ع الناش
الدولــة . وذلــك إذا وقعــت المســاعدة واإلنقــاذ فــي الميــاه الخاضعــة لقضــاء الدولــة 
ــذت  ــي أنق ــاذ والســفينة الت ــي قامــت بالمســاعدة واإلنق ــن الســفينة الت ــت كل م وكان

ــة . ــع بجنســية الدول تتمت

الفصل الثالث 

في الخسائر البحرية المشتركة 

مادة )340( 

ــة  ــفينة أو الحمول ــق الس ــرر يلح ــالك أو ض ــة كل ه ــائر بحري ــر خس 1 - يعتب
أثنــاء الرحلــة البحريــة ، وكذلــك كل مــا قــد يدفــع لتأميــن ســالمة الرحلــة مــن نفقــات 

اســتثنائية .

ــي  ــد ف ــم يوج ــا ل ــة م ــكام التالي ــة بمقتضــى األح ــائر البحري ــوى الخس 2 - وتس
ــأن .  ــن ذوي الش ــاص بي ــاق خ ــأنها اتف ش

3 - والخسائر البحرية نوعان خسائر خاصة وخسائر مشتركة .

مادة )341( 

تعتبــر خســائر خاصــة الخســائر التــي تتوافــر فيها شــروط الخســائر المشــتركة ، 
ويتحمــل هــذه الخســائر مالــك الشــيء الــذي لحقــه الضرر أو مــن انفــق المصروفات 
ــاد مــن  ــى مــن أحــدث الضــرر أو أف ــي الرجــوع عل ــه ف ، مــع عــدم اإلخــالل بحق

المصروفــات .
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مادة )342( 

1 - تعتبــر خســائر مشــتركة التضحيــات والنفقــات االســتثنائية المبذولــة قصــداُ 
وبطريقــة معقولــة مــن أجــل الســالمة العامــة اتقــاُء لخطــر داهــم يهــدد الســفينة أو 

حمولتهــا .

2 - ويدخل في الخسائر المشتركة بوجه خاص ما يأتي :

ــة  ــب الســفينة أو الحمول ــي تصي ــي البحــر واألضــرار الت ــاء البضاعــة ف أ  - إلق
بســبب ذلــك .

ب  - تجنيــه الســفينة عمــداُ مــن أجــل الســالمة العامــة وإطــالق الضمــان 
لأشــرعة أو زيــادة البخــار بقصــد إعــادة تعويمهــا واألضــرار التــي تصيب الســفينة 

ــك . ــبب ذل ــة بس أو الحمول

ج  - األضــرار التــي تلحــق الســفينة والحمولــة أو إحداهمــا بســبب صــب المــاء 
أو غيــره أو خــرق الســفينة إلطفــاء نــار شــبت فيهــا .

د  - النفقــات التــي تصــرف فــي حالــة الجنــوح القهــري لتخفيــف حمولــة الســفينة 
واســتئجار المواعيــن لهــذا الغــرض وإعــادة شــحن البضائــع علــى الســفينة .

ه  - األشــياء والمــؤن التــي تقضــي الســالمة العامــة اســتعمالها كوقــود إذا كانــت 
الســفينة قــد زودت بالوقــود الكافــي قبــل تحركهــا ثــم نفــذ بعــد ذلــك ألي ســبب كان 

و  - نفقــات التجــاء الســفينة ألجــل الســالمة العامــة إلــى مينــاء أو مرســى بســبب 
ظــروف غيــر عاديــة أو نفقــات اســتئناف ســفرها بحمولتهــا األولــى أو بجــزء منهــا 
وكذلــك نفقــات توجههــا لإصــالح إلــى مينــاء غيــر ذلــك الــذي ترســو فيــه النفقــات 
ــتئجار  ــفينة واس ــة الس ــف حمول ــري لتخفي ــوح القه ــة الجن ــي حال ــرف ف ــي تص الت

المواعيــن لهــذا الغــرض وإعــادة شــحن البضائــع علــى الســفينة .
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ز  - نفقــات تفريــغ البضائــع أو الوقــود أو المــؤن إذا كان ذلــك ضروريــاُ 
إلصــالح ضــرر يعتبــر مــن الخســائر المشــتركة وال تســتطيع الســفينة متابعة الســفر 
ــع ورصهــا  ــات إعــادة شــحن البضائ ــك مــن نفق دون إصــالح ومــا يتفــرع عــن ذل
وتخزينهــا والتأميــن عليهــا واألضــرار التــي تلحــق الشــحنة والوقــود والمــؤن أثنــاء 

القيــام بهــذه العمليــات .

ح  - أجــور الربــان والبحــارة وقيمــة الوقــود والمــؤن التــي اســتهلكت أثنــاء امتداد 
الســفر بســبب التجــاء الســفينة إلــى مينــاء أو مرســى لتحتمــي فيــه أو لتجــري فيــه 
ــة لتصبــح  إصالحــات تعتبــر مــن الخســائر المشــتركة وذلــك خــالل المــدة المعقول

الســفينة صالحــة لمتابعــة الســفر 

ط  - نفقات مساعدة السفينة وقطرها .

ي  - مصاريف تسوية الخسائر المشتركة.

مادة )343(

يفتــرض أن الخســائر خاصــة وعلــى مــن يدعــي أنهــا خســارة مشــتركة إثبــات 
ذلــك .

مادة )344(

1 - تعتبــر الخســارة مشــتركة ولــو كان الحــادث الــذي نتجــت عنــه وقــع بخطــأ 
أحــد ذوي الشــأن فــي الرحلــة وذلــك بغيــر إخــالل بحــق ذوي الشــأن اآلخريــن فــي 

الرجــوع علــى مــن صــدر منــه الخطــأ .

2 - وال يجــوز لمــن صــدر منــه الخطــأ أن يطلــب اعتبــار مــا لحقــه مــن ضــرر 
خســارة مشــتركة ومــع ذلــك إذاكان الحــادث ناشــئاُ عــن خطــأ مالحــي صــادر مــن 
ــارة  ــه خس ــذي أصاب ــرر ال ــار الض ــب اعتب ــفينة أن يطل ــز الس ــاز لمجه ــان ج الرب

مشــتركة .
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مادة )345(

ــف الناشــئة  ــة والمصاري ــي الخســائر المشــتركة األضــرار المادي 1 - تدخــل ف
ــة الخســارة المشــتركة . ــه صف مباشــرة عــن عمــل ل

2 - أمــا األضــرار والمصاريــف غيــر المباشــرة الناشــئة عــن التأخيــر أو 
تعطيــل الســفينة أو انخفــاض أســعار البضائــع أو غيــر ذلــك فــال تدخــل فــي الخســائر 

المشــتركة .

مادة )346(

تعتبــر خســارة مشــتركة المصاريــف التــي أنفقــت عوضــاُ عــن مصاريــف 
أخــرى كان مــن الممكــن اعتبارهــا مــن الخســائر المشــتركة لــو أنهــا أنفقــت وذلــك 

ــم تنفــق . ــي ل ــغ المصاريــف الت فــي حــدود مبل

مادة )347( 

ــادة )273(  ــكام الم ــاُ ألح ــفينة خالف ــطح الس ــى س ــحونة عل ــع المش 1 - البضائ
تســهم فــي الخســائر المشــتركة إذا أنقــذت ،أمــا إذا ألقيــت فــي البحــر أو تلفــت فــال 
يجــوز لمالكهــا اعتبارهــا خســارة مشــتركة إال إذا أثبــت أ،ه لــم يوافــق علــى شــحنها 
علــى ســطح الســفينة أو إذا كان العــرف البحــري فــي مينــاء الشــحن ال يجــري علــى 

شــحنها بهــذه الكيفيــة .

2 - وال يسري هذا الحكم على المالحة الساحلية .

مادة )348(

1 - ال يدخــل فــي الخســائر المشــتركة الهــالك أو التلــف الــذي يلحــق بالبضائــع 
المشــحونة بغيــر علــم الربــان ومــع ذلــك إذا أنقــذت هــذه البضائــع فإنهــا تســهم فــي 

الخســائر المشــتركة علــى أســاس قيمتهــا الحقيقيــة .
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ــي  ــل ف ــة ال تقب ــا الحقيقي ــن قيمته ــل م ــان بأق ــا بي ــد م عنه ــي ق ــع الت 2 - البضائ
الخســائر المشــتركة إذا هــي هلكــت أو تلفــت إال علــى أســاس القيمــة التــي وردت 
فــي البيــان فــإذا أنقــذت فإنهــا تســهم فــي الخســائر المشــتركة علــى أســاس قيمتهــا 

ــة الحقيقي

مادة )349( 

أمتعــة المســافرين والبحــارة التــي لــم يصــدر بشــأنها ســند شــحن أو إيصــال مــن 
ــة  ــاُ كان نوعهــا ال تســهم فــي الخســائر البحري ــة أي ــك الطــرود البريدي الناقــل وكذل
إذا هــي أنقــذت ، أمــا إذا ضحــي بهــا فإنهــا تــدرج فــي الخســائر المشــتركة بقيمتهــا 

التقديريــة .

مادة )350( 

تتكــون مــن الحقــوق عــن الخســائر المشــتركة مجموعــة دائنــة ومــن االلتزامــات 
الناشــئة عنهــا مجموعــة مدينــة .

مادة )351( 

ــات التــي تعتبــر مــن الخســائر  ــة األضــرار والنفق تــدرج فــي المجموعــة الدائن
المشــتركة مقــدرة كمــا يأتــي :

أ  - يقــدر قيمــة الضــرر الــذي يصيــب الســفينة بالنفقــات المعقولــة التــي تصــرف 
فعــالُ فــي اإلصــالح وذلــك بعــد خصــم فــرق التجديــد وفقــاُ للصــرف والثمــن 
ــغ  ــدد المبل ــدم إجــراء اإلصــالح يح ــة ع ــي حال ــع الحطــام ، وف ــن بي المتحصــل م
بطريقــة تقديريــة فــإذا هلكــت الســفينة كليــاُ أو هــالكاُ فــي حكــم الكلــي حــدد المبلــغ 
الــذي يدخــل فــي الخســائر المشــتركة علــى أســاس قيمــة الســفينة ســليمة قبــل وقــوع 
الحــادث مباشــرة بعــد خصــم القيمــة التقديريــة لإصالحــات التــي ليســت لهــا صفــة 
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الخســائر المشــتركة والثمــن المتحصــل مــن بيــع الحطــام إن وجــد .

ب  - وتقــدر قيمــة الضــرر الــذي يصيــب البضائــع فــي حالــة الهــالك أو التلــف 
علــى أســاس القيمــة التجاريــة فــي آخــر يــوم لتفريــغ الســفينة فــي المينــاء المقصــود 
ــت  ــور ، وإذا بيع ــاء المذك ــر المين ــي غي ــت ف ــة إذا انته ــاء الرحل ــوم انته ــي ي أو ف
البضائــع التالفــة حــدد الضــرر الــذي يدخــل فــي الخســائر المشــتركة علــى أســاس 
ــي  ــع وه ــة للبضائ ــة الصافي ــع والقيم ــن البي ــج م ــي النات ــن الصاف ــن الثم ــرق بي الف
ــاء  ــوم انته ــي ي ــاء المقصــود أو ف ــي المين ــغ الســفينة ف ــوم لتفري ــي آخــر ي ســليمة ف

ــاء المذكــور . ــة إذا انتهــت فــي غيــر المين الرحل

مادة )352( 

إذا لــم يدفــع أحــد ذوي الشــأن األمــوال المطلوبــة منــه للمســاهمة فــي الخســائر 
المشــتركة فــإن النفقــات العاديــة التــي تصــرف للحصــول علــى هــذه األمــوال فــي 
الخســائر المشــتركة . أ - تــدرج الســفينة بقيمتهــا الصافيــة فــي المينــاء الــذي تنتهــي 

فيــه الرحلــة مضافــاُ إليهــا عنــد االقتضــاء قيمــة التضحيــات التــي تحملتهــا .

ــن  ــدار الثلثي ــل المســافرين بمق ــة وأجــرة نق ــدرج أجــرة الســفينة اإلجمالي ت  - ت
ــع األحــوال . فيمــا عــدا أجــرة الســفينة التــي يشــترط اســتحقاقها فــي جمي

ج  - تــدرج البضائــع المنقــذة والبضائــع المضحــى بهــا بحســب قيمتهــا التجاريــة 
الحقيقيــة أو المقــدرة فــي مينــاء التفريــغ .

مادة )354( 

ــي  ــغ الت ــوع المبال ــى مجم ــا ال يجــاوز %5 عل ــة بم ــات إداري تحســب مصروف
تدخــل فــي الخســائر المشــتركة وتضــاف هــذه المصروفــات إلــى تلــك المبالــغ حتــى 
تاريــخ التســوية النهائيــة مــع مراعــاة مــا قــد يدفــع لــذوي الحقــوق مــن مبالــغ قبــل 

إجــراء هــذه التســوية .
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مادة )355( 

1 - إذا قــدم أصحــاب البضائــع مبالــغ نقديــة لضمــان مســاهمتها فــي الخســائر 
المشــتركة وجــب إيداعهــا فــوراُ فــي حســاب مشــترك يفتــح باســم نائــب عــن 
أصحــاب البضائــع فــي أحــد المصــارف التــي يتفــق عليهــا الطرفــان وتحفــظ هــذه 
المبالــغ ومــا قــد يضــاف إليهــا مــن مصروفــات إداريــة لضمــان الوفــاء بحقــوق ذوي 

الشــأن فــي الخســائر المشــتركة .

2 - وفــي حالــة الخــالف تعيــن المحكمــة المدنيــة المختصــة نائبــاُ عــن أصحــاب 
البضائــع كمــا تعيــن المصــرف الــذي تــودع لديــه المبالــغ .

مادة )356(

تــوزع الخســائر المشــتركة بيــن جميــع ذوي الشــأن فــي الرحلــة البحريــة بنســبة 
حصــة كل منهــم فــي المجموعــة المدنيــة .

مادة )357( 

يقــوم بتســوية الخســائر المشــتركة خبيــر أو أكثــر تعينــه المحكمــة المختصــة إذا 
لــم يتفــق جميــع ذوي الشــأن علــى تعيينــه .

مادة )358(

إذا لــم يقبــل جميــع ذوي الشــأن بالتســوية وجــب عرضهــا علــى المحكمــة المدنية 
المختصــة بنــاء علــى طلــب أحدهــم لفصــل فيها .

مادة )359( 

ــك  ــائر المشــتركة وذل ــي الخس ــاهمة ف ــن المس ــه م ــرأ ذمت ــأن أن يب ــكل ذي ش ل
ــلمها . ــل تس ــة قب ــي المجموعــة المدين ــه تدخــل ف ــرك أموال بت
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مادة )360( 

1 - للربــان االمتنــاع عــن تســليم البضائــع التــي يجــب أن تســهم فــي الخســائر 
ــع  ــاُ لف ــاُ كافي ــا ضمان ــدم صاحبه ــر إال إذا ق ــدى الغي ــا ل ــب إيداعه المشــتركة أو طل
نصيبهــا مــن الخســائر وإذا لــم يتفــق الطرفــان علــى الضمــان يعــرض األمــر علــى 

المحكمــة المدنيــة المختصــة لتعييــن خبيــر لتقديــر الضمــان .

ــى هــذا  ــع البضائــع كلهــا أو بعضهــا للحصــول عل 2 - وللمحكمــة أن تأمــر ببي
الضمــان وتتبــع فــي البيــع أحــكام التنفســذ علــى األشــياء المرهونــة وفقــاُ للقانــون .

مادة )361( 

1 - تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ممتازة .

2 - ويقــع هــذا االمتيــاز فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة لمجهــز الســفينة علــى 
البضائــع التــي أنقــذت أو الثمــن المتحصــل مــن بيعهــا .

ــى  ــاز عل ــع االمتي ــع فيق ــغ المســتحقة ألصحــاب البضائ ــبة للمبال ــا بالنس 3 - أم
ــا . ــا وملحقاته ــذت وأجرته ــي أنق ــفينة الت الس

4 - وتســتوفى مصاريــف تســوية الخســائر المشــتركة باألولويــة علــى مــا عداهــا 
مــن هــذه الديــون .

مادة )362( 

ال تضامــن بيــن الملتزميــن بالمســاهمة فــي الســائر المشــتركة ، ومــع ذلــك إذا 
عجــز أحدهــم عــن دفــع حصتــه فــي هــذه الخســائر وزعــت الحصــة علــى اآلخريــن 

بنســبة مــا يلتــزم بــه كل منهــم فــي الخســائر المشــتركة .

مادة )363(
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ال يقبــل طلــب االشــتراك فــي تســوية الخســائر المشــتركة عــن األضــرار التــي 
لحقــت البضائــع إال إذا أخطــر الربــان كتابــة بالطلــب خــالل ثالثيــن يومــاُ مــن تســلم 
البضائــع وإذا كان الطلــب متعلقــاُ باألضــرار التــي لحقــت الســفينة وجــب إخطــار 

أصحــاب البضائــع بــه فــي الميعــاد المذكــور مــن يــوم انتهــاء الرحلــة .

مادة )364( 

ال محــل أليــة تســوية فــي حالــة الهــالك الكلــي لأمــوال المشــتركة فــي الرحلــة 
البحريــة .

مادة )365(

1 - ال تســمع عنــد اإلنــكار وعــدم العــذر الشــرعي دعــوى االشــتراك فــي 
الخســائر المشــتركة بمضــي ســنتين مــن يــوم وصــول الســفينة إلــى المينــاء الــذي 

ــة . ــة البحري ــه الرحل ــت في ــذي انقطع ــاء ال ــى المين ــا أو إل ــاُ لوصوله كان معين

ــا عــدم  ــي ينقطــع به ــى األســباب األخــرى الت ــة إل ــدة باإلضاف 2 - وتنقطــع الم
الســماع قانونــا بتعييــن خبيــر التســوية وفــي هــذه الحالــة تســري مــدة جديــدة بالقــدر 
نفســه مــن تاريــخ التوقيــع علــى تســوية الخســائر المشــتركة أو مــن التاريــخ الــذي 

اعتــزل فيــه خبيــر التســوية .

مادة )366(

ــه  ــون موضوع ــذي يك ــن ال ــد التأمي ــى عق ــاب عل ــذا الب ــكام ه ــري أح 1 - تس
ضمــان األخطــار المتعلقــة برحلــة بحريــة .

2 - ويجوز االتفاق على مخالفة هذه األحكام ما لم تكن من طبيعة أمره .
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الفصل األول 

أحكام عامة 

الفرع األول 

عقد التأمين 

مادة )367( 

يجوز التأمين على جميع األموال التي تكون معرضة ألخطار البحر .

مادة )368(

ال يجــوز أن يفيــد مــن التأميــن إال مــن كانــت لــه مصلحــة مشــروعة فــي عــدم 
وقــوع الخطــر .

مادة )369( 

ــن أو  ــة شــخص معي ــة أو لمصلح ــع الوثيق ــة موق ــن لمصلح ــد التأمي ــوز عق يج
ــن . ــر معي ــة شــخص غي لمصلح

مادة )370( 

1 - يجوز للمؤمن إعادة التأمين على األموال التي قام بالتأمين عليها .

ــم يتفــق علــى غيــر  3 - وتســري علــى إعــادة التأميــن أحــكام هــذا البــاب مــا ل
ذلــك .

مادة )371(

ال يجوز إثبات عقد التأمين وال التعديالت التي تطرأ عليه إال بالكتابة .
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مادة )372( 

1 - تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو ألمره أو للحامل .

2 - ولمؤمــن أن يحتــج فــي مواجهــة حامــل الوثيقــة ولــو كانــت لأمــر أو لحامــل 
بالدفــوع التــي يجــوز لــه توجيههــا إلــى المؤمــن لــه .

مادة )373( 

1 - تشتمل وثيقة التأمين على البيانات اآلتية :

أ  - تاريخ عقد التأمين مبيثنأُ به السنة والشهر واليوم والساعة .

ب  - مكان العقد .

ج  - اسم المؤمن وموطنه .

د  - اسم المؤمن له وموطنه أو اسم من يتعاقد لمصلحته .

ه  - األموال المؤمن عليها .

و  - األخطار المؤمن منها .

ز  - مبلغ التأمين .

ح  - قسط التأمين .

2 - ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين .

مادة )374( 

إذا كان الخطــر مؤمنــاُ عليــه فــي عقــد واحــد مــن قبــل عــدة مؤمنيــن فــال يلتــزم 
كل منهــم إال بنســبة حصتــه فــي مبلــغ التأميــن بغيــر تضامــن فيمــا بينهــم .
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مادة )375(

1 - إذا كان مبلــغ التأميــن يزيــد علــى قيمــة الشــيء المؤمــن عليــه وثبــت غــش 
ــب المؤمــن مــع  ــى طل ــاء عل ــالُ للفســخ بن ــد قاب ــه كان العق ــه أو مــن يمثل المؤمــن ل

ــه . ــن بأكمل اســتحقاقه لقســط التأمي

2 - فــإذا انتفــى الغــش كان العقــد صحيحــاُ بقــدر القيمــة الحقيقيــة للشــيء المؤمــن 
عليــه .

مادة )376(

1 - إذا كان مبلــغ الشــيء مؤمنــاُ عليــه مــن ذات الخطــر لــدى مؤمنيــن مختلفيــن 
بمبالــغ يزيــد مجموعهــا علــى قيمــة الشــيء المؤمــن عليــه وثبــت غــش المؤمــن لــه 
فيكــون كل عقــد مــن عقــود التأميــن المتعــددة قابــالُ للفســخ بنــاُء علــى طلــب المؤمــن 

مــع اســتحقاقه لكامــل القســط .

2 - وفــي خالــة انتفــاء الغــش تكــون عقــود التأميــن صحيحــة ، ويجــوز للمؤمــن 
لــه الرجــوع علــى المؤمنيــن المتعدديــن بغيــر تضامــن بينهــم بنســبة مبلــغ التأميــن 

الــذي يلتــزم بــه كل منهــم إلــى القيمــة الحقيقيــة للشــيء المؤمــن عليــه .

مادة )377( 

ــر  ــه اعتب ــة للشــيء المؤمــن علي ــل مــن القيمــة الحقيقي ــن أق ــغ التأمي إذا كان مبل
المؤمــن لــه مؤمنــاُ لنفســه ال فــرق ، وتحمــل تبعــاُ لذلــك – فــي حالة الضــرر الجزئي 
– جــزأ مــن الضــرر يعــادل النســبة بيــن هــذا الفــرق وقيمــة الشــيء المؤمــن عليــه .
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الفرع الثاني 

التزامات المؤمن 

مادة )378( 

ــا  ــن عليه ــياء المؤم ــق األش ــي تلح ــة الت ــن األضــرار المادي ــن المؤم 1 - يضم
بســبب عاصفــة أو غريــق أو جنــوح أو تصــادم أو رمــي فــي البحــر أو حريــق أو 
انفجــار أو نهــب أو بســبب أي حــادث مــن الحــوادث البحريــة القهريــة األخــرى .

2 - ويكــون المؤمــن مســئوالُ عــن مســاهمة األشــياء المؤمــن عليهــا في الخســائر 
المشــتركة مــا لــم تكــن ناشــئة عــن خطــر غيــر مؤمــن منــه . 

3 - ويكــون المؤمــن مســئوالُ كذلــك عــن المصروفــات التــي تنفــق بســبب خطــر 
مؤمــن منحــه لتفــادي الضــرر او للحــد مــن أثــره .

مادة )379(

1 - يســأل المؤمــن عــن األضــرار التــي تلحــق األشــياء المؤمــن عليهــا بســبب 
خطــأ المؤمــن لــه أو تابعيــه البرييــن ، ومــع ذلــك ال يســأل المؤمــن عــن األخطــاء 

العمديــة أو الجســيمة التــي تقــع مــن المؤمــن لــه .

2 - وكذلــك يســأل المؤمــن عــن األضــرار التــي تلحــق باألشــياء المؤمــن عليهــا 
بخطــأ الربــان أو البحــار وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بحكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

. )403(

مادة )389(

1 - يبقــى المؤمــن مســئوالُ عــن األضــرار الناشــئة عــن األخطــار المؤمــن منهــا 
ــز أو  ــل المجه ــان دون تدخ ــرره الرب ــر يق ــر آخ ــى تغيي ــرار إل ــة االضط ــي حال ف

المؤمــن لــه .
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2 - أمــا إذا لــم يكــن تغييــر الرحلــة أو الطريــق اضطراريــاُ بقــي المؤمن مســئوالُ 
عــن الحــوادث التــي وقعــت فــي لجــزء مــن الطريــق المتفــق عليه .

مادة )381( 

ــة  ــة أ, الخارجي ــرب األهلي ــار الح ــاص أخط ــاق خ ــن إال باتف ــن المؤم ال يضم
واالضطرابــات وأعمــال القرصنــة والثــورات واألضــرار واإلغــالق وأعمــال 
التخريــب واإلرهــاب واألضــرار الناشــئة عــن التفجيــرات واإلشــعاعات الذريــة أيــاُ 
كان ســببها وكذلــك األضــرار التــي تحدثهــا األشــياء المؤمــن عليهــا لأمــوال اخــرى 

أو لأشــخاص مــع مراعــاة حكــم المــادة )405( .

مادة )382(

إذا اتفــق علــى نقــل تأميــن أخطــار الحــرب ســمل هــذا التأميــن األضــرار 
التــي تلحــق األشــياء المؤمــن عليهــا بســبب األعمــال العدائيــة واالنتقاميــة واألســر 
الحكومــات  مــن  تصــدر  التــي  والمضايقــات  واإلكــراه  واإليقــاف  واالغتنــام 
ــار  ــبب انفج ــا أو بس ــرف به ــر معت ــا أم غي ــرف به ــت معت ــواء أكان ــلطات س والس
األلغــام ومعــدات الحــرب األخــرى ولــو لــم تكــن الحــرب قــد أعلنــت أو كانــت قــد 

ــت . انته

مادو )383( 

1 - إذا تعــذرت معرفــة مــا إذا كان الضــرر ناشــئاُ عــن خطــر حربــي أو خطــر 
بحــري اعتبــر ناشــئاُ عــن خطــر بحــري مــا لــم يثبــت عكــس ذلــك .

ــر  ــر غي ــن خط ــئ ع ــرر ناش ــات أن الض ــبء إثب ــن ع ــى المؤم ــع عل 2 - ويق
ــري . بح
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مادة )384( 

ال يسأل المؤمن عما يأتي :

ــه أو  ــة الناشــئة عــن عيــب ذاتــي فــي الشــيء المؤمــن علي أ  - األضــرار المادي
عــدم كفايــة تغليفــه أو حزمــه ومــع ذلــك يكــون مؤمــن الســفينة مســئوالُ عــن الشــرر 

الناشــئ عــن عيــب خفــي فــي الســفينة مــع مراعــاة حكــم المــادة )403( .

ب  - النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق .

ج  - األضــرار الماديــة الناشــئة عــن الغرامــات أو المصــادرة أو الوضــع تحــت 
الحراســة أو االســتيالء أو التدابيــر الصحيــة أو التعقيــم أو خــرق الحصــار أو أعمــال 

التهريــب أو ممارســة تجــارة ممنوعــة .

د  - التعويضات المستحقة بسبب الحجز أو الكفالة المقدمة لرفع الحجز .

ه  - األضــرار التــي ال تعتبــر تلفــاُ ماديــاُ يلحــق مباشــرة باألشــياء المؤمــن عليهــا 
ــة التجاريــة  ــة والتأخيــر وفــروق األســعار والعقبــات التــي تعتــرض العملي كالبطال

التــي يقــوم بهــا المؤمــن لــه .

الفرع الثالث 

التزامات المؤمن له

مادة )385(

يلتزم المؤمن له بما يأتي :

أ  - أن يدفع قسط التأمين والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما .

ب  - أن يقــدم وقــت إبــرام العقــد بيانــاُ صحيحــاُ بجميــع الظــروف التــي يعلــم بهــا 
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والتــي مــن شــأنها تمكيــن المؤمــن مــن تقديــر األخطــار المؤمــن منهــا .

ــي  ــادة ف ــن زي ــرأ م ــا يط ــكل م ــد ب ــريان العق ــاء س ــن أثن ــر المؤم ج  - أن يخط
ــا . ــه به ــدود علم ــي ح ــا ف ــن منه ــار المؤم األخط

مادة )386(

ــف  ــن وق ــاز للمؤم ــتحق ج ــن المس ــط التأمي ــه قس ــن ل ــع المؤم ــم يدف 1 - إذا ل
التأميــن أو إلغــاء العقــد ، وال ينتــج الوقــف أو اإللغــاء أثــره إال بعــد انقضــاء خمســة 

ــاء . ــه بالوف عشــر يومــاُ مــن إعــذار المؤمــن ل

2 - ويجوز أن يقع اإلعذار بكتاب مسجل مع علم الوصول أو ببرقية .

3 - وال يحــول اإلعــذار بالوقــف دون عمــل إعــذار باإللغــاء مــا دام قســط 
التأميــن لــم يدفــع وطذلــط المصاريــف عنــد االقتضــاء .

4 - ويعــود عقــد التأميــن الــذي وقــف العمــل بــه إلــى إنتــاج آثــاره بمجــرد دفــع 
قســط التأميــن والمصاريــف .

ــل  ــن المقاب ــط التأمي ــرد قس ــن ب ــزام المؤم ــد إل ــاء العق ــى إلغ ــب عل 5 - ويترت
لأخطــار الســارية .

6 - وال يســري أثــر الوقــف أو اإللغــاء علــى الغيــر حســن النيــة الــذي انتقلــت 
إليــه ملكيــة وثيقــة التأميــن قبــل وقــوع أي حــادث وقبــل إبــالغ الوقــف أو اإللغــاء .

مادة )387(

ــذار  ــد إع ــد بع ــخ العق ــن فس ــاز للمؤم ــر ج ــه أو أعس ــن ل ــس المؤم 1 - إذا أفل
المؤمــن لــه بالدفــع ، وال يســري إثــر الفســخ علــى الغيــر حســن النيــة الــذي انتقلــت 

ــل إبــالغ الفســخ . ــل وقــوع أي حــادث وقب ــن قب ــة التأمي ــة وثيق ــه ملكي إلي
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2 - وإذا أفلــس المؤمــن كانــت للمؤمــن لــه نفــس الحقــوق المقــررة فــي الفقــرة 
الســابقة .

مادة )388( 

1 - يجــوز للمؤمــن أن يطلــب فســخ عقــد التأميــن إذا قــدم المؤمــن لــه ولــو بغيــر 
غــش بيانــاُ غيــر صحيــح ، أو ســكت عمــداُ عمــا يلــزم بيانــه وكان مــن شــأن ذلــك 

تقديــر المؤمــن منــه بأقــل ممــا هــو فــي الحقيقــة .

2 - وتحكــم المحكمــة بفســخ العقــد ولــو لــم يكــن للبيــان غيــر الصحيــح أو 
ــه . ــن علي ــيء المؤم ــق الش ــذي لح ــرر ال ــي الض ــر ف ــكوت أث للس

3 - وإذا فســخ العقــد يكــون للمؤمــن الحــق فــي قســط التأميــن كامــالُ إذا أثبــت 
ســوء نيــة المؤمــن لــه ، ونصــف القســط ســوء النيــة .

مادة )389( 

ــاء ســيان  ــه أن يخطــر المؤمــن بالظــروف التــي تطــرأ أثن 1 - علــى المؤمــن ل
ــك خــالل  ــن وذل ــا المؤم ــي يتحمله ــار الت ــادة األخط ــأنها زي ــن ش ــون م ــد ويك العق
ثالثــة أيــام مــن تاريــخ العلــم بهــا بعــد اســتبعاد أيــام العطلــة الرســمية فــإذا لــم يقــع 

ــاد المذكــور  ــي الميع اإلخطــار ف

جاز للمؤمن فسخ العقد .

ــد  ــي عق ــه بق ــن ل ــل المؤم ــن فع ــئة ع ــار ناش ــادة األخط ــن زي ــم تك 2 - وإذا ل
ــار . ــي األخط ــادة ف ــل الزي ــن مقاب ــط التأمي ــادة قس ــع زي ــاُ م ــن قائم التأمي

3 - أمــا إذا كانــت زيــادة األخطــار ناشــئة عــن فعــل المؤمــن لــه جــاز للمؤمــن 
خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ وصــول اإلخطــار إليــه أمــا إلغــاء العقــد مــع االحتفــاظ 
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بالحــق فــي قســط التأميــن وإمــا إبقــاء العقــد مــع المطالبــة برزيــادة القســط مقابــل 
زيــادة األخطــار .

مادة )390( 

1 - يقــع باطــالُ عقــد التأميــن الــذي يبــرم بعــد هــالك األشــياء المؤمــن عليهــا أو 
بعــد وصولهــا إذا ثبــت أن نبــأ الهــالك أو الوصــول بلــغ المــكان الــذي يوجــد فيــه 
المؤمــن لــه قبــل طلــب التأميــن أو بلــغ مــكان توقيــع العقــد قبــل أن يوقعــه المؤمــن .

2 - وكذلــك يبطــل التأميــن إذا علــم المؤمــن بهــالك الشــيء المؤمــن عليــه بعــد 
ــل  ــى إلغــاء هــذا األمــر قب ــة إل ــادر بأســرع الوســائل الممكن ــم يب ــن ول ــب التأمي طل

التوقيــع علــي العقــد .

3 - وإذا كان التأميــن معقــوداُ علــى األنبــاء الســارة او الســيئة فــال يكــون العقــد 
باطــالُ إال إذا ثبــت أن المؤمــن لــه كان عالمــاُ بهــالك األشــياء المؤمــن عليهــا أو أن 

المؤمــن كان عالمــاُ بوصولهــا .

مادة )391(

ــه عنــد وقــوع الخطــر المؤمــن منــه أن يعمــل علــى إنقــاذ  1 - علــى المؤمــن ل
األشــياء المؤمــن عليهــا ، وعليــه أن يتخــذ كافــة التدابيــر الالزمــة للمحافظــة علــى 

حقوقــه قبــل الغيــر المســئول .

ــه أو  ــذي يلحــق المؤمــن بســبب خطئ ــه عــن الضــرر ال 2 - ويســأل المؤمــن ل
ــذ هــذه االلتزامــات . ــي تنفي ــه ف إهمال
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الفرع الرابع 

تسوية األضرار 

مادة )392(

ــن  ــي ع ــه التخل ــن ل ــار المؤم ــض إال إذا اخت ــق التعوي تســوى األضــرار بطري
ــاق . ــون أو االتف ــا القان ــي بحدده ــي األحــوال الت ــه ف ــن علي الشــيء المؤم

مادة )393(

ــى  ــاُ عل ــا أو معلق ــن عليه ــياء المؤم ــن األش ــي ع ــون التخل 1 - ال يجــوز أن يك
شــرط .

2 - و يترتــب علــى التخلــي انتقــال ملكيــة األشــياء المؤمــن عليهــا إلــى المؤمــن 
مــع التزامــه بدفــع مبلــغ التأميــن كامــالُ ، ويحــدث انتقــال الملكيــة أثــره بيــن الطرفين 

مــن يــوم إعــالن المؤمــن لــه رغبتــه فــي التخلــي إلــى المؤمــن .

ــض  ــن أن يرف ــغ التأمي ــع مبل ــه بجف ــالل بالتزام ــن دون إخ ــوز للمؤم 3 - ويج
ــه . ــا إلي ــن عليه ــياء المؤم ــة األش ــال ملكي انتق

مادة )394( 

1 - يجــب علــى المؤمــن لــه عنــد إعــالن رغبتــه فــي التخلــي أن يصــرح بجميــع 
عقــود التأميــن األخــرى التــي يعلــم بهــا .

ــه بســوء نيــة تصريحــاُ غيــر صحيــح ســقط حقــه فــي  ــإذا قــدم المؤمــن ل 2 - ف
ــن . ــادة مــن التأمي اإلف
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مادة )395( 

1 - علــى المؤمــن لــه إثبــات تعــرض الشــيء المؤمــن عليــه للخطــر والضــرر 
الالحــق بــه ، فــإذا أثبــت ذلــك افتــرض وقــوع الضــرر فــي الزمــان والمــكان اللذيــن 

يســري فيهمــا التأميــن مــا لــم يثبــت المؤمــن خــالف ذلــك .

ــت  ــه أيضــاُ أن يثب ــي وجــب علي ــي التخل ــه ف ــه حق 2 - وإذا اســتعمل المؤمــن ل
ــه . ــر إحــدى حاالت تواف

مادة )396(

ال يلتزم المؤمن بإصالح األشياء المؤمن علبها أو استبدال غيرها بها .

مادة )397( 

علــى المؤمــن أن يدفــع للمؤمــن لــه مبلــغ مســاهمة األشــياء المؤمــن عليهــا فــي 
الخســائر المشــتركة ســواء أكانــت تســوية هــذه الخســائر مؤقتــة أم نهائيــة وكذلــك 
مصروفــات المســاعدة واإلنقــاذ وذلــك بنســبة القيمــة المؤمــن بهــا لديــه مخصومــاُ 

منهــا عنــد االقتضــاء الخســائر الخاصــة التــي يتحملهــا المؤمــن .

مادة )398(

 يحــل للمؤمــن فــي حــدود مــا دفعــه مــن تعويــض فــي الحقــوق والدعــاوى التــي 
تكــون للمؤمــن لــه والناشــئة عــن األضــرار المشــمولة بالتأميــن .
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الفرع الخامس 

عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين 

مادة )399( 

1 - ال تســمع عنــد اإلنــكار وعــدم العــذر الشــرعي الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد 
التأميــن بمضــي ســنتين ، وتبــدأ هــذه المــدة كمــا يأتــي :

أ  - من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة .

ب  - مــن تاريــخ وقــوع الحــادث الــذي نشــأت عنــه الدعــوى فيمــا يتعلــق بدعــوى 
المطالبــة بتعويــض األضــرار التــي لحقت بالســفينة .

ج  - مــن تاريــخ وصــول الســفينة أو التاريــخ الــذي كان يجــب أن تصــل فيــه فيمــا 
يتعلــق بدعــوى المطالبــة بتعويــض األضــرار التــي لحقــت البضائــع ، أمــا إذا كان 

الحــادث الحقــاُ ألحــد هذيــن التاريخيــن ســرت المــدة مــن تاريــخ وقــوع الحــادث .

د  - مــن تاريــخ وقــوع الحــادث فيمــا يتعلــق بدعــوى المطالبــة بتســوية األضــرار 
بطريــق التخلــي وفــي حالــة تحديــد مهلــة فــي العقــد إلقامــة دعــوى التخلــي تســري 

المــدة مــن تاريــخ انقضــاء هــذه المهلــة .

ــي  ــق بدعــوى المســاهمة ف ــا يتعل ــاء فيم ــه بالوف ــام المؤمــن ل ــخ قي ه  - مــن تاري
الخســائر المشــتركة أو بدعــوى المطالبــة بالمكافــأة المســتحقة عــن المســاعدة 

ــاذ  واإلنق

ــخ  ــه أو مــن تاري ــى المؤمــن ل ــر الدعــوى عل ــم الغي ــذي يقي ــخ ال و  - مــن التاري
قيــام المؤمــن لــه بالوفــاء فيمــا يتعلــق بدعــواه قبــل المؤمــن بســبب رجــوع الغيــر .

2 - وكذلــك ال تســمع عنــد اإلنــكار وعــدم العــذر الشــرعي دعــوى اســترداد أي 
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مبلــغ دفــع بغيــر حــق بمقتضــى عقــد التأميــن بمضــي ســنتين تســري هــذه المــدة مــن 
اليــوم الــذي يعلــم فيــه المســترد يحقــه فــي االســترداد .

3 - وينقطــع ســريان المــدد المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن الســابقتين بكتــاب مســجل 
أو بتســليم المســتندات المتعلقــة بالمطالبــة زذلــك باإلضافــة إلــى األســباب األخــرى 

المقــررة قانونــاُ .

الفصل الثاني 

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين 

الفرع ا ألول 

التأمين على السفينة 

مادة )400(

يعقد التأمين على السفينة لرحلة أو لعدة رحالت متعاقبة أ, لمدة معينة .

مادة )401(

1 - يســري ضمــان المؤمــن فــي التأميــن بالرحلــة منــذ البــدء فــي شــحن البضائع 
فــي الســفينة إلــى االنتهــاء مــن تفريغهــا دون أن تجــاوز مــدة ســريان التأميــن خمســة 
ــان  ــي الضم ــا ينته ــود كم ــكان المقص ــى الم ــفينة إل ــول الس ــن وص ــاُ م ــر يوم عش
اعتبــاراُ مــن الوقــت الــذي يبــدأ فيــه شــحن البضائــع مــن هــذا المــكان لرحلــة جديــدة 

.

ــا  ــت تحركه ــن مــن وق ــان المؤم ــت الســفينة فارغــة فيســري ضم 2 - وإذا كان
ــي المــكان المقصــود . ــى رســوها ف للســفر حت
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ــاُ  ــة فيســري ضمــان المؤمــن وفق ــن عــدة رحــالت متعاقب 3 - وإذا ســمل التأمي
لمــا هــو مبيــن فــي الفقرتيــن الســابقتين ، وينتهــي الضمــان فــي المــكان المعيــن فــي 

الوثيقــة النتهــاء الرحلــة األخيــرة .

ــي  ــدأ وينتهــي ف ــن يب ــان المؤم ــإن ضم ــة ف ــدة معين ــن لم ــا إذا كان التأمي 4 - أم
ــه الســفينة . ــذي توجــد في ــاُ كان المــكان ال ــد أي ــي العق ــخ المحــدد ف التاري

مادة)402( 

تكــون الســفينة مشــمولة بالتأميــن دون انقطــاع فــي أي مــكان توجــد فيــه وذلــك 
فــي حــدود الرحلــة أو المــدة ونــوع المالحــة المذكــورة فــي العقــد .

مادة )403(

1 - ال يســأل المؤمــن عــن األضــرار الناشــئة عــن العيــب فــي الســفينة إال إذا 
ــاُ . ــب خفي كان العي

2 - وكذلــك ال يســأل المؤمــن عــن األضــرار التــي تنشــأ عــن األخطــاء العمديــة 
التــي تقــع مــن الربــان .

مادة )404(

1 - مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام المــادة )375( إذا اتفــق علــى قيمــة الســفينة فــي 
العقــد فــال يجــوز للطرفيــن المنازعــة فيهــا ، وذلــك فيمــا عــدا حالــة الرجــوع بســبب 

المســاهمة فــي الخســائر المشــتركة أو مكافــأة المســاعدة أو اإلنقــاذ .

2 - وتشــمل القيمــة المتفــق عليهــا جســم الســفينة واآلالت المحركــة لهــا 
. التجهيــز  ومصروفــات  والمؤمــن  لــه  للمؤمــن  المملوكــة  والملحقــات 

ــه  ــات المملوكــة للمؤمــن ل ــى الملحق ــد عل ــاُ كان تاريخــه يعق ــن أي 3 - وكل تأمي
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وحدهــا ، يترتــب عليــه فــي حالــة الهــالك الكلــي أو التخلــي تخفيــض القيمــة المتفــق 
عليهــا بمــا يعــادل قيمــة هــذه الملحقــات .

مادة )405( 

1 - فيمــا عــدا الضــرر الــذي يلحــق األشــخاص يلتــزم المؤمــن بدفــع التعويضات 
التــي تترتــب علــى المؤمــن لــه قبــل الغيــر في حالــة التصــادم بخطــأ الســفينة المؤمن 

عليهــا أو ارتطامهــا بشــيء ثابــت أو متحــرك أو عائم .

ــو بغيــر موافقــة المؤمــن إجــراء تأمينــات تكميليــة  ــه ول 2 - ويجــوز للمؤمــن ل
لضمــان مســئوليته الناشــئة عــن األضــرار التــي تحدثهــا الســفينة والتــي ال تشــملها 

الفقــرة الســابقة أو التــي تجــاوز مبلــغ التأميــن .

مادة )406(

ــة  ــالت متعاقب ــدة رح ــدة أو لع ــة واح ــفينة لرحل ــى الس ــن عل 1 - إذا كان التأمي
اســتحق المؤمــن قســط التأميــن كامــالُ بمجــرد بــدء ســريان األخطــار المؤمــن منهــا .

ــدة  ــل م ــن كام ــط ع ــن القس ــتحق المؤم ــة اس ــدة معين ــن لم 2 - وإذا كان التأمي
التأميــن إذا هلكــت الســفينة كليــة أو قــرر المؤمــن لــه التخلــي عنهــا وكان الهــالك 
أو التخلــي ممــا يقــع علــى عاتــق المؤمــن إمــا إذا كان الهــالك أو حالــة التخلــي ممــا 
ال يقــع علــى عاتــق المؤمــن فــال يســتحق مــن القســط إال القــدر الــذي يقابــل المــدة 
بيــن تاريــخ بــدء ســريان األخطــار وتاريــخ وقــوع الحــادث الــذي أدى إلــى هــالك 

الســفينة أو إعــالن التخلــي عنهــا .

مادة )407( 

1 - يضمــن المؤمــن فــي حــدود مبلــغ التأميــن األضــرار الناشــئة عــن كل حــادث 
ــان  ــق الطرف ــن وإن تعــددت الحــوادث ، إال إذا اتف ــة التأمي ــاء ســريان وثيق ــع أثن يق
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علــى حــق المؤمــن فــي طلــب قســط تكميلــي إثــر كل حــادث .

2 - وتســوى الحــوادث الواقعــة خــالل كل رحلــة علــى حــدة ســواء كان التأميــن 
معقــوداُ لرحلــة واحــدة أو لعــدة رحــالت متعاقبــة أو لمــدة معينــة .

مادة )408(

ــف  ــزم المؤمــن بمصاري ــق التعويــض يلت ــن بطري ــة تســوية التأمي ــي حال 1 - ف
اســتبدال القطــع واإلصالحــات الضروريــة لجعــل الســفينة صالحــة للمالحــة دون 
التعويضــات األخــرى الناشــئة عــن انخفــاض قيمــة الســفينة أو عــن بطالتهــا أو عــن 

أي ســبب آخــر مماثــل .

3 - وتســوى الحــوادث الواقعــة خــالل كل رحلــة علــى حــدة ســواء كان التأميــن 
معقــوداُ لرحلــة واحــدة أو لعــدة رحــالت متعاقبــة او لمــدة معينــة .

مادة )408( 

1 - فــي حالــة تســوية التأميــن بطريــق التعويــض المؤمــن بمصاريــف اســتبدال 
القطــع واإلصالحــات الضروريــة لجعل الســفينة صالحــة للمالحــة دون التعويضات 
األخــرى الناشــئة عــن انخفــاض قيمــة الســفينة أو عــن بطالتهــا أو عــن أي ســبب 

مماثــل .

2 - وتخفــض نفقــات اســتبدال القطــع بمــا يعــادل الفــرق فــي القيمــة بيــن القديــم 
والجديــد مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك .

مادة )409( 

يجوز لمؤمن له التخلي عن السفينة للمؤمن في األحوال اآلتية :

أ  - إذغ هلكت السفينة كلياُ .
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ــة أشــهر مــن تاريــخ وصــول آخــر  ــار الســفينة مــدة ثالث ب  - إذا انقطعــت أخب
ــاء . ــار عنهــا ، ويفتــرض هــالك الســفينة فــي تاريــخ وصــول هــذه األنب أخب

ــذر إصالحــه بســبب  ــن إصالحــه أو تع ــف ال يمك ــت الســفينة بتل ج  - إذا أصيب
عــدم توفــر الوســائل الماديــة الالزمــة لذلــك فــي المــكان الــذي توجــد فيــه الســفينة 
إال إذا كان مــن المســتطاع قطرهــا إلــى مــكان آخــر يمكــن إجــراء اإلصــالح فيــه .

د  - إذا كانت نفقات إصالح السفينة تعادل ثالثة أرباع قيمتها على األقل 

مادة )410(

ــي  ــه ف ــه اســتعمال حق ــا جــاز للمؤمــن ل ــاُ منه ــت أخطــار الحــرب مؤمن إذا كان
التخلــي عــن الســفينة فــي حالــة أســرها أو احتجازهــا أو وقفهــا بنــاء علــى أمــر مــن 
ــة أشــهر مــن  ــم يتمكــن مــن اســتردادها خــالل أربع ــك إذا ل ــة وذل الســلطات العام

ــوع الحــادث . ــخ قيامــه بإخطــار المؤمــن بوق تاري

مادة )411(

تســوى عقــود التأميــن المتعلقــة بعــدة ســفن مملوكــة لمجهــز واحــد كمــا لــو كانــت 
كل ســفينة منهــا مملوكــة لمجهــز مختلف.

مادة )412(

ــة الســفينة أو أجــرت غيــر مجهــزة اســتمر التأميــن بحكــم  1 - إذا انتقلــت ملكي
ــك  ــن بذل ــر المؤم ــرط أن يخط ــتأجر بش ــد أو المس ــك الجدي ــح المال ــون لصال القان
خــالل خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ انتقــال الملكيــة أو التأجيــر وأن يقــوم بجميــع 
ــد  ــى عق ــن بمقتض ــل المؤم ــه قب ــن ل ــق المؤم ــى عات ــت عل ــي كان ــات الت االلتزام

ــن. التأمي
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2 - ويجــوز للمؤمــن أن يطلــب فســخ العقــد خــالل شــهر مــن تاريــخ إخطــاره 
بانتقــال الملكيــة أو التأجيــر.

ــن  ــاط التأمي ــع أقس ــن بدف ــل المؤم ــاً قب ــي ملزم ــه األصل ــن ل ــى المؤم 3 - ويبق
ــر. ــة أو التأجي ــال الملكي ــل انتق ــتحقة قب المس

مادة )413(

ــى  ــن عل ــد التأمي ــى عق ــى )412( عل ــواد مــن )400( إل 1 - تســري أحــكام الم
الســفينة الــذي يقتصــر علــى فتــرة وجودهــا فــي الموانــئ أو المراســي أو األحــواض 

الجافــة أو أي مــكان آخــر.

2 - ويجــوز أن تســري هــذه األحــكام باتفــاق الطرفيــن علــى الســفينة وهــي فــي 
دور البنــاء.

الفرع الثاني

التأمين على البضائع

مادة )414(

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.

مادة )415(

1 - تكــون البضائــع مشــمولة بالتأميــن دون انقطــاع فــي أي مــكان توجــد فيــه 
أثنــاء الرحلــة كمــا يحددهــا المتعاقــدان.

ــم بطريــق  ــذي يت ــة ال ــى جــزء الرحل ــن البحــري عل 2 - وتســري قواعــد التأمي
البــر أو النهــر أو الجــو مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك.
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مادة )416(

ال يجــوز أن يتعــدى مبلــغ التأميــن علــى البضائــع ســعرها الجــاري فــي وقــت 
الشــحن ومكانــه مضافــاً إليــه جميــع المصروفــات المدفوعــة إلــى حيــن وصولهــا.

مادة )417(

يقــدر التلــف الالحــق بالبضائــع بمقارنــة قيمتهــا تالفــة وقيمتهــا ســليمة فــي زمــان 
ومــكان واحــد وتطبــق نســبة نقــص القيمــة علــى مبلــغ التأميــن.

مادة )418(

1 - يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحاالت اآلتية:

أ  - إذا انقطعــت أخبــار الســفينة وفقــاً لحكــم البنــد)ب( مــن المــادة )409( 
ويفتــرض هــالك البضائــع فــي تاريــخ وصــول هــذه األنبــاء.

ب  - إذا أصبحــت الســفينة غيــر صالحــة للمالحــة ولــم تبــدأ عمليــات نقــل 
البضائــع بأيــة وســيلة للنقــل إلــى المــكان المقصــود خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 

ــة الســفينة للمالحــة. ــد صالحي ــن بع ــه بإخطــار المؤم ــن ل ــام المؤم قي

ــى  ــا عل ــاع قيمته ــة أرب ــادل ثالث ــف يع ــا تل ــع أو أصابه ــت البضائ ج  - إذا هلك
ــل. األق

د  - إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.

2 - وفــي الحالتيــن المنصــوص عليهمــا فــي البنديــن )ج(، )د( إذا كان التأميــن 
مقصــوراً علــى ضمــان األضــرار الناشــئة عــن أخطــار معينــة فــال يكــون التخلــي 

مقبــوالً إال إذا كان الضــرر ناشــئاً عــن أحــد هــذه المخاطــر.
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3 - وإذا كانــت أخطــار الحــرب مؤمنــاً منهــا جــاز للمؤمــن لــه اســتعمال حقــه 
فــي التخلــي عــن البضائــع أيضــاً فــي حالــة أســر الســفينة أو احتجازهــا أو وفقهــا 
بأمــر الســلطات العامــة وذلــك إذا لــم توضــع البضائــع تحــت تصــرف المؤمــن لــه 

خــالل أربعــة أشــهر مــن تاريــخ قيامــه بإخطــار المؤمــن بوقــوع الحــادث.

مادة )419(

1 - إذا تــم التأميــن بوثيقــة اشــتراك وجــب أن يشــتمل علــى الشــروط التــي يلتــزم 
بمقتضاهــا كل مــن المؤمــن والمؤمــن لــه وخاصــة مــدة التأميــن والمبلــغ المؤمــن بــه 
ومقــدار أقســاط التأميــن، أمــا البضائــع المؤمــن عليهــا والرحــالت واســم الســفينة أو 

الســفن وغيــر ذلــك مــن البيانــات فتعيــن إخطــارات بمناســبة كل شــحنة علــى حــدة.

ــحنات  ــن بالش ــار المؤم ــتراك بإخط ــة االش ــي وثيق ــه ف ــن ل ــزم المؤم 2 - ويلت
ــا. ــن عليه ــول التأمي ــن بقب ــزم المؤم ــا يلت ــا كم ــي ذكره اآلت

أ  - جميــع الشــحنات التــي تتــم لحســاب المؤمــن لــه أو تنفيــذاً لعقــود شــراء أو بيــع 
تلزمــه بإجــراء التأميــن ويشــمل التأميــن هــذه الشــحنات تلقائيــاً مــن وقــت تعرضهــا 
لأخطــار المؤمــن منهــا بشــرط أن يقــدم المؤمــن لــه إخطــاراً عــن ذلــك عــن الميعــاد 

المنصــوص عليــه فــي العقــد.

ــه  ــم لحســاب الغيــر والتــي يعهــد إلــى المؤمــن ل ب  - جميــع الشــحنات التــي تت
بإجــراء التأميــن عليهــا بشــرط أن تكــون لــه مصلحــة فــي الشــحنة بوصفــه وكيــالً 
ــن هــذه  ــة أخــرى وال يشــمل التأمي ــة صف ــع أو بأي ــى البضائ ــاً عل ــة أو أمين بالعمول

الشــحنات إال مــن وقــت إخطــار المؤمــن بهــا.
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مادة)420(

إذا تعمــد المؤمــن لــه مخالفــة االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة 
جــاز للمؤمــن أن يطلــب فســخ العقــد وأن يســترد مــا دفعــه عــن الحــوادث المتعلقــة 
بالشــحنات الالحقــة لوقــوع المخالفــة، وأن يســتوفي عــل ســبيل التعويــض أقســاط 

التأميــن الخاصــة بالشــحنات التــي لــم يخطــر بهــا.

مادة )421(

ــذ  ــه تنفي ــا يخص ــارات كل فيم ــي اإلم ــة ف ــلطات المختص ــوزراء والس ــى ال عل
أحــكام هــذا القانــون، وعلــى وزيــر المواصــالت بالتنســيق مــع الســلطات المعنيــة 

ــذه. ــة لتنفي ــرارات الالزم ــح والق إصــدار اللوائ

مادة)422(

ينشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن 
تاريــخ نشــره.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر بقصر الرئاسة في أبو ظبي:

بتاريخ: 10محرم 1402هـ

الموافق:7نوفمبر 1981م
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قانون اتحادي رقم)11( لسنة 1988م

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم)26(

لسنة 1981م في شأن القانون التجاري البحري

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

بعد االطالع على الدستور المؤقت،

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم)1( لســنة 1972م، فــي شــأن اختصاصــات 
الــوزارات وصالحيــات الــوزراء والقوانيــن المعدلــة لــه.

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم)26( لســنة 1981م، فــي شــأن القانــون التجــاري 
البحري.

وبنــاء علــى مــا عرضــه وزيــر المواصــالت وموافقــة مجلــس الــوزراء، 
وتصديــق المجلــس األعلــى لالتحــاد:

أصدرنا القانون اآلتي: -

المادة األولى

يســتبدل بنــص المادتيــن42، 43 مــن القانــون االتحــادي رقــم)26( لســنة 1981 
المشــار إليــه النصــان اآلتيــان:

ــي  ــم أول ــون رس ــذا القان ــكام ه ــب أح ــفينة بموج ــجيل الس ــن تس ــتمل ع 1 - يش
مقــداره أربعــة دراهــم ونصــف عــن كل طــن مــن الحمولــة الكليــة المســجلة للســفينة.

ــع األحــوال ال يجــوز أن يجــاوز الحــد األقصــى للرســم عشــرة  2 - وفــي جمي
ــم. آالف دره
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مادة 43

ــة ســنوية  ــون ضريب ــذا القان ــاً ألحــكام ه ــى كل ســفينة مســجلة وفق ــرض عل تف
ــذه  ــتحق ه ــفينة، وتس ــة للس ــة الكلي ــن الحمول ــن م ــن كل ط ــان ع ــا درهم مقداره
الضريبــة فــي أول ينايــر مــن كل عــام، فــإذا كانــت الســفينة قــد ســجلت فــي وقــت 
ــن  ــخ التســجيل و31 م ــن تاري ــة بي ــدة الواقع ــة بنســبة الم الحــق اســتحقت الضريب

ــا. ديســمبر مــن الســنة ذاته

المادة الثانية

ــادة  ــه م ــم)26( لســنة 1981م، المشــار إلي ــون االتحــادي رق ــى القان تضــاف إل
ــي: ــم43 مكــرراً يكــون نصهــا اآلت ــدة برق جدي

)مادة43مكــرراً( تحصــل رســوم خدمــات المالحــة البحريــة للســفن وذلــك علــى 
النحــو اآلتــي: -

ً 1 - إصدار شهادة الضمان حول تأمين الناقلة )350(درهما

2 - إصــدار شــهادة الشــطب للســفينة التــي تزيــد حمولتهــا علــى 500طــن 
،،  )350(

3 - إصدار شهادة الشطب لقارب الصيد والنـزهة )50(،،

4 - إصدار شهادة الشطب للسفينة التي تقل حمولتها عن 500طن )200(،،

5 - إصدار شهادة األهلية )100(،،

6 - إصدار شهادة اإلعفاء )200(،،

7 - إصــدار شــهادة بيانــات الملكيــة للســفينة التــي تزيــد حمولتهــا عــن 500 طــن 
،،)200(
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8 - إصــدار شــهادة بيانــات الملكيــة للســفينة التــي تقــل حمولتهــا عــن 500 طــن 
،،)100(

9 - إصدار شهادة تسجيل بدل فاقد أو تالف )200(،،

10 - إصدار شهادة سالمة لطاقم السفينة )200(،،

11 - تصديق عقد بيع السفينة التي تزيد حمولتها على 500طن )250(،،






