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�قانون�رقم�)10(�ل�صنة�2022

باإ�صدار�القانون�البحري

�ملك�مملكة�البحرين� نحن�حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة�������������

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، 

وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد �شروط ال�شالمة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( 

ل�شنة 1978،

وعلى القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982، وتعديالته،

املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  امل�شادقة  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )8( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

لقانون البحار املوقعة يف جاميكا يف 10 دي�شمرب 1982،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن املوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإىل 

اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

وعلى قانون الوكالة التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1993 ب�شاأن البحر الإقليمي لدولة البحرين واملنطقة 

املتاخمة، 

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الفطرية، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1995 باملوافقة على الن�شمام اإىل التفاقية الدولية 

ب�شاأن امل�شئولية املدنية عن اأ�شرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992 

لعام 1971  الزيتي  التلوث  اأ�شرار  للتعوي�ض عن  اإن�شاء �شندوق دويل  ب�شاأن  الدولية  والتفاقية 

وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )8( 

ل�شنة 1997،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2002 ب�شاأن علم مملكة البحرين،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
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وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 2005 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �شد �شالمة املالحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غري 

امل�شروعة املوجهة �شد �شالمة املن�شات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2005 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية ملنع التلوث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها اأرقام )1( و)2( و)5(،

املعدل   ،2006 ل�شنة   )61( رقم  بالقانون  ال�شادر  البحرية  واملالحة  املوانئ  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012،

وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2010 باملوافقة على الن�شمام اإىل التفاقية الدولية لال�شتعداد 

والت�شدي والتعاون يف ميدان التلوث الزيتي )OPRC( لعام 1990،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2014 باملوافقة على لئحة ال�شالمة اخلا�شة بال�شفن ذات 

لدول  التعاون  جمل�ض  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت 

اخلليج العربية، 

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2015 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل بروتوكول 

عام 1988 املتعلق بالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2015 بالن�شمام اإىل التفاقية الدولية ل�شالمة احلاويات لعام 

1972 وتعديالتها،

 1988 عام  بروتوكول  اإىل  الن�شمام  على  باملوافقة   2015 ل�شنة   )12( رقم  القانون  وعلى 

املتعلق بالتفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح يف البحار )�شول�ض( لعام 1974،

وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2016 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية للبحث والإنقاذ يف البحار لعام 1979، 

وعلى القانون رقم )23( ل�شنة 2017 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية ب�شاأن امل�شوؤولية املدنية عن اأ�شرار التلوث بوقود ال�شفن الزيتي لعام 2001،

وعلى القانون رقم )25( ل�شنة 2017 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

ل لها، حدود امل�شوؤولية عن املطالبات البحرية لعام 1976، وبروتوكول عام 1996 املعدِّ

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

واملراقبة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية،
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وعلى املر�شوم رقم )20( ل�شنة 1996 باملوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية اخلا�شة بالتدريب واملوؤهالت للمالحني لعام 1978،

اأقر جمل�ض ال�شورى وجمل�ض النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة�الأوىل

واملعاهدات  التفاقيات  اأحكام  مع  يتعار�ض  ل  املرافق، مبا  البحري  القانون  باأحكام  ُيعمل 

الدولية والربوتوكولت ذات ال�شلة واملعمول بها يف اململكة. 

املادة�الثانية

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شالمة  �شروط  وحتديد  ال�شفن  ت�شجيل  قانون  من  كل  ُيلغى 

ل�شنة 1982،  بقانون رقم )23(  باملر�شوم  ال�شادر  البحري  والقانون  ل�شنة 1978،  رقم )14( 

وتعديالته، كما ُيلغى كل حكم يتعار�ض مع اأحكام القانون املرافق.

املادة�الثالثة

ي�شدر الوزير املعني ب�شئون املوانئ واملالحة البحرية الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة 

لتنفيذ اأحكام القانون املرافق خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية، واإىل اأن 

اإ�شدار هذه الالئحة والقرارات ي�شتمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها وقت �شدور  يتم 

هذا القانون وذلك كله فيما ل يتعار�ض مع اأحكامه.

املادة�الرابعة

على رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 5 رم�شان 1443هـ

الموافق: 6 اأبـــــريل 2022م
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القــانــون�البحـــــري

الباب�الأول

اأحكام�عامة

الف�صل�الأول

تعاريف�ونطاق�تطبيق�القانون

مادة�)1(

التعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

مامل يقت�ِض �شياُق الن�ض خالَف ذلك:

المملكة:�مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون الموانئ والمالحة البحرية.

الوزير: الوزير المعني ب�شئون الموانئ والمالحة البحرية.

الإدارة: �شئون الموانئ والمالحة البحرية بالوزارة.

ال�صلطة�المخت�صة: اللجنة التي ي�شدر بت�شكيلها قرار من الوزير.

ال�صــفينة: كل من�شــاأة تعمل اأو تكون معدة للعمل في المالحة البحرية، ولو لم تهدف اإلى الربح، 

وتعتبر جميع الملحقات الالزمة ل�شتغالل ال�شفينة جزءًا منها.

ال�صفينة�البحرينية: ال�شفينة الم�شجلة في المملكة بموجب اأحكام هذا القانون.

كل �شفينة غير مرخ�شة ك�شفينة ركاب اأيًا كان نوعها. �صفينة�ب�صائع: 

�صفينة�ركاب: ال�شفينة المرخ�شة لحمل اأكثر من اثني ع�شر راكبًا.

المينــاء: اأي مــكان اأو قنــاة مالحية يتقرر اعتبارها ميناًء طبقًا لأحكام قانون الموانئ والمالحة 

البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شــنة 2006، والمعدل بالمر�شــوم بقانون رقم )46( ل�شنة 

.2012

الترخي�ض: الترخي�ض ال�شادر بموجب قانون الموانئ والمالحة البحرية ال�شادر بالقانون رقم 

)61( ل�شنة 2006، والمعدل بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012.

الطرق�المالحية: القنوات المالحية الموؤدية لأي ميناء، والتي تعتبر جزءًا منه.

ال�صخ�ض: اأي �شخ�ض طبيعي اأو اعتباري.

الراكــب: اأي �شــخ�ض منقول على متن ال�شــفينة بموجب عقد للنقــل، اأو مرافق - بموافقة الناقل 

- لعربة اأو حيوانات حية موجودة على متن ال�شــفينة مغطاة بعقد للنقل، با�شــتثناء ُرّبان ال�شــفينة 

وطاقمها وال�شخ�ض المحمول على ال�شفينة ب�شبب تحطم �شفينته اأو اإنقاذه ب�شبب ظروف خارجة 

عن ال�شيطرة.

رّبان�ال�صفينة: قائد ال�شفينة والم�شئول عنها قانونًا.
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ال�صابــط: رّبــان ال�شــفينة، و�شابــط �شــطح ال�شــفينة والمهند�ــض و�شابــط الكهربــاء و�شابــط 

الإلكترونيات و�شابط الال�شلكي وال�شابط الطبيب.

طاقم�ال�صفينة�اأو�الطاقم: جميع البحارة الم�شتخدمين على متن ال�شفينة فيما عدا رّبانها.

المالك: ال�شــخ�ض المقيد ا�شــمه في �شــجل ال�شــفينة كمالك لها. وياأخذ حكم المالك في مجال 

اإدارة وت�شغيل ال�شفينة كل من م�شتاأجر ال�شفينة خالية الطاقم وم�شغل ال�شفينة.

البحار: اأي �شــخ�ض طبيعي م�شــتخدم على ال�شــفينة من اأجل ت�شغيلها ب�شــالمة واأمان والحفاظ 

على حماية البيئة البحرية. وي�شمل الربان والطاقم وال�شباط وحاملي الرتب العاملين على ظهر 

ال�شــفينة، با�شــتثناء المر�شــد اأو من عيــن على متن ال�شــفينة ب�شورة موؤقتــة لأداء عمل ما خالل 

تواجدها في الميناء.

الت�صــهيالت�والخدمــات�البحريــة: خدمــة قطر ال�شــفن واإر�شــادها، وتوفير الميــاه وغيرها من 

الإمدادات، والخدمات البحرية الأخرى التي يتم تقديمها لل�شفن ولم�شتخدمي الميناء.

الخدمات والت�شهيالت التي تقدم في الموانئ للركاب ولأغرا�ض  ت�صهيالت�وخدمات�الموانئ: 

مناولة الب�شائع ونقلها وتخزينها.

الحاوية: الوعاء المزّود بتجهيزات ركنية لت�شهيل مناولتها بمعدات ميكانيكية.

الحطــام: كل مــا هو ناجم عن وقوع حادثة بحرية وي�شــمل ال�شــفينة الغارقــة اأو الجانحة اأو جزءًا 

منهــا، بمــا فــي ذلك كل ما هو موجــود اأو كان موجودًا على متنها، �شــواء كان جانحــًا اأو غارقًا اأو 

طافيًا على �شــطح الماء، وكذلك كل �شــفينة على و�شــك الغرق اأو الجنوح اأو يتوقع ب�شورة معقولة 

اأن تغرق اأو تجنح ولم تتخذ اأية تدابير فعلية لتقديم الم�شاعدة لها اأو لأي اأمالك معر�شة للخطر، 

اأو كانت في طور التخاذ.

اأية تدابير متخذة في �شبيل الوقاية من الخطر الناجم عن الحطام اأو التخفيف  اإزالة�الحطام: 

من اأثره اأو الق�شاء عليه.

الحمولــة�الإجماليــة: الحجــم الإجمالــي لل�شــفينة الــذي يتم ح�شــابه طبقــًا لالتفاقيــة الدولية 

الخا�شة بقيا�ض الحمولة لعام 1969.

الإزاحــة�الخفيفــة: وزن ال�شــفينة )بــدون ب�شائــع، اأو م�شــتودعات، اأو مخازن، اأو موؤن با�شــتثناء 

الحــد الأدنــى من الوقود والماء الالزم للت�شــغيل المبدئي للمولدات( وُيعبر عنه اأي�شًا بال�شــفينة 

الخفيفة.

اإزاحــة�التحميــل: وزن ال�شــفينة مــع الوقــود، والمواد المخزنــة، والموؤن والحــد الأق�شى لحمولة 

ال�شفينة من الب�شائع الذي ي�شمح به غاط�شها.

الحمولة�ال�صاكنة: الفرق بين اإزاحة التحميل والإزاحة الخفيفة.

الحمولة�ال�صافية: الحجم الداخلي لل�شفينة المتاح لال�شتخدام التجاري بعد خ�شم الفراغات 

الخا�شة بالمالحة والآلت طبقًا لالتفاقية الدولية الخا�شة بقيا�ض الحمولة لعام 1969.

الحو�ض�البحري: اأي تركيب اأو ت�شييد ا�شطناعي توّجه اإليه ال�شفن لغر�ض تحميلها اأو تفريغها 

اأو تجهيزها اأو اإ�شالحها، وي�شــمل المزالق والعوار�ض والرافعات المتزامنة والم�شــتويات المائلة 
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وجميع الآلت والأعمال والأ�شياء والتجهيزات الثابتة مهما كانت طريقة تثبيتها اأو اإلحاقها بها.

الرحالت�الداخلية: ت�شغيل ال�شفينة �شمن المياه البحرينية.

الرحــالت�الدوليــة: الرحــالت مــن مينــاء اأو مكان في دولة مــا اإلى ميناء بحــري اأو مكان ما في 

دولة اأخرى.

الرحالت�القريبة�من�ال�صــاحل: يق�شد بها الرحالت التي تكون بوا�شــطة �شــفن من غير �شــفن 

الركاب ذات حمولة اإجمالية اأقل من خم�شــمائة طن ومجهزة باآلت دفع رئي�شــي قدرتها اأقل من 

ثالثة اآلف كيلوواط �شمن حدود المياه في الخليج العربي وم�شيق هرمز وخليج عمان حتى خط 

الطــول ت�شــع وخم�شــين درجة �شــرقًا، وما عدا ذلك فهو �شمــن ما تحدده ال�شــلطات البحرية في 

الدول الأخرى وفق اتفاق تحديد الرحالت القريبة من ال�شاحل بين ال�شلطة البحرية في المملكة 

واإدارة الطــرف الآخــر لتحديد تفا�شيل مناطق الإبحار القريبة من ال�شــاحل وال�شــروط الأخرى 

ذات ال�شلة، �شــرط اأن ل تبعد ال�شــفينة في اأي من هذه الرحالت م�شــافة اأكثر من ثالثين مياًل 

بحريًا عن اأقرب مالذ اآمن.

الر�صيــف�البحــري�الخا�ض: كل مر�شــى اأو ر�شيف مينــاء مملوك اأو موؤجر ب�شورة خا�شة يخدم 

متطلبات المالك اأو الم�شتاأجر له ح�شب الترخي�ض الممنوح ال�شادر له من الجهات المخت�شة.

ال�صــهادة: وثيقــة �شــارية المفعــول، اأيًا كان ال�شــم الذي ُيطلــق عليها، �شادرة من ِقبــل الإدارة اأو 

بتفوي�ض منها اأو معترف بها من جانبها، تخول حاملها الخدمة على ال�شفينة.

الطول: الطول كما عرفته التفاقية الدولية الخا�شة بخطوط ال�شحن لعام 1966.

العالمات�البحرية�الثابتة: الو�شائل الثابتة والظاهرة التي ت�شتخدم في الم�شاعدة المالحية.

الوحدة�الح�صابية: حق ال�شحب الخا�ض كما هو معرف من قبل �شندوق النقد الدولي.

مركب��صيد: المركب الم�شمم والمبني والمجّهز بالمعدات ال�شرورية لل�شيد التجاري.

المركب الم�شتخدم في الأغرا�ض الريا�شية اأو الترفيهية. مركب�نزهة�اأو�مركب�ترفيه: 

المعــدات: اأيــة اأجهــزة اأو اأدوات اأو اآلت اأو اأنظمــة اأو ملحقاتهــا التــي ت�شــتخدم لأغرا�ــض توفيــر 

ت�شهيالت وخدمات بحرية اأو مينائية.

الناقل: كل �شــخ�ض اأبرم عقدًا اأو اأبرم نيابة عنه عقد مع ال�شــاحن لنقل الب�شائع اأو الأ�شــخا�ض 

بحرًا.

كل �شــخ�ض يعهــد اإليــه الناقل بتنفيذ نقــل الب�شائع اأو جزء من هــذا النقل، كما  الناقل�الفعلي: 

ي�شمل كل �شخ�ض اآخر يخول بموجب عقد من الباطن بتنفيذ نقل الب�شائع اأو الأ�شخا�ض اأو جزء 

من هذا النقل.

ال�صــاحن: كل �شــخ�ض اأبــرم عقــدًا اأو اأبرم با�شــمه اأو نيابة عنــه مع الناقل لنقــل الب�شائع بحرًا، 

كما ي�شــمل كل �شــخ�ض قام اأو تم القيام با�شــمه اأو نيابة عنه بت�شليم الب�شائع للناقل لنقلها بحرًا 

بموجب عقد النقل البحري.

المر�صل�اإليه: ال�شخ�ض المخول با�شتالم الب�شائع في وجهتها النهائية.

الب�صائــع: الحمولــة المنقولة على ال�شــفينة �شــواء كانت مخزنة في حاويــات اأو من�شات نقالة اأو 
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في حالة �شــائبة اأو ب�شائع عامة، وكذلك الحيوانات الحية. وفي حالة تجميع الب�شائع في حاوية 

اأو من�شة نقالة اأو اأداة نقل مماثلة اأو في حالة تغليفها، فاإن م�شطلح الب�شائع ي�شــمل اأداة النقل 

اأو مواد التغليف المذكورة اإذا قدمها ال�شاحن.

الب�صائــع�الخطــرة: الب�شائــع المعرفة باأنها خطرة في المدونة البحرية الدولية لل�شــلع الخطرة 

)مدونة IMDG( اأو التي تعتبرها الإدارة كذلك، �شواء كانت مو�شوعة في رزم اأو منقولة في رزم 

�شائبة اأو كانت �شائبة وفًقا لما تتطلبه طبيعة تلك الب�شائع الخطرة.

ال�شــخ�ض المرخ�ض له من الإدارة لتمثيل مالك اأو م�شــتاأجر اأو م�شــغل ال�شــفينة  وكيل�ال�صفينة: 

في الحقوق والواجبات وتوفير الخدمات.

وكيــل�ال�صــحن�البحــري�)وكيــل�ال�صــحن�والتفريــغ(: ال�شــخ�ض المرخ�ــض لــه لتقديم خدمات 

ال�شحن البحري والتفريغ.

م�صــغل�ال�صــفينة: الكيان الم�شئول عن الت�شغيل ال�شــليم والآمن لل�شفينة وحماية البيئة البحرية، 

ولديه م�شتند امتثال للقوانين و�شهادة اإدارة ال�شالمة.

م�صجل�ال�صفينة: الموظف الم�شئول عن عملية ت�شجيل ال�شفينة.

المر�صد: ال�شخ�ض المرخ�ض له من الإدارة لتقديم خدمات الإر�شاد البحري.

الرهن�البحري�)الرهن(: قر�ض اأو �شمان مالي يتم الح�شول عليه مقابل ال�شفينة اأو اأي �شهم 

فيها، ويتم تنظيمه بوثيقة قانونية ر�شمية، ول يعتد به اإل اإذا كان م�شجاًل في �شجل ال�شفينة.

الإنقاذ: اأي عمل اأو ن�شاط متخذ لم�شاعدة �شفينة اأو اأية ممتلكات اأخرى في حالة خطر في المياه 

المالحية اأو في اأية مياه اأخرى مهما كانت.

نــوادي�الحمايــة�والتعوي�ــض�الدوليــة: هيئات الحماية والتعوي�ض التــي تقوم على نظام التاأمين 

التكافلي بين اأع�شائها من مالك ال�شــفن اإذ ي�شــتركون معًا بعالقة تبادلية م�شــتركة في التغطية 

التاأمينية �شد المخاطر والم�شــئوليات التي تتعر�ض لها هذه ال�شــفن مثل الم�شــئولية �شد الغير، 

والم�شــئولية الناتجــة عن التلوث، والم�شــئولية تجاه حوادث ال�شطدام، والم�شــئولية تجاه طاقم 

المالحة.

نة البحرية الدولية لل�شلع الخطرة  فة باأنها ملوثات بحرية في المدوَّ المواد�الموؤذية: المواد المعرَّ

نة IMDG( اأو التي تعتبرها الإدارة كذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية. )مدوَّ

الميــاه�البحرينيــة: هــي الميــاه الداخليــة، والبحــر الإقليمــي، والمنطقــة المتاخمــة، والمنطقة 

القت�شاديــة الخال�شــة، والجــرف القــاري، وذلك على النحــو المبين في المر�شــوم بقانون رقم 

)8( ل�شنة 1993 ب�شاأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة. 
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مادة�)2(

نطاق�تطبيق�القانون

تطبق اأحكام هذا القانون على ما يلي: اأ- 

ِقبل  لغير ذلك، من  اأو  الربح  لأغرا�ض  تّمت ممار�شتها  �شواء  البحرية،  الأن�شطة  1- جميع 

اأ�شخا�ض طبيعيين اأو اعتباريين، �شمن الولية القانونية للمملكة، وعلى ال�شفن البحرينية 

اأينما كانت، وعلى جميع ال�شفن الأجنبية والمن�شاآت في المياه البحرينية وعلى البّحارة 

العاملين عليها.

2- كافة الموانئ والمرا�شي والممرات المائية والقنوات المالحية واأحوا�ض ال�شفن والمرافئ 

واأر�شفة الموانئ واأر�شفة التحميل والأر�شفة البحرية والأر�شفة الخا�شة والهياكل ذات 

ال�شلة وحدود ال�شواطئ، التي تقع �شمن الولية القانونية للمملكة.

لأغرا�ض هذا القانون: ب- 

الخا�شة  الأر�شفة  اأو  الموانئ  اأو  البحر  في  ممار�شته  تمت  اإذا  بحريًا  الن�شاط  1- يعتبر 

المرخ�ض بها.

2- ت�شمل ال�شفينة اأي مركب مائي ي�شتعمل اأو قابل لال�شتعمال في المالحة البحرية، وتعتبر 

جميع الملحقات واللوازم ال�شرورية ل�شتعمال ال�شفينة جزءًا منها.

ج- ي�شتثنى من تطبيق اأحكام هذا القانون ما يلي:

1- ال�شفن التي يقل طولها عن اأربعة وع�شرين مترًا اأو التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة 

وخم�شين طنًا، والتي تحمل علم البحرين، وذلك با�شتثناء �شفن الركاب.

اأو  البحرين  دفاع  قوة  قبل  من  تجارية  غير  لأغرا�ض  الم�شتخدمة  اأو  المملوكة  2- ال�شفن 

الحر�ض الوطني اأو خفر ال�شواحل البحريني اأو ال�شرطة البحرينية اأو الجمارك البحرينية. 

اأو  ا�شتئجارها  اأو  تطويرها  يتم  التي  المينائية  والمعدات  والتجهيزات  3- الت�شهيالت 

ا�شتخدامها من قواعد واأر�شفة ومع�شكرات تابعة لقوة دفاع البحرين اأو خفر ال�شواحل 

البحريني اأو اأية قوات اأخرى تعمل بمقت�شى اتفاقية محددة مع المملكة.

الف�صل�الثاين

الخت�صا�ض�والر�صوم

مادة�)3(

الخت�صا�ض

ت�شري اأحكام الت�شريعات اجلنائية البحرينية على اجلرائم التي ترتكب على اأي �شفينة ترفع 

علم اململكة.  
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وي�شري فيما يتعلق باملحافظة على النظام والتاأديب يف ال�شفن البحرينية اأحكام القوانني 

اخلا�شة بذلك.

مادة�)4(

الر�صوم

بعد  وذلك  الوزير،  من  بقرار  القانون،  هذا  لأحكام  طبقًا  املقررة  وفئاتها  الر�شوم  حتدد 

موافقة جمل�ض الوزراء.

الباب�الثاين

ال�صفينة�واملالحة�البحرية

الف�صل�الأول

ت�صجيل�ال�صفينة

مادة�)5(

الت�صجيل

ت�شري اأحكام الت�شجيل على ال�شفن المعرفة في المادة )1( من هذا القانون وكذلك ال�شفن  اأ- 

التي مازالت تحت الإن�شاء بموجب عقد بناء بعد اأن يكون قد ُمد �شالبها. 

ت�شــجل ال�شــفن التــي تبلــغ حمولتهــا الإجمالية مائة وخم�شــين طنــًا فاأكثر وفقــًا لأحكام هذا  ب- 

القانون �شــريطة األ يكون قد مر على اإن�شــائها وقت تقديم طلب الت�شــجيل اأكثر من ع�شــرين 

عامًا. وللوزير اأو من يفو�شه الحق في ال�شتثناء من �شرط المدة الم�شار اإليها على األ يكون 

قد مر على اإن�شاء ال�شفينة اأكثر من ثالثين عامًا وقت تقديم الطلب.

ل يجــوز لأية �شــفينة اأن ت�شــير في البحر تحت علــم المملكة مالم تكن م�شــجلة وفقًا لأحكام  ج- 

هذا القانون، واإل حق لالإدارة احتجازها واتخاذ الإجراءات الق�شائية لم�شادرتها. 

يتــم ت�شــجيل ال�شــفن اإذا كانت مملوكــة لمواطنين بحرينيين اأو لمواطني اإحدى دول مجل�ــض  د- 

التعاون لدول الخليج العربية اأو ل�شركة م�شجلة في المملكة، اأو في اإحدى دول مجل�ض التعاون 

لدول الخليج العربية ويكون مركزها الرئي�شــي في المملكة اأو في اإحدى دول مجل�ــض التعاون 

لــدول الخليــج العربيــة، علــى اأن يكــون لهــا حق التملــك الذي يتمتع بــه مواطنو دول مجل�ــض 

التعاون لدول الخليج العربية.

يتم ت�شجيل ال�شفن المملوكة لأجنبي �شريطة اأن تكون ذاتية الدفع واأن يكون له موطن مختار  هـ- 

في المملكة.
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ُت�شجل ال�شفن خالية الطاقم وفقًا لعقد اإيجارها بناًء على طلب الم�شتاأجر اإذا كانت م�شجلة  و- 

قًا  في دولة اأجنبية �شريطة اأن تزيد مدة الإيجار عن �شتة اأ�شهر واأن يكون عقد الإيجار م�شدَّ

عليه. ويجب على الإدارة اإخطار ال�شلطات المعنية في بلد الت�شجيل الأول بت�شجيلها ك�شفينة 

بحرينية. ول يجوز قيد اأو ت�شجيل اأي رهن على ال�شفينة في المملكة.

ت�شجل ال�شفن البحرينية الموؤجرة خالية الطاقم لمدة تزيد على �شتة اأ�شهر في دول اأجنبية  ز- 

بعــد موافقــة الإدارة، ويعتبر ت�شــجيل ال�شــفينة فــي المملكة �شــاريًا اإلى اأن يتم ت�شــجيلها في 

الدولة الأجنبية، ول تتمتع تلك ال�شــفينة بالحقوق والمتيازات التي تمنح لل�شــفن البحرينية 

دون اأن يوؤثر ذلك على ال�شجالت الخا�شة بالرهون وا�شتمراريتها. 

تعتبر المملكة ميناء الت�شجيل لأي �شفينة بحرينية. ح- 

وفي جميع الأحوال ل يتم ت�شجيل اأي �شفينة مملوكة لأجنبي اإل بعد موافقة مجل�ض الوزراء. ط- 

مادة�)6(

التاأمني�الالزم�للت�صجيل

ل يتم ت�شجيل اأي �شفينة يف اململكة اإل اإذا كانت مغطاة بتاأمني �شادر عن ع�شو يف نوادي 

احلماية والتعوي�ض الدولية ل�شالح الطرف الثالث �شد اأخطار الفقد اأو التلف اأو الهالك، وعلى 

الأخ�ض الأخطار التالية: 

م�شئولية مالك ال�شفينة تجاه اأع�شاء الطاقم.  -1

المطالبــات التــي تتعلق بالفقد اأو التلف اأو الهالك الذي يلحق باأي ب�شائع محمولة على متن   -2

ال�شفينة.

المطالبــات التــي تتعلــق بوفــاة اأو اإ�شابة �شــخ�ض اأو فقد اأو تلف اأي ممتلكات ب�شــبب ت�شــغيل   -3

ال�شفينة.

المطالبات التي تتعلق باأ�شرار البيئة.  -4

المطالبات الناجمة عن اإزالة ال�شفينة في حالة التخلي عنها عندما ت�شبح ال�شفينة خ�شارة   -5

كلية حكمًا اأو تكون حطامًا.

مادة�)7(

طلب�الت�صجيل

اأو من ينوب عن اأي منهما قانونًا اإىل  اأو امل�شتاأجر  يقدم طلب ت�شجيل ال�شفينة من املالك 

مكتب ت�شجيل ال�شفن، ويجب اأن ي�شتمل الطلب على البيانات الآتية:



العدد: 3597 – الخميس 7 أبريل 2022

14

رقم المنظمة البحرية الدولية الخا�ض بال�شفينة.  -1

ال�شم المقترح لل�شفينة واأ�شماوؤها الحالية وال�شابقة.  -2

ميناء الت�شجيل الحالي والميناء المزمع للت�شجيل.  -3

تاريخ ومكان بناء ال�شفينة.  -4

الأبعاد الأ�شا�شية لل�شفينة كالطول والعر�ض والعمق والغاط�ض.  -5

بيان ما اإذا كانت مركبًا �شراعيًا اأو مركبًا ي�شير بمحركات.   -6

التفا�شيل الخا�شة بقوة المحرك )اإن ُوِجد(.  -7

الحمولة الإجمالية والحمولة ال�شافية.  -8

اأ�شماء وعناوين ومهن وجن�شيات ُمالك ال�شفينة، واإذا كان المالك على ال�شيوع اأو اأ�شخا�شًا   -9

اعتبارييــن وجــب تقديــم البيانات الم�شــار اإليها لكل �شــريك على حدة، وعدد الأ�شــهم التي 

يملكها كل منهم.

10- تفا�شيل الرهون والديون الأخرى على ال�شفينة.

11- تفا�شيــل الحجــوزات اأو الإنذارات اأو القرارات الق�شائية اأو الأوامر اأو اأي �شرائب مفرو�شة 

على ال�شفينة.

12- ال�شجل الم�شتمر الموجز لل�شفينة )اإن ُوِجد(.

13- رقم الهوية الأ�شلي لدى المنظمة البحرية الدولية الخا�ض بال�شركة والمالك الم�شّجل.

14- ا�شم وعنوان ممثل ال�شفينة في المملكة.

مادة�)8(

وثائق�وم�صتندات�طلب�الت�صجيل

ل�شحة  الالزمة  وامل�شتندات  الوثائق  جميع  بالطلب  يرفق  اأن  الت�شجيل  طلب  مقدم  على 

البيانات املذكورة يف طلب الت�شجيل امل�شار اإليها يف املادة )7( من هذا القانون، وعلى الأخ�ض 

الوثائق وامل�شتندات الآتية:

عقد بيع ال�شفينة اأو اأي اأمر ق�شائي اأو اأي دليل اآخر لإثبات الملكية، وفي حالة الت�شجيل وفقًا  اأ- 

لعقد اإيجار �شفينة خالية الطاقم تقديم عقد الإيجار وموافقة المالكين على ذلك، وال�شجل 

الحالي لل�شــفينة، وفي حالة ال�شــفينة الجديدة يجب تقديم �شــهادة من ال�شــركة التي قامت 

ببناء ال�شفينة.

ما يثبت انق�شاء الرهن اإن ُوِجد، ويجوز لم�شــّجل ال�شــفن اأن يقبل اتفاقية ل�شــتمرار الرهن  ب- 
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تعقــد بيــن البائع والم�شــتري والدائــن المرتهن، كما يجوز لم�شــّجل ال�شــفن اأن يقبل �شمانًا 

ماليًا �شادرًا من بنك اأو موؤ�ش�شة مالية باأداء ما تبقى من مبلغ الرهن من المالك الجديد.

�شهادة �شطب اأو تعليق ت�شجيل ال�شفينة من ال�شجالت ال�شابقة التي كانت مقيدة فيها. ج- 

ن�شخة موّثقة من ت�شجيل ال�شركة- اإذا كان المالك �شركة- مرفقًا بها �شهادة من اأحد البنوك  د- 

بتمتع ال�شركة بو�شع مالي جيد، اأما اإذا كان المالك �شخ�شًا طبيعيًا يتعين اإرفاق �شهادة من 

اأحد البنوك بتمتعه بو�شع مالي جيد.

�شهادة الحمولة الطنية ال�شادرة عن هيئة ت�شنيف معترف بها من قبل الإدارة. هـ- 

�شهادة البناء )المن�شاأ( اإذا كانت ال�شفينة جديدة. و- 

مادة�)9(

�صالحيات�م�صجل�ال�صفن

يطلب م�شّجل ال�شفن �شهادة معاينة على نموذج خا�ض من هيئة الت�شنيف ذات العالقة قبل  اأ- 

اأن يبداأ في اإجراء الت�شجيل.

بعد الت�شــجيل يقوم م�شــجل ال�شفن باإ�شدار �شهادة ت�شجيل لل�شــفينة ك�شفينة بحرينية. واإذا  ب- 

كانــت ال�شــفينة في ميناء دولة اأجنبيــة يقوم القن�شل البحريني في تلــك الدولة بت�شديق اأو 

اإ�شدار الوثائق الالزمة وفقًا لتعليمات م�شّجل ال�شفن.

مادة�)10(

الت�صجيل�املوؤقت

مل�شجل ال�شفن اأن ي�شجل ال�شفينة ب�شكل موؤقت يف حالة عدم توفر �شهادة املعاينة املن�شو�ض 

عليها يف الفقرة )اأ( من املادة ال�شابقة، ويكون هذا الت�شجيل ملدة ل تتجاوز �شنة واحدة، ويقوم 

خاللها م�شجل ال�شفن باإ�شدار �شهادة ت�شجيل موؤقت ويوؤ�شر بذلك يف �شجل ال�شفينة، ول متنح 

ال�شفينة امل�شجلة ت�شجياًل موؤقتًا ترخي�شًا باملالحة.

الأخرى  والقوانني  القانون  اأحكام هذا  املوؤقت  الت�شجيل  ال�شفينة خالل فرتة  وتنطبق على 

ذات العالقة.
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مادة�)11(

العالمات�الدائمة�على�ال�صفينة�البحرينية

يتعين على ال�شفينة البحرينية تنفيذ الإجراءات وو�شع العالمات والبيانات الآتية: اأ- 

1- تثبيت رقم المنظمة البحرية الدولية على ج�شم ال�شفينة وفقًا لالتفاقية الدولية ل�شالمة 

الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديالتها، وبالن�شبة لل�شفن التي ل تحمل هذا الرقم 

يتعين عليها تثبيت رقم الت�شجيل.

2- كتابة ا�شم ال�شفينة باللغتين العربية والإنجليزية على اأن يكون ال�شم بالعربية في الأعلى 

على كل جانب من مقدمتها وا�شم ال�شفينة وميناء الت�شجيل على موؤخرة ال�شفينة على 

خلفية داكنة باأحرف بي�شاء اأو �شفراء، اأو على خلفية فاتحة باأحرف �شوداء، على األ يقل 

ارتفاع الأحرف عن مائتي مليمتر ويكون عر�شها متنا�شبًا مع طولها.

دائمة  ب�شورة  الدولية،  البحرية  المنظمة  برقم  والمعروف  ال�شفينة،  هوية  رقم  3- كتابة 

اإليه �شواء  الو�شول  اأي مكان ي�شهل  ارتفاعه عن مائة مليمتر- في  األ يقل  اأي�شًا- على 

على اأي من طرفي الحواجز الم�شتعر�شة للم�شاحات المخ�ش�شة لالآلت، كما هو معرف 

في التفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديالتها، اأو اأحد الأبواب 

الأر�شية اأو في حجرة الم�شخات في حالة الناقالت اأو في حالة ال�شفن التي يوجد بها 

ح في التفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح  م�شاحات مخ�ش�شة لنقل ال�شيارات، كما هو مو�شَّ

في البحار لعام 1974 اأو على اأحد طرفي الحواجز الم�شتعر�شة للم�شاحات المخ�ش�شة 

لنقل ال�شيارات.

لبروتوكول عام 1988  بالدي�شيمتر وفقًا  الماء  ال�شفينة في  4- ر�شم مقيا�ض يحدد غاط�ض 

المتعلق بالتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.

اأي و�شيلة  اأو  اأو من خالل نق�شها  ال�شابقة باأحرف بارزة  البيانات والعالمات  ويجب كتابة 

اأخرى م�شابهة لكتابة رقم تعريف ال�شفينة، مبا ي�شمن عدم اإمكانية حموها ب�شهولة.

يجوز لالإدارة ب�شبب حجم ال�شفينة وت�شميمها اأن تقبل بع�ض الختالفات في العالمات عما  ب- 

هــو مطلــوب فــي الفقرات ال�شــابقة من هذه المــادة، على اأن تتطابق هــذه العالمات مع تلك 

المتطلبات قدر الإمكان.  

يعاقب من يقوم عمدًا باإزالة اأو اإخفاء اأو تعديل بالإ�شافة اأو الحذف اأو تغيير العالمات على  ج- 

ال�شــفينة والــوارد تفا�شيلها في الفقرات ال�شــابقة اأو يقوم بو�شع عالمــات خاطئة اأو م�شللة 

بالحب�ــض مــدة ل تزيد على ثالثة اأ�شــهر وبالغرامة التي ل تقل عــن ثالثمائة دينار ول تجاوز 

ثالثــة اآلف دينــار اأو باإحــدى هاتيــن العقوبتين. وذلــك دون الإخالل بحــق الإدارة في اإلغاء 

الت�شجيل.
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مادة�)12(

ترخي�ض�املالحة

ل يجوز اأن تبحر اأية �شفينة بحرينية دون احل�شول على ترخي�ض مالحة �شادر من مكتب 

الت�شجيل، وحتدد الالئحة التنفيذية ال�شوابط وال�شروط الالزمة ملنح الرتخي�ض.

ويعاقب على خمالفة حكم الفقرة ال�شابقة من هذه املادة باحلب�ض مدة ل تزيد على ثالثة 

باإحدى هاتني  اأو  اآلف دينار  التي ل تقل عن ثالثمائة دينار ول جتاوز ثالثة  وبالغرامة  اأ�شهر 

العقوبتني، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة يف اإلغاء الت�شجيل.

مادة�)13(

فقدان��صهادة�الت�صجيل

اإذا ُفقدت �شهادة الت�شجيل اأو تلفت ي�شدر مكتب الت�شجيل �شهادة بدًل عنها بعد التثبت من 

الفقد اأو التلف و�شداد الر�شوم املقررة، ويتم اإثبات ذلك يف �شجل ال�شفينة.

واإذا فقدت اأو تلفت �شهادة الت�شجيل يف اخلارج، متنح القن�شلية املخت�شة اإفادة تثبت اأن 

ال�شفينة م�شجلة يف �شجل ال�شفن البحرينية حتى و�شولها اإىل اأقرب ميناء باململكة.

مادة�)14(

التغيريات�اأو�التعديالت�على�ال�صفينة

اأ- يجــب علــى مالــك ال�شــفينة اإخطار م�شــّجل ال�شــفن باأيــة تغييــرات اأو تعديالت على ال�شــفينة 

البحرينيــة مــن �شــاأنها التاأثيــر في اأبعاد ال�شــفينة اأو حمولتهــا اأو و�شفها، اأو اأيــة تغييرات اأو 

تعديالت تطراأ على المعلومات الواردة في ال�شــجل اأو في �شــهادة ت�شجيل ال�شفينة، مع اإرفاق 

ن�شــخة من تقرير المعاينة مدعومًا بالوثائق والم�شــتندات خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

ح�شول التغيير اأو التعديل اإذا كان التعديل اأو التغيير قد تم اأثناء وجود ال�شفينة في المملكة. 

اأما اإذا كان التعديل قد مت اأثناء غياب ال�شفينة عن ميناء الت�شجيل فيجب اإرفاق ن�شخة من 

تقرير املعاينة مدعومًا بالوثائق وامل�شتندات فور و�شول ال�شفينة مليناء الت�شجيل.

ال�شفينة  ت�شجيل  اإعادة  يطلب  اأن  اأو  التعديالت  اأو  التغيريات  ت�شجيل هذه  ال�شفن  ومل�شّجل 

جمددًا، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

يعاقب على مخالفة حكم الفقرة )اأ( من هذه المادة بالغرامة التي ل تقل عن ثالثمائة دينار  ب- 

ول تجاوز ثالثة اآلف دينار، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة في اإلغاء ت�شجيل ال�شفينة.
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مادة�)15(

�صطب�ال�صفينة�من�ال�صجل

ُت�شطب ال�شفينة البحرينية من ال�شجل يف الأحوال الآتية:

اإذا فقد مالكها اأو م�شتاأجرها الجن�شية البحرينية، اأو اإذا فقد غير المتمّتع بجن�شية المملكة   -1

جن�شية اإحدى دول مجل�ض التعاون لدول الخليج العربية.

اإذا ثُبت اأنها فقدت اأو هلكت، اأو ُدمرت، اأو تحطمت، اأو �ُشِجلت في دولة اأجنبية، اأو اأ�شبحت   -2

لأي �شبب اآخر غير موؤهلة للمالحة.

ا�شتخدام ال�شفينة في تجارة غير م�شروعة اأو عمليات تخالف القوانين الوطنية والدولية.  -3

اإذا لم يتوافر في ال�شفينة معايير ال�شالمة والأمن والبيئة واجب اللتزام بها بموجب اللوائح   -4

الوطنية والدولية.

ويجب على امل�شجل الإبالغ عن جميع الرهون - اإن وجدت- يف جميع حالت �شطب ال�شفينة 

البحرينية من ال�شجل. 

مادة�)16(

تعليق�ت�صجيل�ال�صفينة

وكانت  الطاقم،  �شفينة خالية  اإيجار  اململكة مبوجب عقد  ال�شفينة خارج  ت�شجيل  يف حالة 

ال�شفن خالل تلك  ت�شجيلها يف �شجل  يعلق  اململكة،  بالبقاء يف �شجل  لها  ال�شفينة غري م�شّرح 

الفرتة.

مادة�)17(

ت�صليم��صهادة�ت�صجيل�ال�صفينة

اإليها يف البند )2( من املادة  يجب على مالك ال�شفينة عند حتقق اإحدى احلالت امل�شار 

)15( اأو املادة )16( من هذا القانون، اإخطار م�شّجل ال�شفن باأ�شرع وقت ممكن فور علمه بذلك 

واإعادة �شهادة الت�شجيل اإىل م�شجل ال�شفن اإذا كان ذلك ممكنًا. واإذا حدثت اإحدى هذه احلالت 

يف اخلارج وجب ت�شليم �شهادة الت�شجيل اإىل اأقرب قن�شلية بحرينية اأو اأية قن�شلية اأخرى متثل 

اململكة يف حالة عدم وجود قن�شلية بحرينية. 

ويعاقب على خمالفة حكم الفقرة ال�شابقة من هذه املادة بالغرامة التي ل تقل عن ثالثمائة 

دينار ول جتاوز ثالثة اآلف دينار.
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مادة�)18(

اإلغاء�الت�صجيل�بناًء�على�طلب�املالك

الر�شوم  كافة  �شداد  بعد  ت�شجيلها  اإلغاء  ال�شفن  م�شّجل  من  يطلب  اأن  ال�شفينة  ملالك 

اأو  وامل�شتحقات املتاأخرة عليها وذلك بعد اأن يقوم م�شجل ال�شفن بالتاأكد من عدم وجود رهن 

ت�شجيل  باإلغاء  ويقوم  الت�شجيل،  اإلغاء  على  املرتهنني  الدائنني  موافقة  اأو  ال�شفينة،  على  حجز 

ال�شفينة واإ�شدار �شهادة بذلك ول يتم اإ�شدار هذه ال�شهادة قبل اإعادة �شهادة ت�شجيل ال�شفينة 

اإىل م�شجل ال�شفن.

مادة�)19(

ا�صم�ال�صفينة

يجــب اأن يكون لكل �شــفينة ا�شــم توافــق عليــه الإدارة واأن يو�شع هذا ال�شــم م�شحوبًا برقم  اأ- 

ت�شجيل ال�شفينة على مكان ظاهر منها وفقًا لالأحكام التي تحددها الالئحة التنفيذية، وتتم 

الإ�شارة اإلى ال�شفينة البحرينية با�شمها الم�شّجل. 

ويجوز لم�شّجل ال�شفن اعتماد ال�شم الذي اختاره ُمقدم طلب الت�شجيل بال�شروط الآتية: ب- 

1- األ يكون م�شتخدمًا من قبل اأي �شفينة بحرينية اأخرى.

2- األ يكون مخالفًا للنظام العام والآداب العامة.

3- األ يكون محظورًا اأو مق�شورًا على جهات محددة بموجب ت�شريع.

ويعاقب بالحب�ــض مدة ل تجاوز �شــنة وبغرامة ل تجاوز خم�شــة اآلف دينار اأو باإحدى هاتين  ج- 

العقوبتيــن المالــك اأو الربان بح�شــب الأحوال في حالــة مخالفة الأحــكام المن�شو�ض عليها 

في البند )اأ( من المادة اإل اإذا كان الق�شد من المخالفة اتقاء وقوع ال�شــفينة في الأ�شــر اأو 

ال�شعي لالإفالت من اأعمال القر�شنة اأو ال�شطو الم�شلَّح.

مادة�)20(

تغييـر�ال�صم

ل يجوز اإدخال اأي تغيري على ا�شم ال�شفينة البحرينية اإل بعد احل�شول على موافقة كتابية 

من م�شّجل ال�شفن. ويكون التغيري بالتقدم بطلب اإىل م�شّجل ال�شفن الذي يجب عليه اأن يتحقق 

من اأن كافة الدائنني املرتهنني امل�شّجلني قد مت اإخطارهم واأنهم قد وافقوا على التغيري املقرتح.

ويتم اإ�شدار �شهادة ت�شجيل جديدة بال�شم اجلديد عند املوافقة على اإجراء التغيري.
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مادة�)21(

التجهيز�الال�صلكي�لل�صفينة

م�شّجل  دويل  رمزي  تعريف  ذات  ل�شلكي  ات�شال  مبحطة  البحرينية  ال�شفينة  جتهيز  يتم 

»�شارة التعريف«، ورقم هوية خدمة هاتف جّوال بحري، وتتم برجمة مر�شد الطوارئ الال�شلكي 

بناًء على ذلك.

ومتنح ال�شفينة ترخي�شًا برتكيب وت�شغيل و�شيانة حمطة الت�شال الال�شلكي املوجودة على 

متنها مع املعدات التي قد يتم ذكرها يف الرتخي�ض من اجلهة املعنية، وذلك بناًء على طلب من 

مالكها.

مادة�)22(

�صهادات�احلمولة

يجب قبل ت�شجيل ال�شفينة ك�شفينة بحرينية، اأن تفح�ض ويتم قيا�ض اأبعادها من قبل الإدارة 

اأو هيئة ت�شنيف خمولة من قبل الإدارة لقيا�ض حمولة ال�شفينة واإ�شدار �شهادة دولية بذلك وفقًا 

وتعترب هذه احلمولة هي حمولة هذه  لعام 1969.  بقيا�ض احلمولة  الدولية اخلا�شة  لالتفاقية 

دخلت على ال�شفينة اإعادة قيا�ض حمولتها.
ُ
ال�شفينة، اإّل اإذا تطلبت التعديالت التي اأ

مادة�)23(

�صهادة�البيانات

اأو معلومات  بيانات  باأية  اأن يح�شل على �شهادة  املقررة  الر�شوم  لكل ذي �شفة بعد �شداد 

تتعلق ب�شفينة بحرينية وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة�)24(

امل�صئولية�عن�ال�صالمة�والأمن�والوقاية�من�التلوث

م�شغل  على  يتعني  ال�شالمة  لإدارة  الدولية  املدّونة  عليها  تنطبق  التي  بال�شفن  يتعلق  فيما 

ال�شفينة اأن يكون معتمدًا وفقًا للمدّونة الدولية لإدارة ال�شالمة الواردة بالتفاقية الدولية ل�شالمة 

الأرواح يف البحار لعام 1974.

حتددها  التي  احلالت  يف  وذلك  املادة،  هذه  حلكم  اأخرى  �شفن  اإخ�شاع  لالإدارة  ويجوز 

القرارات التنفيذية لهذا القانون.
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الف�صل�الثاين

جن�صية�ال�صفينة�وعلمها

مادة�)25(

جن�صية�ال�صفينة

تكت�شب كل �شفينة يتم ت�شجيلها يف اململكة وفقًا لأحكام املادة )5( من هذا القانون اجلن�شية 

البحرينية. 

مادة�)26(

علم�ال�صفينة

على كل �شفينة تتمتع بالجن�شية البحرينية اأن ترفع علم المملكة، ول يجوز اأن ترفع علمًا اآخر  اأ- 

اإل في الحالت التي يجري فيها العرف البحري على ذلك.

ل يحق لأي �شفينة غير بحرينية رفع العلم الوطني للمملكة، با�شتثناء ا�شتخدامه على �شبيل  ب- 

المجاملة اإلى جانب علمها الوطني. 

تقوم ال�شفن البحرينية برفع العلم الوطني من �شروق ال�شم�ض وحتى الغروب، كما تقوم برفع  ج- 

العلــم الوطنــي عند الدخول اإلى الميناء اأو مغادرته، وكذلك اأثناء الفترات التي تطالب فيها 

بالقيام بذلك عندما تكون في ميناء اأو مر�شى.

عنــد وجــود ال�شــفينة البحرينية فــي ميناء اأو مر�شــى اأجنبي، فاإنهــا ترفع اإلــى جانب علمها  د- 

الوطني علم الدولة الم�شّيفة، وذلك على �شبيل المجاملة.

اإذا لم تمتثل ال�شــفينة البحرينية لمتطلبات رفع العلم، يكون رّبان ال�شــفينة هو الم�شئول عن  هـ- 

ذلك ويعاقب بالغرامة التي ل تجاوز ثالثة اآلف دينار.

يعاقــب مالــك ال�شــفينة اأو رّبانها اإذا قام باأي عمل من �شــاأنه اإخفاء الهوية الوطنية ل�شــفينة  و- 

�شــر اأو اأعمال القر�شنة البحرية بالحب�ــض مدة ل 
َ
بحرينية ما لم يكن بق�شد الهروب من الأ

تجــاوز �شــتة اأ�شــهر وبالغرامة التي ل تقــل عن ثالثمائة دينار ول تجــاوز ثالثة اآلف دينار اأو 

باإحدى هاتين العقوبتين.

فــي حالــة قيام ال�شــفينة برفع علــم المملكة لتزعم ب�شورة غيــر قانونية انتماءهــا للمملكة،  ز- 

يعاقــب الربــان بالحب�ــض مدة ل تجاوز �شــنة وبالغرامة التي ل تقل عن األــف دينار ول تجاوز 

ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.
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الف�صل�الثالث

ملكية�ال�صفينة

مادة�)27(

نقل�ملكية�ال�صفينة

يتــم نقــل ملكية ال�شــفينة اأو اأ�شــهمها بموجــب عقد بيع ر�شــمي يت�شمن و�شفــًا وتعريفًا كافيًا  اأ- 

لل�شفينة، وذلك وفقًا لل�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

عند انتقال ملكية ال�شــفينة اأو اأ�شــهمها ب�شــبب وفاة المالك الم�شــّجل، يلتزم ال�شخ�ض الذي  ب- 

يّدعــي الحــق في الملكيــة باإعالن نقل ملكية يت�شمن و�شف ال�شــفينة وطريقة انتقال الملكية 

اإليه. ويجب اأن يرفق بالإعالن �شهادة موّثقة من المحكمة المخت�شة بحقه القانوني.

يقــدم اأي اعترا�ــض علــى اأي تنــازل اأو نقــل لملكية ال�شــفينة اأو اأ�شــهمها اإلى م�شــّجل ال�شــفن  ج- 

م�شــفوعًا بالم�شــتندات التــي توؤيــده، ويتم اإثباته في ال�شــجل فــي تاريخ وروده، علــى اأن يكون 

العترا�ض م�شفوعًا بوثائق ر�شمية.  

عنــد انتقال ملكية �شــفينة اأو اأ�شــهمها ب�شــبب اإفال�ــض المالك الم�شــّجل اأو عــدم قدرته على  د- 

ت�شــديد الديــون، يلتزم ال�شــخ�ض الذي يّدعي الحــق في الملكية بتقديم اإعــالن يفيد انتقال 

ملكيتهــا اإليــه، ويقــّدم بيانًا يحدد طبيعة ومالب�شــات نقل الملكية، ويجــب اأن يرفق بالإعالن 

الم�شتندات التي تطلبها المحكمة المخت�شة كدليل على حق المدعي في الملكية.

في حالة البيع الق�شائي ل�شــفينة اأو اأ�شــهمها تعلن المحكمة ا�شــم ال�شخ�ض الذي اآل اإليه حق  هـ- 

ملكية هذه ال�شفينة اأو اأ�شهمها، ويحق لهذا ال�شخ�ض اأن يقوم بنقل ملكية ال�شفينة اأو اأ�شهمها 

كما لو كان المالك الم�شّجل لل�شفينة.

يجــوز للمحكمــة المخت�شــة بناًء على طلب اأ�شحــاب الحقوق المترتبة على ال�شــفينة اإ�شدار  و- 

قــرار يمنــع لفتــرة معينــة، اأي تعامالت على ال�شــفينة اأو اأ�شــهمها مــن خالل التنــازل اأو نقل 

الملكية، ويلتزم م�شّجل ال�شفن بهذا القرار بمجرد ا�شتالمه ن�شخة منه.

الت�شرفــات التــي يكون مو�شوعها اإن�شــاء اأو نقل اأو انق�شاء حــق الملكية اأو غيره من الحقوق  ز- 

العينية على ال�شــفينة تقع بمحرر ر�شــمي اأو بموجب حكم ق�شائي حائز قوة ال�شيء المحكوم 

فيه واإل كانت باطلة.

البلد  يف  اململكة  قن�شل  اأمام  حتريرها  وجب  اململكة،  خارج  الت�شرفات  هذه  وقعت  واإذا 

ر اأمام ال�شلطة املخت�شة مبوجب قانون البلد الأجنبي. الأجنبي، وعند عدم وجوده حُترَّ

ول تكون الت�شرفات امل�شار اإليها يف الفقرتني ال�شابقتني نافذة بالن�شبة اإىل الغري ما مل يتم 

التاأ�شري بها بناًء على طلب ذوي ال�شاأن يف �شهادة ت�شجيل ال�شفينة لدى م�شجل ال�شفن.
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الف�صل�الرابع

امللكية�ال�صائعة

مادة�)28(

الأحكام�العامة�مللكية�ال�صفينة�على�ال�صيوع

تق�شــم ملكية ال�شــفينة البحرينية اإلى مائة �شــهم، ول يحق لأكثر من مائة �شــخ�ض الت�شجيل  اأ- 

كمالكين ل�شفينة واحدة.

يتبــع راأي الأغلبيــة فــي كل قــرار يتعلق با�شــتغالل �شــفينة مملوكة على ال�شــيوع مــا لم ين�ض  ب- 

القانون على غير ذلك.

وتتوافر الأغلبية مبوافقة املالكني لأكرث من ن�شف احل�ش�ض يف ال�شفينة ما مل ين�ض القانون 

اأو يتفق املالكون على اأغلبية اأخرى.

ويجوز لكل مالك من الأقلية التي مل توافق على القرار، الطعن فيه خالل خم�شة ع�شر يومًا 

من تاريخ �شدوره اأمام املحكمة املخت�شة. 

يتحمل كل مالك في ال�شــيوع ن�شيبًا في نفقات ال�شــيوع بن�شــبة ح�شته في ملكية ال�شــفينة ما  ج- 

لم يتفق على غير ذلك، ويكون له ن�شيب في الأرباح ال�شافية الناتجة عن ا�شتغالل ال�شفينة 

بالن�شبة ذاتها.

وي�شاأل املالكون املديرون يف جميع اأموالهم وبالت�شامن فيما بينهم عن الديون النا�شئة عن 

ال�شيوع مامل يتفق على غري ذلك، ول يحتج بهذا التفاق فيما بينهم على الغري اإل من تاريخ قيده 

يف �شجل ال�شفينة.

مادة�)29(

الت�صرف�يف�ال�صفينة�اململوكة�على�ال�صيوع

لكل مالك في ال�شيوع حق الت�شرف في ح�شته دون موافقة المالكين الآخرين اإل اإذا كان من  اأ- 

�شاأن الت�شرف فقدان ال�شفينة الجن�شية البحرينية فيلزم اأن يوافق عليه جميع المالكين.

ومع ذلك ل يجوز للمالك على ال�شيوع رهن ح�شته يف ال�شفينة اإل مبوافقة املالكني لثالثة 

اأرباع احل�ش�ض يف ال�شفينة على الأقل.

يظل المالك الذي ت�شرف م�شئوًل عن الديون التي تتعلق بال�شيوع حتى تاريخ قيد الت�شرف  ب- 

في �شجل ال�شفينة.

اإذا باع اأحد المالكين على ال�شــيوع ح�شته في ال�شــفينة لأجنبي وجب على الم�شــتري اإخطار  ج- 

المالكين الآخرين بكتاب م�شــجل م�شحوب بعلم الو�شول بالبيع وبالثمن المتفق عليه خالل 

ثالثين يومًا من تاريخه واإل كان البيع باطاًل.
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ولكل مالك خالل ثالثني يومًا من تاريخ الإخطار اأن ي�شرتد احل�شة املبيعة باإعالن يوجه اإىل 

كل من البائع وامل�شرتي ب�شرط اأن يدفع الثمن وامل�شاريف اأو اأن يعر�شهما عر�شًا حقيقيًا وفقًا 

للقانون، واأن يقيم الدعوى الق�شائية عند القت�شاء.

واإذا طلب ال�شرتداد اأكرث من مالك ق�شمت احل�شة املبيعة بينهم بن�شبة ح�ش�شهم.

ل يجــوز بيع ال�شــفينة اإل بقرار ي�شدر بموافقة المالكيــن لثالثة اأرباع الح�ش�ض على الأقل،  د- 

ويبين في القرار كيفية ح�شول البيع و�شروطه.

مادة�)30(

اإدارة�ال�صفينة�اململوكة�على�ال�صيوع

يجوز بقرار من اأغلبية املالكني اأن يعهد باإدارة ال�شفينة اإىل مدير اأو اأكرث من املالكني اأو من 

غريهم، فاإذا مل يعني مدير لل�شيوع اعترب كل مالك مديرًا له وعند تعدد املديرين يجب اأن يعملوا 

جمتمعني اإل اإذا اتفق على خالف ذلك.

ويجب قيد اأ�شماء املديرين يف �شجل ال�شفينة.

وللمدير القيام بجميع الت�شرفات والأعمال التي تقت�شيها اإدارة ال�شيوع وهو ميثلهم اأمام 

الق�شاء يف كل ما يتعلق بهذه الأعمال، ومع ذلك ل يجوز له - اإل باإذن من املالكني لثالثة اأرباع 

احل�ش�ض - بيع ال�شفينة اأو رهنها اأو ترتيب اأي حق عيني اآخر عليها اأو تاأجريها ملدة جتاوز �شنة.

وكل اتفاق على تقييد �شلطة املدير بغري ما ورد بالفقرة ال�شابقة ل يحتج به على الغري. 

مادة�)31(

انق�صاء�ملكية�ال�صفينة�على�ال�صيوع

اإذا وقــع الحجــز علــى ح�ش�ض تمثل اأكثر من ن�شف ال�شــفينة �شــمل البيع الجبري ال�شــفينة  اأ- 

باأكملهــا، ومــع ذلــك يجوز اأن تاأمر المحكمــة بناًء على طلب اأحد المالكيــن الذين لم يحجز 

على ح�ش�شهم بق�شر البيع على الح�ش�ض المحجوز عليها اإذا وجدت اأ�شــباب جدية تبرر 

هذا الطلب.

ل ينق�شي ال�شــيوع بوفاة اأحد المالكين اأو الحجز عليه اأو اإ�شــهار اإفال�شــه اأو اإع�شــاره اإل اإذا  ب- 

اتفق على غير ذلك.
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الف�صل�اخلام�ض

احلقوق�املرتتبة�على�ال�صفن

المتياز،�الرهن،�احلجز�التحفظي،�احلجز�التنفيذي�)البيع�الق�صائي(

مادة�)32(

حقوق�المتياز

للديون التالية دون غريها حق امتياز على ال�شفينة:

الم�شاريف الق�شائية التي اأنفقت لبيع ال�شفينة وتوزيع ثمنها.  -1

الر�شــوم وال�شرائب الم�شــتحقة للدولــة وكذلك ر�شــوم الحمولة والموانئ والإر�شــاد والقطر   -2

وم�شاريف الحرا�شة وال�شيانة والخدمات البحرية الأخرى.

الديــون النا�شــئة عــن عقــد عمل الربــان والبحــارة وغيرهم ممــن يرتبطون بعقــد عمل على   -3

ال�شفينة.

المكافاآت الم�شتحقة عن الإنقاذ وح�شة ال�شفينة في الخ�شارة الم�شتركة.  -4

التعوي�شات الم�شــتحقة عن الت�شادم اأو التلــوث وغيرهما من حوادث المالحة والتعوي�شات   -5

عــن الأ�شــرار التــي تلحــق من�شــاآت الموانــئ اأو الأحوا�ض وطــرق المالحــة والتعوي�شات عن 

الإ�شابــات البدنيــة التــي تحدث للــركاب والربان والبحــارة والتعوي�شات عن هــالك اأو تلف 

الب�شائع والأمتعة.

الديون النا�شــئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء ت�شــجيل   -6

ال�شــفينة فــي حــدود �شــلطاته القانونيــة لحاجة فعليــة تقت�شيهــا �شيانــة ال�شــفينة اأو متابعة 

ال�شــفر �شــواء كان الربان مالكًا لل�شــفينة اأو غير مالك لها و�شــواء كان الدين م�شــتحقًا له اأو 

لمتعهــد التوريــد اأو المقر�شين اأو لالأ�شــخا�ض الذين قاموا باإ�شالح ال�شــفينة اأو لغيرهم من 

المتعاقدين.

مادة�)33(

ترتيب�احلقوق�املمتازة

ترتب الديون املمتازة املتعلقة برحلة واحدة طبقًا للرتتيب الوارد يف املادة )32( من هذا 

القانون، وتكون الديون الواردة يف كل بند من املادة )32( املذكورة يف مرتبة واحدة وت�شرتك يف 

التوزيع بن�شبة قيمة كل دين منها.  

وترتب الديون الواردة يف البندين )4( و)6( من املادة )32( بالن�شبة اإىل كل بند على حدة 

وفقًا للرتتيب العك�شي لتواريخ ن�شوئها، وُتعد الديون املتعلقة بحادث واحد نا�شئة يف تاريخ واحد.

وت�شتوفى الديون املمتازة قبل غريها من الديون العادية وتتبع الديون املمتازة ال�شفينة يف اأية 

يد تكون رغم تغرّي ملكيتها اأو ت�شجيلها اأو علمها.
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مادة�)34(

اإثبات�حق�المتياز

ل تخ�شع حقوق المتياز لأي اإجراء �شكلي اأو لأي �شرط خا�ض بالإثبات ما مل ين�ض القانون 

على خالف ذلك.

مادة�)35(

نطاق�حقوق�المتياز

تترتب حقوق المتياز المن�شو�ض عليها في هذا القانون على ال�شفينة واأجرة النقل الخا�شة  اأ- 

بالرحلة التي ن�شاأ خاللها الدين وعلى ملحقات كل من ال�شفينة واأجرة النقل الم�شتحقة منذ 

بدء الرحلة.  

ومــع ذلــك يترتــب حق المتيــاز المن�شو�ــض عليه في البنــد )3( من المــادة )32( من هذا  ب- 

القانون على اأجور النقل الم�شتحقة على جميع الرحالت التي تتم خالل عقد عمل واحد.  

ويعتبر من ملحقات كل من ال�شفينة واأجرة النقل ما ياأتي: ج- 

يتم  ولم  بال�شفينة  لحقت  التي  المادية  الأ�شرار  عن  للمالك  الم�شتحقة  1- التعوي�شات 

اإ�شالحها اأو عن خ�شارة اأجرة النقل.

2- التعوي�شات الم�شتحقة للمالك عن الخ�شارات البحرية الم�شتركة اإذا ن�شاأت عن اأ�شرار 

مادية لحقت بال�شفينة ولم يتم اإ�شالحها اأو عن خ�شارة اأجرة النقل.

3- المكافاآت الم�شتحقة للمالك عن اأعمال الإنقاذ التي ح�شلت حتى نهاية الرحلة بعد خ�شم 

المبالغ الم�شتحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على ال�شفينة.

مادة�)36(

ما�يخرج�عن�نطاق�ملحقات�ال�صفينة�واأجرة�النقل

ل ُتعد من ملحقات ال�شفينة اأو اأجرة النقل تعوي�شات التاأمني امل�شتحقة للمالك اأو املكافاآت 

اأو الإعانات اأو امل�شاعدات التي متنحها الدولة.

مادة�)37(

المتياز�على�اأجرة�النقل

يبقى حق المتياز على اأجرة النقل قائمًا ما دامت الأجرة م�شتحقة الدفع اأو كانت حتت يد 

الربان اأو ممثل املالك، وكذلك احلال بالن�شبة اإىل المتياز على ملحقات كل من ال�شفينة واأجرة 

النقل.

وتعد اأجرة �شفر الركاب يف حكم اأجرة النقل.
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مادة�)38(

ترتيب�حقوق�المتياز�يف�حالة�تعدد�الرحالت

الديون املمتازة النا�شئة عن رحلة لحقة تتقدم الديون املمتازة النا�شئة عن رحلة �شابقة، ومع 

ذلك فالديون النا�شئة عن عقد عمل واحد ي�شمل عدة رحالت تاأتي كلها يف ذات املرتبة مع ديون 

اآخر رحلة.

مادة�)39(

انق�صاء�حقوق�المتياز�ببيع�ال�صفينة

تنق�شي حقوق المتياز على ال�شفينة يف احلالتني الآتيتني:

بيع ال�شفينة ق�شائيًا.  -1

بيع ال�شــفينة ر�شائيًا، وينق�شي المتياز في هذه الحالة بم�شي ثالثين يومًا من تاريخ اإتمام   -2

قيــد عقد البيع في �شــجل ال�شــفن وتنتقل حقــوق المتياز اإلى الثمن ما لــم يكن قد دفع، ومع 

ذلــك تظــل هــذه الحقــوق قائمة علــى الثمن اإذا اأعلــن الدائنــون الممتازون كاًل مــن المالك 

القديــم والمالــك الجديد بالطــرق المقررة قانونًا وخــالل الميعاد المذكور فــي هذه المادة 

بمعار�شتهم في دفع الثمن. 

مادة�)40(

انق�صاء�حقوق�المتياز�مب�صي�املدة

تنق�شي حقوق المتياز على ال�شــفينة بم�شي �شــنة فيما عدا حقوق المتياز ال�شامنة لديون  اأ- 

التوريد الم�شار اإليها في البند )6( من المادة )32( من هذا القانون فاإنها تنق�شي بم�شي 

�شتة اأ�شهر.

يبداأ �شريان المدة الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة وفقًا لما ياأتي: ب- 

1- من يوم انتهاء العمليات بالن�شبة اإلى حقوق المتياز ال�شامنة لمكافاأة الإنقاذ.  

النا�شئة عن  للتعوي�شات  ال�شامنة  اإلى حقوق المتياز  بالن�شبة  ال�شرر  يوم ح�شول  2- من 

الت�شادم والحوادث الأخرى والإ�شابات البدنية.

3- من يوم ت�شليم الب�شائع اأو الأمتعة اأو من اليوم الذي كان يجب ت�شليمها فيه بالن�شبة اإلى 

حقوق المتياز ال�شامنة للتعوي�شات النا�شئة عن هالك الب�شائع والأمتعة اأو تلفها.

الإ�شالحات  لديون  ال�شامنة  المتياز  حقوق  اإلــى  بالن�شبة  الديون  ا�شتحقاق  يوم  4- من 

والتوريد و�شائر الحالت الأخرى الم�شار اإليها في البند )6( من المادة )32( من هذا 

القانون.
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في جميع الأحوال الأخرى ت�شري المدة من يوم ا�شتحقاق الدين. ج- 

ل يترتب على ت�شليم الربان وطاقم ال�شفينة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على ال�شفينة  د- 

مبالغ مقدمًا اأو على الح�شــاب اعتبار ديونهم الم�شــار اإليها في البند )3( من المادة )32( 

من هذا القانون م�شتحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

تمتــد مــدة النق�شــاء اإلى ثالث �شــنوات اإذا تعذر حجز ال�شــفينة المقرر عليهــا المتياز في  هـ- 

المياه الإقليمية للمملكة.

ول ي�شتفيد من ذلك اإل الأ�شخا�ض الذين يتمتعون بجن�شية اململكة اأو الذين لهم موطن بها 

اأو الأ�شخا�ض الذين ينتمون اإىل جن�شية دولة اأخرى تعامل رعايا اململكة باملثل.

مادة�)41(

�صلطة�الإدارة�يف�حب�ض�حطام�ال�صفينة

لالإدارة حق حب�ض حطام ال�شفينة �شمانًا مل�شاريف اإزالة احلطام، ولها بيعه اإداريًا باملزاد 

الثمن خزينة  باقي  ويودع  الآخرين،  الدائنني  بالأف�شلية على  الثمن  دينها من  واحل�شول على 

املحكمة املخت�شة. 

مادة�)42(

الرهن�البحري�)الرهن(

يتم رهن ال�شفينة بعقد ر�شمي واإل كان باطاًل. اأ- 

ل يجوز اأن يرهن ال�شفينة اإل مالكها اأو وكيل عنه بوكالة خا�شة، واإذا كانت ال�شفينة مملوكة  ب- 

على ال�شيوع جاز رهنها بموافقة المالكين لثالثة اأرباع الح�ش�ض على الأقل، فاإذا لم تتوافر 

هــذه الأغلبيــة جاز رفع الأمــر اإلى المحكمة المخت�شة لتق�شي بمــا يتفق وم�شلحة المالكين 

على ال�شيوع. 

الرهن المقرر على ال�شفينة اأو على ح�شة منها يبقى على حطامها. ج- 

ي�شــمل رهن ال�شــفينة رهن اآلتها ومعداتها وتركيباتها، ول ي�شمل اأجرة النقل اأو الإعانات اأو  د- 

الم�شــاعدات التي تمنحها الدولة اأو مبالغ التعوي�شات الم�شــتحقة للمالك عن الأ�شرار التي 

تلحــق بال�شــفينة اأو بمقت�شــى عقود التاأمين ولــم يتم اإ�شالحها، ومع ذلــك يجوز التفاق في 

عقــد الرهــن �شراحــة على اأن ي�شــتوفي الدائن المرتهن حقه من مبلغ التاأمين ب�شــرط قبول 

الموؤمنين لذلك كتابة اأو اإعالنهم به.
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مادة�)43(

رهن�ال�صفينة�يف�دور�البناء

يجوز رهن ال�شفينة وهي يف دور البناء، ويجب اأن ي�شبق قيد الرهن اإقرار يف مكتب الت�شجيل 

يبني فيه حمل بناء ال�شفينة وطولها واأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

مادة�)44(

قيد�الرهن

يجب قيد رهن ال�شفينة مبكتب ت�شجيل ال�شفينة، واإذا ترتب الرهن على ال�شفينة وهي يف دور 

البناء وجب قيده يف �شجل ال�شفن مبكتب الت�شجيل.

مادة�)45(

اإجراء�قيد�الرهن

يجب لإجراء القيد تقديم �شورة ر�شمية من عقد الرهن لم�شجل ال�شفن، ويرفق بها قائمتان  اأ- 

موقعتان من طالب القيد ت�شتمالن بوجه خا�ض على ما ياأتي:

كان  فــاإذا  ومهنتهما،  اإقامتهما  ومحل  الراهن  والمدين  المرتهن  الدائن  من  كل  1- ا�شم 

الدائن المرتهن �شخ�شًا معنويًا وجب بيان اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم.

2- تاريخ العقد.

3- مقدار الدين المبين في العقد.

4- ال�شروط الخا�شة بالوفاء.

5- ا�شم ال�شفينة المرهونة واأو�شافها وتاريخ ورقم �شهادة الت�شجيل اأو اإقرار بناء ال�شفينة.

6- المحل المختار للدائن المرتهن في دائرة مكتب الت�شجيل الذي يتم فيه القيد.

يثبــت م�شــجل ال�شــفن ملخ�ــض عقد الرهــن ومحتويــات القائمتيــن المن�شو�ــض عليهما في  ب- 

حًا تاريخ ووقت اإدخال البيانات، وي�شلم الطالب اإحداهما  الفقرة ال�شــابقة في ال�شــجل مو�شّ

بعد التاأ�شير عليها بما يفيد ح�شول القيد مع اإثبات ذلك في �شهادة الت�شجيل.

مادة�)46(

اأ�صبقية�قيد�الرهن

عند تقدمي اأكرث من عقد رهن على نف�ض ال�شفينة يلتزم م�شّجل ال�شفن بقيد تلك ال�شندات 

وفقًا لتاريخ ووقت تقدميها واإعادة كل بيان اإىل مقّدم الطلب بعد تظهريه.
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مادة�)47(

حتديد�مرتبة�الرهن

يكون الرهن تاليًا يف املرتبة لالمتياز، وتكون مرتبة الديون امل�شمونة برهون بح�شب تاريخ 

قيدها، واإذا قيدت عدة رهون يف يوم واحد اعتربت يف مرتبة واحدة، ول يوؤثر التنازل عن ملكية 

الرهن اأو نقلها على ترتيب اأولويته. 

مادة�)48(

حماية�الرهن

ل يجوز اإلغاء ت�شجيل ال�شفينة يف ال�شجل اإّل بعد موافقة كتابية من الدائنني املرتهنني لها.

مادة�)49(

اآثار�الرهن�بالن�صبة�للراهن

واأي  املرهونة،  ال�شفينة  يت�شرف يف  اأن  وللراهـن  لل�شفينة،  مالكًا  املرتهن  الدائن  يعترب  ل 

ت�شرف ي�شدر منه ل يوؤثر يف حق الدائن املرتهن.

مادة�)50(

حقوق�الدائن�املرتهن

الدائنــون المرتهنــون ل�شــفينة اأو لجــزء منها يتتبعونها فــي اأي يد كانت، وحــال الحجز على  اأ- 

ال�شــفينة وفــاء للرهــن يجــب قيــد مح�شر الحجز في �شــجل ال�شــفن ول يجــوز الت�شرف في 

ال�شفينة المرهونة بعد هذا القيد.

اإذا كان الرهن واقعًا على جزء ل يزيد على ن�شف ال�شفينة فلي�ض للدائن المرتهن اإل حجز  ب- 

هــذا الجــزء وبيعــه، واإذا كان الرهن واقعًا على اأكثر من ن�شف ال�شــفينة جاز للمحكمة بناًء 

على طلب الدائن بعد اإجراء الحجز اأن تاأمر ببيع ال�شفينة باأكملها.

في حالة ملكية ال�شفينة على ال�شيوع يجب على الدائن المرتهن اأن ينبه على باقي المالك -  ج- 

قبل بدء اإجراءات البيع بثالثين يومًا - بدفع الدين الم�شتحق لـه اأو ال�شتمرار في اإجراءات 

التنفيذ.

مادة�)51(

نقل�الرهن�والتنازل�عنه

بانتقال  التم�شك  ي�شح  ول  ر�شمي،  م�شتند  مبوجب  للغري  عنه  والتنازل  الرهن  نقل  يجوز 

الرهن اأو التنازل عنه قبل الغري ول التم�شك بالتنازل عن مرتبة الرهن مل�شلحة دائن اآخر، اإل 

اإذا مت التاأ�شري به يف هام�ض القيد الأ�شلي. 
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مادة�)52(

انق�صاء�الرهن

ت�شجيل  ب�شطب  ال�شفن  م�شّجل  ويلزم  بالرهن،  امل�شمون  الدين  بانق�شاء  الرهن  ينق�شي 

ال�شطب  اأجري  الذي  ال�شند  ذكر  مع  الرهن  ت�شجيل  هام�ض  على  بالتاأ�شري  ال�شجل  من  الرهن 

مبوجبه.

مادة�)53(

انتقال�ملكية�ال�صفينة�املرهونة�واأثره�على�الرهن

اإذا انتقلــت ملكيــة ال�شــفينة المرهونــة، اأو بع�شهــا قبــل قيــد مح�شــر الحجــز فعلــى الدائن  اأ- 

المرتهن الذي اتخذ اإجراءات التنفيذ على ال�شفينة اأن يعلن من انتقلت اإليه ملكية ال�شفينة 

بمح�شــر الحجــز مع التنبيه عليه وفقــًا لالإجراءات المتَّبعة لإعــالن الأوراق الق�شائية بدفع 

قيمة الرهن وم�شروفات التنفيذ.

واإذا اأراد من انتقلت اإليه ملكية ال�شفينة اتقاء اإجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء  ب- 

فــي الإجــراءات اأو خالل الخم�شــة ع�شــر يومًا التاليــة للتنبيــه اأن يعلن الدائنيــن المرتهنين 

المقيدين في �شــجل ال�شــفن وفقًا لالإجراءات المتَّبعة لإعالن الأوراق الق�شائية في موطنهم 

المختار بملخ�ض العقد مع بيان تاريخه وا�شم ال�شفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والم�شاريف 

وقائمــة بالديــون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واأ�شــماء الدائنين المرتهنين وبا�شــتعداده 

لدفع الديون الم�شمونة بالرهن فورًا �شــواء كانت م�شــتحقة اأو غير م�شتحقة وذلك في حدود 

ثمن ال�شفينة.

يجــوز لــكل دائن في الحالة المبينة في الفقرة ال�شــابقة اأن يطلب بيع ال�شــفينة اأو جزء منها  ج- 

بالمزاد مع الت�شريح بزيادة ع�شر الثمن وتقديم كفالة بالثمن والم�شاريف.

ويجب اإعالن هذا الطلب اإىل من انتقلت اإليه ملكية ال�شفينة موقعًا من الدائن خالل خم�شة 

ع�شر يومًا من تاريخ الإعالن املن�شو�ض عليه يف الفقرة ال�شابقة، وي�شتمل الطلب على تكليف 

من انتقلت اإليه ملكية ال�شفينة باحل�شور اأمام املحكمة املخت�شة اأو املحكمة التي يقع يف دائرتها 

ل�شماع احلكم  البحرينية وذلك  املوانئ  اأحد  اإذا كانت غري موجودة يف  ال�شفينة  ميناء ت�شجيل 

باإجراء البيع باملزايدة.

اإذا لــم يتقــدم اأي دائــن مرتهــن بالطلــب المذكــور فــي الفقــرة ال�شــابقة فللحائــز اأن يطهر  د- 

ال�شــفينة من الرهون باإيداع الثمن في خزانة المحكمة، وله في هذه الحالة اأن يطلب �شــطب 

قيد الرهن دون اتباع اأية اإجراءات اأخرى.
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مادة�)54(

اأثر�حكم�ر�صو�املزاد�يف�تطهري�ال�صفينة�املرهونة

يرتتَّب على �شريورة حكم ر�شو املزاد نهائيًا تطهري ال�شفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق 

الدائنني اإىل الثمن.

مادة�)55(

�صطب�الرهن

مع مراعاة حكم الفقرة )د( من املادة )53( من هذا القانون ي�شطب قيد الرهن بناًء على 

حكم نهائي اأو اتفاق بني الدائن واملدين، وفى هذه احلالة الأخرية يجب اأن يقدم املدين اإقرارًا 

موقعًا من الدائن وم�شدقًا على توقيعه مبوافقته على �شطب قيد الرهن.

مادة�)56(

احلجز�التحفظي�على�ال�صفينة

يكون توقيع احلجز التحفظي على ال�شفينة باأمر من رئي�ض املحكمة املخت�شة اأو من يقوم 

مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا احلجز ولو كانت ال�شفينة متاأهبة لل�شفر.

مادة�)57(

�صوابط�احلجز�التحفظي�على�ال�صفينة

اأحـد  عن  ن�شاأ  اإذا  بحريًا  الدين  ويعترب  بحري،  لدين  وفاء  اإل  التحفظي  احلجز  يوقع  ل 

الأ�شباب الآتية:

ر�شوم الموانئ والممرات المائية.  -1

م�شاريف اإزالة اأو انت�شال اأو رفع حطام ال�شفينة والب�شائع.  -2

الأ�شــرار التي تحدثها ال�شــفينة ب�شــبب الت�شادم اأو التلوث اأو غيرهــا من الحوادث البحرية   -3

المماثلة.

الخ�شــائر في الأرواح الب�شــرية اأو الإ�شابات البدنية التي ت�شــببها ال�شــفينة اأو التي تن�شــاأ عن   -4

ا�شتغاللها.

العقود الخا�شة با�شتعمال ال�شفينة اأو ا�شتئجارها.  -5

التاأمين على ال�شفينة.  -6

العقود الخا�شة بنقل الب�شائع بموجب عقد اإيجار اأو وثيقة �شحن.  -7
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هالك الب�شائع والأمتعة التي تنقلها ال�شفينة اأو تلفها.  -8

الإنقاذ.  -9

10- الخ�شارات الم�شتركة.

11- قطر ال�شفينة.

12- الإر�شاد.

13- توريد مواد اأو اأدوات لزمة ل�شتغالل ال�شفينة اأو �شيانتها اأيًا كانت الجهة التي ح�شل منها 

التوريد.

14- بناء ال�شفينة اأو اإ�شالحها اأو تجهيزها وم�شاريف وجودها في الأحوا�ض.

15- اأجور الربان واأفراد طاقم ال�شفينة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على ال�شفينة.

16- المبالــغ التــي ينفقهــا الربــان اأو ال�شــاحنون اأو الم�شــتاأجرون اأو الوكالء البحريون لح�شــاب 

ال�شفينة اأو لح�شاب مالكها.

17- المنازعة في ملكية ال�شفينة.

18- المنازعة في ملكية �شفينة على ال�شيوع اأو في حيازتها اأو في ا�شتغاللها اأو في حقوق المالكين 

على ال�شيوع على المبالغ الناتجة عن ال�شتغالل.

19- الرهن البحري.

مادة�)58(

اأثر�احلجز�على�الخت�صا�ض�ال�صيادي

ل يخّل حق احلجز التحفظي املن�شو�ض عليه يف املادة ال�شابقة من هذا القانون باأية حقوق 

اأو �شالحيات مقررة مبوجب قانون اآخر لالإدارة اأو للجهات احلكومية الأخرى يف حجز ال�شفينة 

اأو اإيقافها اأو منعها من الإبحار يف اململكة.

مادة�)59(

اإجراء�احلجز

اإىل املحكمة املخت�شة مت�شمنًا تفا�شيل  ال�شفينة  التحفظي على  يقدم طلب توقيع احلجز 

ال�شفينة كاملة وقيمة املطالبة البحرية، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيدة لذلك.

وعند �شدور اأمر باحلجز التحفظي على ال�شفينة ت�شلم �شورة منه اإىل رّبان ال�شفينة اأو ملن 

يقوم مقامه، كما ت�شلم �شورة منه اإىل الإدارة واجلهات املخت�شة الأخرى ملنع مغادرة ال�شفينة 
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املطلوب حجزها.

واإذا كانت ال�شفينة بحرينية يقوم م�شجل ال�شفن بالتاأ�شري بهذا احلجز يف �شجل ال�شفينة.

مادة�)60(

احلجز�على��صفن�املالك�الأخرى

توقيع  يطلب  اأن  القانون  هذا  من   )57( املادة  يف  املذكورة  الديون  باأحد  يتم�شك  من  لكل 

احلجز التحفظي على ال�شفينة التي يتعلق بها الدين، اأو على اأي �شفينة اأخرى ميلكها املدين اإذا 

كانت مملوكة له وقت ن�شوء الدين.

الديون  من  كانت  اإذا  الدين  بها  يتعلق  التي  غري  �شفينة  على  احلجز  يجوز  ل  ذلك  ومع 

توقيع  يجوز  ول  املذكورة،   )57( املادة  من  و)19(  و)18(   )17( البنود  يف  عليها  املن�شو�ض 

احلجز على اأي �شفينة اأخرى للمالك املوؤجر مبقت�شى ذلك الدين البحري.

مادة�)61(

رفع�احلجز�على�ال�صفينة

ياأمر رئي�ض املحكمة اأو من يقوم مقامه برفع احلجز اإذا قدمت كفالة اأو �شمان اآخر يفي 

بالدين، اأو اإذا ثبت لديه احلجز على �شفينة اأخرى مملوكة لذات املالك يف دولة اأجنبية عن نف�ض 

الدين ومن قبل ذات ال�شخ�ض املطالب به ب�شرط اأن ُيثبت كفاية ال�شمان للوفاء بالدين ويف كل 

الأحوال ل يجوز الأمر برفع احلجز اإذا تقرر ب�شبب الديون البحرية املذكورة يف البندين )17( 

اأو من يقوم  لرئي�ض املحكمة  القانون، ويف هذه احلالة يجوز  املادة )57( من هذا  و)18( من 

مقامه الإذن حلائز ال�شفينة با�شتغاللها اإذا قدم �شمانًا كافيًا اأو بتنظيم اإدارة ال�شفينة خالل 

مدة احلجز بالكيفية التي يقررها الإذن.

مادة�)62(

رفع�دعوى�الدين�و�صحة�احلجز

على الدائن اأن يرفع الدعوى بالدين وب�شحة احلجز اأمام املحكمة الكربى خالل اخلم�شة 

كاأن مل  اعترب احلجز  واإل  مقامه  يقوم  اأو من  الربان  اإىل  لت�شليم حم�شر احلجز  التالية  اأيام 

يكن، على اأن ي�شمل احلكم ب�شحة احلجز الأمر بالبيع و�شروطه واليوم املعني لإجرائه والثمن 

الأ�شا�شي.

ويجوز ا�شتئناف احلكم اأيًا كان مقدار الدين خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �شدوره.
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مادة�)63(

احلجز�التنفيذي�)البيع�الق�صائي(

ل يجوز لقا�شي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على ال�شــفينة اإل بعد م�شي ثالثة اأيام عمل  اأ- 

على الأقل من تاريخ التنبيه ر�شميًا على المدين بالطرق المقررة قانونًا بالدفع.  

ويجب ت�شليم التنبيه المذكور ل�شخ�ض المالك اأو في موطنه، فاإذا كان الأمر متعلقًا بديون بحرية 

جاز ت�شليمه للربان اأو من يقوم مقامه.  

ُت�شــلم �شورة من مح�شر الحجز لربان ال�شــفينة اأو وكيلها، وت�شــلم �شورة اأخرى اإلى الإدارة  ب- 

والجهــات المخت�شــة الأخرى لمنع ال�شــفينة من ال�شــفر و�شــورة ثالثة للبعثات الدبلوما�شــية 

وال�شفارة التي تحمل ال�شفينة جن�شيتها، واإذا كانت ال�شفينة بحرينية قامت الإدارة بالتاأ�شير 

بهذا الحجز في �شجل ال�شفن. 

يجــب اأن ي�شــتمل مح�شــر الحجــز علــى التكليف بالح�شــور اأمــام قا�شي التنفيــذ بالمحكمة  ج- 

ل�شماع الحكم باإيقاع البيع.

ول يجوز اأن حتدد اجلل�شة قبل اليوم اخلام�ض ع�شر اأو بعد اليوم الثالثني من تاريخ احلجز.

مادة�)64(

�صروط�البيع�يف�املزاد�العلني

اإذا اأمرت المحكمة بالبيع وجب اأن تحدد الثمن الأ�شا�شــي و�شــروط البيع والأيام التي تجرى  اأ- 

فيها المزايدة.

يعلــن عن البيع بالن�شــر في الجريدة الر�شــمية وكذلك في اإحدى ال�شحــف اليومية باللغتين  ب- 

العربيــة والإنجليزيــة، كما تل�شق ن�شــخة من �شــروط البيع بلوحة الإعالنات بمكتب ت�شــجيل 

ال�شــفن وعلــى ال�شــفينة ذاتها ومقر المحكمة وفى اأي مكان اآخــر تعينه المحكمة، واإذا كانت 

الحمولة الإجمالية لل�شــفينة تزيد على ثالثة اآلف طن يتم الن�شــر كذلك في �شحيفة بحرية 

اأو مالحية معروفة اأو ن�شرة تطبع دوليًا. 

يجب اأن ي�شتمل الإعالن على ما ياأتي: ج- 

1- ا�شم الحاجز وموطنه.

2- بيان ال�شند الذي يح�شل التنفيذ بموجبه.

3- المبلغ المحجوز من اأجله.

4- الموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها ال�شفينة.

5- ا�شم مالك ال�شفينة وموطنه.

6- ا�شم المدين المحجوز عليه وموطنه.



العدد: 3597 – الخميس 7 أبريل 2022

36

7- ا�شم ال�شفينة وبياناتها واأو�شافها كاملة.

8- ا�شم الربان.

9- المكان الذي توجد فيه ال�شفينة.

10- الثمن الأ�شا�شي و�شروط البيع.

11- الأيام التي �شيجرى فيها البيع والمكان وال�شاعة التي يح�شل فيها البيع.

ل يجوز اإجراء البيع اإل بعد م�شي خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ اإتمام اإجراءات الن�شر. د- 

واإذا لم يقم الدائن باإتمام اإجراءات الن�شــر خالل �شــتين يومًا من تاريخ �شدور الأمر بالبيع  هـ- 

جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - اأن تق�شي باعتبار الحجز كاأن لم يكن.

مادة�)65(

اإجراءات�البيع�باملزاد�العلني

يجب على كل مزايد قبل الم�شاركة في المزايدة اأن يدفع �شمانًا م�شرفيًا ل يقل عن ع�شرة  اأ- 

بالمائة من الحد الأدنى لل�شعر المحدد من قبل المحكمة لبيع ال�شفينة.

يح�شل البيع بعد ثالث جل�شــات يف�شل بين كل منها �شــبعة اأيام، ويتم قبول اأعلى عطاء في  ب- 

الجل�شة الأولى موؤقتًا ليتخذ اأ�شا�شًا للمزايدة في الجل�شة الثانية. ويقبل اأعلى عطاء موؤقتًا في 

الجل�شة الثانية ليتخذ اأ�شا�شًا للمزايدة في الجل�شة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائيًا للمزايد 

الــذي قــدم اأكبــر عطاء في الجل�شــات الثــالث والأخيرة التي يتــم فيها البيع نهائيــًا للمزايد 

�شاحب اأعلى عطاء في الجل�شات الثالث.

اإذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنًا اأ�شا�شيًا جديدًا اأقل من الأول  ج- 

وتعين الأيام التي تح�شل فيها المزايدة.

وتتبع اإجراءات الإعالن املن�شو�ض عليها يف املادة )64( من هذا القانون.

مادة�)66(

دفع�الثمن

يجب على الرا�شي عليه املزاد اأن يدفع خم�ض الثمن فور ر�شو املزاد عليه، على اأن يودع باقي 

الثمن وامل�شروفات خزانة املحكمة خالل اأربعة اأيام على الأكرث من تاريخ ر�شو املزاد، فاإذا تاأخر 

دون عذر مقبول جاز للمحكمة م�شادرة ال�شمان امل�شريف وعر�ض ال�شفينة على من يليه �شعرًا 

اأو اإعادة بيعها باملزاد العلني على م�شئوليته مع اإلزامه باأداء الفرق بني ال�شعر الذي �شبق اإر�شاوؤه 

عليه و�شعر البيع الفعلي على من يليه يف املزاد اأو لدى اإعادة املزاد جمددًا.
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مادة�)67(

الطعن�يف�حكم�ر�صو�املزاد

�شكل احلكم،  اأو يف  املزايدة  اإجراءات  لعيب يف  اإّل  املزاد  بر�شو  ا�شتئناف احلكم  يجوز  ل 

ويكون الطعن خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �شدور احلكم.

مادة�)68(

ا�صتخدام�اخلدمات�املتخ�ص�صة

للمحكمة يف �شبيل قيامها ببيع ال�شفينة ما يلي:

تعيين وكيل محلي ومعتمد من قبل الإدارة لرعاية ال�شــفينة و�شيانتها بما في ذلك تزويدها   -1

بالمــاء والمــوؤن للطاقــم، وذلــك مــن وقت الحجــز التحفظــي اإلى وقت ت�شــليم ال�شــفينة اإلى 

الرا�شي عليه المزاد.

للمحكمة ال�شتعانة بخدمات ا�شت�شاري بحري لتقرير ال�شعر الأ�شا�شي للبيع.  -2

يجوز للمحكمة ا�شتخدام �شركة اإعالن ح�شنة ال�شمعة لن�شر الإخطارات.  -3

يجوز للمحكمة ا�شتخدام و�شيط »دّلل« لالإ�شراف على اإجراءات المزاد العلني.  -4

تدخل جميع النفقات الم�شار اإليها �شمن الم�شروفات الق�شائية.  -5

مادة�)69(

اأثر�احلكم�بر�صو�املزاد

ــب علــى �شيرورة حكم ر�شــو المزاد نهائيًا انتقال حقوق الدائنيــن اإلى الثمن فيما يتعلَّق  يترتَّ اأ- 

بحقوق المتياز والرهون والحجوز التنفيذية الأخرى واللتزامات المتعلقة بعقود ا�شتخدام 

الربان وطاقم ال�شفينة.

ت�شــدر المحكمــة بنــاًء على طلب الم�شــتري بعد ا�شــتيفائه كافة ال�شــروط المطلوبــة قانونًا،  ب- 

�شــهادة بيــع ال�شــفينة خالية من المتيازات والرهــون واللتزامات الأخرى الم�شــار اإليها في 

البند )اأ(.

مادة�)70(

توزيع�الثمن

ي�شري فيما يتعلق بتوزيع الثمن املتح�شل من املزايدة الأحكام املن�شو�ض عليها يف قانون 

املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، وتعديالته، ب�شاأن 

توزيع ح�شيلة التنفيذ.
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مادة�)71(

بطالن�احلجز

التي  املحكمة  اإىل  تقدميها  يجب  ال�شفينة  على  احلجز  بطالن  بطلب  ترفع  التي  الدعاوى 

جتري البيع قبل اليوم املحدد للمزايدة بثمان واأربعني �شاعة على الأقل، ويرتتب على تقدمي هذه 

الدعاوى وقف اإجراءات البيع، وتف�شل املحكمة يف الدعاوى على وجه ال�شرعة، ويجوز ا�شتئناف 

احلكم ال�شادر يف هذه الدعاوى خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �شدوره.  

واإذا خ�شر املدعي الدعوى جاز احلكم عليه بغرامة ل تقل عن األف دينار بحريني ول جتاوز 

ثالثة اآلف دينار، وذلك مع عدم الإخالل بالتعوي�شات اإن كان لها مقت�ض. 

وتعد دعاوى ال�شتحقاق التي ترفع بعد �شدور حكم ر�شو املزاد معار�شة يف ت�شليم املبالغ 

املتح�شلة من البيع.

الف�صل�ال�صاد�ض

املالحة�ال�صاحلية

مادة�)72(

املالحة�ال�صاحلية

تقت�شر الأن�شــطة التجارية البحرية والعمليات المينائية في مياه المملكة، كرحالت النزهة  اأ- 

والرحــالت الترفيهيــة واأعمــال الحفــر والقطــر ونحوها، على ال�شــفن التي تتمتَّع بالجن�شــية 

البحرينية.

يجوز بقرار من الإدارة الت�شريح بالعمل لل�شفن التي تتمتَّع بجن�شية دولة اأخرى غير الجن�شية  ب- 

البحرينية لمبا�شــرة الأن�شطة التجارية البحرية والعمليات المينائية في مياه المملكة وذلك 

دة وفقًا لل�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. لمدة محدَّ

ح لهــا بالعمل في مياه المملكــة بالح�شول على  تلتــزم كافة ال�شــفن غيــر البحرينية والم�شرَّ ج- 

كافة التراخي�ض المطلوبة لت�شيير اأعمالها.

ُيَعاقــب ربــان كل �شــفينة يخالف اأحــكام الفقرتين )ب، ج( من هذه المــادة بالغرامة التي ل  د- 

تقل عن األف دينار ول تجاوز ثالثة اآلف دينار.

يجــوز لــالإدارة اإلغاء اأو وقــف الت�شريح بالعمل لل�شــفن التي تتمتَّع بجن�شــية دولة اأخرى غير  هـ- 

الجن�شــية البحرينية عند مخالفتها ل�شــرط اأو اأكثر من �شروط منح الت�شريح اأو التراخي�ض 

المطلوبة.



العدد: 3597 – الخميس 7 أبريل 2022

39

الف�صل�ال�صابع

تعيني�واخت�صا�صات�الرّبان�والطاقم

مادة�)73(

تعيني�الرّبان

له  كان  اإن  التعوي�ض  وللربان يف حالة عزله احلق يف  ويعزله،  الرّبان  ال�شفينة  مالك  يعني 

مقت�ض وفقًا للقواعد العامة، ويراعى فيما يتعلق بال�شروط الواجب توافرها يف الربان الأحكام 

املن�شو�ض عليها يف القانون والتفاقيات الدولية.

مادة�)74(

قيادة�ال�صفينة�و�صمان�ال�صالمة�والأمن�وحماية�البيئة

للربان وحده قيادة ال�شفينة واإدارة الرحلة البحرية، ويقوم �شابط �شطح ال�شفينة الذي يليه  اأ- 

مبا�شرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته اأو غيابه اأو وجود مانع اآخر.  

يجــب علــى الربــان اأن يراعــي فــي قيــادة ال�شــفينة الأ�شــول الفنيــة فــي المالحــة البحريــة  ب- 

والتفاقيــات الدولية النافذة في المملكــة والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ 

الدولة التي توجد بها ال�شفينة، وعليه اأن يحافظ على �شالحية ال�شفينة للمالحة واأن يراعي 

كفاية الموؤن وما يلزم ال�شفينة خالل الرحلة البحرية.

للرّبــان كافــة ال�شالحيات فــي اتخاذ القــرارات الالزمة ل�شمــان ال�شــالمة والأمن وحماية  ج- 

البيئة وفي طلب الم�شاعدة من م�شغل ال�شفينة، دون التقّيد في ذلك بالمالك اأو اأي م�شلحة 

تجارية اأخرى.

مع مراعاة حكم البند )اأ( ل يجوز للربان اأن يتخلى عن قيادة ال�شفينة منذ بدء الرحلة حتى  د- 

و�شول ال�شفينة اإلى مر�شى اأو ميناء اآمن. 

على الربان اأن يتولى بنف�شه توجيه قيادة ال�شفينة عند دخولها الموانئ اأو المرا�شي اأو الأنهار  هـ- 

اأو خروجهــا منهــا اأو اأثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعتر�ض 

المالحة عقبات خا�شة ولو كان الربان ملزمًا بال�شتعانة بمر�شد.

على الربان التاأكد من ا�شتمرار الخفارات �شواء في البحر، اأو في المرا�شي، اأو في الموانئ،  و- 

مــن ِقبل اأ�شــخا�ض موؤهلين لذلك، ومن توفر العدد الكافي مــن العاملين لمواجهة اأي ظرف 

طارئ، كما يتاأكد الرّبان اأي�شًا من ح�شول كافة البّحارة على الحد الأدنى من فترة الراحة، 

م�شتر�شدًا في ذلك بالتفاقية الدولية الخا�شة بالتدريب والموؤهالت للمالحين لعام 1978.

الربان م�شــئول عن حفظ القانون والنظام على متن ال�شــفينة في جميع الأوقات، وله اتخاذ  ز- 

الإجراءات التاأديبية المالئمة �شد اأي فرد في الطاقم يرف�ض الن�شياع لأمر قانوني.
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مادة�)75(

�صلطة�التوثيق�على�ال�صفينة

يكون للربان �شلطة التوثيق على ال�شفينة، كما تكون له جميع ال�شلطات التي تقررها القواعد  اأ- 

والأعراف المعمول بها في المالحة البحرية على الأ�شخا�ض الموجودين على ظهر ال�شفينة.  

وهو م�شئول عن المحافظة على النظام على ظهر ال�شفينة وله توقيع العقوبات التاأديبية.

يتولــى الربــان قيــد المواليــد والوفيات التــي تقع في ال�شــفينة، وعليه اإثبات هــذه الوقائع في  ب- 

ال�شجل الر�شمي لل�شفينة.

على الربان في حالة وفاة اأحد الأ�شــخا�ض الموجودين في ال�شــفينة اأن يقوم بال�شــتراك مع  ج- 

اأحد �شباط ال�شفينة بجرد اأموال واأمتعة المتوفى والمحافظة عليها وت�شليمها اإلى ال�شلطات 

الإدارية المخت�شة في اأول ميناء من موانئ المملكة، واإذا اأ�شيب اأحد الأ�شخا�ض الموجودين 

في ال�شفينة بمر�ض معٍد جاز للربان اإنزاله في اأقرب مكان يمكن عالجه فيه.

مادة�)76(

وقوع�جرمية�على�ظهر�ال�صفينة�اأو�حوادث�غري�عادية

اإذا وقعت جريمة على ظهر ال�شــفينة تولى الربان - اإلى حين و�شول ال�شــلطات المخت�شة-  اأ- 

جمــع ال�شــتدللت واإجراءات التحريات التي ل تحتمل التاأخيــر، وله عند القت�شاء اأن ياأمر 

بالتحفــظ علــى المتهم واأن يتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على الأ�شــياء التي قد تفيد في 

اإثبات الجريمة.

ويحرر الربان تقريرًا بالإجراءات التي اتخذها، وي�شلم هذا التقرير مرفقًا به مح�شر جمع  ب- 

ال�شتدللت والأ�شياء الم�شبوطة اإلى النيابة العامة، اأو اأحد اأع�شاء ال�شبطية الق�شائية في 

اأول ميناء اآمن.

اإذا طراأت اأثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بال�شــفينة اأو الأ�شــخا�ض الموجودين عليها  ج- 

اأو ال�شحنة وجب على الربان اأن يعد تقريرًا بذلك، يوقع عليه منه وي�شادق عليه من ال�شابط 

الأول وكبير المهند�شين المتواجدين على ال�شفينة.

�شاعة  وع�شرين  اأربع  املخت�شة خالل  البحرية  الإدارة  اإىل  التقرير  يقدم  اأن  الربان  وعلى 

من و�شول ال�شفينة اإىل امليناء اأو املر�شى، ويقدم التقرير خارج اململكة اإىل القن�شل اأو ال�شلطة 

املحلية املخت�شة عند عدم وجوده.

الطاقم  اأفراد  اأقوال  �شماع  يف  احلق  ولها  التحقيق،  التقرير  ت�شلمت  التي  اجلهة  وتتوىل 

احلقيقة،  اإىل  الو�شول  يف  ت�شاعد  التي  املعلومات  وجمع  ذلك  الأمر  اقت�شى  اإذا  وامل�شافرين 

وحترير حم�شر بكل ذلك ت�شلم �شورة منه اإىل الربان، ويجوز يف جميع احلالت اإقامة الدليل 
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على خالف ما جاء بالتقرير.

ول يجوز للربان، فيما عدا حالة ال�شرورة الق�شوى، اأن ي�شرع يف تفريغ ال�شفينة قبل تقدمي 

التقرير املذكور.

مادة�)77(

الحتفاظ�بالوثائق�وال�صجالت

علــى الربــان اأن يحتفــظ في ال�شــفينة اأثنــاء الرحلــة بالوثائق التــي يتطلبها القانــون وتتعلق  اأ- 

بال�شفينة والبحارة والم�شافرين وال�شحنة.

على الربان اأن يم�شك ال�شجل الر�شمي لل�شفينة ويجب ترقيم �شفحات هذا ال�شجل والتاأ�شير  ب- 

عليه من الإدارة.

ويذكر الربان في ال�شجل الر�شمي لل�شفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اأثناء الرحلة 

والمالحظات ذات الأهمية المتعلقة ب�شــير الرحلة، وي�شــمل ال�شــجل بيانًا بقائمة الإيرادات 

والم�شروفــات والجرائــم والأفعال التي قد يرتكبها اأفراد الطاقم اأو الم�شــافرون والعقوبات 

التاأديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في ال�شفينة.

يجب على الربان اأن يم�شك دفترًا خا�شًا بالآلت المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اأخذها  ج- 

عند ال�شفر وما ي�شتهلك منها يوميًا وجميع ما يتعلق بالآلت المحركة.

على الربان خالل اأربع وع�شــرين �شــاعة من و�شول ال�شفينة اإلى الميناء المق�شود اأو المكان  د- 

الذي ر�شت فيه اختيارًا اأو ا�شطرارًا اأن يقدم ال�شجل الر�شمي لل�شفينة اإلى الإدارة المخت�شة 

للتاأ�شــير عليه، ويكون التاأ�شــير خارج المملكة من القن�شل اأو من ال�شلطة المحلية المخت�شة 

عند عدم وجوده.

مادة�)78(

املحافظة�على�م�صلحة�املالك

م�شلحة  على  املحافظة  تقت�شيها  التي  ال�شرورية  الإجراءات  يتخذ  اأن  الربان  على  يجب 

مالك ال�شفينة واأفراد الطاقم وامل�شافرين وذوي احلقوق على ال�شحنة وذلك طبقًا للعرف املتبع.

وعلى الربان اأن يقوم يف اأحوال ال�شرورة بكل عمل عاجل تقت�شيه �شالمة الأرواح واملحافظة 

على ال�شفينة وال�شحنة، ومع ذلك يجب عليه اإخطار مالك ال�شفينة قبل اأن يقرر القيام باإجراء 

غري عادي، اإذا �شمحت الظروف بذلك.
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مادة�)79(

الرّبان�املمثل�القانوين�ملالك�ال�صفينة

يعتبــر الربــان النائــب القانوني عــن المالك ويمثلــه اأمام الق�شاء، وت�شــمل النيابــة الأعمال  اأ- 

الالزمــة لل�شــفينة والرحلــة، وكل تحديــد يرد على هــذه النيابة ل يحتج به على الغير ح�شــن 

النية، ويمار�ض الربان ال�شلطات التي يقررها له القانون ِقَبل كل من له م�شلحة في ال�شفينة 

اأو ال�شحنة.

ول تثبت للربان �شفة النائب القانوين عن املالك اإل يف املكان الذي ل يوجد فيه املالك اأو 

وكيل عنه، ول يحتج بوجود املالك اأو وكيله قبل الغري اإل اإذا كان هذا الغري يعلم ذلك، ومع ذلك 

يجوز للربان القيام بالأعمال املعتادة املتعلقة باإدارة ال�شفينة والإ�شالحات الب�شيطة وا�شتخدام 

طاقم ال�شفينة وعزلهم، وذلك يف املكان الذي يوجد به املالك اأو وكيله.

علــى الربــان اأن يتبــع فيما يتعلــق بوظائفه التجاريــة تعليمات المالك وعليــه اأن يخطره وفقًا  ب- 

للعرف المعمول به بكل اأمر خا�ض بال�شفينة وال�شحنة.

مادة�)80(

بيع�ال�صفينة

ل يجوز للربان اأن يبيع ال�شفينة اأو يوؤجرها بغري توكيل خا�ض من مالكها. 

مادة�)81(

ال�صتعانة�بال�صفن�الأخرى

يحق لرّبان ال�شفينة يف اأوقات اخلطر اأن ي�شتعني مبراكز الإنقاذ اأو واحدة اأو اأكرث من ال�شفن 

التي يعتقد يف قدرتها على تقدمي امل�شاعدة ويطلب منها الإ�شراع بتقدمي تلك امل�شاعدة.

مادة�)82(

ترك�ال�صفينة�يف�البحر

ل يجوز للربان مغادرة ال�شفينة اأو اأن ياأمر برتكها اإل ب�شبب خطر حمدق وبعد اتخاذ كافة 

الإجراءات الالزمة وفقًا لقواعد املالحة ال�شليمة والت�شاور مع �شباطها واإثبات ذلك يف حم�شر 

موقع عليه منهم اإن اأمكن، ويف هذه احلالة ياأمر بهجر ال�شفينة حفاظًا على �شالمة الأرواح على 

متنها ويتخذ الرّبان كافة الإجراءات لت�شهيل مغادرة امل�شافرين املعاقني والن�شاء والأطفال اأوًل، 

ثم بعد ذلك بقية امل�شافرين، يليهم طاقم ال�شفينة، ويكون الرّبان هو اآخر من يغادر ال�شفينة، 

وعليه اأن يتخذ كل الإجراءات املمكنة للمحافظة على الأ�شياء التي تعترب �شرورية للنجاة ونقلها 
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حتى و�شول امل�شاعدات.

�شنوات  �شبع  جتاوز  ل  مدة  باحلب�ض  ال�شابقة  الفقرة  حكم  خمالفة  على  الربان  وُيعاقب 

وبالغرامة التي ل جتاوز خم�شني األف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

مادة�)83(

اللتزام�مب�صاعدة�الأ�صخا�ض

املعر�صني�للخطر�يف�البحر

يلتزم رّبان ال�شفينة، دون تعري�ض �شفينته للخطر، بتقدمي امل�شاعدة اإىل اأي �شخ�ض يعرث 

ال�شفن  الرّبان ال�شتجابة لنداءات ال�شتغاثة من  البحر، وعلى  عليه ويكون معّر�شًا للخطر يف 

الأخرى والإ�شراع بتقدمي امل�شاعدة، ما مل يعفه من ذلك رّبان ال�شفينة املعّر�شة للخطر.

ال�شابقة باحلب�ض مدة ل جتاوز ثالث �شنوات وبالغرامة  يعاقب على خمالفة حكم الفقرة 

التي ل تقل عن األف دينار ول جتاوز ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

مادة�)84(

واجبات�الرّبان�يف�حالة�الت�صادم

يف حالة الت�شادم يلتزم رّبان ال�شفينة بتبادل جميع املعلومات اخلا�شة بال�شفينة ومالكها اأو 

م�شتاأجرها ومديريها مع رّبان ال�شفينة الأخرى، واأل يرتك موقع احلادث اإل بعد التاأكد من عدم 

حاجة ال�شفينة الأخرى لأي م�شاعدة. 

ويعاقب على خمالفة حكم الفقرة ال�شابقة من هذه املادة بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار 

ول جتاوز ع�شرة اآلف دينار.

مادة�)85(

واجبات�الرّبان�يف�حالت�العدوان

يف حالت احلرب اأو العدوان الع�شكري اأو التعّر�ض خلطر ع�شكري اأو لعمل اإرهابي اأو لقر�شنة 

بحرية اأو لعمٍل غري م�شروع، يتخذ الرّبان كافة الإجراءات املمكنة للمحافظة على ال�شفينة من 

احلجز اأو ال�شتيالء عليها، وحماية الأ�شخا�ض والب�شائع ووثائق ال�شفينة وغريها من املحتويات 

على متنها.
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مادة�)86(

تغيري�الرّبان

يجب على الربان ت�شليم من يخلفه �شهادة الت�شجيل وكافة الوثائق الأخرى التي يف عهدته 

والتي تتعلَّق بطاقم ال�شفينة و�شالحيتها للمالحة والإبحار ال�شليم، ويلتزم الربان اجلديد عقب 

توليه قيادة ال�شفينة مبا�شرة بت�شجيل ا�شمه يف �شجل ال�شفينة باعتباره الربان اجلديد لل�شفينة 

وقائمة بالوثائق التي ت�شّلمها.

اأ�شهر  ثالثة  جتاوز  ل  مدة  باحلب�ض  ال�شابقة  الفقرة  حلكم  خمالفته  عند  الربان  وُيعاقب 

وبالغرامة التي ل جتاوز ثالثة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

مادة�)87(

التطقيم�ال�صليم�والآمن

يجــب تطقيــم كل �شــفينة بحرينيــة برّبــان وطاقــم كاٍف وموؤهل بما يحقق الت�شــغيل ال�شــليم  اأ- 

والآمن لل�شــفينة والحماية للبيئة البحرية وفقًا للوائح الواردة في التفاقية الدولية ل�شــالمة 

الأرواح في البحار لعام 1974 وقرارات المنظمة البحرية الدولية التي ت�شدر في هذا ال�شاأن 

لتحقيق التطقيم ال�شليم والآمن لل�شفينة.

يجب على ال�شــركة التي تقوم بت�شغيل ال�شــفن الح�شول على �شهادة التطقيم ال�شليم والآمن  ب- 

لل�شــفن التــي تبلغ حمولتها الإجماليــة 500 طن فاأكثر، وكذلك لل�شــفن العاملة في الرحالت 

الدولية بغ�ض النظر عن حمولتها الإجمالية.

يجوز لل�شركة التي تقوم بت�شغيل �شفن اأخرى ل تقوم برحالت دولية والم�شّجلة في المملكة،  ج- 

الح�شول على �شهادة التطقيم ال�شليم اختياريًا.

ل يجوز ل�شفينة بحرينية مطلوب منها الح�شول على �شهادة التطقيم ال�شليم اأن تبحر اإل اإذا  د- 

كانت مطقمة امتثال لمتطلبات وثيقة التطقيم ال�شــليم كحد اأدنى، ول ت�شــتثنى ال�شــفينة اإل 

اإذا منحتها الإدارة اإعفاًء اأو �شماحًا بذلك، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شوابط 

و�شروط هذا الإعفاء وال�شماح.

عنــد منــح اإعفاء لل�شــفينة يجــب علــى الإدارة التاأكد من عدم المخاطرة ب�شــالمة ال�شــفينة  هـ- 

فــي جميع الأحوال، وا�شــتمرار القيــام بالخفارات المالحية من ِقبل اأ�شــخا�ض موؤهلين، واأن 

يتــم توفير الحد الأدنى لراحة البّحارة وفقــًا لمتطلبات التفاقية الدولية الخا�شة بالتدريب 

والموؤهالت للمالحين لعام 1978.

يجــوز لالإدارة ن�شــر المالحظات الإر�شــادية على موقعها ب�شــبكة النترنت فــي المو�شوعات  و- 

ذات العالقة بالتطقيم ال�شليم.
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مادة�)88(

التدريب�واإ�صدار�ال�صهادات

تطبــق اأحكام التفاقيــة الدولية الخا�شــة بالتدريب والموؤهالت للمالحيــن لعام 1978 فيما  اأ- 

يتعلق بالتدريب واإ�شدار ال�شهادات.

علــى الإدارة و�شــع اللوائح لتنفيــذ اأحكام التفاقيــة الدولية الخا�شة بالتدريــب والموؤهالت  ب- 

للمالحين لعام 1978، ويجوز لها كذلك و�شع قواعد التدريب واإ�شدار ال�شهادات في غير ما 

تغطيه التفاقية الدولية؛ وذلك لت�شغيل ال�شفن التي ل تنطبق عليها اأحكام تلك التفاقية.

مــع عدم الإخــالل باأحكام القوانين المعمول بها في المملكة، يجب اأن تكون مراكز التدريب  ج- 

ومقررات التدريب معتمدة من الإدارة، وفقًا لمتطلبات التفاقية الدولية للتدريب والموؤهالت 

للمالحين لعام 1978.

مادة�)89(

�صن�العمل

�شفينة  اأي  على  للعمل  كاملة  ميالدية  �شنة  ع�شرة  ثماين  دون  هو  من  ا�شتخدام  يجوز  ل 

بحرينية، وذلك با�شتثناء الطلبة املتدربني.

مادة�)90(

اتفاقية�الطاقم

ل يجوز ا�شتخدام اأي �شخ�ض على �شفينة بحرينية ما لم يتم التوقيع منه على اتفاقية الطاقم  اأ- 

اأو اأي اتفاقية اأخرى تعتمدها الإدارة. 

تو�شــع اتفاقيــة الطاقم علــى النحو الذي تحــدده الإدارة، ولالإدارة قبــول اأي اتفاقية من اأي  ب- 

دولة اأخرى.

يجــوز لأي اتفاقيــة اأخــرى يتــم اإبرامها مــن خالل وكيل توظيــف اأن تكون جزءًا مــن اتفاقية  ج- 

الطاقم، وفي حالة وجود اأي اختالف ت�شود اأحكام اتفاقية الطاقم التي تحددها الإدارة.

تعر�ض التفاقية من ِقبل ال�شــركة اأو رّبان ال�شــفينة، ويقوم كل اأفراد الطاقم بالتوقيع عليها  د- 

مــع بيــان تاريــخ ومكان اللتحاق بالعمــل، والوظيفة التي تــم التعيين عليهــا والأجر الذي تم 

التفاق عليه.  

يقــوم اأفــراد الطاقــم بالتوقيــع مرة اأخرى علــى اتفاقية الطاقــم يوم مغادرة ال�شــفينة، ويتم  هـ- 

�شــداد م�شــتحقات اأفــراد الطاقم طبقًا لالأحــكام وال�شــروط المتفق عليها، ويتــم اإعطاوؤهم 

ك�شفًا موجزًا باأجورهم عن كامل فترة عملهم على ال�شفينة. 
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ويقوم الرّبان، عند ت�شريح ال�شباط، باإعادة �شهادات اأو وثائق اعتمادهم املحتفظ بها اإليهم.

وتتم امل�شادقة من الربان على �شجل اخلدمة البحرية التي ق�شاها على ال�شفينة، واإذا تقرر 

اإعادة طاقم ال�شفينة اإىل ميناء بدء العمل جوًا اأو بحرًا، يجوز لهم اأي�شًا احل�شول على اتفاقية 

الطاقم املنتهية التي تتعلق بعملهم.

يتم التفاق على اإلغاء التفاقية المبرمة ل�شــتخدام اأفراد الطاقم بر�شا الطرفين فيها، اأو  و- 

بوفاة البّحار، اأو فقدان ال�شفينة اأو عدم �شالحيتها للمالحة تمامًا اأو ل�شبب تاأديبي ت�شمنته 

اتفاقية الطاقم.

اإذا انتهــى ت�شــجيل ال�شــفينة ك�شــفينة بحرينية، يتم ت�شــريح البّحارة العامليــن عليها، ما لم  ز- 

يوافق البّحار كتابًة على ال�شتمرار في العمل.

لالإدارة اإعفاء ال�شفن ال�شغيرة التي تعمل �شمن المياه الإقليمية ول تنطبق عليها متطلبات  ح- 

وثيقة التطقيم ال�شليم، من متطلبات اتفاقية الطاقم، ويعامل اأفراد الطاقم من الجن�شيات 

الأجنبية الذين يعملون على مثل هذه ال�شفن باعتبارهم اأجانب يعملون في المملكة.

مادة�)91(

�صجل�و�صهادة�اخلدمة�البحرية

يلتــزم كل فــرد من اأفراد الطاقم بالح�شول على �شــجل الخدمة البحرية اأو �شــهادة الخدمة  اأ- 

البحريــة للوقــوف على الخدمات التــي اأداها والخبرة التي يتمتع بهــا، ويقوم رب العمل عند 

عــدم وجــود �شــجل الخدمــة البحرية بتزويد كل فــرد من اأفــراد الطاقم بما ُيعرف ب�شــهادة 

الخدمة البحرية.

يجب اأن يت�شمن �شجل اأو �شهادة الخدمة البحرية ا�شم الفرد وا�شم ال�شفينة ورقم المنظمة  ب- 

البحريــة الدوليــة والحمولــة الإجمالية وقوة دفع المحركات بالكيلــو وات وال�شفة التي خدم 

بها البّحار ومدة هذه الخدمة، ول يجب اأن تحتوي على اأي بيان يتعّلق بالأجر.

ل يلتزم اأفراد الطاقم الذين يحملون �شجالت خدمة بحرية �شادرة من بالدهم بالح�شول  ج- 

على �شجل الخدمة البحرية البحريني، ومع ذلك يجوز لهم التقدم بطلب للح�شول عليه.

يجــوز لــالإدارة اإدخال اأية بيانات في �شــجل الخدمة البحرية عن خدمــات اأداها اأي فرد من  د- 

اأفراد الطاقم على �شفن غير بحرينية.

تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإجراءات �شدور �شجل الخدمة البحرية. هـ- 
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الف�صل�الثامن

رعاية�البحارة

مادة�)92(

�صروط�اخلدمة

تنظم الإدارة �شروط اخلدمة لأفراد الطاقم العاملني على ال�شفن البحرينية، وخا�شة فيما 

يتعلق بامل�شائل الآتية:

ا�شتخدام ورعاية اأمن وو�شع طاقم ال�شفينة. اأ- 

الأجور والحقوق المرتبطة بها لالأ�شخا�ض العاملين على ال�شفن البحرينية. ب- 

�شالمة العمل وال�شحة ورعاية طاقم ال�شفينة. ج- 

معايير الإقامة والطعام وال�شراب التي يتم توفيرها على متن ال�شفينة. د- 

مادة�)93(

وقت�وطريقة�دفع�الأجور

يلتزم مالك ال�شفينة البحرينية بدفع الأجرة المتفق عليها لرّبان ال�شفينة وللبحارة في نهاية  اأ- 

كل �شهر ميالدي، ما لم يطلب الربان اأو البحارة الح�شول عليها في وقٍت لحق. 

كما يلتزم بدفع كامل م�شتحقات البحار عندما يتم ت�شريحه، وتوقيع ال�شتمارات املعتمدة 

من الإدارة. 

اإذا انتهت خدمة البحار قبل التاريخ المتفق عليه ي�شتحق اأجرًا عن الفترة التي عمل خاللها  ب- 

حتى انتهاء خدمته.

اإذا انتهــت خدمــة اأحــد البحــارة قبــل التاريخ المحــدد في التفاقية ب�شــبب فقــدان اأو غرق  ج- 

ال�شفينة ي�شتحق اأجرًا عن الفترة المتبقية من عقد عمله اأو فترة ثالثة اأ�شهر اأيهما اأقل.

ي�شــتحق البحار الذي ي�شاب اأو يمر�ض وهو في خدمة ال�شــفينة - مما يجعله غير قادر على  د- 

القيــام بعملــه - اأجره كاماًل اأثناء الرحلة، ول ي�شــتحق اأي اأجر اإذا كانت الإ�شابة اأو المر�ض 

نا�شئين عن الع�شيان اأو ال�شكر اأو غير ذلك من حالت �شوء ال�شلوك، وذلك على النحو الذي 

تبينه الالئحة التنفيذية.

ت�شــري اأحــكام قانــون العمل في القطــاع الأهلي ال�شــادر بالقانون رقم )36( ل�شــنة 2012،  هـ- 

وتعديالته، فيما لم يرد به ن�ض في هذا الف�شل، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

ت�شــقط بالتقــادم جميــع الدعاوى النا�شــئة عن عقــد العمل البحــري بم�شي �شــنة من تاريخ  و- 

انق�شاء العقد.
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مادة�)94(

وفاة�البحار�اأو�اأحد�الركاب

اإذا توفي اأحد البحارة اأو الركاب على متن �شفينة بحرينية اأثناء وجودها في ميناء بحريني،  اأ- 

يقوم رّبان ال�شفينة فورًا باإخطار الإدارة و م�شغل ال�شفينة والجهات الأمنية، ويح�شر ال�شهود 

والأدلة بما في ذلك بيان اأي عالجات اأجريت على متن ال�شفينة، وذلك حتى تقوم ال�شلطات 

باإجراء التحقيقات الالزمة، ويح�شل الرّبان على ن�شــخة من تقرير الوفاة اأو تقرير ت�شــريح 

الجثــة بعــد الوفــاة ويقدمها اإلى الإدارة المخت�شة بوزارة ال�شحة، ويتم قيد ذلك في �شــجل 

ال�شــفينة الــذي يوقــع عليه الرّبــان واأحد اأفراد طاقم ال�شــفينة، وتقّدم ن�شــخ مــن هذا القيد 

المدّون ب�شجل ال�شفينة اإلى الإدارة وم�شغل ال�شفينة.

اإذا توفي البحار اأو اأحد الركاب على متن �شفينة بحرينية اأثناء الرحلة، يقوم رّبان ال�شفينة  ب- 

باتخــاذ كافــة الإجــراءات الممكنــة لحفظ الجثة حتــى و�شول ال�شــفينة اإلى المينــاء التالي، 

ويقوم الرّبان باإخطار م�شــغل ال�شــفينة والإدارة ووكالء ال�شــفينة في الميناء التالي،  ووكالء 

القن�شــل البحرينــي في ذلك الميناء، وقن�شل دولة جن�شــية المتوفــى، وممثل نادي الحماية 

والتعوي�ــض الدولــي والإدارة المحليــة، ويقــوم بح�شــر ال�شــهود والأدلــة، وبيــان اأي عالجات 

اأجريت للمتوفى على متن ال�شفينة، من اأجل اإجراء التحقيقات الالزمة، ويح�شل الرّبان على 

ن�شــخة مــن تقرير الوفاة اأو تقرير ت�شــريح الجثة بعد الوفاة ويقّدمها اإلــى الإدارة المخت�شة 

بوزارة ال�شحة، ويتم قيد ذلك في �شجل ال�شفينة الذي يوقع عليه الرّبان واأحد اأفراد طاقم 

ال�شفينة، وتقدم ن�شخ من هذا القيد المدّون ب�شجل ال�شفينة اإلى الإدارة وم�شغل ال�شفينة واأي 

طرٍف اآخر معني بالأمر.

مادة�)95(

ممتلكات�املتوفى

اإذا توفــي البحــار علــى متــن �شــفينة بحرينية يتوّلــى رّبان ال�شــفينة م�شــئولية الحتفاظ باأي  اأ- 

اأموال اأو اأغرا�ض �شخ�شية كانت تخ�ض المتوفى على متن ال�شفينة، وُيدخل الربان في �شجل 

ال�شــفينة بيانــًا يتنــاول مقدار الأمــوال وو�شف الأمتعة والأجــور الم�شــتحقة للمتوفى ومقدار 

ال�شتقطاعات، اإن ُوِجدت، حتى يتم خ�شمها مما هو م�شتحق له.  

ويتم التوقيع على هذا القيد من ِقبل رّبان ال�شفينة واأحد اأفراد الطاقم، وتتم الإ�شارة يف هذا 

البيان اإىل هذه الأموال والأمتعة واجلزء امل�شتحق من الأجور بعبارة ممتلكات البّحار.

يقوم رّبان ال�شفينة بتقديم بيان ممتلكات البّحار اإلى ال�شركة والوكيل. ب- 

تتبع في ت�شليم ممتلكات البحار المتوفى التعليمات والإر�شادات التي تقوم ال�شركة باإر�شالها  ج- 

وفي حالة عدم وجود تعليمات واإر�شادات يتم ت�شليمها لوكيل ال�شفينة.
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مادة�)96(

نفقات�العالج

يلتزم املالك بعالج اأي فرد من اأفراد طاقم ال�شفينة دون مقابل اإذا اأ�شيب اأو مر�ض اأثناء 

اخلدمة على منت ال�شفينة، وذلك اإذا تعذر تاأجيل عالجه دون تاأثري على �شحته.

واإذا كانت الإ�شابة اأو املر�ض نا�شئني عن الع�شيان اأو ال�شكر اأو غري ذلك من حالت �شوء 

ال�شلوك، يلتزم املالك بنفقات العالج ويكون له خ�شمها من م�شتحقات امل�شاب اأو املري�ض.

مادة�)97(

نفقات�الدفن

اإذا تويف اأحد اأفراد طاقم ال�شفينة اأثناء اخلدمة على متنها يلتزم املالك باأداء نفقات دفنه 

جثمان  نقل  م�شاريف  املالك  ويتحمل  الدينية،  ل�شعائره  وفقًا  دفنه  ويتم  الوفاة  �شبب  كان  اأيًا 

املتوفى اإىل بلده اإذا طلب اأقاربه ذلك.

مادة�)98(

اإعادة�البحار�اإىل�وطنه

عنــد اإنهاء عقد البحار لأي �شــبب كان يلتزم المالك باإعادتــه اإلى ميناء التعاقد اأو اأي ميناء  اأ- 

يتم التفاق عليه بينه وبين المالك.

ي�شمل اللتزام باإعادة البحار نفقات غذائه واإقامته وعالجه ف�شال عن نقله. ب- 

ل يلتزم المالك باإعادة البحار اإذا كان اإنزاله من ال�شفينة لأحد الأ�شباب الآتية: ج- 

1- بناء على اأمر من ال�شلطة الأجنبية.

2- ب�شبب جرح اأو مر�ض غير نا�شئ عن خدمة ال�شفينة ول يمكن عالجه فيها.

3- بناء على اتفاق بين المالك والبحار.

4- تخليه عن العمل على ال�شفينة باختياره.

عنــد ممار�شــة مالــك ال�شــفينة لحقه المن�شو�ض عليه فــي الفقرة )ج( من هــذه المادة فاإن  د- 

عليه اأن يقوم باإر�شــال تقرير كامل يت�شمن المعلومات التي قام بتدوينها في �شــجل ال�شــفينة 

اإلــى الإدارة، واإعــادة اأيــة ا�شــتقطاعات قام بها مــن اأجل اإعــادة البّحار لمينــاء الموطن اإذا 

قررت الإدارة ذلك.
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مادة�)99(

اإنهاء�عقد�البحار

يتم اإنهاء عقد اأي بّحار مت ا�شتخدامه للعمل على منت ال�شفينة اإذا مل تعد ال�شفينة م�شّجلة 

ك�شفينة بحرينية اأو اإذا مت نقل ملكيتها، وُيعاد اإىل ميناء التعاقد اأو اأي ميناء يتم التفاق عليه بني 

البحار واملالك اإّل اإذا وافق البحار كتابًة على ال�شتمرار يف العمل.

مادة�)100(

ال�صهادة�الطبية�للبحارة

طبية  �شهادة  على  احل�شول  بعد  اإل  البحرينية  ال�شفينة  منت  على  العمل  للبحارة  يجوز  ل 

الدولية  البحرية  املنظمة  اتفاقيات  لأحكام  وفقًا  ال�شفينة  منت  على  للعمل  ال�شحية  باللياقة 

ومنظمة العمل الدولية ومنظمة ال�شحة العاملية.  

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شروط و�شوابط اإ�شدار هذه ال�شهادة. 

مادة�)101(

�صـهادة�نظافة�ال�صفينة

للوائح  وفقًا  النظافة  �شهادة  على  احل�شول  بعد  اإل  الإبحار  بحرينية  �شفينة  لأي  يجوز  ل 

ال�شادرة عن منظمة ال�شحة العاملية. 

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شروط و�شوابط اإ�شدار هذه ال�شهادة. 

مادة�)102(

الت�صلل�خل�صة�اأو�الختباء�على�منت�ال�صفينة

يعاقب كل من ت�شــلل اإلى ال�شــفينة اأو اختباأ فيها ب�شورة غير م�شــروعة بالحب�ــض مدة ل تزيد  اأ- 

علــى ثالثــة اأ�شــهر وبالغرامة التي ل تجاوز األفي دينار بحرينــي اأو باإحدى هاتين العقوبتين، 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بم�شاعدة �شخ�ض في الت�شلل اأو الختباء على متن ال�شفينة 

ب�شورة غير م�شروعة.

يــدون الرّبان المعلومات في �شــجل ال�شــفينة ويجري الترتيبات الخا�شة بترحيل المت�شــللين  ب- 

خل�شــة ب�شورة غير م�شــروعة بالت�شاور مع مالك ال�شفينة ووكالء نوادي الحماية والتعوي�ض، 

مع اإبالغ الإدارة وقن�شلية الدولة التي ينتمي اإليها المت�شلل.

ويجوز ملالك ال�شفينة اإنهاء خدمة من قام مب�شاعدة �شخ�ض يف الت�شلل اأو الختباء على منت 

ال�شفينة ب�شورة غري م�شروعة.
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مادة�)103(

الوجود�غري�املرّخ�ض�على�منت�ال�صفينة

يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تجاوز ع�شرة اآلف دينار كل من قام بال�شعود  اأ- 

على متن �شــفينة موجودة في اأحد موانئ المملكة بدون موافقة رّبانها اأو اأي �شــخ�ض مخّول 

باإعطــاء مثــل هــذه الموافقة، اأو بقي على متنها بعد اأن ُطِلب منه مغادرتها من ِقبل الرّبان اأو 

غيره من المخولين باإ�شدار مثل هذا الأمر. 

فــي حــال وجود �شــخ�ض غير م�شّرح له على متن �شــفينة بحرينية في مينــاء اأجنبي ورف�شه  ب- 

مغادرة ال�شــفينة؛ يكون للرّبان ال�شــتعانة بال�شــلطات المحلية لتخاذ الإجراءات المنا�شــبة 

ب�شاأنه.

الف�صل�التا�صع

�صجالت�ال�صفينة

مادة�)104(

ال�صجل�الر�صمي�لل�صفينة

يتــم و�شــع �شــجل ر�شــمي ب�شــكل توافــق عليــه الإدارة فــي كل �شــفينة بحرينية تبلــغ حمولتها  اأ- 

الإجمالية خم�شمائة طن فاأكثر، وتعمل في التجارة الدولية.

ُتدّون المعلومات التي يفر�ض القانون تدوينها باأ�شرع ما يمكن بعد ح�شول الواقعة المتعلقة  ب- 

�ض الواقعة، وتدّون الواقعة بالطريقة التي تجعل منها  بهــا مــع ذكر تاريخ ووقت ومكان وملخَّ

دلياًل مقبوًل.

يوقع الرّبان اأو اأي فرد من اأفراد الطاقم على كل المعلومات المدّونة في ال�شــجل الر�شــمي،  ج- 

واإذا كانــت المعلومــات المدّونــة تتعلق بمر�ــض اأو اإ�شابة اأو حالة وفاة، يوقــع كذلك ال�شابط 

الطبيب لل�شفينة، اإن ُوِجد.

اإذا تــم تدويــن معلومــات خاطئة بال�شــجل يجوز �شــطبها اأو تعديلها على اأن تظــل المعلومات  د- 

الخاطئة مقروءة.

يجوز لالإدارة قبول �شجل اإلكتروني اإلى جانب ال�شجل الورقي ب�شرط وجود اإ�شارات مرجعية  هـ- 

في ال�شجل الر�شمي الورقي. 

عند اإعطاء ن�شخ من المعلومات المدّونة في ال�شجل الر�شمي لأي جهة اأو �شخ�ض ذي �شفة،  و- 

يتم الحتفاظ بال�شجل الر�شمي في عهدة الرّبان ويقّدم اإلى المفت�ض اأو م�شئول التحقيق في 

اأي حادث اأو واقعة، كما يقّدم ال�شجل الر�شمي لالإدارة اأو المحكمة حينما ُيطلب ذلك.

يتم تحديث ال�شــجل الر�شــمي ب�شورة �شــنوية بدءًا من الأ�شــبوع الأول من يناير من كل عام  ز- 
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وذلــك بتدويــن كافــة التفا�شيــل المتعلقة بال�شــفينة وماّلكها وعقد ال�شــفينة خاليــة الطاقم 

وال�شــركة القائمة على تطبيق المدّونة الدولية لإدارة ال�شــالمة، على اأن يتم غلقه بعد �شــنة 

ميالدية.

مادة�)105(

املعلومات�الواجب�تدوينها�يف�ال�صجل�الر�صمي

يجب اأن يت�شمن ال�شجل الر�شمي لل�شفينة املعلومات الآتية:

البيانات والتفا�شيل الخا�شة بال�شفينة.  -1

قائمة باأ�شماء الرّبان واأفراد الطاقم الذين عملوا على ال�شفينة اأثناء فترة الحتفاظ بال�شجل   -2

مع ذكر تاريخ ان�شمام كل منهم للعمل وتاريخ مغادرته.

اأي اإدانــة �شــادرة عــن محكمة في حق فرد مــن اأفراد طاقم ال�شــفينة واأي عقوبة تم توقيعها   -3

عليه.

اأي مخالفــة يتــم ارتكابهــا مــن ِقبل اأي فرد مــن اأفراد الطاقم، ت�شــتوجب محاكمته ب�شــببها   -4

اأو م�شــادرة اأي �شــيء اأو ا�شــترداده نتيجــة لها، ف�شاًل عــن البيان المتعلق بتقديم ن�شــخة اأو 

قراءتها على مرتكب المخالفة، مما تم تدوينه ورده عليه، اإذا اقت�شى ذلك.

كل مخالفة واأي عقوبة تم توقيعها على متن ال�شفينة مع ذكر تفا�شيل العقوبة.  -5

كل حالة مر�ض خطير اأو اإ�شابة لأي فرد من اأفراد الطاقم مع ذكر طبيعتها والعالج الطبي   -6

الذي تم تقديمه على متن ال�شفينة.

كل حالة ولدة اأو وفاة تحدث على متن ال�شفينة.  -7

كل حالة زواج تحدث على متن ال�شفينة مع ذكر البيانات الخا�شة بالطرفين.  -8

الرواتب الم�شــتحقة لأي بّحار يتوفى اأثناء الرحلة واإجمالي مبلغ ال�شــتقطاعات التي �شــيتم   -9

خ�شمها من م�شتحقاته.

10- بيان بالأمتعة ال�شخ�شية لأي بّحار يتوفى اأثناء الرحلة والجهة التي تم ت�شليمها اإليها.

11- غاط�ض ال�شفينة والجزء الطافي منها قبل الإبحار من كل ميناء ويتم تدوين ذلك على لوحة 

الإعالنات.

12- التمرينات والتدريبات الخا�شة بال�شالمة والأمن بما في ذلك فتح وغلق الأبواب التي تمنع 

ت�شّرب المياه.

13- الم�شتوى الأمني عند تغيره عن الم�شتوى العادي.
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14- فح�ض مكان الإقامة والطعام والماء.

15- الحوادث بما في ذلك ال�شحوط والت�شادم والحريق التي ت�شبب �شررًا لل�شفينة اأو معداتها، 

اأو الب�شائع، اأو البيئة اأو اأفراد الطاقم والركاب.

16- تغيير القيادة مع ذكر ا�شم وتاريخ توّلي الرّبان الجديد للقيادة.

17- ا�شتجابة ال�شفينة لأي نداء ا�شتغاثة اأو الم�شاركة في اأعمال الإنقاذ.

18- اأية معلومات اأو بيانات اأو اأحداث اأو وقائع اأخرى ذات اأهمية.

مادة�)106(

�صجالت�ال�صفينة�الأخرى

حتتفظ  اأن  فاأكرث  طن  خم�شمائة  الإجمالية  حمولتها  تبلغ  بحرينية  �شفينة  كل  على  يجب 

بالإ�شافة اإىل �شجل ال�شفينة الر�شمي بال�شجالت الت�شغيلية الآتية: 

�شــجل �شــطح ال�شــفينة لت�شــجيل حركتها واأعمال مناولــة الب�شائع وال�شيانــة العامة لالآلت   -1

والمعدات الموجودة على �شــطح ال�شــفينة، ويجوز ا�شــتكمال �شجل �شــطح ال�شفينة من خالل 

�شجل مالحظات غرفة القيادة؛ وذلك لت�شجيل حركة ال�شفينة اأثناء فترة الإر�شاد اأو الإبحار 

في مياه مقّيدة اأو تحت ظروف مقّيدة.

�شجل المحركات لت�شجيل ت�شغيل و�شيانة اآلت الدفع والآلت الأخرى.  -2

�شــجل الال�شــلكي والنظــام الدولــي لال�شــتغاثة وال�شــالمة البحريــة؛ وذلــك لت�شــجيل كافــة   -3

الت�شالت الال�شلكية المتعلقة باأمور ال�شالمة والت�شالت الأخرى وفقًا لمتطلبات التفاقية 

الدولية ل�شالمة الأرواح في البحار ل�شنة 1974، ومتطلبات التحاد الدولي لالت�شالت.

�شجل الزيت لت�شجيل كافة العمليات المتعلقة باتفاقية ماربول 1973 /1978.  -4

ال�شــجل الطبــي لت�شــجيل العــالج الطبــي المقــّدم علــى متن ال�شــفينة بمــا في ذلك ت�شــجيل   -5

الن�شائح الطبية التي تم تقديمها من خالل الال�شلكي.

�شــجل النفايات لت�شــجيل العمليات الخا�شة بالتخّل�ض من النفايات وفقًا لمتطلبات اتفاقية   -6

ماربول 1978/1973.

�شجل مياه التوازن لت�شجيل كافة العمليات المتعّلقة بمياه التوازن.  -7

اأي �شجل اآخر اأو دفتر ت�شجيل ترى الإدارة اإ�شافته وفقًا لمتطلبات التفاقيات الدولية.  -8
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مادة�)107(

مدة�الحتفاظ�بال�صجالت

يتم الحتفاظ بال�شجل الر�شمي لل�شفينة وكافة ال�شجالت الأخرى ملدة �شتة اأ�شهر على منت 

ال�شفينة بعد تدوين اآخر بيانات بها، ويتم بعد ذلك اإر�شالها اإىل مالك ال�شفينة لالحتفاظ بها 

ملدة ثالث �شنوات اأخرى.

مادة�)108(

�صجل�ال�صفن�ال�صغرية�من��150طناً�واأقل�من��500طن

اإىل  ت�شل  ول  طنًا  وخم�شني  مائة  الإجمالية  حمولتها  تبلغ  بحرينية  �شفينة  كل  حتتفظ 

خم�شمائة طن ب�شجل عام يعطي �شورة �شادقة عن حركتها وعملياتها مبا يف ذلك احلوادث اأو 

الأحداث الرئي�شية.

الف�صل�العا�صر

ت�صهيل�حركة�النقل�البحري�الدويل

مادة�)109(

ت�صهيل�املرور�البحري�الدويل

تلتزم كل �شفينة بحرينية اأو اأجنبية ترغب يف الر�شو يف اأحد موانئ اململكة وتعمل يف التجارة 

الالئحة  وحتدد  الدويل  البحري  النقل  حركة  لت�شهيل  الالزمة  ال�شرتاطات  بكافة  الدولية، 

التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام الالزمة لذلك.

الف�صل�احلادي�ع�صر

حمولة�ال�صفن

مادة�)110(

قيا�ض�حمولة�ال�صفينة

تلتزم كل �شفينة بحرينية اأو اأجنبية تبحر من اأحد موانئ اململكة اأو ت�شري يف بحرها الإقليمي 

يبلغ طولها اأربعة وع�شرين مرتًا فاأكرث وتعمل يف جمال التجارة الدولية باحل�شول على �شهادة 

احلمولة الدولية وفقًا لأحكام التفاقية الدولية اخلا�شة بقيا�ض احلمولة لعام 1969.

البحرينية  لل�شفن  اإ�شدار �شهادة حمولة وطنية  اأخرى تفو�شها  اأي جهة  اأو  ويجوز لالإدارة 

التي يقل طولها عن اأربعة وع�شرين مرتًا وفقًا للقيا�ض املب�ّشط حلمولة ال�شفن. 

هذه  باإ�شدار  اخلا�شة  وال�شرتاطات  الأحكام  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 

ال�شهادات.
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الف�صل�الثاين�ع�صر

خطوط�التحميل

مادة�)111(

ال�صهادة�الدولية�خلطوط�التحميل

تلتــزم كل �شــفينة بحرينيــة اأو اأجنبيــة تبحــر مــن اأحــد موانــئ المملكة اأو ت�شــير فــي بحرها  اأ- 

الإقليمي يبلغ طولها اأربعة وع�شرين مترًا فاأكثر وتعمل في مجال التجارة الدولية بالح�شول 

علــى ال�شــهادة الدوليــة لخطوط التحميــل وفقًا لأحــكام التفاقية الدوليــة الخا�شة بخطوط 

ال�شحن لعام 1966، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام وال�شتراطات الخا�شة 

باإ�شدار هذه ال�شهادة.

ُيعاقب كل من �شمح ل�شفينة بالإبحار بالمخالفة لحكم الفقرة ال�شابقة بالغرامة التي ل تقل  ب- 

عــن األــف دينــار ول تجاوز خم�شــة اآلف دينار، دون الإخالل بحق الإدارة في وقف اأو �شــحب 

ترخي�ض مالحة ال�شفينة. 

يجــوز لالإدارة اإ�شدار �شــهادة خطوط تحميل وطنية لل�شــفن البحرينيــة التي يقل طولها عن  ج- 

اأربعة وع�شرين مترًا، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام وال�شتراطات الخا�شة 

باإ�شدار هذه ال�شهادات.

يجوز اإعفاء ال�شــفن البحرينية التي ل تحمل ركابًا اأو ب�شائع وتعمل في اأن�شــطة اأخرى داخل  د- 

المملكة، من متطلبات �شهادة خطوط التحميل الدولية.

الف�صل�الثالث�ع�صر

�صالمة�الأرواح�يف�البحار

مادة�)112(

�صالمة�الأرواح�يف�البحار

تلتــزم ال�شــفن البحرينيــة التي تقوم برحالت دولية اأو ال�شــفن الأجنبية التــي تبحر من اأحد  اأ- 

موانــئ المملكة اأو ت�شــير في بحرها الإقليمــي باأحكام التفاقية الدولية ل�شــالمة الأرواح في 

البحار لعام 1974، ويجب على هذه ال�شفن الح�شول على ال�شهادات المطلوبة لذلك، وتحدد 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام وال�شتراطات الخا�شة باإ�شدار هذه ال�شهادات.

يعاقب كل من �شمح ل�شفينة بالإبحار بالمخالفة لحكم الفقرة ال�شابقة بالغرامة التي ل تقل  ب- 

عــن األــف دينــار ول تجاوز خم�شــة اآلف دينار، دون الإخالل بحق الإدارة في وقف اأو �شــحب 

ترخي�ض مالحة ال�شفينة.
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الف�صل�الرابع�ع�صر

القطر

مادة�)113(

القطر�داخل�امليناء

تكون اإدارة عملية القطر داخل الموانئ لربان ال�شفينة المقطورة، وُي�شاأل ُم�شّغل هذه ال�شفينة  اأ- 

عن جميع الأ�شرار التي تحدث اأثناء عملية القطر. 

ويجــوز باتفــاق كتابي ترك اإدارة عمليــة القطر داخل الميناء لربان ال�شــفينة القاطرة، وفي  ب- 

هذه الحالة ُي�شــاأل ُم�شــّغل ال�شفينة عن الأ�شرار التي تحدث اأثناء عملية القطر، اإل اإذا اأثبت 

اأن ال�شرر ن�شاأ عن خطاأ ال�شفينة المقطورة. 

مادة�)114(

القطر�خارج�حدود�امليناء

تكون اإدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان ال�شــفينة القاطرة، وُي�شــاأل ُم�شــّغل هذه  اأ- 

ال�شفينة عن جميع الأ�شرار التي تحدث اأثناء عملية القطر، اإل اإذا اأثبت اأن ال�شرر ن�شاأ عن 

خطاأ ال�شفينة المقطورة.

ويجــوز باتفــاق كتابي تــرك اإدارة عملية القطر خارج الميناء لربان ال�شــفينة المقطورة وفي  ب- 

هذه الحالة ي�شاأل ُم�شّغل ال�شفينة عن الأ�شرار التي تحدث اأثناء عملية القطر.

مادة�)115(

تبعة�الأ�صرار�بال�صفينتني�القاطرة�واملقطورة

ثبت  اإذا  اإل  املقطورة،  بال�شفينة  تلحق  التي  الأ�شرار  عن  م�شئولة  القاطرة  ال�شفينة  تكون 

اأن ال�شرر ن�شاأ عن قوة قاهرة اأو حادث فجائي اأو عيب ذاتي يف ال�شفينة املقطورة اأو خطاأ من 

ربانها.

اأما ال�شرر الذي يلحق بال�شفينة القاطرة فال ت�شاأل عنه ال�شفينة املقطورة اإل اإذا كانت �شببًا 

يف اإحداث هذا ال�شرر.

مادة�)116(

تقادم�الدعوى�النا�صئة�عن�القطر

تاريخ  �شنتني من  القطر مب�شي  النا�شئة عن عملية  الأ�شرار  التعوي�ض عن  تنق�شي دعوى 

انتهاء هذه العملية.
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الف�صل�اخلام�ض�ع�صر

الإر�صاد

مادة�)117(

الإر�صاد�الإجباري

الإر�شاد اإجباري في موانئ المملكة وفي المياه التي ي�شدر بتحديدها قرار من الإدارة. اأ- 

وت�شــري فيمــا يتعلق بتنظيم الإر�شــاد وتحديد مناطقه وتعيين الر�شــوم الأ�شليــة والإ�شافية  ب- 

التي ت�شتحق عنه القوانين والقرارات الخا�شة بذلك.

وي�شدر بتحديد حالت الإعفاء من اللتزام باإر�شاد ال�شفن في الموانئ البحرينية قرار من  ج- 

الإدارة.

تلتزم كل �شفينة خا�شعة لالإر�شاد باأن تتبع القواعد التي تحددها الإدارة قبل دخولها منطقة  د- 

الإر�شاد، اأو تحركها فيها، اأو خروجها منها.

مادة�)118(

التزامات�املر�صد�وحقوقه

على المر�شد اأن يقدم م�شاعدته اأوًل لل�شفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب منه ذلك. اأ- 

اإذا ا�شطر المر�شــد اإلى ال�شــفر مع ال�شــفينة ب�شــبب �شــوء الأحوال الجوية اأو بناًء على طلب  ب- 

الربــان؛ التــزم الناقل بنفقاته واإقامته واإعادته اإلــى الميناء الذي قام منه مع التعوي�ض عند 

القت�شاء.

مادة�)119(

قيادة�ال�صفينة�اأثناء�الإر�صاد

تبقى قيادة ال�شفينة واإدارتها للربان اأثناء قيام املر�شد بعمله عليها.

مادة�)120(

امل�صئولية�عن�الأ�صرار�التي�تقع�اأثناء�تنفيذ�عملية�الإر�صاد

ُي�شاأل المالك وحده عن الأ�شرار التي تلحق بالغير ب�شبب الأخطاء التي تقع من المر�شد في  اأ- 

تنفيذ عملية الإر�شاد.

ُي�شــاأل المالك عن الأ�شرار التي تلحق ب�شــفينة الإر�شــاد اأثناء تنفيذ عملية الإر�شــاد، اإل اإذا  ب- 

اأثبت اأن ال�شرر ن�شاأ عن خطاأ ج�شيم من المر�شد.
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ُي�شــاأل المالك عن ال�شرر الذي ي�شيب المر�شــد اأو بحارة �شفينة الإر�شاد اأثناء تنفيذ عملية  ج- 

الإر�شاد، اإل اإذا اأثبت اأن ال�شرر ن�شاأ عن خطاأ �شدر من المر�شد اأو من البحارة.

ل ُي�شاأل المر�شد عن الأ�شرار التي تلحق بال�شفينة التي ير�شدها. د- 

مادة�)121(

تقادم�الدعوى�النا�صئة�عن�الإر�صاد

تنق�شي الدعاوى النا�شئة عن عملية الإر�شاد مب�شي �شنتني من تاريخ انتهاء هذه العملية.

مادة�)122(

خمالفة�الإر�صاد�الإجباري

يعاقب ربان ال�شفينة التي تتخلف عن ال�شتعانة مبر�شد مرخ�ض له من قبل الإدارة ليتوىل 

العمل داخل منطقة الإر�شاد الإجباري بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول جتاوز األفي 

دينار، ما مل تكن ال�شفينة معفاة من الإر�شاد الإجباري، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة يف وقف 

اأو �شحب ترخي�ض مالحة ال�شفينة.

الف�صل�ال�صاد�ض�ع�صر

الت�صادم

مادة�)123(

الوقاية�من�الت�صادم

تلتــزم جميــع ال�شــفن البحرينيــة والأجنبيــة الموجودة بميــاه المملكــة بمراعاة اأحــكام هذا  اأ- 

القانون واأحكام اتفاقية اللوائح الدولية لمنع الت�شادم في البحار لعام 1972.

فــي حالة مخالفة ال�شــفينة لأحــكام هذا الف�شل يعاقب مالك ال�شــفينة بالغرامة التي ل تقل  ب- 

عــن األــف دينــار ول تجــاوز ثالثة اآلف دينــار، وذلــك دون الإخالل بحــق الإدارة في وقف اأو 

�شحب ترخي�ض مالحة ال�شفينة.

مادة�)124(

التعوي�صات

تلحق  التي  الأ�شرار  عن  امل�شتحقة  التعوي�شات  ُت�شوى  بحرية  �شفن  بني  ت�شادم  وقع  اإذا 

بال�شفن والأ�شياء والأ�شخا�ض املوجودين على ال�شفينة طبقًا لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل.
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ت�شببها  التي  الأ�شرار  تعوي�ض  على  مادي،  ت�شادم  يقع  مل  ولو  املذكورة،  الأحكام  وت�شري 

اإذا كانت هذه الأ�شرار  اأو لالأ�شخا�ض املوجودين على هذه ال�شفينة  اأو لالأ�شياء  �شفينة لأخرى 

نا�شئة عن قيام ال�شفينة بحركة خمالفة اأو اإهمال القيام بحركة اأو عدم مراعاة الأحكام التي 

يف  ال�شري  تنظيم  �شاأن  يف  اململكة  يف  ال�شارية  الدولية  التفاقيات  اأو  الوطني  الت�شريع  يقررها 

البحار.

مادة�)125(

اإثبات�اخلطاأ

ل يفرت�ض اخلطاأ فيما يتعلق بامل�شئولية النا�شئة عن الت�شادم.

مادة�)126(

القوة�القاهرة

ما  �شفينة  كل  وقوعه؛ حتملت  اأ�شباب  �شك حول  قام  اأو  قاهرة  قوة  الت�شادم عن  ن�شاأ  اإذا 

اأ�شابها من �شرر، وي�شري هذا احلكم ولو كانت ال�شفن التي وقع بينها الت�شادم اأو كانت اإحداها 

را�شية وقت وقوع الت�شادم.

مادة�)127(

اخلطاأ�الفردي

اإذا ن�شاأ الت�شادم عن خطاأ اإحدى ال�شفن؛ التزمت هذه ال�شفينة بتعوي�ض ال�شرر النا�شئ 

عن الت�شادم.

مادة�)128(

اخلطاأ�امل�صرتك

اإذا كان الخطاأ م�شــتركًا ُقدرت م�شــئولية كل �شــفينة من ال�شــفن التي حدث بينها الت�شادم  اأ- 

بن�شــبة الخطاأ الذي وقع منها، ومع ذلك اإذا حالت الظروف دون تحديد ن�شــبة الخطاأ الذي 

وقع من كل �شفينة؛ وزعت الم�شئولية بينها بالت�شاوي.  

ت�شــاأل ال�شــفن التي ا�شــتركت في الخطاأ بذات الن�شــبة المن�شو�ض عليها في الفقرة ال�شابقة  ب- 

وبــدون ت�شامــن بينهــا قبــل الغير عن الأ�شــرار التي تلحق بال�شــفن اأو بحمولتهــا اأو بالأمتعة 

اأو الممتلــكات الأخــرى الخا�شــة بالبحــارة اأو الم�شــافرين اأو باأي �شــخ�ض اآخــر موجود على 

ال�شفينة.  
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تكون الم�شئولية قبل الغير بالت�شامن؛ اإذا ترتب على الخطاأ وفاة �شخ�ض اأو اإ�شابته بجروح،  ج- 

ويكون لل�شفينة التي تدفع تعوي�شات اأكثر من ح�شتها الرجوع بالزيادة على ال�شفن الأخرى.

مادة�)129(

خطاأ�املر�صد

ترتتب امل�شئولية املقررة يف هذا الف�شل ولو وقع الت�شادم بخطاأ املر�شد ولو كان الإر�شاد 

اإجباريًا.

مادة�)130(

التزامات�الربان�يف�حالة�الت�صادم

يجب على ربان كل �شفينة من ال�شفن التي وقع الت�شادم بينها اأن يبادر اإلى م�شاعدة ال�شفن  اأ- 

الأخــرى وبحارتها وغيرهم من الأ�شــخا�ض الموجوديــن عليها، وذلك بالقدر الذي ل يعر�ض 

�شــفينته اأو بحارتها اأو الأ�شــخا�ض الموجودين عليها لخطر جدي، ويكون الربان م�شــئوًل اإن 

اأهمل في تنفيذ هذا اللتزام، وعليه اإن اأمكن اأن ُيعِلم ال�شــفن الأخرى با�شــم �شفينته وميناء 

ت�شجيلها والجهة القادمة منها والجهة الم�شافرة اإليها ورقم المنظمة البحرية الدولية.  

ل يكون مالك ال�شفينة م�شئوًل عن مخالفة اللتزامات المن�شو�ض عليها في الفقرة ال�شابقة؛  ب- 

اإل اإذا وقعت المخالفة بناًء على تعليمات �شريحة منه.

مادة�)131(

اإقامة�الدعوى�النا�صئة�عن�الت�صادم

للمدعي اإقامة الدعوى النا�شئة عن الت�شادم اأمام اإحدى المحاكم الآتية: اأ- 

1- المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه اأو مقر ن�شاطه المالي.

2- المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء ت�شجيل �شفينة المدعى عليه.

3- المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه الحجز على �شفينة المدعى عليه 

اأو  جائزًا  عليها  الحجز  كان  اإذا  له  مملوكة  اأخرى  �شفينة  على  اأو  ال�شرر  اأحدثت  التي 

المدعى عليه  فيه  والذي قدم  فيه  الحجز  توقيع  الجائز  الذي كان من  المكان  محكمة 

كفياًل اأو �شمانًا اآخر.

4- المحكمة التي يقع في دائرتها الت�شادم وذلك اإذا حدث في الموانئ اأو المرافئ اأو البحر 

الإقليمي.

اإذا اختار المدعي اإحدى المحاكم الم�شــار اإليها، فال يجوز له رفع دعوى جديدة ت�شــتند اإلى  ب- 
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الوقائع ذاتها اأمام محكمة اأخرى اإل اإذا تنازل عن الدعوى الأولى.

يجوز للخ�شوم التفاق على رفع الدعوى اأمام محكمة غير المحاكم الم�شار اإليها في الفقرة  ج- 

الأولى اأو عر�ض النزاع على التحكيم.  

للمدعــى عليه تقديم طلباته المقابلة النا�شــئة عن الت�شــادم ذاته اأمام المحكمة التي تنظر  د- 

الدعوى الأ�شلية.  

اإذا تعــدد المدعــون واأقام اأحدهــم الدعوى اأمام اإحدى المحاكــم المخت�شة، جاز لالآخرين  هـ- 

رفع الدعاوى الموجهة اإلى الخ�شم ذاته والنا�شئة عن نف�ض الت�شادم اأمام هذه المحكمة.

مادة�)132(

تقادم�الدعوى�النا�صئة�عن�الت�صادم

تنق�شي دعاوى التعوي�ض النا�شئة عن الت�شادم مب�شي �شنتني من تاريخ وقوع احلادث.  

رقم )128( من هذا  املادة  البند )ج( من  اإليه يف  امل�شار  الرجوع  ينق�شي حق  ومع ذلك 

القانون مب�شي �شنة من تاريخ الوفاء.  

املدعى  ال�شفينة  حجز  تعذر  اإذا  ال�شابقتني  الفقرتني  يف  عليها  املن�شو�ض  املدة  ت�شري  ول 

عليها يف البحر الإقليمي للدولة، ول يفيد من هذه امليزة اإل الأ�شخا�ض الذين يتمتعون بجن�شية 

اململكة اأو الذين لهم موطن فيها.

الف�صل�ال�صابع�ع�صر

الإنقاذ

مادة�)133(

اأعمال�الإنقاذ

ت�شري اأحكام هذا الف�شل على اإنقاذ ال�شفن البحرية التي تكون في حالة خطر والممتلكات  اأ- 

والب�شائع التي تنقلها.    

ل ت�شــري اأحــكام هذا الف�شل على ال�شــفن الحربية اأو ال�شــفن المملوكــة للدولة المخ�ش�شة  ب- 

لأغرا�ض غير تجارية اأو المن�شات الثابتة اأو العائمة اأو وحدات الحفر �شريطة ا�شتعمال هذه 

المن�شات اأو الوحدات في عمليات ا�شتك�شاف اأو ا�شتغالل اأو اإنتاج الموارد المعدنية من قاع 

البحر.

يجــوز لرّبان ال�شــفينة البحرينية اإبرام عقد لعمليات الإنقــاذ بالنيابة عن اأ�شحابها، عندما  ج- 

يرى اأن ذلك هو الحل الوحيد للمحافظة على ال�شفينة اأو لإنقاذها وحمولتها.
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مادة�)134(

التزامات�املنقذ

يلتزم املنقذ حيال مالك ال�شفينة اأو غريها من املمتلكات املعّر�شة للخطر بواجب القيام مبا 

يلي:

اإجراء عملية الإنقاذ مع مراعاة العناية الواجبة. اأ- 

مراعــاة العنايــة الواجبة لمنــع اأو تقليل ال�شرر الذي يمكن اأن يلحــق بالبيئة عند اأداء عملية  ب- 

الإنقاذ.

التما�ض الم�شاعدة من المنقذين الآخرين عندما تقت�شي الظروف ذلك بدرجة معقولة. ج- 

قبــول تدّخــل المنقذيــن الآخريــن عندما ُيطلــب ذلك من المنقــذ ب�شورة معقولــة بناًء على  د- 

طلب رّبان ال�شفينة اأو �شاحب الممتلكات الأخرى المعّر�شة للخطر، �شريطة اأن ل يتاأثر مبلغ 

المكافاأة التي تمنح له حال اإثبات اأن طلب التدّخل لم يكن معقوًل.

مادة�)135(

نطاق�مكافاأة�وم�صاريف�الإنقاذ

كل عمــل مــن اأعمال الم�شــاعدة اأو الإنقاذ يعطي الحق في مكافاأة عادلــة اإذا اأدى اإلى نتيجة  اأ- 

نافعــة بمــا فــي ذلــك حماية البيئــة، فاإذا لم تــوؤد اأعمــال الإنقاذ اإلــى نتيجة نافعــة؛ التزمت 

ال�شفينة التي قدمت اإليها هذه الأعمال بالم�شاريف التي اأنفقت في هذا ال�شاأن، وفي جميع 

الأحوال ل يجوز اأن تجاوز المكافاأة قيمة الأ�شياء التي اأنقذت.

ت�شتحق المكافاأة ولو تمت الم�شاعدة اأو الإنقاذ بين �شفن مملوكة ل�شخ�ض واحد. ب- 

ل ي�شــتحق الأ�شــخا�ض الذين �شــاهموا في اأعمال الم�شــاعدة اأو الإنقاذ اأية مكافاأة اإذا كانت  ج- 

ال�شفينة المغاثة قد رف�شت الم�شاعدة �شراحة ول�شبب معقول.

مادة�)136(

املكافاأة�عن�القطر�اأثناء�الإنقاذ

ال�شفينة  اإنقاذ  العملية عن  التي تقوم بهذه  لل�شفينة  اأية مكافاأة  يف حالة القطر ل ت�شتحق 

التي تقطرها اأو الب�شائع والأ�شخا�ض املوجودين عليها، اإل اإذا قامت ال�شفينة القاطرة بخدمات 

ا�شتثنائية ل تدخل عادة يف عمليات القطر.
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مادة�)137(

اأ�ص�ض�تقدير�مكافاأة�الإنقاذ

تراعي املحكمة يف حتديد املكافاأة الأ�ش�ض الآتية بح�شب الرتتيب: 

قيمة ال�شفينة اأو الممتلكات التي تم اإنقاذها. اأ- 

مهارة المنقذين والجهود التي بذلوها لمنع اأو تقليل ال�شرر الذي يمكن اأن يلحق بالبيئة. ب- 

مقدار النجاح الذي اأحرزه المنقذ. ج- 

طبيعة المخاطرة اأو درجة الخطر. د- 

جهود المنقذين في اإنقاذ ال�شفينة والممتلكات الأخرى. هـ- 

مدة الإنقاذ وما لحق بالمنقذين من خ�شائر. و- 

مخاطر الم�شئولية وغيرها من المخاطر التي تعّر�ض لها المنقذون اأو معداتهم. ز- 

�شرعة الخدمات المقّدمة. ح- 

ال�شفن والمعدات الم�شتخدمة في عمليات الإنقاذ. ط- 

م�شتوى جاهزية وكفاءة وقيمة المعدات الم�شتخدمة في الإنقاذ. ي- 

مادة�)138(

حتديد�املكافاأة�ون�صب�توزيعها

يحدد الطرفان مقدار املكافاأة، فاإذا مل يتفقا حتدده املحكمة، وحتدد بالكيفية ذاتها ن�شبة 

توزيع املكافاأة بني ال�شفن التي ا�شرتكت يف عمليات امل�شاعدة والإنقاذ وكذلك ن�شبة التوزيع بني 

مالك كل �شفينة وربانها وبحارتها.

واإذا كانت ال�شفينة التي قامت بعملية امل�شاعدة والإنقاذ اأجنبية اجلن�شية، فيتم التوزيع بني 

مالكها وربانها وبحارتها وفقًا لقانون الدولة التي تتمتع ال�شفينة بجن�شيتها.

مادة�)139(

نطاق�مكافاأة�اإنقاذ�الأرواح

تعفي  اأن  لها  ويجوز  عند اخلالف  املحكمة  مكافاأة حتددها  الأ�شخا�ض  اإنقاذ  عن  ت�شتحق 

ال�شخ�ض الذي اأنقذ من اأداء املكافاأة اإذا كانت حالته املالية تربر ذلك.

وي�شتحق الأ�شخا�ض الذين اأنقذوا الأرواح الب�شرية ن�شيبًا عادًل يف املكافاأة التي تعطى ملن 

قاموا باإنقاذ ال�شفينة والب�شائع مبنا�شبة احلادث ذاته، ول يجوز اجلمع بني ن�شيب املنقذ من 

هذه احل�شة واملكافاأة امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة.
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مادة�)140(

�صلطة�املحكمة�يف�تعديل�العقد�اأو�اإبطاله

يجوز للمحكمة - بناًء على طلب اأحد الطرفني - اإبطال اأو تعديل كل اتفاق على امل�شاعدة اأو 

الإنقاذ اإذا تبني لها اأن �شروطه غري عادلة. 

ويف جميع الأحوال، يجوز للمحكمة بناًء على طلب ذوي ال�شاأن اإبطال اأو تعديل التفاق املذكور 

اإذا تبني اأن ر�شا اأحد الطرفني �شابه تدلي�ض اأو اأن املكافاأة مبالغ فيها زيادة اأو نق�شانًا بحيث ل 

تتنا�شب واخلدمات التي مت تاأديتها.

مادة�)141(

التعوي�ض�املوؤقت

يجوز للمحكمة بناًء على طلب �شاحب ال�شاأن اأن حتكم بتعوي�ض موؤقت للمنقذ حلني الف�شل 

يف الدعوى.

مادة�)142(

تقادم�دعوى�املطالبة�باملكافاأة�عن�الإنقاذ

تنق�شي دعاوى المطالبة بالمكافاأة عن اأعمال الم�شاعدة اأو الإنقاذ بم�شي �شنتين من تاريخ  اأ- 

انتهاء هذه الأعمال. 

مع مراعاة اأحكام القانون المدني، يقف �شريان المدة المن�شو�ض عليها في الفقرة ال�شابقة  ب- 

اإذا تعذر الحجز على ال�شفينة المدعى عليها في المياه الإقليمية وكان المدعي من الأ�شخا�ض 

المتمتعين بجن�شية المملكة اأو كان له موطن بها.

الف�صل�الثامن�ع�صر

اخل�صارات�البحرية

مادة�)143(

نطاق��صريان�اأحكام�هذا�الف�صل

العامة  البحرية  اخل�شارات  على  ت�شري  ال�شاأن،  ذوي  بني  اتفاق خا�ض  ب�شاأنه  يرد  فيما مل 

الأحكام املن�شو�ض عليها يف هذا الف�شل، فاإذا مل يوجد ن�ض تطبق القواعد املقررة يف العرف 

البحري وبخا�شة قواعد يورك وانتورب.
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مادة�)144(

�صور�اخل�صارات�البحرية

اخل�شارات البحرية اإما م�شرتكة واإما خا�شة.

مادة�)145(

اخل�صارات�امل�صرتكة

تعــد خ�شــارة م�شــتركة كل ت�شحيــة اأو م�شروفــات غيــر اعتياديــة يقررها الربــان؛ تكون قد  اأ- 

بذلت اأو اأنفقت عن ق�شد وبكيفية معقولة من اأجل ال�شالمة العامة لتقاء خطر داهم يهدد 

ال�شفينة اأو الأموال الموجودة عليها، ويدخل في الخ�شارات الم�شتركة بوجه خا�ض ما ياأتي:

1- اإلقاء الب�شائع في البحر والأ�شرار التي ت�شيب ال�شفينة اأو ال�شحنة ب�شبب ذلك.

2- جنوح ال�شفينة من اأجل ال�شالمة العامة وتقوية الأ�شرعة اأو زيادة البخار اأو القوة المحركة 

بق�شد اإعادة تعويمها والأ�شرار التي ت�شيب ال�شفينة اأو ال�شحنة ب�شبب ذلك.

اأو  ال�شفينة  اأو جنوح  الماء  ب�شبب  باإحداهما  اأو  وال�شحنة  بال�شفينة  تلحق  التي  3- الأ�شرار 

خرقها لإطفاء نار �شبت فيها، ومع ذلك ل تدخل في الخ�شارات الم�شتركة اأ�شرار الحريق 

التي تلحق بجزء من ال�شفينة اأو بالب�شائع الم�شحونة �شبًا اأو ببع�ض الطرود.

وا�شتئجار  ال�شفينة  حمولة  لتخفيف  القهري  الجنوح  حالة  في  ت�شرف  التي  4- النفقات 

المواعين لهذا الغر�ض واإعادة �شحن الب�شائع على ال�شفينة.

قد  ال�شفينة  كانت  اإذا  كوقود  ا�شتعمالها  العامة  ال�شالمة  تقت�شي  التي  والموؤن  5- الأ�شياء 

زودت بالوقود الكافي.

غير  ظروف  ب�شبب  مر�شى  اأو  ميناء  اإلى  العامة  ال�شالمة  لأجل  ال�شفينة  التجاء  6- نفقات 

توجيهها  ونفقات  منها  بجزء  اأو  الأولــى  بحمولتها  �شفرها  ا�شتئناف  ونفقات  اعتيادية 

لإ�شالحها في ميناء غير الميناء الذي تر�شو فيه.

7- م�شاريف تفريغ الب�شائع اأو الوقود اأو الموؤن اإذا كان ذلك �شروريا لإ�شالح �شرر لحق 

بال�شفينة ول ت�شتطيع متابعة ال�شفر دون اإ�شالحه وما يتبع ذلك من نفقات اإعادة �شحن 

الب�شائع ور�شها وتخزينها والتاأمين عليها والأ�شرار التي تلحق ال�شحنة والوقود والموؤن 

اأثناء القيام بهذه العمليات.

8- نفقات الإ�شالحات الموؤقتة لل�شفينة.

ب�شبب  ال�شفر  امتداد  اأثناء  ا�شتهلكت  التي  والموؤن  الوقود  وقيمة  والبحارة  الربان  9- اأجور 

التجاء ال�شفينة اإلى ميناء اأو مر�شى لتحتمي اأو تجري فيه اإ�شالحات تعتبر من الخ�شارات 

الم�شتركة وذلك خالل المدة المعقولة لت�شبح ال�شفينة �شالحة لمتابعة ال�شفر.
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10- �شياع اأجرة ال�شفينة بعد ا�شتنزال نفقات تح�شيلها اإذا كان هذا ال�شياع ب�شبب خ�شارة 

م�شتركة ما لم يكن متفقًا على ا�شتحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

11- نفقات م�شاعدة ال�شفينة واإنقاذها وقطرها.

12- م�شاريف ت�شوية الخ�شارة الم�شتركة.

تعد الخ�شــارة م�شــتركة ولو كان الحادث الذي اأدى اإلى الخ�شــارة قد ن�شاأ عن خطاأ اأحد ذوي  ب- 

ال�شــاأن فــي الرحلة؛ وذلك دون اإخالل بحق ذوي ال�شــاأن الآخرين فــي الرجوع على من �شدر 

منه الخطاأ.

ول يجوز ملن �شدر منه اخلطاأ اأن يطالب باعتبار ما حلقه من �شرر خ�شارة م�شرتكة، ومع 

ذلك اإذا كان اخلطر نا�شئا عن خطاأ �شادر من الربان ومتعلق باملالحة جاز مل�شّغل ال�شفينة اأن 

يطالب باعتبار ال�شرر الذي اأ�شابه خ�شارة م�شرتكة.

مادة�)146(

اخل�صارات�اخلا�صة

يفرت�ض اأن اخل�شارة خا�شة، وعلى من يدعي اأنها خ�شارة م�شرتكة اإثبات ذلك.

مادة�)147(

امل�صئولية�عن�اخل�صارة�اخلا�صة

مع  امل�شروفات  اأنفق  من  اأو  ال�شرر  حلقه  الذي  ال�شيء  مالك  اخلا�شة  اخل�شارة  يتحمل 

مراعاة حقه يف الرجوع على من اأحدث ال�شرر اأو من ا�شتفاد من امل�شروفات التي اأنفقت.

مادة�)148(

نطاق�اخل�صارات�امل�صرتكة

ل يعد من اخل�شارات امل�شرتكة اإل الأ�شرار املادية وامل�شاريف النا�شئة مبا�شرة عن عمل له 

�شفة اخل�شارة امل�شرتكة.

اأما الأ�شرار وامل�شاريف غري املبا�شرة النا�شئة عن التاأخري اأو تعطل ال�شفينة اأو فرق اأ�شعار 

الب�شائع اأو غري ذلك فال تدخل يف اخل�شارات امل�شرتكة.

مادة�)149(

امل�صاريف�البديلة

يف  تقبل  كانت  اأخرى  م�شروفات  من  بدًل  اأنفقت  التي  امل�شروفات  م�شرتكة  خ�شارة  تعد 

اخل�شارة امل�شرتكة لو اأنها كانت قد اأنفقت ب�شرط األ جتاوز امل�شاريف التي مل تنفق.
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مادة�)150(

اخل�صارات�التي�تلحق�الب�صائع�امل�صحونة�على��صطح�ال�صفينة

الب�شائع امل�شحونة على �شطح ال�شفينة خالفًا للعرف البحري ت�شاهم يف اخل�شارة امل�شرتكة 

تلفت جاز ل�شاحبها اأن يطالب باعتبارها خ�شارة م�شرتكة 
ُ
لقيت يف البحر اأو اأ

ُ
نقذت، اأما اإذا اأ

ُ
اإذا اأ

اإذا اأثبت اأنه مل يوافق على طريقة �شحنها، اأو اإذا كان القانون اأو اللوائح املعمول بها يف ميناء 

اأو جرى العرف البحري يف هذا امليناء  اأو طبيعة ال�شحنة توجب �شحنها بهذه الكيفية  ال�شحن 

على ذلك.

ول ي�شري هذا احلكم على املالحة ال�شاحلية بني موانئ اململكة.

مادة�)151(

هالك�اأو�تلف�الب�صائع�امل�صحونة�بغري�علم�الربان�اأو�ببيانات�غري��صحيحة

ل يعد من اخل�شارات امل�شرتكة الهالك اأو التلف الذي يلحق بالب�شائع التي مل ي�شدر ب�شاأنها 

�شند �شحن اأو اإي�شال من الناقل اأو من ينوب عنه، وت�شهم هذه الب�شائع يف اخل�شارات امل�شرتكة 

اإذا اأنقذت.

اخل�شارات  يف  ت�شهم  فاإنها  احلقيقية  قيمتها  من  باأقل  بيان  عنها  قدم  التي  الب�شائع  اأما 

امل�شرتكة على اأ�شا�ض قيمتها احلقيقية، ول تقبل يف هذه اخل�شارات اإذا هلكت اأو تلفت اإل على 

اأ�شا�ض القيمة التي ذكرت يف البيان.

مادة�)152(

�صور�احلقوق�واللتزامات�النا�صئة�عن�اخل�صارات�امل�صرتكة

تتاألف احلقوق واللتزامات النا�شئة عن اخل�شارات امل�شرتكة من جمموعتني، جمموعة دائنة 

وجمموعة مدينة.

مادة�)153(

جمموعة�احلقوق�واللتزامات�الدائنة

تدرج يف املجموعة الدائنة النفقات والأ�شرار التي تعد من اخل�شارات امل�شرتكة مقّدرة على 

النحو الآتي:

تقدر قيمة الأ�شرار التي تلحق بال�شفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير   -1

نِفقــت فعاًل في الإ�شــالح وتغيير القطع التالفــة وذلك بعد 
ُ
علــى اأ�شا�ــض الم�شروفــات التي اأ

خ�شــم فــرق التجديد وفقًا للعرف والثمــن المتح�شل من بيع القطع التالفة. وفي حالة عدم 
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اإجراء اإ�شالح اأو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية. واإذا هلكت ال�شفينة كليًا اأو هالكًا في 

حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخ�شــارات الم�شــتركة يحدد على اأ�شا�ــض قيمة ال�شــفينة 

�شــليمة قبل وقوع الحادث مبا�شــرة بعد خ�شم القيمة التقديرية لالإ�شالحات التي لي�ــض لها 

�شفة الخ�شارة الم�شتركة والثمن المح�شل من بيع الحطام اإن وجد.

تقــدر قيمــة الأ�شــرار التي تلحــق بالب�شائع في مينــاء التفريغ، ويكــون التقدير على اأ�شا�ــض   -2

القيمة التجارية لهذه الب�شائع، وفي حالة التلف تقدر على اأ�شا�ــض الفرق بين قيمتها �شــليمة 

وقيمتهــا تالفــة فــي اآخــر يوم لتفريغ ال�شــفينة في المينــاء المعين اأ�شال لو�شولهــا اأو في يوم 

انتهــاء الرحلــة البحرية اإذا انتهت في غير الميناء الم�شــار اإليه. واإذا بيعت الب�شائع التالفة 

حــدد ال�شــرر الذي يقبل في الخ�شــارات الم�شــتركة على اأ�شا�ــض الفرق بيــن الثمن ال�شافي 

الناتج عن البيع وقيمة الب�شائع وهي �شليمة في اآخر يوم لتفريغ ال�شفينة في الميناء المعين 

اأ�شال لو�شولها اأو في يوم انتهاء الرحلة البحرية اإذا انتهت الرحلة في غير الميناء الم�شــار 

اإليه.

مادة�)154(

العمولة�والنفقات�الإ�صافية�للمجموعة�الدائنة

التي تدخل يف  النفقات  املائة من  اثنان يف  الدائنة عمولة مقدارها  املجموعة  اإىل  ت�شاف 

يحل  مل  التي  واملوؤن  والوقود  والبحارة  الربان  ونفقات  اأجور  ا�شتبعاد  مع  امل�شرتكة  اخل�شارات 

غريها حملها اأثناء ال�شفر.  

واإذا مل يدفع اأحد من ذوي ال�شاأن املبالغ اأو الأ�شول املطلوبة منه للم�شاهمة يف اخل�شارات 

اخل�شارات  يف  تقبل  الأ�شول  اأو  املبالغ  هذه  على  للح�شول  تنفق  التي  النفقات  فاإن  امل�شرتكة 

امل�شرتكة.

مادة�)155(

جمموعة�احلقوق�واللتزامات�املدينة

الرحلة  يف  امل�شرتكة  الأموال  جلميع  الفعلية  ال�شافية  القيمة  املدينة  املجموعة  يف  تدرج 

البحرية عند نهاية هذه الرحلة م�شافًا اإليها قيمة الأموال التي تعترب من اخل�شارات امل�شرتكة.  

التي مل تكن  واأجورهم  البحارة  امل�شافرين نفقات  واأجرة نقل  ال�شفينة  اأجرة  ويخ�شم من 

لت�شرف للح�شول على الأجرة ومل تكن لتعترب من اخل�شارة امل�شرتكة لو هلكت ال�شفينة وال�شحنة 

الأموال  هذه  من  تخ�شم  وكذلك  امل�شرتكة.  اخل�شارة  اإىل  اأدى  الذي  احلادث  وقوع  عند  كليًا 

النفقات املتعلقة بها والالحقة للحادث الذي اأدى اإىل اخل�شارة امل�شرتكة وذلك يف احلالة التي ل 

تعترب فيها هذه النفقات خ�شارة م�شرتكة.
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مادة�)156(

م�صاهمة�اأمتعة�امل�صافرين�والطاقم�يف�اخل�صارات�امل�صرتكة

اأمتعة امل�شافرين والطاقم التي مل ي�شدر ب�شاأنها �شند �شحن ل ت�شهم يف اخل�شارات امل�شرتكة 

تلفت بقيمتها التقديرية.
ُ
نقذت، وتقبل يف هذه اخل�شارات اإذا هلكت هذه الأمتعة اأو اأ

ُ
اإذا اأ

مادة�)157(

فائدة�الت�صوية

حت�شب فائدة مقدارها خم�شة يف املائة �شنويًا على جمموع املبالغ التي تدخل يف اخل�شارات 

امل�شرتكة، وت�شري هذه الفائدة حتى تاريخ الت�شوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي احلق 

من مبالغ قبل اإجراء هذه الت�شوية.  

مادة�)158(

مبالغ�ال�صمان�املقدمة�من�اأ�صحاب�الب�صائع

اأ�شحاب الب�شائع مبالغ نقدية ل�شمان م�شاهمتهم يف اخل�شارات امل�شرتكة وجب  اإذا قدم 

اإيداعها فورًا يف ح�شاب م�شرتك يفتح با�شم كل من نائب عن املُ�شّغل ونائب عن اأ�شحاب الب�شائع 

فوائد  اإليها من  ي�شاف  وما  املبالغ  الطرفان، وحتفظ هذه  عليها  يتفق  التي  امل�شارف  اأحد  يف 

هذه  من  دفعات  �شرف  يجوز  ول  امل�شرتكة،  اخل�شارات  يف  ال�شاأن  ذوي  بحقوق  الوفاء  ل�شمان 

املبالغ اأو ردها اإىل من دفعها اإل باإذن كتابي من خبري الت�شوية وذلك مع عدم الإخالل باحلقوق 

واللتزامات التي ترتتب على الت�شوية النهائية. 

ويف حالة اخلالف تعني املحكمة املخت�شة نائبًا عن اأ�شحاب الب�شائع، كما تعني امل�شرف 

الذي تودع فيه هذه املبالغ.

مادة�)159(

توزيع�اخل�صارات�امل�صرتكة

توّزع اخل�شارات امل�شرتكة بني جميع ذوي ال�شاأن يف الرحلة البحرية.

مادة�)160(

ت�صوية�اخل�صارات�امل�صرتكة

يقوم بت�شوية اخل�شارات امل�شرتكة خبري اأو اأكرث يعينه ذوو ال�شاأن فاإذا مل يتفقوا تعينه املحكمة 

املخت�شة، ويجوز لهوؤلء اخلرباء ال�شتعانة بغريهم يف اأداء مهمتهم.
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مادة�)161(

اأثر�الرتك�يف�امل�صاهمة�يف�اخل�صارات�امل�صرتكة

يجوز لكل ذي �شاأن اأن يربئ ذمته من امل�شاهمة يف اخل�شارات امل�شرتكة وذلك برتك اأمواله 

التي تدخل يف املجموعة املدينة قبل ت�شلمها.

مادة�)162(

رف�ض�الت�صوية

اإذا مل يقبل جميع ذوي ال�شاأن بالت�شوية وجب عر�شها على املحكمة املخت�شة بناًء على طلب 

اأحدهم للف�شل فيها بحكم نهائي.

مادة�)163(

الطعن�على�احلكم�ال�صادر�يف�الت�صوية

ت�شوية  لإجراء  اأكرث  اأو  خبريًا  تعني  اأن  وجب  الت�شوية  على  الت�شديق  املحكمة  رف�شت  اإذا 

جديدة، وحتكم املحكمة يف الت�شوية بحكم نهائي.

ويجوز الطعن على احلكم ال�شادر يف الت�شوية يف اإحدى احلالتني الآتيتني:

اإذا وقع بطالن في الحكم اأو بطالن في الإجراءات اأّثر فيه.  -1

مخالفة قواعد الخت�شا�ض المتعلقة بالنظام العام.  -2

مادة�)164(

�صمان�ت�صليم�الب�صائع

للربان المتناع عن ت�شليم الب�شائع التي يجب اأن ت�شهم يف اخل�شارات امل�شرتكة اإل اإذا قدم 

�شاحبها �شمانًا كافيًا لدفع ن�شيبه من هذه اخل�شارات.

واإذا مل يتفق الطرفان على ال�شمان ُيعر�ض الأمر على رئي�ض املحكمة املخت�شة لتقديره. 

ولرئي�ض املحكمة اأن ياأمر ببيع الب�شائع كلها اأو بع�شها للح�شول على هذا ال�شمان.

وُتَتَبع يف البيع الأحكام املقررة للتنفيذ ببيع الأ�شياء املرهونة رهنًا جتاريًا.

مادة�)165(

امتياز�الديون�النا�صئة�عن�اخل�صارات�امل�صرتكة

تعد الديون النا�شئة عن اخل�شارات امل�شرتكة ديونًا ممتازة، ويقع هذا المتياز فيما يتعلق 

نقذت اأو الثمن املتح�شل من بيعها.  
ُ
باملبالغ امل�شتحقة ملُ�شّغل ال�شفينة على الب�شائع التي اأ
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نقذت 
ُ
اأما بالن�شبة اإىل املبالغ امل�شتحقة لأ�شحاب الب�شائع فيقع المتياز على ال�شفينة التي اأ

واأجرتها وتوابعها. وت�شري على هذا المتياز اأحكام حقوق المتياز البحرية. وتكون مل�شروفات 

ت�شوية اخل�شارات امل�شرتكة الأولوية على ما عداها من الديون.

مادة�)166(

حدود�الت�صامن�بني�امللتزمني�بامل�صاهمة�يف�اخل�صارات�امل�صرتكة

ل ت�شامن بني امللتزمني بامل�شاهمة يف اخل�شارات امل�شرتكة، ومع ذلك اإذا عجز اأحدهم عن 

دفع كل ن�شيبه يف هذه اخل�شارات وزع ن�شيبه اأو الباقي منه على الآخرين بن�شبة ما ي�شتحق على 

كل منهم يف اخل�شارات امل�شرتكة.

مادة�)167(

مواعيد�طلب�ال�صرتاك�يف�ت�صوية�اخل�صارات�امل�صرتكة

ل يقبل طلب ال�شرتاك يف ت�شوية اخل�شارات امل�شرتكة عن الأ�شرار التي حلقت بالب�شائع 

اإل اإذا اأخطر الربان كتابًة بالطلب خالل ثالثني يومًا من ت�شلم الب�شائع، واإذا كان الطلب متعلقا 

بالأ�شرار التي حلقت بال�شفينة وجب اإخطار اأ�شحاب الب�شائع به يف امليعاد امل�شار اإليه من يوم 

انتهاء الرحلة.

مادة�)168(

تقادم�دعاوى�امل�صاهمة�يف�اخل�صارات�البحرية

و�شول  يوم  من  �شنتني  مب�شي  امل�شرتكة  البحرية  اخل�شارات  يف  امل�شاهمة  دعوى  تنق�شي 

ال�شفينة اإىل امليناء الذي كان معينًا لو�شولها اأو اإىل امليناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.  

اإليها يف الفقرة ال�شابقة - بالإ�شافة اإىل الأ�شباب املقررة يف  وينقطع �شريان املدة امل�شار 

القانون املدين - بتعيني خبري الت�شوية، ويف هذه احلالة تبداأ مدة جديدة مماثلة للمدة الأوىل 

من تاريخ التوقيع على ت�شوية اخل�شارات امل�شرتكة اأو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبري الت�شوية.

الف�صل�التا�صع�ع�صر

حطام�ال�صفن

مادة�)169(

الإبالغ�عن�احلطام

يجب على مالك احلطام اأو ربان ال�شفينة اإبالغ الإدارة عند تعر�ض ال�شفينة حلادث بحري 

اإبالغ  الإدارة  القانون، وعلى  التنفيذية لهذا  النحو املبني بالالئحة  نتج عنه حطام وذلك على 
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لت�شهيل  الالزمة  التدابري  بوقوع احلادث لتخاذ  اململكة  املعنية يف  العلم وكذلك اجلهات  دولة 

اإزالة احلطام. 

مادة�)170(

�صهادة�تاأمني�امل�صئولية�اأو�ال�صمان�املايل�عن�اإزالة�احلطام

يجب على املالك امل�شجل ل�شفينة تبلغ حمولتها الإجمالية ثالثمائة طن فاأكرث تبحر يف مياه 

اإزالة احلطام، مع  اأو ب�شمان مايل يوازي حدود امل�شئولية عن  اململكة، اأن يكون مكتتبًا بتاأمني 

مراعاة حدود امل�شئولية املن�شو�ض عليها يف هذا القانون.

مادة�)171(

اإزالة�احلطام

الإدارة، ويف  اإ�شراف ومتابعة  اإزالة احلطام حتت  ال�شفينة م�شئوًل عن  يكون مالك حطام 

حال عدم تنفيذ ذلك، تقوم الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لإزالة احلطام و�شمان 

�شالمة املالحة. ويحق لالإدارة ا�شرتداد كافة ما دفعته يف �شبيل ذلك، من مالك حطام ال�شفينة 

اأو من ح�شيلة بيع احلطام، على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة�)172(

ال�صفينة�املهجورة

تعد كل �شفينة اأو جزء منها مت هجره داخل مياه اململكة حطامًا، ما مل يتم تقدمي اإخطار 

كتابي اإىل الإدارة خالل ت�شعني يومًا من تاريخ اإعالن الإدارة بوجود هذه ال�شفينة يف �شحيفتني 

حمليتني على الأقل باللغتني العربية والإجنليزية.

مادة�)173(

تقادم�الدعوى�النا�صئة�عن�اإزالة�احلطام

تنق�شي دعوى املطالبة باحلقوق النا�شئة عن اإزالة احلطام مب�شي ثالث �شنوات من تاريخ 

ح�شول احلادثة البحرية اأو من تاريخ الإعالن امل�شار اإليه يف املادة ال�شابقة، بح�شب الأحوال.
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الف�صل�الع�صرون

التلوث�البحري

مادة�)174(

اللتزام�بوجود�ال�صهادات�وال�صجالت�املتعلقة�مبنع�التلوث

تلتزم كل �شفينة بحرينية اأو اأجنبية موجودة في مياه المملكة باأن تحمل على متنها: اأ- 

1- ال�شهادات وال�شجالت والم�شتندات المطلوبة وفقًا لأحكام التفاقية الدولية لمنع التلوث 

من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها، على اأن تكون جميع ال�شهادات وال�شجالت 

والم�شتندات �شارية المفعول ومطابقة للموا�شفات الفنية للمعدات والتجهيزات الخا�شة 

بمنع التلوث البحري على ال�شفينة.

من  يقع  عما  التعوي�ض  ل�شمان  المفعول  �شاري  اآخر  مالي  �شمان  اأي  اأو  تاأمين  2- �شهادة 

اأ�شرار تترتب عليها الم�شئولية المدنية وفقًا لأحكام التفاقية الدولية ب�شاأن الم�شئولية 

المدنية عن اأ�شرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكولتها لعامي 1976 و1992. 

من  يقع  عما  التعوي�ض  ل�شمان  المفعول  �شاري  اآخر  مالي  �شمان  اأي  اأو  تاأمين  3- �شهادة 

اأ�شرار تترتب عليها الم�شئولية المدنية وفقًا لأحكام التفاقية الدولية ب�شاأن الم�شئولية 

المدنية عن اأ�شرار التلوث بوقود ال�شفن الزيتي لعام 2001.

يعاقب ربان ال�شــفينة اأو مالكها اأو م�شــّغلها الذي يخالف حكم الفقرة ال�شابقة بالغرامة التي  ب- 

ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول تجاوز خم�شين األف دينار، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة 

فــي حجــز ال�شــفينة والرجــوع علــى مالكها بالتعوي�شــات عن الأ�شــرار التي ترتبــت عن هذه 

المخالفة، وت�شاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة�)175(

قيد�العمليات�املتعلقة�مبنع�التلوث�يف�ال�صجالت

يلتــزم ربان ال�شــفينة اأو ناقلــة الزيت بقيد جميع العمليات المطلوب تدوينها في ال�شــجالت،  اأ- 

وفقًا لأحكام التفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها.

يعاقــب ربــان ال�شــفينة اأو ناقلة الزيــت الذي يخالف حكــم الفقرة ال�شــابقة بالغرامة التي ل  ب- 

تقل عن خم�شــة اآلف دينار ول تجاوز خم�شــين األف دينار، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة 

فــي حجــز ال�شــفينة والرجــوع علــى مالكها بالتعوي�شــات عن الأ�شــرار التي ترتبــت عن هذه 

المخالفة، وت�شاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
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مادة�)176(

تزويد�ال�صفينة�مبعدات�واأجهزة�منع�التلوث

يلتزم مالك ال�شفينة وربانها بتزويدها بالمعدات والتجهيزات والأنظمة وفقًا لما تن�ض عليه  اأ- 

اأحكام التفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها.

ب-  يعاقــب علــى مخالفــة حكم الفقرة ال�شــابقة بالغرامــة التي ل تقل عن ع�شــرة اآلف دينار ول 

تجــاوز مائــة األف دينــار، وذلك دون الإخالل بحــق الإدارة في حجز ال�شــفينة والرجوع على 

مالكهــا بالتعوي�شــات عــن الأ�شرار التــي ترتبت عن هــذه المخالفة، وت�شاعــف الغرامة في 

حالة تكرار المخالفة.

مادة�)177(

ت�صريف�الزيت�يف�البحر

اأ-  يلتــزم ربــان ال�شــفينة اأو ناقلــة الزيت واأي فرد من اأفــراد الطاقم، عنــد ت�شريف الزيت في 

البحــر، با�شــتخدام المعــدات والأجهزة والتو�شيــالت المعتمدة وفقًا لما تن�ــض عليه اأحكام 

التفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها.

ب-  مع عــدم الإخالل باأّي عقوبــة اأ�شــد ين�ّض عليهــا اأّي قانــون اآخــر، يعاقب علــى مخالفة حكم 

الفقرة ال�شــابقة بالحب�ــض مدة ل تزيد على خم�ــض �شــنوات وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة 

ع�شر األف دينار ول تجاوز مائة وخم�شين األف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون 

الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�شفينة والرجوع على مالكها بالتعوي�شات عن الأ�شرار التي 

ترتبت عن هذه المخالفة، وت�شاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة�)178(

التزام�ال�صفن�غري�املزودة�مبعدات�واأجهزة�منع�التلوث

تلتزم كل �شفينة تقل حمولتها عن اأربعمائة طن ولم تزود بالأنظمة والمعدات وفقًا لما تن�ض  اأ- 

عليــه اأحكام التفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�شــفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها 

بالحتفاظ بالزيوت والخالئط الزيتية على متنها ول يتم ت�شريفها اإل في مرافق ال�شتقبال 

المعدة لذلك.

تلتــزم كل �شــفينة تقل حمولتها عن مائة وخم�شــين طنــًا ولم تزود بالأنظمــة والمعدات وفقًا  ب- 

لمــا تن�ــض عليه اأحكام التفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�شــفن لعــام 1973 وبروتوكولتها 

ومرفقاتها بالحتفاظ بكمية الزيت والماء الم�شــتخدم للغ�شــل على متنها ول يتم ت�شريفها 

اإل في مرافق ال�شتقبال المعدة لذلك.
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يحظــر على ال�شــفن في الميــاه الإقليمية للمملكــة ت�شريف مخلفات المواد ال�شــائلة ال�شارة  ج- 

المدرجة �شمن الفئات )z، y، x( اأو مياه التوازن وغ�شالت ال�شهاريج اأو الأخالط الأخرى 

التــي تحتــوي علــى هــذه المــواد والمن�شو�ض عليهــا فــي التفاقية الدوليــة لمنــع التلوث من 

ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها، كما يحظر عليها ت�شريفها في البحر با�شتثناء 

الحالت الم�شتوفية لل�شروط المن�شو�ض عليها في التفاقية.

يعاقــب كل مــن يخالــف اأحكام الفقرات ال�شــابقة بالحب�ــض مدة ل تزيد على خم�ــض �شــنوات  د- 

وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شــة ع�شــرة اآلف دينار ول تجاوز مائة وخم�شــين األف دينار اأو 

باإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�شــفينة والرجوع على 

مالكهــا بالتعوي�شــات عــن الأ�شرار التــي ترتبت عن هــذه المخالفة، وت�شاعــف الغرامة في 

حالة تكرار المخالفة.

مادة�)179(

نقل�واإلقاء�املواد�املوؤذية

ل يجوز نقل اأية مواد موؤذية على متن ال�شــفن اإل بت�شريح م�شــبق من الإدارة ووفقًا لل�شروط  اأ- 

التي يحددها هذا الت�شريح.

يحظــر علــى ال�شــفن اإلقــاء المــواد الموؤذية في الميــاه الإقليميــة للمملكة، كمــا ُيحظر عليها  ب- 

التخل�ض من هذه المواد في البحر.

يعاقب كل من يخالف اأحكام الفقرتين ال�شابقتين من هذه المادة بالحب�ض مدة ل تزيد على  ج- 

ثالث �شــنوات وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شــة ع�شــر األف دينار ول تجاوز مائة وخم�شــين 

األــف دينــار اأو باإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�شــفينة 

والرجــوع علــى مالكها بالتعوي�شــات عن الأ�شرار التي ترتبت عن هــذه المخالفة، وت�شاعف 

الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة�)180(

التخل�ض�من�القمامة

يحظــر على ال�شــفن والمن�شات الثابتــة والعائمة التخل�ض من جميع اأنــواع القمامة، بما في  اأ- 

ذلــك نفايــات الطعــام والنفايــات المنزلية والنفايــات الت�شــغيلية وجميع اأنواع البال�شــتيك، 

ومخلفــات الب�شائــع والرمــاد الناتج من الُمَرَمــدات )اأفران الحتراق( وزيــت الطهي وِعَدد 

ال�شيد وذبائح الحيوانات في المياه الإقليمية للمملكة، كما يحظر التخل�ض من هذه المواد 

فــي البحــر با�شــتثناء الحالت الم�شــتوفية لل�شــروط المن�شو�ض عليها فــي التفاقية الدولية 

لمنع التلوث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها.
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يعاقب كل من يخالف اأحكام الفقرة ال�شابقة بالحب�ض مدة ل تزيد على ثالث �شنوات وبالغرامة  ب- 

التــي ل تقــل عن ع�شــرة اآلف دينار ول تجاوز مائــة األف دينار اأو باإحــدى هاتين العقوبتين، 

وذلــك دون الإخــالل بحق الإدارة في حجز ال�شــفينة والرجوع على مالكهــا بالتعوي�شات عن 

الأ�شرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وت�شاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة�)181(

ت�صريف�خملفات�ال�صرف�ال�صحي

يحظــر على ال�شــفن ت�شريف قاذورات ومخلفات ال�شرف ال�شحــي الناتجة منها في المياه  اأ- 

الإقليمية للمملكة، كما يحظر التخل�ض من هذه المواد في البحر.

يعاقب كل من يخالف اأحكام الفقرة ال�شابقة من هذه المادة بالحب�ض مدة ل تزيد على ثالث  ب- 

�شــنوات وبالغرامــة التــي ل تقل عن ع�شــرة اآلف دينــار ول تجاوز مائة األف دينــار اأو باإحدى 

هاتيــن العقوبتيــن، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�شــفينة والرجوع على مالكها 

بالتعوي�شات عن الأ�شرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وت�شاعف الغرامة في حالة تكرار 

المخالفة.

مادة�)182(

�صبط�النبعاث�من�ال�صفن

يلتــزم مالــك ال�شــفينة وربانها ب�شبــط النبعاث من ال�شــفن بما ل يجاوز الحــدود الق�شوى  اأ- 

الم�شموح بها في القوانين ذات العالقة.

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة ال�شابقة من هذه المادة بالحب�ض مدة ل تزيد على ثالث  ب- 

�شــنوات وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شــرة اآلف دينار ول تجاوز مائة األف دينار، وذلك دون 

الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�شفينة والرجوع على مالكها بالتعوي�شات عن الأ�شرار التي 

ترتبت عن هذه المخالفة. 

مادة�)183(

الإبالغ�عن�التلوث

على كل �شفينة اأحدثت تلوثًا بيئيًا اأو لحظت تلوثًا في مياه المملكة اأو المياه المتاخمة لها اأن  اأ- 

تبلغ الإدارة اأو الجهة المعنية بالبيئة عن ذلك التلوث فورًا. 

وتمتثل ال�شــفن التي ت�شــببت في حدوث التلــوث اإلى جميع الأوامــر والتعليمات ال�شادرة عن  ب- 

الإدارة وخفر ال�شواحل اأو الجهة المعنية بالبيئة للحد من تاأثير هذا التلوث.
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يعاقب ربان ال�شفينة حال مخالفة اأي من الفقرتين ال�شابقتين بالغرامة التي ل تقل عن األف  ج- 

دينار ول تجاوز ثالثة اآلف دينار.

مادة�)184(

اإلقاء�النفايات�يف�البحر

يحظــر علــى ال�شــفن اإلقاء اأو ت�شريف اأو تخزين اأو تــرك اأو ردم اأو حرق النفايات في عر�ض  اأ- 

البحر، وذلك بالمخالفة للقرارات التنفيذية لهذا القانون.

يعاقــب ربــان ال�شــفينة التي تخالــف حكم الفقرة ال�شــابقة من هــذه المادة بالحب�ــض مدة ل  ب- 

تزيد على �شنتين وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرين األف دينار ول تجاوز مائة األف دينار اأو 

باإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�شفينة والرجوع على مالكها 

بالتعوي�شات عن الأ�شرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.

مادة�)185(

التدخل�يف�حالت�حدوث�التلوث

يجوز لالإدارة بناًء على قرار من الوزير اأن تتَّخذ ما تراه منا�شبًا من اإجراءات حال وقوع 

حادث ل�شفينة يف املياه الإقليمية للمملكة اأو املتاخمة لها، وذلك ملنع ال�شرر الناجم عن التلوث 

اأو التقليل منه.

الف�صل�احلادي�والع�صرون

اأنظمة�طالء�ال�صفن

مادة�)186(

التحكم�يف�اأنظمة�طالء�ال�صفن�ملنع�التح�صف

تلتــزم كل �شــفينة بحرينيــة اأو اأجنبيــة موجــودة فــي ميــاه المملكــة باأنظمة الطــالء المانعة  اأ- 

للتح�شف في ال�شفن وفًقا لأحكام التفاقيات الدولية في هذا ال�شاأن، وذلك على النحو الذي 

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

يعاقب مالك ال�شفينة التي تخالف حكم الفقرة ال�شابقة من هذه المادة بالغرامة التي ل تقل  ب- 

عن خم�شــة ع�شــر األف دينار ول تجاوز مائة وخم�شــين األف دينار، وذلك دون الإخالل بحق 

الإدارة فــي حجز ال�شــفينة والرجــوع على مالكها بالتعوي�شات عن الأ�شــرار التي ترتبت عن 

هذه المخالفة.
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الف�صل�الثاين�والع�صرون

مياه�التوازن

مادة�)187(

مراقبة�واإدارة�مياه�التوازن

تلتــزم كل �شــفينة بحرينيــة اأو اأجنبية موجودة فــي مياه المملكة باأن تحمــل على متنها خطة  اأ- 

معتمــدة لإدارة ميــاه التوازن تحدد على نحو تف�شيلي اإجراءات ال�شــالمة والتدابير الواجب 

اتخاذها لتنفيذ متطلبات اإدارة مياه التوازن، وكذلك �شجل لمياه التوازن لت�شجيل كل عملية 

ب�شاأن اإدارة مياه التوازن، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون.

يعاقب مالك ال�شفينة التي تخالف حكم الفقرة ال�شابقة من هذه المادة بالغرامة التي ل تقل  ب- 

عن خم�شــة ع�شــر األف دينار ول تجاوز مائة وخم�شــين األف دينار، وذلك دون الإخالل بحق 

الإدارة فــي حجز ال�شــفينة والرجــوع على مالكها بالتعوي�شات عن الأ�شــرار التي ترتبت عن 

هذه المخالفة. 

الف�صل�الثالث�والع�صرون

رقابة�دولـة�العلم�ودولة�امليناء

مادة�)188(

تفتي�ض�ال�صفن�يف�اململكة

لالإدارة حق الرقابة والتفتي�ض على ال�شفن التي توجد يف املياه الإقليمية للمملكة اأو املتاخمة 

القانون  لأحكام  امتثالها  من  للتاأكد  وذلك  اأجنبية،  اأو  بحرينية  ال�شفن  هذه  كانت  �شواء  لها 

هذا  واإجراءات  و�شوابط  اأحكام  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتبني  الدولية،  والتفاقيات 

التفتي�ض. 

الف�صل�الرابع�والع�صرون

اإعادة�تدوير�ال�صفن

مادة�)189(

تفكيك�ال�صفن�وتقطيعها

يحظــر القيــام بتفكيك ال�شــفن اأو تقطيعها اأو اإعــادة تدويرها في المملكــة اإل بعد الح�شول  اأ- 

علــى ترخي�ــض بذلك من الإدارة، وتحــدد الالئحة التنفيذية لهذا القانــون اأحكام و�شوابط 

و�شــروط الترخي�ض، ولالإدارة الحق في اإزالة المخالفة - اأو اآثارها اإن وجدت - وذلك على 

نفقة المخالف.
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يعاقب كل من خالف اأحكام الفقرة ال�شــابقة بالحب�ــض مدة ل تزيد على �شــنة وبالغرامة التي  ب- 

ل تقل عن خم�شة ع�شرة اآلف دينار ول تجاوز مائة األف دينار، اأو باإحدى هاتين العقوبتين، 

ويحكم بم�شادرة الأدوات والمعدات الم�شتخدمة لرتكاب الجريمة.

الف�صل�اخلام�ض�والع�صرون

حدود�امل�صئولية

مادة�)190(

نطاق�تطبيق�اأحكام�حدود�امل�صئولية

اململكة  مياه  يف  موجودة  اأجنبية  اأو  بحرينية  �شفينة  كل  على  الف�شل  هذا  اأحكام  ت�شري 

با�شتثناء ال�شفن ذات الو�شائد الهوائية، واملن�شات العائمة التي يتم اإن�شاوؤها لأغرا�ض ا�شتك�شاف 

اأو ا�شتغالل املوارد الطبيعية بقاع البحر، اأو باطن الأر�ض.

والبحارة  والربان  وامل�شغل  وامل�شتاأجر  ال�شفينة  امل�شئولية على مالك  اأحكام حتديد  وت�شري 

واملنقذ، وغريهم من التابعني الآخرين للمالك اأو للم�شتاأجر وذلك فيما يتعلق بتاأدية وظائفهم 

الأ�شخا�ض  وم�شئولية  املالك  م�شئولية  األ جتاوز  على  املالك،  على  ت�شري  التي  ال�شروط  وبذات 

املذكورين عن احلادث الواحد احلدود املبينة يف املادة )194( من هذا القانون.

واإذا اأقيمت الدعوى على الربان اأو البحارة، جاز لهم حتديد م�شئوليتهم ولو كان احلادث 

الذي ن�شاأ عنه ال�شرر يرجع اإىل خطاأ �شخ�شي �شادر منهم، ومع ذلك اإذا كان الربان اأو البحار 

يف الوقت ذاته مالكًا منفردًا اأو على ال�شيوع اأو م�شغاًل اأو م�شتاأجرًا فال ي�شري هذا احلكم اإل اإذا 

كان اخلطاأ قد وقع منه بو�شفه ربانًا اأو بحارًا.

ويف جميع الأحوال ل يجوز للمالك اأو الربان اأو غريهما من املذكورين يف الفقرة الثانية من 

هذه املادة التم�ّشك بتحديد م�شئوليتهم اإذا كان ال�شرر راجعًا اإىل �شدور غ�ض اأو خطاأ ج�شيم 

من امل�شئول.

مادة�)191(

م�صئولية�مالك�ال�صفينة

ي�شاأل مالك ال�شفينة اأو م�شّغلها مدنيًا عن اأفعال الربان والبحارة واملر�شد واأي �شخ�ض اآخر 

التزامات  ي�شاأل عن  اأو ب�شببها، كما  تاأدية وظائفهم  اأثناء  ال�شفينة متى وقعت منهم  يف خدمة 

الربان النا�شئة عن العقود التي يربمها يف حدود �شلطاته القانونية.
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مادة�)192(

احلالت�التي�يجوز�فيها�حتديد�امل�صئولية

يجوز حتديد امل�شئولية ملالك ال�شفينة ومن يف حكمه الوارد ذكرهم يف املادة )190( بالقدر 

ين نا�شئًا عن اأحد الأ�شباب الآتية:  املبنيَّ يف املادة )194( من هذا القانون اإذا كان الدَّ

المطالبات المتعلقة بالوفيات اأو الإ�شابات الج�شدية اأو فقد اأو تلف الممتلكات )بما في ذلك  اأ- 

التلــف الالحــق بالمن�شــاآت المينائية والأحوا�ض والممــرات المائية وم�شــاعدات المالحة(، 

مما يقع على متن ال�شــفينة اأو يت�شل مبا�شــرة بت�شــغيلها اأو بعمليات الإنقاذ اأو الفقد الالحق 

الناجم عن ذلك.

المطالبــات المتعلقــة بالفقــد الناجم عن تاأخيــر في النقل البحري للب�شائــع، اأو الركاب، اأو  ب- 

اأمتعتهم.

المطالبــات المتعلقــة بفقد اآخر ناجم عن انتهاك لحقوق غير الحقوق التعاقدية، والمرتبط  ج- 

مبا�شرة بت�شغيل ال�شفينة اأو بعمليات اإنقاذها.

المطالبات المتعلقة بانت�شــال �شــفينة، اأو اإزالتها، اأو تدميرها، اأو ا�شــتئ�شال خطرها اإذا ما  د- 

كانت غارقة، اأو محطمة، اأو عالقة، اأو مهجورة، بما في ذلك اأي �شــيء على متنها بالفعل اأو 

كان على متنها.

المطالبات المتعّلقة باإزاحة، اأو تدمير، اأو ا�شتئ�شال الخطر الذي ت�شكله �شحنة ال�شفينة. هـ- 

المطالبــات ال�شادرة عن �شــخ�ض غير ال�شــخ�ض الم�شــئول فيمــا يتعلق بالتدابيــر المتخذة  و- 

لتفــادي اأو تقليــل فقــد يجوز لل�شــخ�ض الم�شــئول الحد من م�شــئوليته ب�شــاأنه بموجب اأحكام 

ل  اتفاقية حدود الم�شئولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، وبروتوكول عام 1996 المعدِّ

لها، واأي فقد اآخر ناجم عن هذه التدابير.

مادة�)193(

احلالت�التي�ل�يجوز�فيها�حتديد�امل�صئولية

ل يجوز ملالك ال�شفينة ومن يف حكمه الوارد ذكرهم يف املادة )190( حتديد امل�شئولية اإذا 

ين نا�شئًا عن اأحد الأ�شباب الآتية:  كان الدَّ

المطالبات المتعلقة بالإنقاذ اأو الم�شاهمة في الخ�شارات البحرية الم�شتركة.  اأ- 

المطالبــات المتعلقــة باأ�شــرار التلــوث الزيتــي بالمعنــى الوارد فــي التفاقية الدولية ب�شــاأن  ب- 

الم�شئولية عن اأ�شرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992 المن�شمة 

اإليهما المملكة بموجب المر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1995.

المطالبــات الخا�شعــة لأي اتفاقيــة دولية من�شمة اإليهــا المملكة اأو اأي ت�شــريع وطني يحظر  ج- 



العدد: 3597 – الخميس 7 أبريل 2022

81

تحديد الم�شئولية ب�شاأن الأ�شرار الذرية.

المطالبات المقامة �شد مالك �شفينة ذرية ب�شاأن اأ�شرار ذرية.  د- 

َجَراء مالك ال�شفينة اأو منقذها الذين تتعلَّق مهامهم بال�شفينة اأو عمليات الإنقاذ، 
ُ
مطالبات اأ هـ- 

بمــا فــي ذلــك مطالبات ورثتهــم اأو من يعيلونهــم اأو اأ�شــخا�ض اآخرين يحق لهــم تقديم هذه 

المطالبات، اإذا كان القانون الذي يحكم عقد الخدمة بين مالك ال�شــفينة اأو المنقذ وهوؤلء 

َجَراء ل يمنح المالك اأو المنقذ حق الحد من م�شــئوليته اإزاء تلك المطالبات، اأو اإذا كان 
ُ
الأ

ا هو من�شو�ض عليه  هذا القانون ي�شــمح له فح�شــب بالحد من م�شــئوليته اإلى مقدار يزيد عمَّ

في المادة )194(.

مادة�)194(

حدود�امل�صئولية

يكون تحديد م�شئولية مالك ال�شفينة وفًقا لما ياأتي: اأ- 

النحو  على  الم�شئولية  تحدد  البدنية،  والأ�شرار  الوفاة  عن  النا�شئة  للدعاوى  1- بالن�شبة 

الآتـي:

    )اأ( 3,02 مليون وحدة ح�شابية اإذا كانت ال�شفينة ل تتجاوز حمولتها الإجمالية األفي طن.

    )ب( بالن�شبة لل�شفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن األفي طن، ي�شاف المقدار التالي 

اإلى ما هو مذكور في البند )اأ(:

     - 1,208 وحدة ح�شابية لكل طن من األفين وواحد اإلى ثالثين األف طن.

     - 609 وحدة ح�شابية لكل طن من ثالثين األف وواحد اإلى �شبعين األف طن.

     - 604 وحدة ح�شابية لكل طن يزيد على �شبعين األف طن.

2- بالن�شبة للدعاوى النا�شئة عن الأ�شرار الأخرى غير الأ�شرار البدنية، تحدد الم�شئولية 

على النحو الآتي:

   )اأ( 1,51 مليون وحدة ح�شابية بالن�شبة لل�شفينة التي ل تتجاوز حمولتها الإجمالية األفي 

طن.

  

  )ب( بالن�شبة لل�شفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن األفي طن، ي�شاف المقدار التالي 

اإلى ما هو مذكور في البند )اأ(:

     - 604 وحدة ح�شابية لكل طن من األفين وواحد اإلى ثالثين األف طن.

     - 453 وحدة ح�شابية لكل طن من ثالثين األف وواحد اإلى �شبعين األف طن.

     - 302 وحدة ح�شابية لكل طن يزيد على �شبعين األف طن.

3- بالن�شبة للدعاوى النا�شئة عن الوفاة اأو الإ�شابات الج�شدية التي تلحق بركاب ال�شفينة، 
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فاإن حد م�شئولية مالك تلك ال�شفينة هو 175000 وحدة ح�شابية م�شروبًا بعدد الركاب 

المرخ�ض حملهم على متن ال�شفينة.

يقــع باطــاًل كل اتفــاق يتم قبل وقــوع الحادث الذي ن�شــاأ عنه الدين ويكــون مو�شوعه تحديد  ب- 

م�شئولية مالك ال�شفينة باأقل مما هو من�شو�ض عليه في الفقرات ال�شابقة.

تح�شب الحمولة الكلية لل�شفينة وفقًا للقوانين والقرارات الخا�شة بذلك. ج- 

مادة�)195(

الوفاء�بديون�املالك�قبل�الدائنني�يف�احلادث

اإذا ن�شاأ ملالك ال�شفينة عن اأحد احلوادث دين قبل اأحد الدائنني يف هذا احلادث، فال ي�شري 

حتديد امل�شئولية اإل بالن�شبة اإىل املبلغ الباقي بعد اإجراء املقا�شة بني الدينني.

واإذا اأوفى مالك ال�شفينة قبل توزيع املبالغ املخ�ش�شة للتعوي�شات باأحد الديون التي يجرى 

التوزيع بينها جاز له احللول حمل الدائن يف التوزيع بقدر املبلغ الذي اأوفاه.

املبالغ  من  بجزء  تعينها  ملدة  حتتفظ  اأن  ال�شفينة  مالك  طلب  على  بناء  للمحكمة  ويجوز 

املخ�ش�شة للتعوي�شات للوفاء بدين يثبت مالك ال�شفينة اأنه قد يلتزم بالوفاء به.

مادة�)196(

توزيع�التعوي�ض

اإذا مل يكف مبلغ التعوي�ض املخ�ش�ض لالأ�شرار البدنية للوفاء بها كاملة، ا�شرتك الباقي من 

هذه الأ�شرار مع ديون الأ�شرار الأخرى غري البدنية يف املبالغ املخ�ش�شة للتعوي�ض عنها. ومع 

ذلك تكون لالأ�شرار املذكورة يف البند )1( من املادة )193( الأولوية على غريها من الأ�شرار 

املذكورة يف هذه املادة.

ويجرى التوزيع يف كل جمموعة من املجموعات الواردة يف املواد ال�شابقة بن�شبة كل دين غري 

متنازع فيه.

مادة�)197(

امل�صئولية�عن�اخلطاأ�امل�صرتك

عند ا�شرتاك خطاأ �شفينة اأو اأكرث يف حدوث وفاة اأو اأ�شراٍر بدنية تكون م�شئولية مالك هذه 

ال�شفن ت�شامنية.
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مادة�)198(

تعوي�ض�الأ�صرار�النا�صئة�عن�حادث�واحد

تعد املبالغ املخ�ش�شة للتعوي�شات عن الأ�شرار البدنية والأ�شرار املادية النا�شئة عن حادث 

النظر عن  بغ�ض  امل�شتحقة عن هذا احلادث  التعوي�شات  لأداء  م�شتقلة تخ�ش�ض  واحد وحدة 

الديون النا�شئة اأو التي قد تن�شاأ عن حادث اآخر. 

 ول يجوز للدائن اتخاذ اأي اإجراء على اأموال مالك ال�شفينة اإذا و�شع حتت ت�شرف الدائن 

بالفعل املبالغ املخ�ش�شة للتعوي�ض اأو اإذا قدم �شمانًا تقبله املحكمة.

مادة�)199(

تقادم�دعوى�امل�صئولية

تنق�شي دعوى الم�شــئولية على مالك ال�شــفينة بم�شي �شــنتين من تاريخ وقوع الفعل المن�شئ  اأ- 

للم�شئولية.

ينقطع �شريان المدة المن�شو�ض عليها في الفقرة ال�شابقة بالإخطار بكتاب م�شجل م�شحوب  ب- 

بعلــم الو�شول اأو بت�شــليم الم�شــتندات المتعلقة بالمطالبــة اأو بندب خبيــر لتقدير الأ�شرار، 

وذلك بالإ�شافة اإلى الأ�شباب الأخرى المقررة في القانون المدني.

الباب�الثالث

املوانئ�البحرية

مادة�)200(

المتثال�للمدونة�الدولية�لأمن�ال�صفن�واملرافق�املينائية

تلتزم جميع المرافق المينائية في المملكة التي ت�شــتقبل �شــفنًا تقوم برحالت دولية بتطبيق  اأ- 

متطلبات المدونة الدولية لأمن ال�شفن والمرافق المينائية.

تتولى ال�شلطة المخت�شة مهمة الإ�شراف والتاأكد من تطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمن  ب- 

ال�شــفن والمرافــق المينائيــة، ويحق لالإدارة فر�ــض قيود وتنظيم الدخول اإلــى الأماكن التي 

ت�شكل جزًءا من مرافق الميناء.

علــى جميــع ال�شــفن البحرينية التي تبلــغ حمولتها الإجمالية خم�شــمائة طن فاأكثر وال�شــفن  ج- 

التي تقوم برحالت دولية، وال�شفن الأجنبية التي ترغب في الر�شو في هذه المرافق المتثال 

لمتطلبات المدونة الدولية لأمن ال�شفن والمرافق المينائية.
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مادة�)201(

المتثال�لل�صالمة�وحماية�البيئة

تقوم الإدارة باإجراء م�شــح ودرا�شــات دورية ل�شمان امتثال كافة ال�شفن في المملكة ب�شورة  اأ- 

تامة لمتطلبات ال�شالمة الدولية.

يجــري الم�شــح والتفتي�ــض من قبل موظفــي الإدارة على ال�شــفن من خالل رقابــة دولة العلم  ب- 

ورقابة دولة الميناء على اأن يكون التفتي�ض في حدود اخت�شا�ض الإدارة.

يجوز منع ال�شــفن من مغادرة المملكة اأو من ا�شــتمرار العمل في المملكة اإذا ما راأت الإدارة  ج- 

اأن ال�شــماح لل�شــفينة بموا�شلة الإبحار اأو ال�شماح با�شتمرار ت�شغيل ال�شفينة قد ي�شكل خطرًا 

على ال�شالمة وحماية البيئة.

مادة�)202(

مرافق�ا�صتقبال�خملفات�ال�صفن

زة اأو اإعداد الرتتيبات  تلتزم املوانئ والأر�شفة البحرية اخلا�شة بتوفري مرافق ا�شتقبال جمهَّ

الالزمة ل�شتقبال جميع املخلفات والنفايات الناجتة عن ت�شغيل ال�شفينة وعمليات �شحن وتفريغ 

اأحكام  عليه  تن�ض  ملا  وفقًا  وذلك  ال�شارة،  وال�شوائل  الزيتية  واخلالئط  الزيوت  مثل  الب�شائع 

التفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها.

مادة�)203(

وكيل�ال�صفينة

وكيل  باإجناز معامالتها عرب  تقوم  اأن  اململكة  تق�شد موانئ  اأجنبية  �شفينة  يتعني على كل 

حملي مرخ�ض له بذلك وفقًا لالإجراءات املقررة من قبل الإدارة، ول ي�شمح لهذه ال�شفن التي ل 

يكون لديها وكيل حملي بالدخول اإل يف حالة الطوارئ.

ويجوز ملالكي ال�شفن البحرينية التي يكون مقر ال�شركة التابعة لها تلك ال�شفن يف اململكة 

الالزمة من  الت�شاريح  على  �شريطة احل�شول  ب�شفنهم  املعامالت اخلا�شة  باإجناز  يقوموا  اأن 

الإدارة.

مادة�)204(

تقدمي�املعلومات

يجب على كل مخت�ض على علم ببيانات اأو تقع تحت �شيطرته اأو عهدته وثائق تطلبها الإدارة  اأ- 

اأن يبادر اإلى تقديمها خالل المدة التي تحددها. 
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يعاقــب كل مــن امتنــع عــن تقديم الوثائــق والبيانــات التي طلبتهــا منه الإدارة خــالل المدة  ب- 

المحــددة لــه اأو تعمــد تقديــم بيانات كاذبة مع علمه بهــا بالغرامة التي ل تقــل عن ثالثمائة 

دينار ول تجاوز األف دينار، دون الإخالل بحق الإدارة في وقف اأو �شحب الترخي�ض ال�شادر 

له، اإن وجد.

يعاقب المالك اأو وكيله اأو ربان ال�شــفينة القادمة اأو المغادرة للميناء اأو الموجودة فيه اأو في  ج- 

م�شــارات الدخــول اإليه اإذا قــدم بيانًا خاطئًا اأو اأعطى بيانات كاذبة فيما يتعلق بال�شــفينة اأو 

حمولتهــا اإلــى الإدارة اأو اأي وكالة اأو اإدارة ذات �شلة، بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول 

تجــاوز ثالثــة اآلف دينــار، بالإ�شافــة اإلى دفع تعوي�ض عــن اأي فقدان اأو �شــرر نتج عن هذه 

البيانات غير ال�شحيحة.

مادة�)205(

حق�التفتي�ض

لالإدارة في اإطار الم�شلحة العامة تفتي�ض الأماكن والم�شاريع المينائية المرخ�شة.   اأ- 

يعاقب من يمنع القيام بهذا التفتي�ــض اأو يعرقله بالغرامة التي ل تقل عن ثالثمائة دينار ول  ب- 

تجاوز األف دينار، دون الإخالل بحق الإدارة في وقف اأو �شحب الترخي�ض ال�شادر له.

مادة�)206(

اإدارة�وت�صغيل�املوانئ

يحظــر علــى المرخ�ــض لــه بتوفير خدمــات ومن�شــاآت الموانــئ مخالفــة �شــروط واإجراءات  اأ- 

الترخي�ض، ويجوز لالإدارة حال المخالفة وقف اأو �شحب الترخي�ض.

يعاقــب اأي �شــخ�ض يقــوم بتاأ�شي�ــض اأو تركيــب اأو �شيانــة اأو توريــد اأو ت�شــغيل اأيــة خدمات اأو  ب- 

ت�شهيالت بحرية بالميناء بدون ترخي�ض بالحب�ض مدة ل تزيد على ثالث �شنوات وبالغرامة 

التي ل تقل عن األف دينار ول تجاوز ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

مادة�)207(

املرور�الربيء�لل�صفن

تلتــزم ال�شــفن الأجنبيــة التي تمار�ــض حق المرور البريء فــي مياه المملكة فــي طريقها اإلى  اأ- 

موانئ اأخرى اأن تقدم اأوراق هويتها والمعلومات المطلوبة من قبل برج المراقبة اأو الجهات 

المخت�شة، بالإ�شافة اإلى كافة التعليمات المالحية ال�شادرة من الإدارة اأثناء ممار�شــة حق 

المرور البريء.
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على الغوا�شات والمركبات الغاط�شة الأخرى اأن تبحر طافية ورافعة لعلمها عند مرورها في  ب- 

البحر الإقليمي لمملكة البحرين.

ل ي�شــمح لل�شــفن التجاريــة التــي تحمــل النفايات النوويــة بزيــارة اأي من موانــئ المملكة اأو  ج- 

بالمرور في مياهها الإقليمية.

ل يجــوز لل�شــفن التجاريــة التي تعمل بالقــوة النووية اأو تحمل مواد نوويــة اأو خطرة اأو موؤذية  د- 

المرور في المياه الإقليمية للمملكة اإل بت�شريح م�شبق من الإدارة، ووفقًا لل�شوابط وال�شروط 

التي يحددها الت�شريح بما ي�شمن اأمن و�شالمة المالحة بالمملكة.

يجوز اعترا�ض ال�شفن التي تمتنع عن تقديم الت�شريح المن�شو�ض عليه في الفقرة ال�شابقة  هـ- 

من هذه المادة وتوقيفها اإلى حين ا�شتكمال الإجراءات القانونية الالزمة.

يعاقــب رّبــان اأو مالــك ال�شــفينة التــي تخالف اأحكام هــذه المــادة بالغرامة التــي ل تقل عن  و- 

خم�شــين األــف دينــار ول تجاوز مائة األف دينــار، وذلك دون الإخالل بحــق الإدارة في حجز 

ال�شفينة والرجوع على مالكها بالتعوي�شات عن الأ�شرار التي ترتبت عن هذه المخالفة. 

مادة�)208(

ت�صريح�دخول�اأو�مغادرة�ال�صفينة�للمملكة

يحظــر علــى اأية �شــفينة دخول اأو مغــادرة موانئ المملكــة بدون ت�شريح �شــادر عن الإدارة،  اأ- 

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شروط واإجراءات اإ�شدار هذا الت�شريح. 

لــالإدارة فــي حالة حــدوث اأ�شــرار بالممتلــكات اأو البيئــة، المطالبــة بال�شمــان اأو التعوي�ض  ب- 

اأو التاأميــن الكافــي ال�شادر مــن قبل نادي الحمايــة والتعوي�ض الدولي قبــل اإ�شدار ت�شريح 

مغادرة اأو دخول الميناء.

يلغى قرار مغادرة الميناء اإذا اأمرت المحكمة اأو قررت الإدارة اإيقاف ال�شفينة لأ�شباب تتعلق  ج- 

بال�شالمة اأو الأمن اأو البيئة البحرية.

يعاقــب كل مــن يخالــف اأحــكام هذه المــادة بالغرامة التــي ل تقل عن ع�شــرة اآلف دينار ول  د- 

تجاوز مائة األف دينار، مع عدم الإخالل بحق الإدارة في اإيقاف ال�شفينة.

مادة�)209(

مدة��صريان�ت�صريح�مغادرة�امليناء

يجب على ربان ال�شفينة مغادرة امليناء خالل ثمان واأربعني �شاعة من اإ�شدار ت�شريح مغادرة 

امليناء واإل اأ�شبح الت�شريح ملغيًا، وعلى الربان ا�شت�شدار ت�شريح مغادرة جديد بعد بيان �شبب 

عدم الإبحار بناء على الت�شريح ال�شابق.
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مادة�)210(

اندلع�حريق�على�منت��صفينة

فــي حالــة انــدلع حريق علــى متن �شــفينة اأثناء وجودهــا في المملكــة، يلتزم ربان ال�شــفينة  اأ- 

باإبالغ الإدارة على الفور من خالل برج المراقبة والجهات المعنية الأخرى.

على الإدارة والجهات المعنية الأخرى ورئي�ــض خدمات الإطفاء داخل منطقة الميناء تقديم  ب- 

الم�شــاعدة والتوجيهــات الالزمــة، ولالإدارة حق التوجيه بنقل ال�شــفينة اأو اأية �شــفينة اأخرى 

مجاورة لها اإلى مكان اآخر اأكثر اأمنًا.

يلتزم ربان ال�شــفينة بالتوجيهات الم�شــار اإليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، وفي حالة  ج- 

عدم التزامه بذلك، يحق لالإدارة اتخاذ الإجراءات الالزمة.

يلتــزم مالــك ال�شــفينة اأو وكيلــه اأو ربــان ال�شــفينة بدفــع اأية م�شروفــات تترتب علــى عملية  د- 

مكافحة الحريق.

مادة�)211(

ال�صفن�امل�صببة�للتلوث

تلتزم كل من الجهات الم�شــغلة للموانئ اأن تكون لديها خطة طوارئ لمكافحة حالت التلوث  اأ- 

معتمدة من الجهة المعنية بالبيئة، يتم تنفيذها ح�شــب المقت�شيات الخا�شة بطبيعة ونطاق 

التلوث بالتعاون مع الجهة المعنية بالبيئة بالإ�شافة اإلى المرخ�شين الآخرين لل�شيطرة على 

اآثار الحادث واحتوائها.

تجري الإدارة تحقيقا لمعرفة الأ�شــباب والمالب�شــات التي اأدت اإلى وقوع ذلك الحادث، بما  ب- 

في ذلك ت�شرف ربان ال�شفينة وطاقمها. 

يتــم اإيقــاف ال�شــفينة مــن قبــل الإدارة اإلى اأن يتم ا�شــتالم �شمــان مالي من نــادي الحماية  ج- 

والتعوي�ــض الدولــي لدفــع كافــة تعوي�شــات الأ�شــرار الناتجة بما فــي ذلك تكاليــف مكافحة 

التلوث وال�شيطرة عليه واحتوائه.

تقــوم الجهــة المعنية بالبيئة بتقديــر الأ�شرار البيئية والتعوي�شــات المترتبة عليها ويت�شمن  د- 

ذلك تكاليف ال�شيطرة على التلوث واحتوائه.

مادة�)212(

ال�صعود�اإىل�منت�ال�صفينة

لموظفي الإدارة والموظفين والأ�شــخا�ض ذوي الخبرة الفنية الذين ي�شدر ب�شاأنهم ت�شريح  اأ- 

مــن الإدارة ال�شعــود اإلــى متن ال�شــفينة الرا�شــية فــي المملكة لممار�شــة المهــام الممنوحة 
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لهــم بمقت�شــى اأحكام هذا القانــون، وذلك على النحو الذي تحــدده الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون.

لربــان ال�شــفينة منــع اأي �شــخ�ض من ال�شعــود على متن ال�شــفينة اإذا لم يبــرز هوية تحديد  ب- 

�شفته الر�شمية.

يعاقــب ربــان ال�شــفينة بالغرامــة التي ل تقل عن األف دينــار ول تجاوز ثالثــة اآلف دينار اإذا  ج- 

رف�ض ال�شماح بدون عذر قانوني لأي من المذكورين في الفقرة )اأ( من هذه المادة بال�شعود 

على متن ال�شفينة، ويتم حجز ال�شفينة حتى يتم تاأمين دخول الم�شئولين المخت�شين.

مادة�)213(

اإزالة�عوائق�املالحة�والتعوي�ض�عنها

لالإدارة بعد موافقة الوزير احلق يف اإزالة اأي عوائق تواجه املالحة اأو الأن�شطة يف امليناء، 

دون الإخالل بحق امل�شرور يف التعوي�ض اإن كان له مقت�ض. 

مادة�)214(

�صالمة�احلاويات

ل يجــوز ا�شــتخدام حاويــات لنقل الب�شائع على اأي �شــفينة فــي موانئ المملكــة اإل اإذا كانت  اأ- 

حا�شلــة علــى �شــهادة اعتمــاد �شــالمة حاويــات وفقــًا للموا�شفــات الدوليــة المعتمــدة وفقــًا 

لالتفاقية الدولية ل�شالمة الحاويات لعام 1972 وتعديالتها.

ل ت�شري اأحكام الفقرة ال�شابقة على الحاويات الفارغة التي يجري نقلها لعمليات اإ�شالحها  ب- 

اأو التخل�ض منها.

مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية، تفر�ض غرامة اإدارية ل تقل عن خم�شمائة دينار ول  ج- 

تجاوز األف دينار على كل من يخالف اأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة.

مادة�)215(

امل�صح�البحري

فيما عدا الجهة المخت�شة بالم�شح البحري، ل يجوز لأي �شخ�ض اأو جهة اإجراء اأو الم�شاعدة  اأ- 

فــي اإجــراء م�شــح بحري اأو مائي اأو اأي درا�شــة اأخرى لمياه وقاع البحــر �شمن حدود الميناء 

اأو القنــوات الموؤديــة اإليــه اإل بموافقة الإدارة وذلك بالتن�شــيق مع الجهة المخت�شة بالم�شــح 

البحري وقوة دفاع البحرين.

لــالإدارة تعييــن الحــدود التــي يجرى الحفــر فيها اأو الم�شــتويات التي ي�شل اإليهــا الحفر في  ب- 
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الميناء والقنوات الموؤدية اإليه، بالتن�شيق مع الجهات المعنية الأخرى.

يعاقــب مــن يخالف اأحكام الفقرتين ال�شــابقتين من هذه المادة بالحب�ــض مــدة ل تزيد على  ج- 

�شــتة اأ�شــهر وبالغرامــة التــي ل تقــل عن األف دينــار ول تجاوز خم�شــة اآلف دينــار اأو باإحدى 

هاتين العقوبتين.

مادة�)216(

قيود�خا�صة

يحظر القيام باأي من العمليات التالية دون ت�شريح من الإدارة: اأ- 

1- ت�شييد اأو تغيير اأو تح�شين اأي عمل في اأي جزء من مجرى المياه اأو �شاطئ البحر �شمن 

حدود الميناء اأو القنوات الموؤدية اإليه.

2- تر�شيب اأو اإزالة اأية مادة اأو �شيء في اأي جزء من مجرى المياه اأو �شاطئ البحر �شمن 

حدود الميناء.

وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون اأحكام و�شوابط و�شروط منح هذا الت�شريح.

يعاقب من يخالف اأحكام الفقرة ال�شــابقة بالحب�ــض مدة ل تزيد على �شــتة اأ�شــهر وبالغرامة  ب- 

التي ل تقل عن األف دينار ول تجاوز خم�شة اآلف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

مع عدم الإخالل بالعقوبة المقررة بالفقرة )ب( من هذه المادة، يتعين على المخالف اإزالة  ج- 

اأ�شباب المخالفة خالل المدة التي تحددها الإدارة واإل قامت باإزالة المخالفة على نفقته.

الباب�الرابع

النقل�والتجارة�البحرية

الف�صل�الأول

عقد�النقل�البحري

مادة�)217(

نطاق��صريان�اأحكام�هذا�الف�صل

مالكًا  الناقل  اأكان  �شواء  البحري  النقل  عقد  على  غريها  دون  الف�شل  هذا  اأحكام  ت�شري 

لل�شفينة اأم م�شغاًل اأم م�شتاأجرًا لها.

اأوًل:�نقل�الب�صائع

مادة�)218(

تعريف�العقد�واإثباته

عقــد النقــل البحري للب�شائع، عقد يلتــزم بموجبه الناقل بنقل الب�شائع بحرًا من ميناء اإلى  اأ- 

اآخر مقابل اأجر.

ل يثبت عقد النقل البحري اإل بالكتابة. ب- 
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مادة�)219(

�صند�ال�صحن

ويتعهد  لها،  �شحنه  اأو  للب�شائع  الناقل  وتلقي  النقل  عقد  انعقاد  تثبت  وثيقة  ال�شحن  �شند 

ن�ض  وجود  عن  التعهد  هذا  وين�شاأ  الوثيقة،  ا�شرتداد  مقابل  الب�شائع  بت�شليم  مبوجبها  الناقل 

يق�شي بت�شليم الب�شائع لأي �شخ�ض م�شمى اأو حتت الإذن اأو حلامله.

مادة�)220(

اإ�صدار��صند�ال�صحن

ي�شدر الناقل بناء على طلب ال�شاحن عند ت�شلم الب�شائع اأو تحميلها على متن ال�شفينة �شند  اأ- 

�شحن. 

وللناقل اأن ي�شــلم ال�شــاحن اإي�شاًل بت�شلم الب�شائع قبل �شحنها، وي�شتبدل �شند ال�شحن بهذا  ب- 

الإي�شال بناء على طلب ال�شاحن بعد و�شع الب�شائع في ال�شفينة.

ولل�شــاحن اأن يطلب من الناقل اأو ممن ينوب عنه و�شع بيان على �شــند ال�شــحن يفيد ح�شول  ج- 

ال�شحن فعاًل على �شفينة اأو �شفن معينة مع بيان تاريخ ال�شحن.

ويجــب اأن يكون �شــند ال�شــحن موؤرخــًا وموقعًا من الناقــل اأو من ينوب عنه، وتعامل �شــندات  د- 

ال�شحن الموقعة من قبل ربان ال�شفينة التي تنقل الب�شائع على اأنها موقعة نيابة عن الناقل.

مادة�)221(

بيانات��صند�ال�صحن

يجب اأن يت�شمن �شند ال�شحن البيانات الآتية:

ا�شم كل من الناقل وال�شاحن والمر�شل اإليه اإن وجد وعنوان كل منهم.  -1

�شفــات الب�شاعــة كمــا دونهــا ال�شــاحن، وعلــى الأخ�ــض طبيعتهــا وعــدد الطــرود ووزنها اأو   -2

حجمهــا اأو العالمــات المميزة المو�شوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية 

المو�شوعة فيها.

ا�شم ال�شفينة وحمولتها وجن�شيتها وا�شم الربان.  -3

ميناء ال�شحن وميناء التفريغ.  -4

اأجرة النقل اإذا كانت م�شتحقة بكاملها عند الو�شول اأو الباقي منها.  -5

مكان اإ�شدار ال�شند وتاريخ اإ�شداره وعدد الن�شخ التي حررت منه.  -6

ح�شول النقل على �شطح ال�شفينة اإذا كان يجري بهذه الكيفية.  -7
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تاريــخ اأو بيــان المــدة المحددة لت�شــليم الب�شائع في مينــاء التفريغ اإذا ما تــم التفاق عليها   -8

�شراحة بين الطرفين.

مكان ا�شتالم وت�شلم الب�شائع للناقل في حالة �شند ال�شحن متعدد الو�شائط.  -9

10- حدود الم�شئولية الإ�شافية المتفق عليها.

مادة�)222(

عدد�ن�صخ��صند�ال�صحن

يحرر �شــند ال�شــحن من ن�شختين اأ�شليتين ت�شــلم اإحداهما اإلى ال�شاحن وتبقى الأخرى لدى  اأ- 

الناقل ويذكر فيها اأنها غير قابلة للتداول. 

يوقــع ال�شــاحن اأو مــن ينوب عنه الن�شــخة الأ�شلية المحفوظــة لدى الناقل، ويوقــع الناقل اأو  ب- 

من ينوب عنه الن�شــخة الم�شــلمة لل�شــاحن، ويكون التوقيع بالكتابة اأو باأي و�شيلة اأخرى تقوم 

مقامهــا وفقــًا لما تحــدده الالئحــة التنفيذية لهــذا القانون، وتعطــي هذه الن�شــخة لحاملها 

ال�شرعي الحق في ت�شلم الب�شائع والت�شرف فيها.

يجوز اأن تحرر من �شــند ال�شــحن بناء على طلب ال�شــاحن عدة ن�شخ، وتكون كل ن�شخة موقعة  ج- 

ويذكــر فيهــا عــدد الن�شــخ التي حررت وتقوم كل ن�شــخة مقــام الأخرى، ويترتب على ت�شــليم 

الب�شائع بمقت�شى اإحداها اعتبار الن�شخ الأخرى ملغاة بالن�شبة اإلى الناقل.

مادة�)223(

تداول��صند�ال�صحن

يحرر �شــند ال�شــحن با�شــم �شــخ�ض معيــن اأو لأمــره اأو لحاملــه، وتخ�شع عملية تداول �شــند  اأ- 

ال�شحن لالأحكام الآتية:

1- يكون التنازل عن �شند ال�شحن ال�شمي باتباع القواعد المقررة ب�شاأن حوالة الحق.

2- يكون �شند ال�شحن لأمر اأو على بيا�ض قابال للتداول بالتظهير ويعتبر مجرد توقيع حامله 

قانون  اأحكام  التظهير  وت�شري على هذا  للملكية،  ناقل  تظهير  بمثابة  ال�شند  على ظهر 

التجارة ويتم تداول �شند ال�شحن المحرر لحامله بالمناولة. 

3- يجوز الن�ض في �شند ال�شحن على حظر حوالته اأو تداوله.

يعتبر حاماًل �شرعيًا ل�شند ال�شحن ال�شخ�ض المبين ا�شمه فيه اأو المحال اإليه اإن كان ال�شند  ب- 

ا�شــميًا، وحاملــه اإن كان ال�شــند لحامله اأو مظهرًا على بيا�ض، والمظهــر اإليه الأخير اإن كان 

ال�شند لأمر وذكر ا�شم المظهر اإليه.
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مادة�)224(

التحفظات�الواردة�يف��صند�ال�صحن

يقــدم ال�شــاحن كتابــًة البيانــات المتعلقــة بالب�شائــع عند ت�شــليمها اإلــى الناقــل، وتقيد هذه  اأ- 

البيانــات فــي �شــند ال�شــحن، وللناقل اأو مــن ينوب عنه اإبــداء تحفظاته على قيــد اأية بيانات 

تتعلق بالو�شف اأو العالمات اأو عدد الطرود اأو القطع اأو وزن الب�شائع وكميتها اإذا كانت لديه 

دوافــع جدية لل�شــك في �شحتها اأو لم يكن لديه الو�شــائل العاديــة للتحقق من تلك البيانات، 

وتذكر اأ�شباب التحفظ في �شند ال�شحن.

اإذا لم يقم الناقل اأو من ينوب عنه بتدوين اأي تحفظ في �شند ال�شحن ب�شاأن الحالة الظاهرة  ب- 

للب�شائع، تعتبر الب�شائع في و�شع وحالة جيدين.

يعــد �شــند ال�شــحن الــذي ل يحدد اأجــرة النقل اأو ي�شــير بطريقة اأخــرى اإلــى اأن اأجرة النقل  ج- 

م�شــتحقة الدفــع من قبل المر�شــل اإليــه كما هو وارد في البند )5( مــن المادة )221(، اأو ل 

يحدد غرامة التاأخير المتكبدة في ميناء ال�شــحن والم�شــتحق دفعها من قبل المر�شــل اإليه، 

دلياًل كافيًا على عدم تحقق اأجرة نقل اأو غرامة تاأخير عليه، وعلى اأي حال، ل يقبل اأي دليل 

مــن قبل الناقل يفيد العك�ــض اإذا كان �شــند ال�شــحن قــد تم تحويله اإلى طــرف ثالث، بما في 

ذلك المر�شــل اإليه والذي ت�شرف بح�شــن نية اعتمادًا على خلو �شــند ال�شــحن من مثل تلك 

الإ�شارة.

مادة�)225(

حجية��صند�ال�صحن

مــع مراعــاة حكــم الفقرة )اأ( من المادة )224( من هذا القانون، يعد �شــند ال�شــحن دلياًل  اأ- 

على ت�شــلم الناقل الب�شائع من ال�شــاحن بالحالة المبينة فيه. ويعد �شــند ال�شــحن حجة في 

اإثبات البيانات التي ي�شتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل وال�شاحن وبالن�شبة للغير.

يجوز في العالقة بين الناقل وال�شــاحن اإثبات خالف الدليل الم�شــتخل�ض من �شــند ال�شحن  ب- 

وخــالف مــا ورد به من بيانات، ول يجوز في مواجهة الغير ح�شــن النية اإثبات خالف الدليل 

الم�شتخل�ض من ال�شند اأو خالف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.

في تطبيق اأحكام هذه المادة يعتبر المر�شل اإليه الذي �شدر ال�شند با�شمه اأو لأمره من الغير  ج- 

مالم يكن هو ال�شاحن نف�شه.  

مادة�)226(

حقوق�والتزامات�اأطراف��صند�ال�صحن

تحدد العالقة بين الناقل وال�شاحن فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما وفقًا ل�شند ال�شحن. اأ- 
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ل يكــون المر�شــل اإليــه اأو ال�شــاحن م�شــئولين عــن غرامــات التاأخيــر واأجور ال�شــحن وجميع  ب- 

النفقات الأخرى عن عملية ال�شــحن التي تمت في ميناء ال�شــحن، ما لم ين�ض �شــند ال�شحن 

على خالف ذلك.

مادة�)227(

اإي�صال�اإثبات�ا�صتالم�الب�صائع�لل�صحن

يعد اإي�شال ال�شــحن الم�شــار اإليه في الفقرة )ب( من المادة )220( من هذا القانون دلياًل  اأ- 

علــى ت�شــلم الناقــل الب�شائــع من ال�شــاحن بالحالة المبينة فــي الإي�شال مالــم يثبت خالف 

ذلك.

ل تكون الوثائق ال�شادرة عن الناقل وفقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة قابلة للتداول. ب- 

يجوز للناقل بناء على طلب ال�شــاحن تدوين ا�شــم ال�شــفينة الناقلة وما يفيد �شــحن الب�شائع  ج- 

وتاريخ ال�شــحن على الإي�شال اأو م�شــتند اإثبات ا�شتالم الب�شائع، وعند تدوين تلك البيانات 

عليه ي�شكل ذلك الإي�شال اأو الم�شتند �شند ا�شتالم الب�شائع لل�شحن.

مادة�)228(

اأذون�ت�صليم�الب�صائع

يجــوز لكل من له حق في ت�شــلم الب�شائع بمقت�شى �شــند �شــحن اأن يطلب مــن الناقل اإ�شدار  اأ- 

اأذون ت�شليم تتعلق بكميات منها ب�شرط اأن ين�ض على ذلك في �شند ال�شحن.

ت�شدر اأذون الت�شليم با�شم �شخ�ض معين اأو لأمره اأو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن. ب- 

اإذا كان �شــند ال�شــحن قاباًل للتداول وجب اأن يذكر فيه الناقل بيانًا عن اأذون الت�شــليم التي  ج- 

اأ�شدرها والب�شائع المبينة بها، واإذا وزعت ال�شحنة باأكملها على اأذون ت�شليم متعددة وجب 

اأن ي�شترد الناقل �شند ال�شحن.

يعطي اإذن الت�شليم حامله ال�شرعي حق ت�شلم الب�شائع المبينة به. د- 

مادة�)229(

عالمات�الب�صائع�امل�صحونة

تبدو  بحيث  تو�شع  واأن  لتعيينها  كافية  الب�شائع  على  املو�شوعة  العالمات  تكون  اأن  يجب 

قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
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مادة�)230(

التزامات�الناقل

يلتزم الناقل قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها واأثنائها، ببذل العناية الواجبة من اأجل جعل  اأ- 

ال�شفينة �شالحة للمالحة، وكذلك تطقيم ال�شفينة وتزويدها بالمعدات والأدوات على النحو 

المالئم واإبقائها مطقمة ومزودة بالمعدات والأدوات على هذا النحو، وجعل عنابر ال�شفينة 

و�شائر اأجهزتها التي تنقل فيها الب�شائع مهياأة واآمنة لتلقي الب�شائع ونقلها والحفاظ عليها 

والإبقاء عليها كذلك طوال فترة الرحلة.

يلتــزم الناقــل بتحميــل الب�شائع في ال�شــفينة ومناولتها ور�شهــا والعناية بهــا وتفريغها على  ب- 

النحــو ال�شحيــح، وبمراعاة تدابير الحيطة والحذر في نقــل الب�شائع اإلى ميناء التفريغ من 

خالل الطريق المتفق عليه اأو المبا�شر جغرافيًا.

على الناقل اإذا توقفت ال�شــفينة عن موا�شلة ال�شــفر اأيًا كان �شــبب ذلك بذل العناية الالزمة  ج- 

لإعــداد �شــفينة اأخرى لنقــل الب�شائع اإلى الميناء المتفق عليه وتحمل الم�شروفات النا�شــئة 

عــن ذلــك اإل اإذا كان توقف ال�شــفينة راجعًا اإلى حــالت الإعفاء من الم�شــئولية المن�شو�ض 

عليها في المادة )236( من هذا القانون فتكون الم�شروفات في هذه الحالة على ال�شــاحن 

وي�شــتحق الناقــل الأجــرة المتفق عليها عــن الرحلة كاملــة اإذا و�شلت الب�شاعــة اإلى الميناء 

المتفق عليه.

مادة�)231(

حق�الربان�يف�تفريغ�الب�صائع�قبل�ال�صفر�اأو�اأثناء�الرحلة

اإذا وجد الربان في ال�شــفينة قبل ال�شــفر ب�شائع غير مذكورة في �شند ال�شحن اأو في اإي�شال  اأ- 

ت�شــلم الب�شائع اأو تبين له عدم �شحة البيانات المتعلقة بها، جاز له اإخراجها من ال�شــفينة 

في مكان ال�شــحن اأو اإبقاوؤها فيها ونقلها باأجرة المثل، وذلك دون الإخالل بما ي�شــتحق من 

تعوي�ض.

اإذا تبين وجود الب�شائع المذكورة في الفقرة ال�شــابقة اأثناء ال�شــفر، جاز للربان اإلقاوؤها في  ب- 

البحر، اإذا كان من �شاأنها اإحداث اأ�شرار لل�شفينة اأو للب�شائع الم�شحونة فيها.

مادة�)232(

ت�صليم�الب�صائع

يلتزم الناقل بت�شــليم الب�شائع عند و�شولها اإلى الحامل ال�شــرعي ل�شند ال�شحن اأو من ينوب  اأ- 

عنه في ت�شلمها.
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يعد ت�شليم �شند ال�شحن اإلى الناقل قرينة على ت�شليم الب�شائع اإلى �شاحب الحق في ت�شلمها  ب- 

ما لم يثبت غير ذلك.

اإذا لــم يح�شــر �شاحــب الحق في ت�شــلم الب�شائــع اأو ح�شر وامتنــع عن ت�شــلمها اأو تاأخر في  ج- 

ت�شــلمها اأو امتنع عن اأداء اأجرة النقل اأو غيرها من المبالغ النا�شــئة عن النقل، جاز للناقل 

تفريغهــا فــي المخــازن اأو فــي مــكان مالئــم ويتحمل �شاحــب الحق في ت�شــلمها اأيــة نفقات 

اأو مخاطــر تنجــم عن ذلــك، وللناقــل اأن يطلب من قا�شي الأمــور الم�شــتعجلة الإذن باإيداع 

الب�شائــع عنــد اأمين يعينــه القا�شي، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيــع الب�شائع كلها اأو بع�شها 

ل�شــتيفاء المبالــغ المذكورة، ويكون للناقــل امتياز على ثمن الب�شائع ل�شــتيفاء اأجرة النقل 

وغيرها من المبالغ التي ت�شتحق له ب�شبب النقل.

يجــوز لل�شــخ�ض المخول بالمطالبة بالتعوي�ض عن فقدان الب�شائــع اعتبار الب�شائع مفقودة  د- 

عندما ل يقوم الناقل بت�شــليمها خالل �شــتين يومًا اعتبارًا من انتهاء وقت الت�شــليم المحدد 

في الفقرة )ب( من المادة )235( من هذا القانون.

مادة�)233(

النطاق�الزمني�مل�صئولية�الناقل�عن�الب�صائع

ي�شــاأل الناقل عن الب�شائع المنقولة في حاويات اعتبارًا من الوقت الذي ت�شــلم فيه الب�شائع  اأ- 

وحتى وقت ت�شليمها.

ي�شــاأل الناقــل عــن الب�شائع غير المنقولة فــي حاويات اعتبارًا من وقــت تحميل الب�شائع في  ب- 

ال�شــفينة وحتى الوقت الذي يتم تفريغها منها، ومع ذلك يجوز التفاق على م�شــئولية الناقل 

عن هذه الب�شائع من تاريخ ا�شتالمها وحتى وقت التحميل وكذلك بعد تفريغها وحتى تاريخ 

ت�شليمها لل�شاحن اأو الُمر�شل اإليه.

ي�شــاأل الناقل عن اأي فقدان اأو تلف ي�شيب الب�شائع خالل فترة م�شــئوليته عنها، ما لم يكن  ج- 

الفقــد اأو التلــف نا�شــئًا عن اأ�شــباب ل يكون الناقل م�شــئوًل عنها وفًقا لالأحــكام المن�شو�ض 

عليها في هذا الف�شل. 

مادة�)234(

م�صئولية�الناقل

يقع باطاًل كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي ن�شاأ عنه ال�شرر ويكون مو�شوعه اأحد الأمور  اأ- 

الآتية:

1- اإعفاء الناقل من الم�شئولية عن هالك الب�شائع اأو تلفها.
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2- تعديل عبء الإثبات الذي ي�شعه القانون على عاتق الناقل.

3- تحديد م�شئولية الناقل باأقل مما هو من�شو�ض عليه في البنود المحددة بالفقرة )اأ( من 

المادة )242( من هذا القانون.

4- النزول للناقل عن الحقوق النا�شئة عن التاأمين على الب�شائع اأو اأي اتفاق اآخر مماثل.

للناقــل اأن ينــزل عــن كل اأو بع�ــض الحقــوق والإعفــاءات المقــررة لــه، كما يجوز لــه اأن يزيد  ب- 

م�شئوليته والتزاماته ب�شرط اأن يذكر ذلك في �شند ال�شحن.

يجــوز التفــاق علــى مــا يخالــف اأحــكام الفقــرة )اأ( مــن هــذه المــادة، اإذا كانــت الظروف  ج- 

ال�شــتثنائية التي يتم فيها النقل تبرر اإبرام هذا التفاق، ب�شــرط اأن ل يكون من �شاأنه اإعفاء 

الناقل من الم�شئولية عن خطئه اأو خطاأ تابعيه، واأن ل ي�شدر �شند �شحن، واأن يدون التفاق 

في اإي�شال غير قابل للتداول يبين ما يفيد ذلك.

كل خطاب �شمان اأو اتفاق ي�شمن بمقت�شاه ال�شــاحن تعوي�ض الناقل عن الأ�شرار التي تنتج  د- 

عن اإ�شدار �شــند �شــحن خــاٍل من اأي تحفظ على البيانات الواردة بــه، ل يحتج به قبل الغير 

الذي ل يعلم وقت ح�شوله على ال�شــند بعدم �شحة تلك البيانات، ويعتبر المر�شــل اإليه الذي 

�شدر ال�شند با�شمه اأو لأمره من الغير في حكم هذه المادة اإل اإذا كان هو ال�شاحن نف�شه. 

مادة�)235(

التاأخري�يف�ت�صليم�الب�صائع

ي�شاأل الناقل عن التاأخير في ت�شليم الب�شائع، اإل اإذا اأثبت اأن التاأخير يرجع اإلى �شبب اأجنبي  اأ- 

ل يد له فيه.

يعتبــر الناقــل قــد تاأخر في الت�شــليم، اإذا لم ي�شــلم الب�شائع في الميعاد المتفــق عليه، اأو في  ب- 

الميعاد الذي ي�شلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة، اإذا لم يوجد مثل هذا التفاق.

يتحمــل الناقل م�شــئولية الخ�شــائر القت�شاديــة التي تنجم عــن التاأخير في الت�شــليم نتيجة  ج- 

لخطاأ من جانبه، حتى واإن لم يحدث اأي فقدان اأو تلف فعلي للب�شائع، ما لم تنجم مثل هذه 

الخ�شــائر القت�شادية عن اأ�شــباب ل يكون الناقل م�شــئوًل عنها على النحو المن�شو�ض عليه 

في المادة )236( من هذا القانون.

ل يجــوز اأن يزيــد مبلــغ التعوي�ــض الــذي يحكــم به علــى الناقل في حالــة التاأخير في ت�شــليم  د- 

الب�شائــع اأو جــزء منها على الحد الأق�شى للتعوي�ض المن�شو�ض عليه في المادة )242( من 

هذا القانون.

ل ي�شــتحق اأي تعوي�شــات عــن ال�شــرر الناتج عن التاأخير في ت�شــليم الب�شائــع اإذا لم يخطر  هـ- 

طالب التعوي�ض الناقل بالتاأخير خالل �شتين يومًا من تاريخ الت�شليم.
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مادة�)236(

ال�صتثناءات�الواردة�على�م�صئولية�الناقل

ل يكون الناقل م�شــئوًل عن فقدان اأو تلف الب�شائع خالل فترة م�شــئوليته متى كان الفقد اأو  اأ- 

التلف ناجمًا عن اأي من الأ�شباب الآتية:

1- ال�شبب الأجنبي.

اأو اأي جهة ذات اخت�شا�ض  اأو اأمر من �شلطات الدولة  2- المنع من الإبحار بموجب حكم 

فيها.

3- اإنقاذ اأو محاولة اإنقاذ الأرواح اأو الممتلكات في البحر.

4- التعليمات ال�شادرة من ال�شاحن اأو مالك الب�شائع اأو وكالئهما.

5- العيوب الخفية اأو التلف اأو الهالك الذي ينتج عن الطبيعة الخا�شة للب�شاعة. 

6- عدم مالءمة التعبئة اأو عدم كفاية العالمات التو�شيحية اأو غمو�شها.

جهد  بذل  مع  ر  يتعذَّ كان  اإذا  الب�شائع،  عليها  المنقول  ال�شفينة  بدن  في  الخفي  7- العيب 

معتاد من جانب الناقل معرفة العيب الخفي في توقيت منا�شب لعملية ال�شحن ويقع عبء 

الإثبات على عاتق الناقل.

8- التدابير المعقولة لتفادي اأو محاولة تفادي الإ�شرار بالبيئة.

ل يعتبــر اإخــالًل بحكــم الفقرة )ب( مــن المادة )230( مــن هذا القانــون اأي انحراف عن  ب- 

الم�شار المحدد �شعيًا وراء اإنقاذ اأو محاولة اإنقاذ الأرواح اأو الممتلكات في البحر اأو اأي قدر 

معقول من النحراف عنه.

يقع على عاتق الناقل م�شــئولية الإثبات با�شــتثناء الأ�شــباب الواردة في الفقرة )اأ( من هذه  ج- 

المادة فيما عدا البند رقم )7( منها.

مادة�)237(

نقل�الب�صائع�اخلطرة

يلتــزم ال�شــاحن باإخطار الناقل اإذا كانت الب�شائع المراد نقلهــا خطرة اأو قابلة لاللتهاب اأو  اأ- 

النفجار، وي�شع بيانًا عليها للتحذير من خطورتها وكيفية الوقاية منها. وبخالف ذلك يجوز 

للناقل في اأي وقت اإخراجها من ال�شــفينة اأو اإتالفها اأو اإزالة خطورتها، وي�شــاأل ال�شاحن عن 

الأ�شرار والم�شروفات التي تن�شــاأ عن ذلك، ول ي�شــاأل الناقل عن ذلك اإذا اأثبت اأنه ما كان 

لير�شى ب�شحنها في ال�شفينة لو علم بطبيعتها.

اإذا كان الناقــل يعلــم بطبيعــة هــذه الب�شائــع واأذن بنقلهــا، فال يجوز له بعد ذلــك اإخراجها  ب- 

من ال�شــفينة اأو اإتالفها اأو اإزالة خطورتها اإل اإذا اأثبت اأن خطورتها �شارت تهدد ال�شــفينة اأو 

ال�شــحنة، وفي هذه الحالة ل يتحمل الناقل اأي م�شــئولية اإل ما تعلق بالخ�شــارات الم�شــتركة 

عند تحققها.
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مادة�)238(

نقل�احليوانات�احلية

ل ي�شاأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هالكها اأو ما يلحق بها من �شرر، اإذا كان  اأ- 

الهالك اأو ال�شرر نا�شئًا عن المخاطر الخا�شة بهذا النوع من النقل.

اإذا نفــذ الناقــل تعليمات ال�شــاحن في نقل هذه الحيوانات افتر�ــض اأن هالكها اأو ما اأ�شابها  ب- 

من �شرر ن�شاأ عن المخاطر الخا�شة بهذا النوع من النقل، حتى يثبت ال�شاحن وقوع خطاأ اأو 

اإهمال من الناقل اأو من نائبه اأو من اأحد تابعيه.

مادة�)239(

النقل�على��صطح�ال�صفينة

ل يجوز للناقل �شــحن الب�شائع على �شــطح ال�شــفينة اإل بناء على اتفاق كتابي مع ال�شاحن اأو  اأ- 

اإذا كان الناقل ملتزمًا بذلك بمقت�شى القانون المعمول به في ميناء ال�شــحن اأو اإذا اقت�شت 

طبيعة ال�شــحنة اأو جرى العرف في هذا الميناء على ال�شــحن بهذه الكيفية، ويجب في جميع 

الأحوال اأن يثبت في �شند ال�شحن اأن الب�شاعة م�شحونة على ال�شطح.

ل ي�شــاأل الناقــل عــن هــالك اأو تلف الب�شائع التي يذكر في �شــند ال�شــحن اأنهــا منقولة على  ب- 

�شــطح ال�شــفينة، اإذا اأثبت اأن الهالك اأو التلف نا�شــئ عن المخاطر الخا�شة بهذا النوع من 

النقل.

مادة�)240(

اخلطاأ�امل�صرتك

اإذا �شاهم خطاأ الناقل اأو اأحد تابعيه اأو وكالئه مع خطاأ الغري يف فقد اأو تلف اأو تاأخري يف 

ت�شليم الب�شائع تكون م�شئولية الناقل عن الفقد اأو التلف اأو التاأخري بقدر امل�شاهمة يف اخلطاأ، 

ويقع على الناقل عبء اإثبات مقدار م�شاهمة خطاأ الغري يف الفقد اأو التلف اأو التاأخري.

مادة�)241(

تقدير�التعوي�ض

يتم احت�شــاب التعوي�ض عن هالك الب�شائع على اأ�شا�ــض قيمتها الفعلية وقت ال�شــحن ف�شاًل  اأ- 

عن كلفة التاأمين واأجور النقل.

يتم احت�شاب التعوي�ض عن التلف على اأ�شا�ض الختالف بين قيمة الب�شائع قبل التلف وبعده  ب- 

اأو على اأ�شا�ض نفقات الإ�شالح.
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يطرح من القيمة الفعلية الم�شــار اإليها في الفقرتين ال�شــابقتين من هذه المادة عند ت�شــوية  ج- 

التعوي�ض النفقات التي تم اإنقا�شها اأو تالفيها نتيجة للفقدان اأو التلف.

مادة�)242(

حدود�امل�صئولية

تكون م�شئولية الناقل اأيًا كان نوعها على النحو التالي: اأ- 

1- تحدد م�شئولية الناقل عن هالك الب�شائع اأو تلفها بما يعادل ثمان مائة وخم�شًا وثالثين 

كل  وحدة ح�شابية عن   2،5 يعادل  بما  اأو  �شحن،  وحدة  اأو  كل طرد  وحدة ح�شابية عن 

كيلوجرام من الوزن الإجمالي للب�شائع المفقودة اأو التالفة، اأي الحدين اأعلى.

اأجور  2- تحدد م�شئولية الناقل عن التاأخير في ت�شليم الب�شائع بما يعادل مرتين ون�شف 

النقل الم�شتحقة الدفع عن الب�شائع المتاأخرة، على األ يتجاوز هذا المبلغ مجموع اأجور 

النقل الم�شتحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري للب�شائع.

3- في جميع الأحوال ل يجوز اأن يتجاوز اإجمالي م�شئولية الناقل عن البندين )1( و)2( من 

هذه الفقرة الحد الأق�شى المقرر بموجب البند )1( من هذه الفقرة عن الفقدان الكلي 

للب�شائع والتي ترتبت الم�شئولية عنها.

لغر�ــض احت�شــاب اأي مبلغ يكون اأعلى وفقًا للبند )1( مــن الفقرة )اأ( من هذه المادة تطبق  ب- 

القواعد التالية:

1- يعتد في تحديد عدد وحدات ال�شحن للب�شائع المنقولة في حاوية اأو من�شة نقل اأو اأي 

وثيقة  اأية  اأو  ال�شحن  �شند  ورد في  بما  الطرود  اأو  الب�شائع  لتجميع  نقل م�شابهة  و�شيلة 

ا�شتالم اأخرى، فاإذا خال ال�شند اأو الوثيقة من تحديد عدد وحدات ال�شحن تعتبر الب�شائع 

الم�شحونة في و�شيلة النقل تلك وحدة �شحن واحدة.

2- في الحالت التي تكون فيها و�شيلة النقل )كالحاوية( نف�شها مفقودة اأو تالفة، تعد و�شيلة 

النقل، اإذا لم تكن مملوكة اأو مقدمة ب�شورة اأخرى من قبل الناقل وحدة �شحن م�شتقلة.

يجوز للناقل وال�شــاحن التفاق على تحديد الم�شــئولية بينهما بما يجاوز الحدود الواردة في  ج- 

الفقرة )اأ( من هذه المادة بمقت�شى اتفاق بينهما.

مادة�)243(

نطاق��صريان�حدود�امل�صئولية

تطبق حدود الم�شئولية المن�شو�ض عليها في المادة ال�شابقة على اأية دعوى تقام على الناقل  اأ- 
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عن فقدان اأو تلف الب�شائع اأو التاأخير في الت�شليم اأيًا كان نوع الم�شئولية.

اإذا اأقيمــت دعــوى الم�شــئولية عــن فقدان اأو تلف الب�شائــع اأو التاأخير في الت�شــليم على اأحد  ب- 

تابعــي الناقــل اأو وكيلــه جــاز لهذا التابــع اأو الوكيل التم�شــك باأحكام الإعفاء من الم�شــئولية 

وتحديدها، ب�شرط اأن يثبت اأن الخطاأ الذي ارتكبه وقع حال تاأدية وظيفته اأو ب�شببها.

ل يجــوز اأن يزيــد مبلــغ التعوي�ــض الــذي يحكــم به علــى الناقل وتابعيــه على الحــد الأق�شى  ج- 

المن�شو�ض عليه في المادة ال�شابقة.

مادة�)244(

عدم�جواز�التم�صك�بتحديد�امل�صئولية

ل يجــوز للناقــل اأو تابعيه التم�شــك بتحديد م�شــئوليته عن هالك الب�شائــع اأو تلفها اأو تاأخير  اأ- 

ت�شليمها، اإذا ثبت اأن ال�شرر ن�شاأ عن فعل اأو امتناع �شدر منه اأو من نائبه، اأو من اأحد تابعيه 

بق�شد اإحداث ال�شرر، اأو بعدم اكتراث م�شحوب باإدراك اأن �شررًا يمكن اأن يحدث.

ويعد الناقل، اأو نائبه، اأو تابعه قا�شدًا اإحداث ال�شرر يف احلالتني الآتيتني:

1- اإذا اأ�شدر �شند ال�شحن خاليًا من تحفظات وجب ذكرها في ال�شند وذلك بق�شد الإ�شرار 

بالغير ح�شن النية.

2- اإذا �شحن الب�شائع على �شطح ال�شفينة بالمخالفة لتفاق �شريح يوجب �شحنها في عنابر 

ال�شفينة.

ل يجوز للناقل التم�شك في مواجهة ال�شاحن بتحديد الم�شئولية، اإذا قدم ال�شاحن بيانًا قبل  ب- 

ال�شــحن عــن طبيعة الب�شاعة وقيمتها وما يعلقه من اأهمية فــي المحافظة عليها، وذكر هذا 

البيان المذكور في �شــند ال�شــحن، ويعد البيان المذكور قرينة على �شحة القيمة التي عينها 

ال�شاحن للب�شائع اإلى اأن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.

مادة�)245(

م�صئولية�الناقل�والناقل�الفعلي

يجــوز اأن يعهــد الناقــل اإلــى ناقل فعلي بتنفيذ عمليــة النقل، اأو تنفيذ جــزء منها، مالم يتفق  اأ- 

على غير ذلك �شراحة، ويظل الناقل )الناقل المتعاقد( الذي اأبرم عقد النقل مع ال�شــاحن 

م�شئوًل قبله عن جميع الأ�شرار التي تحدث اأثناء تنفيذ عقد النقل، ول ي�شاأل الناقل الفعلي 

قبل ال�شــاحن اإل عن الأ�شرار التي تحدث اأثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل، ويكون 

م�شئوًل عن هذه الأ�شرار قبل ال�شاحن بالت�شامن مع الناقل المتعاقد.

لــكل مــن الناقــل والناقــل الفعلــي التم�شــك بتحديــد الم�شــئولية المن�شو�ــض عليهــا في هذا  ب- 
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القانــون، ول يجــوز اأن يزيــد اإجمالي مــا يح�شل عليه طالــب التعوي�ض من الناقــل المتعاقد 

والناقل الفعلي وتابعيهما ووكالئهما على الحد الأق�شى المن�شو�ض عليه في هذا الف�شل.

مادة�)246(

التزامات�ال�صاحن�وم�صئوليته�قبل��صحن�الب�صائع

يلتزم ال�شاحن قبل �شحن الب�شائع بالآتي: اأ- 

اأو  1- اأن يقدم للناقل كتابة البيانات المتعلقة بالب�شائع واأو�شافها من حيث عدد الطرود 

القطع ووزن الب�شائع وكميتها في وقت ال�شحن.

2- تعبئة الب�شائع على النحو المالئم الذي يتفق مع طبيعتها.

اتفاق  يوجد  لم  فاإذا  عليهما،  المتفق  والزمان  المكان  في  الناقل  اإلى  الب�شائع  3- ت�شليم 

يكون الت�شليم في المكان والزمان اللذين يق�شي بهما العرف ال�شائد في ميناء ال�شحن، 

ول يجوز اأن تزيد قيمة التعوي�ض الذي ي�شتحق عند التاأخير في تنفيذ هذا اللتزام على 

مقدار الأجرة. 

ي�شمن ال�شــاحن �شحة ودقة البيانات التي يقدمها للناقل عن الب�شائع، كما ي�شمن مالءمة  ب- 

عمليــة التعبئة ويكون م�شــئوًل عــن تعوي�ض الناقل عن اأية خ�شــائر تنجم عن عدم �شحة تلك 

البيانات اأو عدم مالءمة التعبئة ولو نزل عن �شند ال�شحن للغير.

ل يوؤثر حق الناقل في التعوي�ض، كما هو من�شو�ض عليه في الفقرة )ب( من هذه المادة على  ج- 

التزام الناقل بموجب عقد نقل الب�شائع تجاه الأ�شخا�ض الآخرين خالف ال�شاحن.

اإذا تعمد ال�شــاحن ذكر بيانات غير �شحيحة في �شــند ال�شحن عن طبيعة الب�شائع اأو قيمتها  د- 

فال ي�شاأل الناقل عن هالك الب�شائع اأو تلفها اإلى اأن يقيم ال�شاحن الدليل على ما يخالفها.

مادة�)247(

�صحن�الب�صائع�اخلطرة

يلتزم ال�شاحن عند �شحن ب�شائع خطرة، بالقواعد التي تحكم عملية نقل مثل تلك الب�شائع،  اأ- 

ب�شمــان تعبئتهــا على النحو المالئم وو�شع العالمات والمل�شقات عليها بو�شوح، ف�شاًل عن 

اإخطار الناقل كتابة بو�شفها ال�شحيح وطبيعتها والتدابير الواجب مراعاتها، ويقوم ال�شاحن 

باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة في الميناء اأو الجمارك اأو الحجر ال�شحي اأو التفتي�ــض اأو 

ال�شــلطات المخت�شــة الأخــرى فيما يتعلق بال�شــحن، كما يلتــزم بتقديم جميــع الوثائق ذات 

ال�شلــة والتــي تتعلــق بالإجراءات التي قــام بها اإلى الناقل، ويكون ال�شــاحن م�شــئوًل عن اأية 

اأ�شــرار تلحــق بالناقــل والناجمة عن عدم مالءمة تلك الوثائق اأو عــدم دقتها اأو التاأخير في 

ت�شليمها.
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يكون ال�شاحن م�شئوًل قبل الناقل عن اأي هالك اأو تلف اأو نفقات تنجم عن تلك ال�شحنة. ب- 

مادة�)248(

اأجرة�النقل

يلتــزم ال�شــاحن بــاأداء اأجرة النقل، واإذا كانت الأجرة م�شــتحقة الأداء عنــد الو�شول، التزم  اأ- 

باأدائها من له الحق في ت�شلم الب�شاعة اإذا قبل ت�شلمها.

اإذا لــم يذكر في �شــند ال�شــحن اأن الأجرة م�شــتحقة عند الو�شول، افتر�ــض اأن الناقل قب�ض  ب- 

الأجرة بكاملها عند ال�شحن، ول يجوز اإثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي ل يعلم 

وقــت ح�شولــه على ال�شــند اأن الأجــرة اأو جزءًا منها ل يزال م�شــتحقًا، ويعتبر المر�شــل اإليه 

الذي �شدر ال�شند با�شمه اأو لأمره من الغير في حكم هذه المادة اإل اإذا كان هو ال�شاحن.

ل تبــراأ ذمــة ال�شــاحن اأو مــن له حق ت�شــلم الب�شاعــة من دفع الأجــرة ولو تلفــت الب�شائع اأو  ج- 

نق�شت كميتها اأو قيمتها اأثناء ال�شفر.

ت�شــتحق اأجــرة النقل عن الب�شائع التي يقرر الربان اإلقاَءها فــي البحر اأو الت�شحية بها باأي  د- 

�شورة اأخرى لإنقاذ ال�شفينة اأو ال�شحنة، وذلك مع مراعاة اأحكام الخ�شارات الم�شتركة. 

ل ي�شــتحق الناقــل اأجرة النقل اإذا هلكت الب�شائع ب�شــبب قوة قاهــرة اأو اإهماله في تنفيذ ما  هـ- 

يفر�شه عليه القانون اأو العقد من التزامات.

مادة�)249(

م�صئولية�ال�صاحن

ي�شمن ال�شاحن ال�شرر الذي ي�شيب ال�شفينة اأو الب�شائع امل�شحونة فيها، اإذا كان ال�شرر 

نا�شئًا عن فعله اأو فعل تابعيه اأو عن عيب يف ب�شائعه.

مادة�)250(

اللتزام�باإخطار�الناقل�يف�حالة�هالك�الب�صائع�اأو�تلفها

فــي حالــة هالك الب�شائع اأو تلفها يتعين على من يتقدم لت�شــلمها اإخطار الناقل اأو من ينوب  اأ- 

عنه كتابة بالهالك اأو التالف في موعد ل يتجاوز يومي العمل التاليين ليوم ت�شليم الب�شاعة، 

واإل افتر�ــض اأنهــا �شــلمت بحالتها المبينة في �شــند ال�شــحن مــا لم يقم الدليــل على خالف 

ذلك.

اإذا كان الهالك اأو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خالل ال�شــبعة اأيام التالية لت�شــليم  ب- 

الب�شاعــة المعبــاأة فــي حاويــات اأو خالل الخم�شــة ع�شــر يومًا التاليــة لت�شــلم الب�شاعة غير 

المعباأة في حاويات. 
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ل يلزم تقديم الإخطار المن�شو�ض عليه في الفقرتين ال�شابقتين اإذا اأجريت معاينة للب�شاعة  ج- 

واأثبتت حالتها وقت الت�شليم بح�شور الناقل اأو نائبه ومن ت�شلم الب�شاعة.

مادة�)251(

طلب�فح�ض�الب�صائع

يجوز للمر�شل اإليه وللناقل قبل ا�شتالم الب�شائع يف ميناء التفريغ املطالبة باأن تقوم وكالة 

متخ�ش�شة بفح�ض الب�شائع، ويتحمل الطرف الذي يطالب بهذا الفح�ض التكاليف اخلا�شة به، 

وله احلق يف ا�شرتدادها من الطرف املت�شبب يف التلف.

مادة�)252(

حجية�الإخطارات�يف�حالة�ت�صليم�الب�صائع�بوا�صطة�ناقل�فعلي

اإليه �شارية يف حق  الب�شائع بوا�شطة ناقل فعلي تكون الإخطارات املوجهة  يف حالة ت�شليم 

الناقل، ويكون اأي اإخطار يوجه للناقل �شاريًا يف حق الناقل الفعلي.

مادة�)253(

حق�الناقل�يف�حب�ض�الب�صائع

للناقل حب�ض الب�شائع اإذا مل يتم دفع اأجرة النقل وامل�شاهمة يف اخل�شارة امل�شرتكة وغرامات 

التاأخري وغري ذلك من املبالغ التي قام الناقل بدفعها نيابة عن مالك الب�شائع.

مادة�)254(

بيع�الب�صائع�املحجوز�عليها

اإذا لم يتم ا�شتالم الب�شائع المحجوز عليها خالل �شتين يومًا من تاريخ و�شول ال�شفينة اإلى  اأ- 

ميناء التفريغ، يجوز للناقل التقدم اإلى المحكمة المخت�شة للح�شول على اأمر ببيع الب�شائع 

في مزاد علني، وفي حالة الب�شائع القابلة للف�شــاد اأو التي تتجاوز النفقات الالزمة لالإبقاء 

عليها قيمتها الفعلية، يجوز للناقل المطالبة ببيعها في المزاد في وقت ق�شير.

مع مراعاة ما قد يكون مقررًا من حقوق امتياز على الب�شائع المحجوز عليها وفقًا للقوانين  ب- 

المعمول بها يتم ا�شتخدام عائدات البيع بالمزاد في دفع نفقات التخزين وم�شروفات مزاد 

بيــع الب�شائــع واأجرة النقــل وغيرها من النفقــات الم�شــتحقة الدفع اإلى الناقــل، واإذا كانت 

العائدات اأقل من النفقات، يحق للناقل المطالبة بالفرق من ال�شــاحن، بينما يتم اإعادة اأي 

مبلغ فائ�ض اإلى ال�شاحن، واإذا تعذر اإعادته ولم تتم المطالبة به خالل �شنة من تاريخ مزاد 

البيع، يئول هذا المبلغ اإلى خزينة الدولة.
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مادة�)255(

اإنهاء�العقد�قبل�بدء�الرحلة

ال�شحن،  ميناء  ال�شفينة من  اإبحار  قبل  للب�شائع  البحري  النقل  اإنهاء عقد  لل�شاحن  يجوز 

يتفق على  املتفق عليها، ما مل  ال�شحن  اأجرة  بدفع ن�شف مبلغ  ال�شاحن يف هذه احلالة  ويقوم 

غري ذلك، واإذا كان قد مت �شحن الب�شائع على منت ال�شفينة يتحمل ال�شاحن النفقات اخلا�شة 

بال�شحن والتفريغ وغريها من النفقات ذات ال�شلة.

مادة�)256(

اإنهاء�العقد�لظروف�قاهرة

اإذا لم يتم تنفيذ العقد نتيجة لظروف قاهرة اأو اأية اأ�شــباب اأخرى ل ترجع اإلى خطاأ الناقل  اأ- 

اأو ال�شــاحن يحــق لــكل مــن ال�شــاحن اأو الناقل المطالبــة باإنهاء العقــد، ول يكــون اأي منهما 

م�شئوًل تجاه الآخر.

اإذا كانــت اأجــرة ال�شــحن قــد دفعت فعــاًل ولم يتم تنفيــذ العقد لأحد الأ�شــباب الــواردة في  ب- 

الفقرة )اأ( من هذه المادة يلتزم الناقل باإعادتها اإلى ال�شــاحن، واإذا كانت الب�شائع قد تم 

�شــحنها بالفعل على متن ال�شــفينة، يتحمل ال�شــاحن نفقات ال�شحن والتفريغ، واإذا كان �شند 

ال�شحن قد تم اإ�شداره بالفعل يلتزم ال�شاحن باإعادته اإلى الناقل.

مادة�)257(

حق�الربان�يف�تفريغ�الب�صائع�يف�ميناء�غري�ميناء�التفريغ

اإذا لــم ت�شــتطع ال�شــفينة تفريغ الب�شائع في مينــاء التفريغ على النحــو المن�شو�ض عليه في  اأ- 

عقد النقل نتيجة لظروف قاهرة اأو اأية اأ�شــباب اأخرى ل ترجع اإلى خطاأ الناقل اأو ال�شــاحن، 

يحــق للربــان تفريــغ الب�شائع في ميناء اأو مــكان اآمن على مقربة من مينــاء التفريغ، ويعتبر 

عقد النقل البحري للب�شائع عندئذ قد تم الوفاء به، ما لم يتفق على غير ذلك.

في حال اتخاذ قرار بتفريغ الب�شائع، يقوم الربان باإخطار ال�شاحن اأو المر�شل اإليه، على اأن  ب- 

ياأخذ م�شالح ال�شاحن اأو المر�شل اإليه بعين العتبار.

مادة�)258(

تقادم�الدعاوى�النا�صئة�عن�عقد�النقل�البحري�للب�صائع

تنق�شي الدعاوى النا�شــئة عن العقد بم�شي �شــنتين من تاريخ ت�شليم الب�شائع اأو من التاريخ  اأ- 

الذي كان ينبغي اأن يتم فيه الت�شليم.
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وينقطع �شريان المدة بكتاب م�شجل م�شحوب بعلم الو�شول اأو بت�شليم الم�شتندات المتعلقة  ب- 

بالمطالبة اأو بندب خبير لتقدير الأ�شرار، وذلك بالإ�شافة اإلى الأ�شباب المقررة في القانون 

المدني.

وينق�شي الحق في الرجوع على الملتزمين من غير من وجهت اإليه المطالبة بم�شي ت�شــعين  ج- 

يومًا من تاريخ قيامه بالوفاء. 

مادة�)259(

املحكمة�املخت�صة�بنظر�الدعاوى�النا�صئة�عن�عقد�النقل�البحري�للب�صائع

ترفــع الدعاوى النا�شــئة عن العقد اأمام المحكمة المخت�شة وفقــًا لأحكام قانون المرافعات  اأ- 

المدنيــة والتجاريــة، ويجوز اأن ترفع الدعاوى المذكــورة اأمام المحكمة التي يقع في دائرتها 

ميناء ال�شحن، اأو ميناء التفريغ، اأو الميناء الذي حجز فيه على ال�شفينة. 

ويقع باطاًل كل اتفاق �شابق على قيام النزاع يق�شي ب�شلب هذا الحق من المدعي اأو يقيده.   ب- 

مادة�)260(

التحكيم�يف�دعاوى�عقد�النقل�البحري�للب�صائع

اإذا اتفــق فــي العقــد على اإحالــة الدعوى اإلى التحكيــم، وجب اإجراء التحكيم ح�شــب اختيار  اأ- 

المدعــي فــي دائــرة المحكمة التي يوجــد بها ميناء ال�شــحن اأو ميناء التفريــغ، اأو في موطن 

المدعى عليه، اأو في مكان اإبرام العقد ب�شــرط اأن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز 

رئي�شــي اأو فــرع وكالــة، اأو في المكان المعين في اتفاق التحكيــم، اأو في دائرة المحكمة التي 

يقع فيها الميناء الذي حجز فيه على ال�شفينة.

ويقــع باطــاًل كل اتفاق �شــابق على قيام النزاع ي�شــلب من المدعي الحق فــي هذا الختيار اأو  ب- 

يقيده.

يلتــزم المحكمون بالف�شل في النــزاع بمقت�شى الأحكام المن�شو�ض عليها في هذا القانون،  ج- 

ويقــع باطــاًل كل اتفــاق �شــابق على قيــام النــزاع يق�شي باإعفــاء المحكمين مــن التقيد بهذه 

الأحكام. 

ثانياً:�نقل�الأ�صخا�ض

تعريف�العقد

مادة�)261(

واأمتعتهم  الركاب  بنقل  الناقل  مبوجبه  يلتزم  عقد  هو  لالأ�شخا�ض  البحري  النقل  عقد 

ال�شخ�شية بحرًا من ميناء اإىل اآخر مقابل اأجر يلتزم به الركاب.



العدد: 3597 – الخميس 7 أبريل 2022

106

مادة�)262(

تذكرة�ال�صفر

يثبت عقد نقل الأ�شخا�ض بالبحر، بمحرر ي�شمى »تذكرة ال�شفر«، وتت�شمن البيانات الآتية: اأ- 

1- ا�شم الناقل وا�شم الم�شافر.

2- بيان عن الرحلة.

3- ا�شم ال�شفينة ونوعها.

لر�شو  المعينة  المتو�شطة  والموانئ  وتاريخه  الو�شول  وميناء  وتاريخه  القيام  4- ميناء 

ال�شفينة. 

5- اأجرة النقل.

6- الدرجة ورقم الغرفة التي ي�شغلها الم�شافر اأو مكانه في ال�شفينة.

ل يجوز التنازل عن تذكرة ال�شفر للغير اإل بموافقة الناقل. ب- 

يجوز اأن ي�شــتبدل بتذكرة ال�شــفر وثيقة اأخرى يبين فيها ا�شــم الناقل والخدمات التي يلتزم  ج- 

بتاأديتهــا، وذلــك اإذا كانت حمولة ال�شــفينة الكلية ل تزيد على ع�شــرين طنــًا بحريًا اأو كانت 

ال�شفينة تقوم بخدمات داخل الميناء اأو في مناطق محدودة تعينها الإدارة.

مادة�)263(

التزامات�الناقل

يلتزم الناقل بالآتي:

اإعــداد ال�شــفينة وتجهيزهــا بما يلــزم لتكون �شالحة للمالحــة ولتنفيذ ال�شــفر المتفق عليه،   -1

ويلتزم باإبقاء ال�شفينة على هذه الحالة طوال مدة ال�شفر.

نقل الأمتعة ال�شخ�شية للم�شافر في الحدود التي يبينها العقد اأو العرف.  -2

ت�شجيل الأمتعة الم�شلمة اإليه لنقلها في دفتر خا�ض وت�شليم الم�شافر اإي�شاًل يفيد ال�شتالم،   -3

وتعد من الأمتعة الم�شجلة ال�شيارات وغيرها من المركبات التي ي�شلمها الم�شافر اإلى الناقل 

لنقلها معه على ال�شفينة.

مادة�)264(

التزامات�امل�صافر

على امل�شافر احل�شور لل�شفر يف امليعاد واملكان املبينني يف تذكرة ال�شفر، فاإذا تخلف امل�شافر 

عن احل�شور لل�شفر اأو تاأخر عن امليعاد املحدد بقي ملزمًا بدفع الأجرة.
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مادة�)265(

اأثر�املانع�من�ال�صفر�على�ا�صتحقاق�الأجرة

اإل ربع الأجرة �شريطة  اأو قام مانع يحول دون �شفره فال ي�شتحق الناقل  اإذا تويف امل�شافر 

اأن يخطر هو اأو ورثته الناقل بذلك قبل امليعاد املعني لل�شفر بثالثة اأيام على الأقل، وت�شري هذه 

الأحكام على اأفراد عائلة امل�شافر وتابعيه الذين كان مقررًا اأن ي�شافروا معه اإذا طلبوا ذلك.

مادة�)266(

ظروف�امل�صافر�ال�صخ�صية

من  العقد  يرتبه  فيما  اأثر  امل�شافر  ب�شخ�ض  املتعلقة  للظروف  يكون  فال  ال�شفر  بداأ  اإذا 

التزامات.

مادة�)267(

عدم�اإبحار�ال�صفينة

اإذا تعذر ال�شــفر ب�شــبب ل يرجع اإلى الناقل ف�شــخ العقد دون تعوي�ض، وفي هذه الحالة يلتزم  اأ- 

الناقل برد اأجرة ال�شفر.

واإذا ثبــت اأن تعــذر ال�شــفر يرجــع اإلى فعل الناقــل اأو من ينوب عنه اأو اأحــد تابعيه التزم برد  ب- 

الأجــرة والتعوي�ــض عنــد القت�شــاء، ويفتر�ض اأن تعذر ال�شــفر راجــع اإلى الناقــل حتى يقوم 

الدليل على ما يخالف ذلك.

مادة�)268(

اإلغاء�الناقل�للرحلة�اأو�تعديلها

للم�شافر اأن يطلب ف�شخ العقد والتعوي�ض عند القت�شاء اإذا األغى الناقل الرحلة دون اإعداد 

�شفينة اأخرى تتوافر فيها ذات �شفات ال�شفينة التي األغي �شفرها، اأو اإذا اأجرى الناقل تعدياًل 

جوهريًا يف مواعيد ال�شفر اأو يف خط �شري ال�شفينة.  

ويعفى الناقل من التعوي�ض اإذا اأثبت اأنه بذل العناية املعتادة لتفادي هذا التعديل. 

مادة�)269(

قطع�الرحلة

اإذا قطعت الرحلة ب�شبب قوة قاهرة فال ت�شتحق اأجرة ال�شفر اإل عن امل�شافة التي قطعتها 

ال�شفينة فعاًل، ومع ذلك ت�شتحق الأجرة كاملة اإذا ا�شتطاع الناقل يف مدة معقولة اإعداد �شفينة 

اأخرى تتوافر فيها جميع �شفات ال�شفينة الأوىل ملتابعة الرحلة على نفقته وب�شرط اأن يدفع نفقات 
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اإقامة امل�شافر وغذائه، اإذا كانت هذه النفقات داخلة يف اأجرة ال�شفر. 

اإىل املكان  ال�شفر  اأجرة  اإرادته ا�شتحقت عليه  واإذا قطع امل�شافر الرحلة ب�شبب خارج عن 

الذي ترك فيه ال�شفينة، وت�شتحق الأجرة كاملة، اإذا كان انقطاع الرحلة نا�شئًا عن فعل امل�شافر.

مادة�)270(

اإ�صالح�ال�صفينة�اأثناء�ال�صفر

اإذا ا�شطر الربان اأثناء ال�شفر اإىل اإجراء اإ�شالحات يف ال�شفينة خالل مدة ل تتجاوز الثالثة 

اأيام، فللم�شافر اأن ينتظر اإمتام هذه الإ�شالحات اأو اأن يرتك ال�شفينة ب�شرط اأن يدفع الأجرة 

اأثناء النتظار على نفقة الناقل ما مل يعر�ض الربان على  اإقامة امل�شافر وغذاوؤه  كاملة، وتكون 

امل�شافر اإمتام ال�شفر على �شفينة اأخرى تتوافر فيها �شفات ال�شفينة الأوىل، وذلك ما مل يتفق 

على خالف ذلك.

مادة�)271(

م�صئولية�الناقل

ي�شاأل الناقل عما يحدث من �شرر ي�شبب وفاة الم�شافر اأو ما يلحقه من اإ�شابات بدنية، اإذا  اأ- 

وقع الحادث الذي ن�شاأ عنه ال�شرر خالل تنفيذ عقد النقل.

ويعد احلادث واقعًا خالل تنفيذ عقد النقل، اإذا وقع اأثناء ال�شفر، اأو اأثناء �شعود امل�شافر 

اإىل ال�شفينة يف ميناء القيام، اأو نزوله منها يف ميناء الو�شول، اأو ميناء متو�شط، اأو اأثناء املدة 

التي يكون فيها امل�شافر يف حرا�شة الناقل قبل �شعوده اإىل ال�شفينة اأو بعد نزوله منها.

تخ�شــع اأمتعة الم�شــافرين الم�شــجلة لالأحــكام الخا�شة بنقــل الب�شائع اإذا تم اإ�شدار �شــند  ب- 

�شــحن اأو تحرير اإي�شال ب�شــاأنها، وي�شــاأل الناقل عن هالك اأو تلف هذه الأمتعة اإذا ثبت اأن 

ال�شرر يرجع اإلى خطاأ الناقل اأو خطاأ من ينوب عنه اأو تابعيه.

ي�شاأل الناقل عن هالك اأو تلف الأمتعة غير الم�شجلة التي يحتفظ بها الم�شافر، اإذا ثبت اأن  ج- 

ال�شرر يرجع اإلى خطاأ الناقل اأو خطاأ من ينوب عنه اأو تابعيه. 

ي�شــاأل الناقــل عــن ال�شرر الذي ين�شــاأ عــن التاأخير في تنفيــذ اللتزامات التــي يرتبها عليه  د- 

العقد، اإل اإذا اأثبت اأن هذا التاأخير يرجع اإلى �شبب اأجنبي ل يد له فيه.

يقع باطاًل كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي ن�شاأ عنه ال�شرر ويكون مو�شوعه اأحد الأمور  هـ- 

الآتية:

1- اإعفاء الناقل من الم�شئولية قبل الم�شافر اأو ورثته اأو من يعولهم.

2- تعديل عبء الإثبات الذي ي�شعه القانون على عاتق الناقل.
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3- تحديد التعوي�ض باأقل مما هو مقرر في المادة )194( من هذا القانون.

4- التنازل للناقل عن الحقوق النا�شئة عن التاأمين على �شخ�ض الم�شافر.

مادة�)272(

اإعفاء�الناقل�من�امل�صئولية

ُيعفى الناقل من امل�شئولية، اإذا اأثبت اأن وفاة امل�شافر اأو اإ�شابته ترجع اإىل �شبب اأجنبي ل 

يد له فيه.

مادة�)273(

الإخطار�بالإ�صابة

يف حالة الإ�شابة البدنية يجب اإخطار الناقل كتابة بالإ�شابة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 

تاريخ مغادرة امل�شافر ال�شفينة، واإل افرت�ض اأنه غادرها دون اإ�شابة ما مل يثبت هو غري ذلك.

مادة�)274(

حب�ض�الأمتعة

وله حق  �شحن،  باإي�شال  له  امل�شلمة  ال�شفينة  املوجودة يف  امل�شافر  اأمتعة  للناقل حق حب�ض 

امتياز على ثمنها ل�شمان حقوقه املرتتبة على عقد النقل.

ول يجوز للربان اأن يحب�ض اأمتعة امل�شافر غري امل�شجلة وفاًء لأجرة النقل.

مادة�)275(

تقادم�الدعاوى�النا�صئة�عن�عقد�نقل�الأ�صخا�ض

تنق�شي دعوى تعوي�ض ال�شرر النا�شــئ عن وفاة الم�شــافر اأو اإ�شابته بم�شي �شــنتين ت�شريان  اأ- 

اعتبارًا من: 

1- اليوم التالي لمغادرة ال�شفينة في حالة الإ�شابات البدنية.

2- اليوم الذي كان يجب اأن يغادر فيه الم�شافر ال�شفينة في حالة الوفاة اأثناء تنفيذ عقد 

النقل.

3- يوم الوفاة اإذا وقعت بعد مغادرة الم�شافر ال�شفينة وب�شبب حادث اأثناء تنفيذ عقد النقل، 

اأي حال بم�شي ثالث �شنوات من تاريخ مغادرة  وفي هذه الحالة تنق�شي الدعوى على 

الم�شافر ال�شفينة.

تنق�شــي دعــوى تعوي�ض ال�شرر النا�شــئ عن تاأخير الو�شول بم�شي �شــنتين مــن اليوم التالي  ب- 
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لمغادرة الم�شافر ال�شفينة.

تنق�شــي الدعــاوى النا�شــئة عــن نقل الأمتعــة بم�شي �شــنتين من اليــوم التالي ليــوم مغادرة  ج- 

الم�شافر ال�شفينة اأو اليوم التالي لليوم الذي كان يجب اأن يغادرها فيه.

مادة�)276(

املحكمة�املخت�صة�بنظر�الدعاوى�النا�صئة�عن�عقد�نقل�الأ�صخا�ض

ترفع الدعاوى النا�شئة عن عقد نقل الأ�شخا�ض بالبحر اأمام المحكمة المخت�شة وفقًا لأحكام  اأ- 

قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز اأي�شًا للمدعي رفعها اأمام المحكمة التي يقع في 

دائرتها ميناء القيام، اأو ميناء الو�شول، اأو الميناء الذي حجز فيه على ال�شفينة. 

ويقع باطاًل كل اتفاق �شابق على قيام النزاع يق�شي ب�شلب هذا الحق من المدعي اأو يقيده. ب- 

مادة�)277(

النقل�املجاين�والت�صلل�خل�صة�اإىل�ال�صفينة

ل ت�شري اأحكام عقد نقل الأ�شخا�ض المن�شو�ض عليها في هذا الف�شل على النقل المجاني،  اأ- 

اإل اإذا كان الناقل محترفًا، كما ل ت�شــري في حالة الأ�شــخا�ض الذين يت�شــللون اإلى ال�شــفينة 

خل�شة بق�شد ال�شفر بغير اأجرة.

وت�شــري اأحــكام عقــد نقــل الأ�شــخا�ض المن�شو�ض عليهــا في هــذا الف�شل على الأ�شــخا�ض  ب- 

الذيــن يوافــق الناقل علــى نقلهم كمرافقين لحيوان حي اأو ل�شــيء اآخر ينقلــه بمقت�شى عقد 

نقل ب�شائع.

مادة�)278(

الرحالت�البحرية�ال�صياحية

لل�شروط  وفقًا  بتنفيذها  فيها  امل�شرتكني  قبل  ال�شياحية  البحرية  الرحالت  منظم  يلتزم 

املن�شو�ض عليها يف عقد تنظيم الرحلة اأو ال�شروط املعلن عنها. 

مادة�)279(

اللتزام�بت�صليم�تذكرة�الرحلة

ي�شلم منظم الرحلة لكل م�شرتك، اأو لكل جمموعة من امل�شرتكني تذكرة الرحلة، واإل كان 

عقد تنظيم الرحلة باطاًل، وللم�شرتك وحده التم�شك بهذا البطالن.
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مادة�)280(

بيانات�تذكرة�الرحلة

يبني يف تذكرة الرحلة الآتي:

ا�شم ال�شفينة.  -1

ا�شم منظم الرحلة.  -2

ا�شم الم�شافر وعنوانه.  -3

درجة ال�شفر ورقم الغرفة التي ي�شغلها الم�شافر في ال�شفينة.  -4

ثمن التذكرة وبيان النفقات التي ي�شملها هذا الثمن.  -5

ميناء القيام وميناء الو�شول والموانئ المتو�شطة المعينة لر�شو ال�شفينة.  -6

تاريخ القيام وتاريخ العودة.  -7

الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للم�شافر الم�شترك فيها.  -8

مادة�)281(

دفرت�ق�صائم�اخلدمات�على�الرب�يف�امليناء

ي�شلم منظم الرحلة للم�شافر بالإ�شافة اإىل تذكرة الرحلة دفرتًا ي�شتمل على ق�شائم تبني يف 

كل منها اخلدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقدميها للم�شافر على الرب يف امليناء املذكور يف 

الق�شيمة.

مادة�)282(

م�صئولية�منظم�الرحلة

امل�شار  الدفرت  الرحلة ويف  املبينة يف تذكرة  الرحلة عن الإخالل باللتزامات  ي�شاأل منظم 

اإليه يف املادة ال�شابقة، كما ُي�شاأل عن تعوي�ض ال�شرر الذي ي�شيب امل�شافر اأو اأمتعته اأثناء تنفيذ 

العقد، وت�شري على هذه امل�شئولية الأحكام املن�شو�ض عليها يف املواد من )271( اإىل )277( 

من هذا القانون.
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الف�صل�الثاين

اإيجار�ال�صفن

اأوًل:�الأحكام�العامة

مادة�)283(

تعريف�العقد�واإثباته

باأن ي�شع حتت ت�شرف امل�شتاأجر �شفينة  املوؤجر  يلتزم مبقت�شاه  ال�شفينة عقد  اإيجار  عقد 

معينة كاملة التطقيم والتجهيز اأو غري مطقمة اأو جزءًا منها مقابل اأجرة وذلك ملدة حمددة اأو 

للقيام برحلة معينة، ول يثبت اإل بالكتابة.

مادة�)284(

حق�امل�صتاأجر�يف�التنازل�عن�العقد�وتاأجري�ال�صفينة�من�الباطن

للم�شتاأجر تاأجير ال�شفينة من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك في العقد. اأ- 

يظــل الم�شــتاأجر الأ�شلــي في حالة الإيجار من الباطن م�شــئوًل قبل الموؤجــر عن اللتزامات  ب- 

النا�شئة عن عقد الإيجار.

ل تن�شاأ عن الإيجار من الباطن عالقة مبا�شرة بين الموؤجر الأ�شلي والم�شتاأجر من الباطن،  ج- 

ومــع ذلــك يجــوز للموؤجــر الرجــوع على هــذا الم�شــتاأجر بمــا ل يجاوز مــا هو م�شــتحق عليه 

للم�شتاأجر الأ�شلي وذلك دون الإخالل بقواعد الم�شئولية التق�شيرية. 

مادة�)285(

اآثار�بيع�ال�صفينة�على�عقد�اإيجارها

الواردة يف  تتاأثر احلقوق واللتزامات  اإيجارها، ول  اإنهاء عقد  ال�شفينة  ل يرتتب على بيع 

عقد اإيجار ال�شفينة ببيعها.

ومع ذلك يجوز للم�شرتي طلب ف�شخ العقد اإذا اأثبت اأنه مل يكن عاملًا بعقد الإيجار وقت البيع 

واأن يف ا�شتمرار الإيجار لنهاية مدته �شررًا عليه.

مادة�)286(

جتديد�عقد�اإيجار�ال�صفينة

ل يفرت�ض جتديد عقد اإيجار ال�شفينة بعد انتهاء املدة املحددة له.
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مادة�)287(

حق�املوؤجر�يف�حب�ض�الب�صائع

الأجرة  ل�شتيفاء  للم�شتاأجر  واململوكة  عليها  املوجودة  الب�شائع  حب�ض  حق  ال�شفينة  ملوؤجر 

امل�شتحقة له وملحقاتها، ما مل يقدر له قا�شي الأمور امل�شتعجلة الكفالة املنا�شبة. 

ياأمر باإخراج الب�شائع من ال�شفينة  اأن  ولقا�شي الأمور امل�شتعجلة يف حالة حب�ض الب�شائع 

واإيداعها عند اأمني يعينه، وله اأن ياأمر ببيع الب�شائع كلها اأو جزء منها وفاًء لالأجرة وملحقاتها 

مع حتديد موعد البيع وكيفية اإجرائه. 

مادة�)288(

امتياز�اأجرة�ال�صفينة

اإليها يف املادة ال�شابقة �شمانًا لدين  يكون ملوؤجر ال�شفينة حق امتياز على الب�شائع امل�شار 

الأجرة وملحقاتها.   

مادة�)289(

اإجراءات�التنفيذ�على�الب�صائع

يتبع يف التنفيذ على الب�شائع وفاًء لدين الأجرة وملحقاتها اإجراءات التنفيذ على ال�شيء 

املرهون رهنًا جتاريًا. 

مادة�)290(

تقادم�دعاوى�اإيجار�ال�صفن

على  املدة  هذه  �شريان  ويبداأ  �شنتني،  مب�شي  ال�شفن  اإيجار  عن  النا�شئة  الدعاوى  تنق�شي 

النحو الآتي:

فــي حالــة التاأجيــر بالمدة من تاريخ انتهاء مــدة العقد، اأو تاريخ انتهــاء الرحلة الأخيرة اإذا   -1

امتــدت المدة وفقًا للمــادة )304( من هذا القانون، اأو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي 

جعل تنفيذ العقد اأو ال�شتمرار في تنفيذه م�شتحياًل.

في حالة التاأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة، اأو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي   -2

جعل بدء الرحلة اأو ال�شــتمرار فيها م�شــتحياًل، وتنتهي الرحلة بو�شول ال�شــفينة اإلى الميناء 

المتفق عليه واإنزال الب�شائع التي و�شعها الم�شتاأجر فيها.

في حالة تاأجير ال�شفينة خالية الطاقم من تاريخ ردها اإلى الموؤجر.     -3

في حالة هالك ال�شفينة من تاريخ �شطبها من �شجل ال�شفن.  -4
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ثانًيا:�اإيجار�ال�صفينة�جمهزة

مادة�)291(

التعريف�العام�لعقد�اإيجار�ال�صفينة�جمهزة

عقد اإيجار ال�شفينة جمهزة عقد يلتزم مبقت�شاه املوؤجر بو�شع �شفينة معينة كاملة التجهيز 

والتطقيم حتت ت�شرف امل�شتاأجر وذلك ملدة حمددة اأو للقيام برحلة اأو رحالت معينة.

)1(�اإيجار�ال�صفينة�ملدة

مادة�)292(

تعريف�عقد�اإيجار�ال�صفينة�ملدة

عقد اإيجار ال�شفينة ملدة عقد يلتزم مبقت�شاه مالك ال�شفينة باأن ي�شع حتت ت�شرف امل�شتاأجر 

�شفينة معينة كاملة التطقيم والتجهيز ليقوم امل�شتاأجر با�شتعمالها خالل املدة املتفق عليها يف 

العقد وبال�شروط املذكورة فيه.

مادة�)293(

بيانات�العقد

يجب اأن يت�شمن عقد اإيجار ال�شفينة ملدة البيانات الآتية:

ا�شم موؤجر ال�شفينة وا�شم الم�شتاأجر وعنوانهما.  -1

ا�شم ال�شفينة وجن�شيتها وت�شنيفها وحمولتها و�شعتها و�شرعتها ومعدل ا�شتهالكها للوقود.  -2

منطقة الن�شاط التجاري لل�شفينة.  -3

مدة الإيجار والخدمة المتفق عليها ووقت وتاريخ و�شروط الت�شليم واإعادة ال�شفينة.  -4

مقدار الأجرة وطريقة ح�شابها ودفعها.  -5

اأية بيانات اأخرى تحددها الإدارة.  -6

مادة�)294(

جتهيز�ال�صفينة�وو�صعها�حتت�ت�صرف�امل�صتاأجر

يلتزم املوؤجر باأن ي�شع ال�شفينة حتت ت�شرف امل�شتاأجر يف الزمان واملكان املتفق عليهما، ويف 

حالة �شاحلة للمالحة ومالئمة للخدمة املتفق عليها، كما يلتزم باإبقاء ال�شفينة على هذه احلالة 

طوال مدة العقد واإل كان للم�شتاأجر احلق يف اإنهاء عقد الإيجار.
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مادة�)295(

الإدارة�املالحية�والتجارية�لل�صفينة

يحتفظ الموؤجر بالإدارة المالحية لل�شفينة. اأ- 

تنقل الإدارة التجارية لل�شفينة اإلى الم�شتاأجر، ويتحمل نفقاتها وعلى وجه الخ�شو�ض تزويدها  ب- 

بالوقــود والزيــوت وال�شــحوم، واأداء ر�شــوم الموانئ والإر�شــاد وغير ذلك مــن الم�شروفات، 

ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة.

مادة�)296(

الأجرة

يلتزم الم�شــتاأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تو�شع فيها ال�شــفينة تحت ت�شرفه على  اأ- 

النحو المتفق عليه في العقد ولو توقفت ب�شبب حوادث المالحة.

اإذا تعذر ت�شــغيل ال�شــفينة ب�شــبب ما لحقها من �شرر جعلها غير �شالحة للمالحة وا�شــتلزم  ب- 

اإ�شالحها مدة تزيد على اأربع وع�شرين �شاعة، اأو اأخفق الموؤجر في تنفيذ التزاماته الأخرى 

المتفق عليها، فال ت�شــتحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها ال�شــفينة غير �شالحة 

لال�شتعمال.

اإذا لــم يقــم الم�شــتاأجر بدفع الأجــرة على النحو المتفــق عليه في العقد وذلــك خالل ثالثة  ج- 

اأيام من تاريخ اإعذاره، يحق للموؤجر اإنهاء عقد الإيجار والمطالبة بالتعوي�ض عن اأية خ�شائر 

تلحــق به نتيجة ذلك، فاإذا كانت الب�شائع م�شــحونة على ال�شــفينة يلتــزم الموؤجر بنقلها اإلى 

مينــاء الو�شــول مقابل اأجرة المثل مع عــدم الإخالل بحقه في التعوي�ض، وي�شــتوفي الموؤجر 

قيمة اأجرة المثل وفقًا لحكم المادتين )253( و)254( من هذا القانون. 

مادة�)297(

اأثر�القوة�القاهرة�اأو�هالك�ال�صفينة�على�ا�صتحقاق�الأجرة

ل ت�شــتحق الأجــرة اإذا هلكت ال�شــفينة اأو توقفت ب�شــبب قــوة قاهرة اأو بفعــل الموؤجر اأو اأحد  اأ- 

تابعيه.

اإذا انقطعت اأنباء ال�شفينة ثم ثبت هالكها ا�شتحقت الأجرة حتى تاريخ اآخر نباأ عنها.  ب- 

مادة�)298(

التزامات�امل�صتاأجر�يف��صاأن�ا�صتخدام�ال�صفينة

يلتزم امل�شتاأجر يف عقد اإيجار ال�شفينة ملدة بالآتي:
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ا�شتخدام ال�شفينة في عمليات النقل البحري المتفق عليها بين موانئ اآمنة في نطاق منطقة   -1

الن�شــاط التجــاري المتفــق عليها، وفــي حالة مخالفة الم�شــتاأجر ذلك يحق لمالك ال�شــفينة 

اإنهاء عقد الإيجار والمطالبة بالتعوي�ض عن اأية خ�شائر تكبدها نتيجة لذلك.

يلتزم الم�شــتاأجر با�شــتخدام ال�شــفينة في نقل الب�شائع الم�شــروعة المتفق عليها والح�شول   -2

علــى موافقــة م�شــبقة من المالك عند ا�شــتخدام ال�شــفينة في نقــل حيوانات حيــة اأو ب�شائع 

خطرة، وي�شاأل الم�شتاأجر عن اأية خ�شائر تكبدها مالك ال�شفينة في حالة مخالفة ذلك.

ي�شــاأل الم�شــتاأجر عن ال�شرر الذي ي�شيب ال�شفينة اأو ب�شائع الغير الم�شحونة فيها، اإذا كان   -3

نا�شئًا عن �شوء ا�شتغالله لل�شفينة اأو عيب في الب�شائع التي و�شعها فيها.

ل ي�شــاأل الم�شــتاأجر عما يلحق ال�شفينة نتيجة ال�شتعمال العادي، واإل كان م�شئوًل عن اإعادة   -4

تاأهيلها اأو دفع التعوي�ض.

مادة�)299(

م�صئولية�املوؤجر�عن�الب�صائع

كما  ال�شفينة،  يف  امل�شتاأجر  ي�شعها  التي  الب�شائع  ي�شيب  الذي  ال�شرر  عن  املوؤجر  ي�شاأل 

ي�شاأل عن الأ�شرار التي تلحق بامل�شتاأجر نتيجة التاأخري يف و�شع ال�شفينة حتت ت�شرفه، اأو عدم 

�شالحيتها للمالحة، اأو عدم مالءمتها للخدمة املتفق عليها، ما مل يثبت اأنه قام بتنفيذ التزاماته 

كاملة واأن ال�شرر مل ين�شاأ عن تق�شريه اأو تق�شري اأحد تابعيه. 

مادة�)300(

التزام�امل�صتاأجر�برد�ال�صفينة

يلتزم امل�شتاأجر عند انق�شاء عقد اليجار برد ال�شفينة وت�شليمها للموؤجر يف امليناء الذي 

و�شعت فيه حتت ت�شرفه، ما مل يتفق على غري ذلك.

مادة�)301(

اأثر�انتهاء�عقد�الإيجار�قبل�مدته�على�الأجرة

ل تخف�ض الأجرة اإذا قام امل�شتاأجر برد ال�شفينة اإىل املوؤجر قبل انتهاء مدة الإيجار، ما مل 

يتفق على خالف ذلك. 
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مادة�)302(

حق�امل�صتاأجر�يف�اإ�صدار�التعليمات�للربان

ال�شفينة،  ت�شغيل  ب�شاأن  للربان  تعليمات  اإ�شدار  للم�شتاأجر  يحق  ر،  املوؤجِّ مع  التفاق  بعد 

وعلى الربان تنفيذها ما مل تكن تلك التعليمات غري متوافقة مع ن�شو�ض عقد اإيجار ال�شفينة اأو 

ممار�شات واإجراءات ال�شحن املقبولة دوليًا.

مادة�)303(

ا�صرتاك�ال�صفينة�املوؤجرة�ملدة�يف�عملية�الإنقاذ

اإذا �شاركت ال�شفينة املوؤجرة ملدة يف عملية اإنقاذ خالل مدة عقد الإيجار، يحق للم�شتاأجر 

والن�شبة  الأ�شرار،  عن  والتعوي�ض  الإنقاذ  نفقات  خ�شم  بعد  املكافاآت  ن�شف  على  احل�شول 

امل�شتحقة لأفراد الطاقم والتكاليف الأخرى ذات ال�شلة.

مادة�)304(

متديد�العقد

اإذا انق�شت مدة الإيجار اأثناء ال�شفر امتد العقد بحكم القانون اإىل نهاية الرحلة وي�شتحق 

املوؤجر الأجرة املن�شو�ض عليها يف العقد عن الأيام الزائدة اأو اأجرة املثل وفقًا لأ�شعار ال�شوق 

عند التمديد اأيهما اأعلى.

)2(�اإيجار�ال�صفينة�لرحلة

مادة�)305(

تعريف�العقد

اإيجار ال�شفينة لرحلة عقد يلتزم مبقت�شاه مالك ال�شفينة باأن ي�شع حتت ت�شرف امل�شتاأجر 

�شفينة معينة اأو جزء منها ليقوم امل�شتاأجر با�شتعمالها رحلة معينة لنقل الب�شائع بحرًا من ميناء 

اإىل اآخر.

مادة�)306(

بيانات�العقد

يجب اأن يت�شمن عقد اإيجار ال�شفينة لرحلة البيانات الآتية:

ا�شم الموؤجر وا�شم الم�شتاأجر وعنوانهما.  -1

ا�شم ال�شفينة وجن�شيتها وت�شنيفها.  -2
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�شعة ال�شفينة، ومدى مالءمتها للب�شائع المزمع نقلها.  -3

و�شف الب�شائع المزمع �شحنها.  -4

ميناء ال�شحن وميناء التفريغ واأيام التحميل والتفريغ المتوقعة.  -5

وقت ال�شحن والتفريغ وطريقة ح�شابه.  -6

مقدار الأجرة.  -7

ن�شبة غرامة التاأخير و�شروط تطبيقها.  -8

وقت المغادرة.  -9

10- اأية بيانات اأخرى تحددها الإدارة. 

مادة�)307(

التزام�املوؤجر�بتجهيز�ال�صفينة

يلتزم الموؤجر باأن ي�شع ال�شــفينة المحددة بالعقد تحت ت�شرف الم�شــتاأجر قبل بدء الرحلة  اأ- 

في الزمان والمكان المتفق عليهما، واأن تكون ال�شــفينة �شالحة للمالحة، ومجهزة بما يلزم 

لتنفيــذ الرحلــة المتفق عليها، واأن يجعل العنابر والثالجــات وغرف التبريد وجميع الأجزاء 

الأخــرى من ال�شــفينة المخ�ش�شة لحفــظ الب�شائع ونقلها مالئمة واآمنة ل�شــتقبالها ونقلها 

والحفاظ عليها، ويظل هذا اللتزام قائمًا طوال مدة الرحلة. 

يجوز للموؤجر ا�شــتبدال �شــفينة اأخرى بال�شــفينة المقررة للنقل بعد موافقة الم�شتاأجر، فاإذا  ب- 

كانت ال�شــفينة البديلة غير مهياأة لتنفيــذ الرحلة وفقًا للغر�ض والمتطلبات المحددين بعقد 

الإيجار، يجوز للم�شتاأجر طلب اإنهاء العقد.

اإذا اأخل الموؤجر بالتزامه في توفير ال�شفينة خالل اأيام التحميل المحددة في عقد الإيجار،  ج- 

جاز للم�شتاأجر اإنهاء العقد، ومع ذلك اإذا قام الموؤجر باإخطار الم�شتاأجر بالتاأخير في توفير 

ال�شــفينة وبالتاريخ المتوقع لو�شولها اإلى ميناء ال�شــحن، وجب على الم�شتاأجر اإخطار مالك 

ال�شــفينة برغبته في ا�شــتمرار العقد اأو اإنهائه وذلك خالل 48 �شــاعة من ا�شــتالم الإخطار 

المر�شل اإليه.

ي�شــاأل الموؤجر عن ال�شرر الذي يلحق الم�شــتاأجر نتيجة التاأخير في توفير ال�شــفينة اأو عدم  د- 

توفيرها اأو توفير بديل مقبول عنها.
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مادة�)308(

التزام�املوؤجر�بامل�صار

يلتزم املوؤجر باأن يتم نقل الب�شائع اإىل ميناء التفريغ عرب الطريق املتفق عليه اأو املتعارف 

عليه اأو الطريق املبا�شر جغرافيًا، ول يعترب ال�شعي وراء اإنقاذ اأو حماولة اإنقاذ الأرواح واملمتلكات 

يف البحر انحرافًا عن امل�شار املتفق عليه، كما ل يعترب كذلك اأي حد معقول من النحراف عن 

الطريق املتفق اأو املتعارف عليه.

مادة�)309(

حق�الإدارة�املالحية�والتجارية�لل�صفينة

يحتفظ املوؤجر بحق الإدارة املالحية والتجارية لل�شفينة، ومع ذلك ل يجوز له اأن ي�شحن يف 

ال�شفينة املوؤجرة لرحلة اأي ب�شائع غري خا�شة بامل�شتاأجر اإل مبوافقته.

مادة�)310(

حق�امل�صتاأجر�يف�ا�صتبدال�الب�صائع�املقرر�نقلها

يجوز للم�شتاأجر ا�شتبدال الب�شائع املقرر نقلها ب�شرط موافقة املوؤجر، ومع ذلك اإذا كانت 

الب�شائع البديلة ت�شر مب�شالح املوؤجر جاز له اإنهاء عقد الإيجار.

مادة�)311(

اإنهاء�العقد�قبل�البدء�يف��صحن�الب�صائع

يجوز للم�شتاأجر اإنهاء عقد اإيجار ال�شفينة يف اأي وقت قبل البدء يف �شحن الب�شائع مقابل 

املتفق  الأجرة  قيمة  التعوي�ض  األ يجاوز  ب�شبب ذلك من �شرر على  يلحقه  املوؤجر عما  تعوي�ض 

عليها.

مادة�)312(

مواعيد��صحن�وتفريغ�الب�صائع

يلتــزم الم�شــتاأجر ب�شــحن الب�شائــع وتفريغها اأثناء المــدد المتفق عليها في العقــد، فاإذا لم  اأ- 

ين�ض العقد على مدد معينة وجب الرجوع اإلى العرف.

ويتبــع فــي ح�شــاب المدد وبدء �شــريانها العرف ال�شــائد في المينــاء الذي يجري فيه ال�شــحن اأو 

التفريغ فاإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء يتم اتباع العرف البحري العام.

اإذا لم يتم ال�شــحن اأو التفريغ في المدد الأ�شلية التي يحددها العقد اأو العرف ت�شــري مهلة  ب- 

اإ�شافية ل تجاوز المدة الأ�شلية وي�شتحق الموؤجر عنها تعوي�شًا يوميًا يحدده العقد اأو العرف، 
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واإذا لــم يتــم ال�شــحن اأو التفريغ خالل المهلة الإ�شافية ت�شــري مهلــة اإ�شافية ثانية ل تجاوز 

المهلة الإ�شافية الأولى وي�شتحق المالك عنها تعوي�شًا يعادل التعوي�ض اليومي المقرر للمهلة 

الإ�شافيــة الأولــى زائــدًا الن�شف، وذلــك دون اإخالل بحق الموؤجر في اإنهــاء العقد في حالة 

التاأخيــر فــي مدد ال�شــحن وكذا ما قد ي�شــتحق من تعوي�شات اأخرى، ويعــد التعوي�ض اليومي 

الذي ي�شتحق عن المهل الإ�شافية من ملحقات الأجرة وت�شري عليه اأحكامها.

يجــوز للربــان اإذا انتهــت مــدد التفريــغ اإنــزال الب�شائــع الم�شــحونة علــى نفقــة الم�شــتاأجر  ج- 

وم�شئوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على الب�شائع التي اأنزلها من 

ال�شفينة. 

اإذا تــم ال�شــحن قبل انتهاء المدة المعينة له فــال ت�شاف الأيام الباقية اإلى مهلة التفريغ، ما  د- 

لــم يتفــق على خــالف ذلك، ويجوز في هذه الحالــة وكذا في حالة انتهــاء التفريغ قبل مدته 

الن�ض في العقد على ن�شــبة جائزة الإنجاز الم�شــتحقة الدفع نتيجة لإكمال عملية ال�شحن اأو 

التفريغ قبل الموعد المحدد.

مادة�)313(

الأجرة

ت�شــتحق الأجرة كاملة واإن لم يقم الم�شــتاأجر ب�شــحن كل الب�شائع المتفق عليها اأو تفريغها  اأ- 

بناء على طلبه اأثناء الرحلة وقبل و�شولها الميناء المتفق عليه.

اإذا بــداأت الرحلة ثم ا�شــتحال ال�شــتمرار فيها ب�شــبب غيــر راجع اإلى الموؤجــر اأو تابعيه فال  ب- 

يلتزم الم�شتاأجر اإل بدفع اأجرة ما تم من الرحلة.

ل ت�شتحق الأجرة اإذا هلكت الب�شائع الم�شحونة ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك ت�شتحق  ج- 

الأجــرة كاملة اإذا كان الهالك نا�شــئًا عن خطاأ الم�شــتاأجر اأو تابعيــه اأو عن طبيعة الب�شاعة 

اأو عــن عيــٍب فيهــا اأو اإذا ا�شطر الربان اإلى بيعها اأثناء الرحلة ب�شــبب عيبهــا اأو تلفها اأو اإذا 

اأمــر الربان باإتالفها لخطورتها اأو �شررها وت�شــتحق الأجــرة عن الحيوانات التي تنفق اأثناء 

الرحلة ب�شبب ل يرجع اإلى خطاأ الموؤجر اأو تابعيه.

ل تبراأ ذمة الم�شــتاأجر من دفع الأجرة بترك الب�شائع ولو تلفت اأو نق�شت كميتها اأو قيمتها  د- 

اأثناء الرحلة.
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مادة�)314(

تفريغ�الب�صائع�قبل�الو�صول�اإىل�ميناء�التفريغ

للم�شتاأجر اأن يطلب يف اأي وقت اأثناء ال�شفر تفريغ الب�شائع قبل و�شولها اإىل امليناء املتفق 

عليه ب�شرط اأن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.

مادة�)315(

حقوق�والتزامات�حامل��صند�ال�صحن�غري�امل�صتاأجر�والناقل

اإذا وقع اختالف بني عقد اإيجار ال�شفينة و�شند ال�شحن ت�شري يف العالقة بني موؤجر ال�شفينة 

يف  ال�شحن  �شند  يف  الواردة  ال�شروط  وت�شري  الإيجار،  عقد  يف  الواردة  ال�شروط  وم�شتاأجرها 

العالقة بني م�شتاأجر ال�شفينة وال�شاحن ما مل يتفق على ترجيح �شروط عقد الإيجار.

مادة�)316(

ميناء�التفريغ

ميناء الو�شول هو الميناء المعين في العقد لتفريغ الب�شائع، فاإذا تعذر و�شول ال�شــفينة اإلى  اأ- 

المينــاء المعيــن للتفريــغ وجب علــى الموؤجر اأن يوجه ال�شــفينة اإلى اأقرب مينــاء من الميناء 

المذكور يمكن التفريغ فيه، ويتحمل الموؤجر م�شروفات نقل الب�شائع اإلى الميناء الذي يتم 

فيه التفريغ، اإل اإذا كان تعذر و�شول ال�شــفينة اإليه نا�شــئًا عن قوة قاهرة فيتحمل الم�شتاأجر 

الم�شروفات.

اإذا احتفظ الم�شــتاأجر بالحق في اختيار ميناء الو�شول بعد بدء ال�شــفر، وتعذر الو�شول اإليه  ب- 

دون اأن تتعر�ض ال�شفينة للخطر تحمل الم�شتاأجر الآثار المترتبة على ذلك.

اإذا تكبد الم�شتاأجر خ�شائر نتيجة الختيار الع�شوائي لموؤجر ال�شفينة لميناء تفريغ الب�شائع،  ج- 

بالمخالفة للعقد يكون الموؤجر م�شئوًل عن دفع التعوي�ض.

مادة�)317(

اأثر�القوة�القاهرة�على�العقد

اإذا اأ�شبح تنفيذ العقد م�شتحياًل لقوة قاهرة اأو لأي �شبب اآخر خارج عن اإرادة طرفي العقد  اأ- 

ينف�شخ عقد اإيجار ال�شفينة لرحلة دون تعوي�ض لأي من طرفيه.

يبقــى عقــد الإيجــار نافذًا دون زيادة الأجــرة ودون تعوي�ض، اإذا حالت القــوة القاهرة موؤقتًا  ب- 

دون �شفر ال�شفينة اأو ا�شتمرار ال�شفر، وفي هذه الحالة يجوز للم�شتاأجر تفريغ ب�شائعه على 

نفقته وله بعد ذلك اأن يعيد �شحنها في ال�شفينة على نفقته اأي�شًا وت�شتحق الأجرة كاملة.
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ثالثاً:�عقد�اإيجار�ال�صفينة�خالية�الطاقم

مادة�)318(

تعريف�العقد

حتت  ي�شع  باأن  ال�شفينة  مالك  مبقت�شاه  يلتزم  عقد  الطاقم  خالية  ال�شفينة  اإيجار  عقد 

ت�شرف امل�شتاأجر �شفينة معينة غري مطقمة ليقوم امل�شتاأجر با�شتعمالها خالل املدة املتفق عليها 

يف العقد وبال�شروط املذكورة فيه.

مادة�)319(

بيانات�العقد

يجب اأن يت�شمن العقد البيانات الآتية:

ا�شم موؤجر ال�شفينة وا�شم الم�شتاأجر.  -1

ا�شم ال�شفينة وجن�شيتها وفئتها وحمولتها و�شعتها.  -2

منطقة الن�شاط التجاري.  -3

قيمة الأجرة وطريقة دفعها، ومدة الإيجار وكيفية اإنهائه.  -4

وقت ومكان و�شروط الت�شليم والرد.  -5

معاينة ال�شفينة و�شيانتها واإ�شالحها.  -6

تاأمين ال�شفينة.  -7

اأية بيانات اأخرى تحددها الإدارة.  -8

مادة�)320(

حق�الإدارة�املالحية�والتجارية

خالية  ال�شفينة  اإيجار  عقد  يف  امل�شتاأجر  اإىل  لل�شفينة  والتجارية  املالحية  الإدارة  تنتقل 

الطاقم. 

مادة�)321(

التزامات�املوؤجر

يلتــزم الموؤجر باأن ي�شع ال�شــفينة تحت ت�شرف الم�شــتاأجر في الزمــان والمكان المحددين  اأ- 

بالعقد في حالة �شالحة للمالحة ومالئمة لأداء الخدمة المتفق عليها، وتزويده بال�شهادات 

والوثائق المتعلقة بها.   



العدد: 3597 – الخميس 7 أبريل 2022

123

يلتزم الموؤجر باإ�شالح اأي تلف يلحق بال�شفينة وا�شتبدال القطع التالفة اإذا كان التلف نا�شئًا  ب- 

عــن قــوة قاهــرة اأو عــن عيب ذاتــي في ال�شــفينة اأو عــن ال�شــتعمال العادي لها فــي الغر�ض 

المتفق عليه، واإذا ترتب على التلف في هذه الحالت تعطيل ا�شــتعمال ال�شــفينة لمدة تجاوز 

اأربع وع�شرين �شاعة فال ت�شتحق الأجرة عن المدة الزائدة للتعطل.

اإذا لــم يلتــزم الموؤجــر بتنفيــذ اللتــزام المن�شو�ــض عليــه فــي الفقرتيــن ال�شــابقتين يحــق  ج- 

للم�شتاأجر اإنهاء العقد والمطالبة بالتعوي�ض عن اأية خ�شائر تكبدها نتيجة لذلك.

مادة�)322(

التزامات�امل�صتاأجر

يلتزم م�شتاأجر ال�شفينة خالية الطاقم بالآتي:

المحافظــة علــى ال�شــفينة وا�شــتعمالها فــي الغر�ــض المتفق عليه وفقــًا لخ�شائ�شهــا الفنية   -1

الثابتة في ترخي�ض المالحة.

�شمان الت�شغيل الآمن وتزويد ال�شفينة بالطاقم الموؤهل وفقًا للمعايير الدولية.  -2

�شيانــة ال�شــفينة واإ�شالحهــا خالل مدة عقد الإيجــار، وذلك عدا ما يلتزم بــه الموؤجر وفقًا   -3

للبند )ب( من المادة ال�شابقة.

التاأمين على ال�شــفينة على نفقته الخا�شة، وفقًا للقيمة المتفق عليها في عقد الإيجار وعلى   -4

النحو الذي وافق عليه مالك ال�شفينة.

رد ال�شــفينة وت�شــليمها للموؤجر في الميناء المتفق عليه اأو الذي ت�شــلمها فيه، وبالحالة التي   -5

كانت عليها وقت ا�شتالمها مع مراعاة ال�شتهالك النا�شئ عن ال�شتعمال العادي.

ويف حالة التاأخري يف رد ال�شفينة ل�شبب يرجع اإىل امل�شتاأجر يلتزم باأداء �شعف الأجرة عن 

مدة التاأخري.

مادة�)323(

م�صئولية�امل�صتاأجر

اأو  اأو ت�شر مب�شاحله نتيجة حيازته ال�شفينة  اأ�شرار تلحق املوؤجر  اأية  ي�شاأل امل�شتاأجر عن 

ا�شتخدامها وت�شغيلها خالل فرتة العقد. 

مادة�)324(

رهن�ال�صفينة

تكبدها  ذلك يف خ�شائر  وت�شبب  الإيجار  عقد  مدة  برهنها خالل  ال�شفينة  موؤجر  قام  اإذا 

امل�شتاأجر يكون املوؤجر م�شئوًل عن دفع التعوي�ض.
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مادة�)325(

الأجرة

يلتزم الم�شــتاأجر بدفع الأجرة ح�شــب المتفق عليه في عقد الإيجار، واإذا تخلف الم�شــتاأجر  اأ- 

عــن الدفع لمدة �شــبعة اأيام متتالية اأو اأكثر عــن الموعد المتفق عليه في العقد، جاز للموؤجر 

اإنهاء العقد دون اإخالل بحقه في المطالبة بالتعوي�ض المنا�شــب عن الخ�شــائر التي تلحق به 

نتيجة اإنهاء العقد. 

ل ت�شــتحق الأجرة اإذا فقدت ال�شــفينة اأو كانت في عداد ال�شــفن المفقودة اعتبارًا من اليوم  ب- 

الذي فقدت فيه اأو �شمع فيه اآخر خبر عنها، ويتعين اإعادة اأي مبلغ اإيجار تم دفعه مقدمًا.

مادة�)326(

متديد�العقد

ت�شري ب�شاأن متديد عقد اإيجار ال�شفينة خالية الطاقم، الأحكام املن�شو�ض عليها يف عقد 

اإيجار ال�شفينة ملدة.

مادة�)327(

الإيجار�املنتهي�بالتملك

يجوز اأن يكون عقد اإيجار ال�شفينة خالية الطاقم منتهيًا بالتملك ويف هذه احلالة ل تنتقل 

ملكية ال�شفينة اإىل امل�شتاأجر، اإل اإذا كان امل�شتاأجر قد اأمت دفع الإيجار اإىل مالك ال�شفينة على 

النحو املن�شو�ض عليه يف عقد الإيجار.

الباب�اخلام�ض

التاأمني�البحري

الف�صل�الأول

اأحكام�عامة

مادة�)328(

نطاق��صريان�اأحكام�هذا�الباب

ت�شري اأحكام هذا الباب على عقد التاأمني الذي يكون مو�شوعه �شمان الأخطار البحرية، 

ويجوز للموؤمن واملوؤمن له التفاق على خمالفة هذه الأحكام، اإل اإذا كانت ذات �شفة اإلزامية.
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مادة�)329(

تعريف�العقد

عقد التاأمني البحري عقد يتعهد املوؤمن مبقت�شاه، بتعوي�ض املوؤمن له، بالطريقة وال�شروط 

املتفق عليها، عن اخل�شائر النا�شئة عن الأخطار البحرية املوؤمن منها، مقابل دفع ق�شط على اأن 

ل يتجاوز هذا التعوي�ض قيمة اخل�شائر اأو قيمة الأ�شياء الهالكة.

مادة�)330(

اإثبات�العقد

اأ- ل يثبت عقد التاأمين وكل ما يطراأ عليه من تعديالت اإل بالكتابة.

تكون الوثيقة الموؤقتة التي ي�شدرها الموؤمن ملزمة للطرفين اإلى اأن ت�شدر الوثيقة النهائية. ب- 

مادة�)331(

بيانات�وثيقة�التاأمني

يجب اأن تت�شمن وثيقة التاأمين كحد اأدنى البيانات الآتية:

تاريخ عقد التاأمين مبينًا باليوم وال�شاعة.  -1

مكان العقد.  -2

ا�شم كل من الموؤمن والموؤمن له وموطنه و�شفته اإذا كان يتعاقد لح�شاب الغير.  -3

الأموال الموؤمن عليها.  -4

الأخطار التي ي�شملها التاأمين والم�شتثناة منه وزمانها ومكانها.  -5

مبلغ التاأمين وق�شطه ومبلغ التحمل )اإن وجد(.  -6

توقيع الموؤمن اأو من يمثله.  -7

مادة�)332(

التنازل�عن�وثيقة�التاأمني

تكــون وثيقــة التاأمين با�شــم الموؤمن له اأو لأمــره اأو لحاملها، ويجوز اإبــرام التاأمين لم�شلحة  اأ- 

�شخ�ض غير معين.

يجوز للموؤمن له التنازل عن التاأمين عن طريق التظهير اأو الت�شــليم اإذا كانت الوثيقة لأمره  ب- 

اأو لحاملهــا، ول يجــوز التنــازل عــن وثيقة التاأميــن اإذا كانت ا�شــمية اإل بموافقــة كتابية من 

الموؤمن.
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يكون لحامل الوثيقة ال�شرعي الحق في المطالبة بالتعوي�ض، وللموؤمن اأن يتم�شك في مواجهته  ج- 

بكافة الدفوع التي يجوز له توجيهها اإلى المتعاقد ولو كانت الوثيقة لأمره اأو لحاملها.

مادة�)333(

حمل�عقد�التاأمني�البحري

يجوز التاأمين على جميع الأموال التي تكون معر�شة لالأخطار البحرية.   اأ- 

ل يجــوز اأن يكــون طرفًا في عقد التاأمين اأو م�شــتفيدًا منه اإل مــن كانت له م�شلحة في عدم  ب- 

ح�شول الخطر.

مادة�)334(

التاأمني��صد�اأخطار�احلرب�والأخطار�امل�صابهة

اأو الخارجيــة واأعمــال القر�شنــة وال�شــتيالء  ل ي�شــمل التاأميــن اأخطــار الحــرب الأهليــة  اأ- 

وال�شطرابات والثورات والإ�شراب والإغالق واأعمال التخريب والإرهاب والأ�شرار النا�شئة 

بطريق مبا�شــر اأو غير مبا�شــر عن تفجيرات اأو اإ�شــعاعات نووية اأيًا كان �شببها، اإل اإذا اتفق 

على غير ذلك.

ت عليه المادة )367( من هذا القانون ل ي�شــمل التاأمين الأ�شرار التي تحدثها  عــدا مــا ن�شَّ ب- 

الأ�شياء الموؤمن عليها لالأموال الأخرى اأو الأ�شخا�ض.

اإذا اتفق على تاأمين اأخطار الحرب ي�شمل هذا التاأمين الأ�شرار التي تلحق الأ�شياء الموؤمن  ج- 

عليهــا مــن الأعمــال العدائية اأو النتقامية اأو الأ�شــر اأو ال�شــتيالء اأو الإيقــاف اأو الإكراه اإذا 

وقعت بفعل الحكومات اأو ال�شلطات �شواء كان معترفًا بها اأو غير معترف بها اأو ب�شبب انفجار 

األغام اأو معدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد اأعلنت اأو كانت قد انتهت.

اإذا تعذر معرفة ما اإذا كان ال�شرر قد وقع ب�شــبب خطر حربي اأو خطر بحري، اعتبر نا�شــئًا  د- 

عن خطر بحري ما لم يثبت خالف ذلك.

مادة�)335(

اإعادة�التاأمني

يف حالة اإعادة التاأمني ل يكون للموؤمن له اأن يتم�شك بعقد اإعادة التاأمني الذي يربمه املوؤمن.
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مادة�)336(

التزام�املوؤمن�له�بالإف�صاح�عن�الظروف�والبيانات�عند�التعاقد

علــى الموؤمــن لــه اأن يخطــر الموؤمــن وقت اإبــرام العقــد بالظــروف والبيانات بما فيها ا�شــم  اأ- 

ال�شــفينة والرحلــة ومقــدار الب�شائــع الم�شــحونة وقيمتها التي يكــون الموؤمن له علــى علم اأو 

يفتر�ــض اأن يكــون علــى علم بها في �شــياق العمل العــادي والتي من �شــاأنها التاأثير على قرار 

الموؤمــن فــي تقديــر الأخطــار التي ياأخذها علــى عاتقــه، والموافقة على التاأميــن من عدمه 

وتعتبر مهمة على الأخ�ض الوقائع التي جعلها الموؤمن محل اأ�شئلة مكتوبة محددة.

ا�شــتثناًء مــن الفقــرة )اأ( من هذه المادة ل يلتــزم الموؤمن له باأن يخطــر الموؤمن بالظروف  ب- 

التي يكون الموؤمن على علم اأو يفتر�ض اأن يكون على علم بها في �شياق العمل العادي.

مادة�)337(

جزاء�خمالفة�اللتزام�بالإف�صاح

يجــوز للموؤمــن اأن يطلــب اإبطــال العقــد اإذا قــدم الموؤمن لــه ولو بغير �شــوء نيــة بيانات غير  اأ- 

�شحيحة اأو �شكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتاأمين وكان من �شاأن ذلك اأن قدر الموؤمن 

الخطر باأقل من حقيقته.

ويقــع الإبطــال ولــو لــم يكــن للبيان غيــر ال�شحيح اأو لل�شــكوت عــن تقديم البيــان اأي عالقة  ب- 

بال�شرر الذي لحق ال�شيء الموؤمن عليه.

وللمحكمــة اأن تحكــم للموؤمــن على الموؤمن له في الأحــوال المبينة في الفقرتين ال�شــابقتين  ج- 

بمبلــغ م�شــاو لق�شــط التاأميــن اإذا اأثبت �شــوء النية من جانــب الموؤمن له، اأو بمبلــغ ل يجاوز 

ن�شف هذا الق�شط اإذا انتفى �شوء النية.

مادة�)338(

القيمة�التاأمينية

يكون تحديد القيمة التاأمينية لمحل التاأمين بالتفاق بين الموؤمن والموؤمن له. اأ- 

فــي حالــة عدم التو�شل اإلى التفاق على القيمة التاأمينية، يتم ح�شــاب القيمة التاأمينية على  ب- 

النحو الآتي:

1- تكون القيمة التاأمينية لل�شفينة هي قيمة ال�شفينة عند بدء مدة التاأمين، بما في ذلك 

القيمة الكلية لبدن ال�شفينة واآلتها ومعداتها ووقودها ومخازنها وعدتها وموؤنها والمياه 

ال�شالحة لل�شرب الموجودة على �شطحها، وكذلك ق�شط التاأمين.

2- تكون القيمة التاأمينية لل�شحنة هي اإجمالي قيمة فاتورة ال�شحن، اأو القيمة الفعلية غير 
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اأجرة ال�شحن واأق�شاط التاأمين عليها  اإلى  التجارية لل�شلع في مكان ال�شحن، بالإ�شافة 

عند بدء مدة التاأمين.

3- تكون القيمة التاأمينية لأجور ال�شحن هي اإجمالي مبلغ اأجور النقل الم�شتحقة الدفع اإلى 

الناقل واأق�شاط التاأمين عند بدء مدة التاأمين.

4- تكون القيمة التاأمينية لمحالت التاأمين الأخرى هي اإجمالي القيمة الفعلية لمحل التاأمين 

الموؤمن عليه واأق�شاط التاأمين عند بدء مدة التاأمين.

اإذا جاوز مبلغ التاأمين القيمة التاأمينية، وكان ذلك نا�شــئًا عن غ�ــض اأو تدلي�ــض اأو �شــوء نية  ج- 

الموؤمن له اأو نائبه، يجوز للموؤمن طلب اإبطال العقد ول يكون لهذه الزيادة اأثر على م�شئولية 

الموؤمن، ويتحملها الموؤمن له كما لو كان هو الموؤمن، واإذا انتفى الغ�ض والتدلي�ض و�شوء النية 

كان العقد �شحيحًا في حدود القيمة الحقيقية لمحل التاأمين.

اإذا كان مبلغ التاأمين اأقل من القيمة الحقيقية لالأ�شياء الموؤمن عليها فال يلتزم الموؤمن اإل  د- 

في حدود مبلغ التاأمين.

مادة�)339(

اأثر�اخل�صائر�ال�صابقة�ملحل�التاأمني�قبل�التعاقد

اأحد  يقع باطاًل عقد التاأمني الذي يربم بعد تعر�ض حمل التاأمني خل�شائر نتيجة حلدوث 

الأخطار املوؤمن منها، وتكون اأق�شاط التاأمني حقًا للموؤمن ول يكون م�شئوًل عن دفع اأية تعوي�شات، 

واإذا كان املوؤمن على علم اأو يفرت�ض به اأن يكون على علم با�شتحالة وقوع اخلطر املوؤمن منه، 

كان للموؤمن له احلق يف ا�شرتداد اأق�شاط التاأمني.

مادة�)340(

الإخطار�بالظروف�الطارئة�اأثناء��صريان�العقد

علــى الموؤمــن لــه اأن يخطر الموؤمــن بالظروف التــي تطراأ اأثناء �شــريان التاأميــن ويكون من  اأ- 

�شاأنها زيادة الخطر الذي يتحمله الموؤمن وذلك خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ العلم بها، 

فاإذا لم يتم الإخطار في هذا الميعاد جاز للموؤمن ف�شخ العقد.

اإذا تم الإخطار في الميعاد المن�شو�ض عليه في الفقرة ال�شــابقة وتبين اأن زيادة الخطر لم  ب- 

تكن نا�شــئة عن فعل الموؤمن له بقي التاأمين �شــاريًا مقابل زيادة في ق�شــط التاأمين، اأما اإذا 

كانت زيادة الخطر نا�شــئة عن فعل الموؤمن له جاز للموؤمن اإما ف�شــخ العقد خالل ثالثة اأيام 

عمــل مــن تاريخ اإخطاره بزيادة الخطــر، اأو اإبقاء العقد مع المطالبة بزيادة ق�شــط التاأمين 

مقابل زيادة الخطر، وفي الحالة الأولى يكون للمحكمة - بناًء على طلب الموؤمن - اأن تحكم 

له بمبلغ م�شاٍو لق�شط التاأمين.
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مادة�)341(

تعدد�التاأمينات

اإذا كان الخطــر موؤمنــًا عليــه في عقد واحد من عدة موؤمنين التزم كل منهم بن�شــبة ح�شته  اأ- 

في مبلغ التاأمين وفي حدود هذه الح�شة بغير ت�شامن بينهم.

فيما عدا حالة الغ�ــض اإذا كان الخطر موؤمنًا عليه بعدة عقود، �شــواء اأكانت مبرمة في تاريخ  ب- 

واحــد اأم فــي تواريخ مختلفة، وكان مجموع مبلغ التاأميــن المذكور في هذه العقود يزيد على 

قيمــة ال�شــيء الموؤمن عليه، اعتبرت عقود التاأميــن �شحيحة، وجاز للموؤمن له الرجوع - في 

حــدود ال�شرر وبما ل يزيد عن قيمة ال�شــيء الموؤمن عليــه - على الموؤمنين المتعددين بغير 

ت�شامــن بينهــم بن�شــبة مبلغ التاأمين الــذي يلتزم به كل منهــم اإلى القيمة الحقيقية لل�شــيء 

الموؤمن عليه.

يجب على الموؤمن له اإذا طلب ت�شوية ال�شرر الذي لحق به اأن ي�شرح للموؤمن بوجود التاأمينات  ج- 

الأخرى التي يعلم بها واإل كان طلبه غير مقبول.

يجــوز لــكل موؤمــن الرجوع علــى الموؤمنيــن الآخرين لمطالبــة كل منهم بح�شته مــن ال�شرر  د- 

بن�شــبة المبلــغ الــذي التزم بــه، واإذا كان اأحدهم مع�شــرًا وزعت ح�شته بالن�شــبة ذاتها على 

الموؤمنين المو�شرين.

في حالة ثبوت الغ�ض من الموؤمن له يكون كل عقد من عقود التاأمين المتعددة قاباًل لالإبطال  هـ- 

بناء على طلب الموؤمن، وللمحكمة عند الحكم باإبطال العقد اأن تق�شي بالتعوي�شات المنا�شبة 

لمن ي�شتحقها بما ل يجاوز الق�شط الكلي للتاأمين.

مادة�)342(

اإنهاء�عقد�التاأمني�البحري�قبل�بدئه

يجوز للموؤمن له املطالبة باإنهاء عقد التاأمني قبل بدء �شريانه، على اأن يدفع للموؤمن كافة 

امل�شروفات والنفقات التي تكبدها املوؤمن، ويف حالة قبول املوؤمن يلتزم باإعادة ق�شط التاأمني.

مادة�)343(

اإنهاء�عقد�التاأمني�البحري�بعد�بدئه

العقد على  العقد بعد �شريانه، ما مل ين�ض يف  اإنهاء  له  املوؤمن  اأو  املوؤمن  ل يجوز لأي من 

خالف ذلك ومع ذلك يجوز اإنهاء العقد يف الأحوال ووفقًا للقواعد الآتية:

اإذا ن�ــض العقد على اإمكانية اإنهائه بعد �شــريانه وطلــب الموؤمن له اإنهاء العقد، فاإن للموؤمن   -1

حال قبول الإنهاء ا�شــتيفاء ق�شــط التاأمين م�شتحق الدفع اعتبارًا من �شريان العقد واإلى يوم 

اإنهائه، على اأن يرد اإلى الموؤمن له ما تبقى من ق�شط التاأمين عن المدة المتبقية.
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اإذا كان الإنهاء بناء على طلب الموؤمن وفقًا للعقد، يرد اإلى الموؤمن له ق�شط التاأمين اعتبارًا   -2

من يوم اإنهاء العقد اإلى يوم انتهاء مدة التاأمين محت�شبًا على الأ�شا�ض الن�شبي.

اإذا بيعــت ال�شــفينة محــل العقــد ب�شــورة ر�شائية اأو عــن طريــق الق�شاء، وكانت �شــخ�شية   -3

الموؤمن له محل اعتبار.

فــي حالــة تاأجيــر ال�شــفينة خاليــة الطاقــم، وكانــت �شــخ�شية الموؤمن لــه محل اعتبــار لدى   -4

الموؤمن.

اإذا اأفل�ــض الموؤمــن لــه اأو اأع�شــر ولــم يكن قد دفع الق�شــط الم�شــتحق عليه بعد اإعــذاره جاز   -5

للموؤمن ف�شخ العقد اأو اإلغاوؤه، ول ي�شري ذلك على الغير ح�شن النية الذي انتقلت اإليه ملكية 

وثيقــة التاأميــن قبــل وقوع اأي حادث وقبــل التبليغ بالإلغــاء، ويثبت هذا الحــق للموؤمن له في 

حالة اإفال�ض الموؤمن، وفي جميع الأحوال يلتزم الموؤمن برد ق�شط التاأمين بما يعادل المدة 

المتبقية من العقد.

مادة�)344(

دفع�اأق�صاط�التاأمني

يلتــزم الموؤمــن له بدفع ق�شــط التاأميــن والم�شروفات فــي المكان والزمــان المتفق عليهما،  اأ- 

ويجوز للموؤمن رف�ض اإ�شدار وثيقة التاأمين اأو اأية �شــهادة تاأمين قبل دفع الموؤمن له لق�شــط 

التاأمين، ما لم يتفق على خالف ذلك.

اإذا لم يدفع الموؤمن له ق�شــط التاأمين الم�شــتحق جاز للموؤمن اأن يوقف التاأمين اأو اأن يف�شــخ  ب- 

العقد، ول ينتج الإيقاف اأو الف�شخ اأثره اإل بعد انق�شاء خم�شة ع�شر يومًا على اإعذار الموؤمن 

له بالوفاء واإخطاره باإيقاف التاأمين اأو ف�شخه، ويكون الإعذار بكتاب م�شجل م�شحوب بعلم 

الو�شــول اأو ببرقيــة اأو تلك�ــض اأو اأية و�شــيلة اإلكترونية اأخرى في اآخر موطــن للموؤمن له يعلمه 

الموؤمن، كما يجوز اأن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار باإيقاف التاأمين اأو ف�شخه باإجراء واحد.

في حالة عدم دفع ق�شط التاأمين والم�شروفات ل يحول الإخطار باإيقاف التاأمين دون عمل  ج- 

اإخطار اآخر بف�شخ العقد.

في حالة وقف التاأمين يعود العقد اإلى اإنتاج اآثاره اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ دفع الق�شط  د- 

والم�شروفات.

ل ي�شــري اأثر الإيقاف اأو الف�شــخ في مواجهة الغير ح�شن النية الذي انتقلت اإليه ملكية وثيقة  هـ- 

التاأمين قبل وقوع اأي حادث وقبل الإخطار بالإيقاف اأو الف�شخ، وللموؤمن التم�شك في مواجهة 

الغير بالمقا�شة بقدر الق�شط الم�شتحق في حالة وقوع اأي حادث.
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مادة�)345(

املحافظة�على�م�صلحة�املوؤمن

اأ-  في حال وقوع اأحد الأخطار الموؤمن منها، يلتزم الموؤمن له بالآتي:

1- اإخطار الموؤمن بوقوع الخطر خالل ثالثة اأيام عمل على الأكثر من تاريخ العلم به.

2- اتخاذ التدابير الالزمة والمالئمة لتالفي الخ�شائر اأو الحد منها. 

3- اللتزام بالتعليمات التي ي�شدرها له الموؤمن في �شاأن التدابير المالئمة لتالفي الخ�شائر 

اأو الحد منها.  

4- اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على حق الموؤمن في الرجوع على الغير.

ل يكــون الموؤمن م�شــئوًل عن اأية خ�شــائر تنجم عن مخالفة الموؤمن لــه لالأحكام الواردة في  ب- 

الفقــرة )اأ( مــن هــذه المادة، وللموؤمن في الحالة المن�شو�ــض عليها في البند )1( من تلك 

الفقرة اإنهاء العقد.

اإذا قدم الموؤمن له ب�شوء نية ت�شريحًا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه  ج- 

�شرر للموؤمن، جاز الحكم ب�شقوط حقه في التاأمين كله اأو بع�شه.

مادة�)346(

ت�صوية�الأ�صرار

ت�شوى الأ�شرار بطريق التعوي�ض ما لم يقرر الموؤمن له ترك ال�شيء الموؤمن عليه للموؤمن في  اأ- 

الأحوال المتفق عليها اأو التي يجيز فيها القانون ذلك.

ل يلتزم الموؤمن باإ�شالح الأ�شياء الموؤمن عليها اأو ا�شتبدال غيرها بها. ب- 

مادة�)347(

م�صئولية�املوؤمن

ت�شمل م�شئولية املوؤمن الآتي:

الأ�شرار المادية التي تلحق الأ�شياء الموؤمن عليها ب�شبب وقوع خطر بحري اأو حادث يعد قوة   -1

قاهرة اإذا كان الخطر اأو الحادث مما ي�شمله التاأمين.

ح�شة الأموال الموؤمن عليها في الخ�شارات البحرية الم�شتركة بن�شبة قيمة الأ�شياء الموؤمن   -2

عليهــا بعد خ�شم الخ�شــارات الخا�شة التي يتحملهــا الموؤمن اإن وجدت وم�شروفات الإنقاذ 

والم�شاعدة، وذلك ما لم تكن نا�شئة عن خطر م�شتثنى من التاأمين.
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مادة�)348(

التاأمني�الناق�ض

د  َتَتحدَّ دة يف العقد،  التاأمينية املحدَّ اأقل من القيمة  التاأمني املتفق عليه  عندما يكون مبلغ 

اخل�شارة  حالة  يف  اأما  اأق�شى،  كحد  التاأمني  مببلغ  الكلية  اخل�شارة  حالة  يف  املوؤمن  م�شئولية 

التاأمينية  القيمة  الفرق بني  تتنا�شب مع  املوؤمن جزءًا من اخل�شارة املحققة  ل  اجلزئية، فيتحمَّ

ومبلغ التاأمني، ما مل ُيتفق �شراحًة على غري ذلك.

مادة�)349(

اخل�صائر�املتتالية

دت احلوادث،  يبقى مبلغ التاأمني �شامنًا لكل حادث يقع اأثناء �شريان وثيقة التاأمني واإن تعدَّ

اإل اإذا اتفق الطرفان على حق املوؤمن يف طلب ق�شط تكميلي اإثر كل حادث.

اإذا وقعت اخل�شارة الكلية بعد خ�شارة  كما يكون املوؤمن م�شئوًل عن اخل�شائر الكلية فقط 

جزئية مل يتم اإ�شالحها.

مادة�)350(

حدود�م�صئولية�املوؤمن�عن�اأفعال�املوؤمن�له�والربان�والبحارة

ي�شــاأل الموؤمــن عــن ال�شــرر المادي الذي يلحق الأ�شــياء الموؤمــن عليها بخطــاأ الموؤمن له اأو  اأ- 

تابعيه البريين ما لم يثبت الموؤمن اأن �شــبب هذه الأ�شرار نا�شــئ عن خطاأ عمدي اأو ج�شــيم 

من الموؤمن له.

مــع عــدم الإخــالل بحكــم المادتيــن )349(، و)367( من هذا القانــون ي�شــاأل الموؤمن عن  ب- 

ال�شــرر المــادي الــذي يلحــق الأ�شــياء الموؤمن عليها عـــن خطاأ الربــان اأو البحــارة اأيًا كانت 

ج�شامته ما لم يكن متعمدًا.

يظل الموؤمن م�شئوًل عن الأخطار التي ي�شملها التاأمين في حالة ال�شطرار اإلى تغيير الطريق  ج- 

اأو الرحلة اأو ال�شفينة، واإذا لم يكن تغيير الرحلة اأو الطريق ا�شطراريًا يبقى الموؤمن م�شئوًل 

عن الحوادث التي يثبت اأنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه، اأو الطريق المعتاد في 

حالة عدم وجود اتفاق.

مادة�)351(

ت�صديد�النفقات

ي�شمل التعوي�ض الم�شتحق للموؤمن له النفقات التالية، بالإ�شافة اإلى مبلغ التعوي�ض المفتر�ض  اأ- 
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دفعه عن محل التاأمين:

�شواء  عليها  الموؤمن  الأمــوال  لحماية  منه  موؤمن  خطر  ب�شبب  تنفق  التي  الم�شروفات   -1

لتفادي الأ�شرار اأو للحد منها.

الموؤمن  الخطر  ومدى  طبيعة  من  التاأكد  بغر�ض  والتقدير  للمعاينة  المعقولة  النفقات   -2

منه.

3- النفقات المتكبدة ب�شبب العمل بالتعليمات ال�شادرة من الموؤمن.

ل يجــوز اأن تزيــد مدفوعــات الموؤمــن المتعلقة بالنفقات الم�شــار اإليها في الفقــرة )اأ( على  ب- 

المبلغ الموؤمن به، ما لم تكن الزيادة ب�شبب العمل بالتعليمات ال�شادرة من الموؤمن.

اإذا كان مبلــغ التاأميــن اأقل من القيمة التاأمينية، يكون الموؤمن م�شــئوًل عن النفقات الم�شــار  ج- 

اإليها في هذه المادة على اأ�شا�ــض ن�شــبة المبلغ الموؤمن به اإلى القيمة التاأمينية، ما لم ين�ض 

العقد على خالف ذلك.

مادة�)352(

امل�صاهمة�يف�اخل�صارة�امل�صرتكة

اأقل من امل�شاهمة يف اخل�شارة امل�شرتكة يكون املوؤمن م�شئوًل عن  اإذا كان املبلغ املوؤمن به 

امل�شاهمة يف اخل�شارة امل�شرتكة على اأ�شا�ض ن�شبة املبلغ املوؤمن به اإىل قيمة امل�شاهمة.

مادة�)353(

اخل�صارة�الكلية�الفعلية

اإذا فقد حمل التاأمني بعد حدوث اأحد الأخطار املوؤمن منها اأو حلق به �شرر بالغ غرّي من 

طبيعته املوؤمن عليه بها، اأو اأخرج حمل التاأمني من حيازة �شاحبه، اعترب خ�شارة كلية فعلية.

مادة�)354(

اخل�صارة�الكلية�احلكمية

اإذا اعتبرت الخ�شــارة الكلية لل�شــفينة اأمــرًا يتعذر تفاديه بعد حدوث اأحــد الأخطار الموؤمن  اأ- 

منها اأو اإذا زادت النفقات الالزمة لتفادي حدوث خ�شارة كلية فعلية عــــن القيمة التاأمينية، 

فيعتبر ذلك خ�شارة كلية حكمية.

اإذا اعتبــرت الخ�شــارة الكليــة الفعليــة اأمرًا يتعــذر تفاديه بعد حدوث اأحــد الأخطار الموؤمن  ب- 

منها على �شــحنة الب�شائع اأو اإذا زادت النفقات الالزم تكبدها لتفادي حدوث خ�شــارة كلية 

فعلية بالإ�شافة اإلى قيمة اإر�شــال �شــحنة الب�شائع اإلى وجهتها عن القيمة التاأمينية، فيعتبر 

ذلك خ�شارة كلية حكمية.
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مادة�)355(

اخل�صارة�اجلزئية

كل خ�شارة لي�شت خ�شارة كلية فعلية اأو خ�شارة كلية حكمية تعترب خ�شارة جزئية.

مادة�)356(

ترك�حمل�التاأمني

اإذا اعتبــر محــل التاأمين خ�شــارة كلية حكمية وطالب الموؤمن لــه بالتعوي�ض عنه من الموؤمن  اأ- 

على اأ�شا�ــض الخ�شــارة الكلية، يتخلى الموؤمن له عن محل التاأمين للموؤمن، وللموؤمن اأن يقبل 

التخلــي اأو اأن يرف�شــه، ولكــن عليه اإخطار الموؤمــن له بقراره بقبول التخلــي اأو رف�شه خالل 

فترة زمنية معقولة.

يبلغ الترك اإلى الموؤمن بخطاب م�شجل م�شحوب بعلم الو�شول، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر من  ب- 

تاريخ علم الموؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك اأو من تاريخ انق�شاء المواعيد المن�شو�ض 

عليها في المواد )370(، )371(، )378( من هذا القانون.

يجب على الموؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك اأن ي�شرح بجميع عقود التاأمين التي اأجراها  ج- 

اأو التي يعلم بوجودها، وكذلك جميع الحقوق واللتزامات المتعلقة بال�شيء مو�شوع التاأمين.

ل يجوز اأن يكون ترك الأ�شياء الموؤمن عليها جزئيًا اأو معلقًا على �شرط، كما ل يجوز الرجوع  د- 

فيه اإل بر�شاء الموؤمن.

مادة�)357(

اآثار�الرتك

اإذا قبــل الموؤمــن الترك، تنتقل اإلى الموؤمن ملكية الأ�شــياء الموؤمــن عليها بما لها من حقوق  اأ- 

ومــا عليها من التزامات، ويلتــزم الموؤمن بدفع مبلغ التاأمين بكامله، ويحدث انتقال الملكية 

اأثــره بيــن الطرفيــن من يوم اإعالن الموؤمن له رغبته في التــرك اإلى الموؤمن، ويجوز للموؤمن 

اأن يرف�ــض انتقال ملكية الأ�شــياء الموؤمن عليها اإليه، وذلــك دون اإخالل بالتزامه بدفع مبلغ 

التاأمين بكامله.

با�شتثناء ما هو وارد في المادتين )358(، )359( من هذا القانون، اإذا حدثت خ�شارة كلية  ب- 

لمحل التاأمين ودفعت قيمة التاأمين كاملة عنه، يكون للموؤمن كامل الحق في محل التاأمين. 

وفي حالة التاأمين الناق�ض، يكون للموؤمن الحق في محل التاأمين على اأ�شا�ــض ن�شــبة المبلغ 

الموؤمن به اإلى القيمة التاأمينية.
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مادة�)358(

حلول�املوؤمن�حمل�املوؤمن�له�يف�مطالبة�الطرف�الثالث

يحل الموؤمن محل الموؤمن له في جميع حقوقه التي ن�شــاأت بمنا�شــبة الأ�شرار التي ي�شــملها  اأ- 

التاأمين في حدود التعوي�ض الذي دفعه.

يلتزم الموؤمن له اأن يقدم للموؤمن الوثائق والمعلومات الالزمة التي ينبغي له الطالع عليها،  ب- 

واأن ي�شعى في م�شاعدته في ا�شترداد التعوي�ض من الطرف الثالث.

ل يجوز للموؤمن له التنازل عن الحق في مطالبة الطرف الثالث اأو اإ�شقاط هذا الحق اإل بعد  ج- 

موافقة الموؤمن كتابة على ذلك.

اإذا اأ�شــقط الموؤمــن لــه حقــه في مطالبــة طرف ثالث اأو تنــازل عنه دون اإذن مــن الموؤمن اأو  د- 

اإذا كان الموؤمــن عاجزًا عن ممار�شــة حق اللجوء اإلى الق�شاء ب�شــبب خطــاأ الموؤمن له، جاز 

للموؤمن اأن يخ�شم من مبلغ التعوي�ض ما يعادل الخ�شارة التي تكبدها نتيجة ذلك في حدود 

مبلغ التعوي�ض.

مادة�)359(

اآثار�دفع�التعوي�ض�عرب�الطرف�الثالث

يجوز للموؤمن اأن يخ�شم من مبلغ التعوي�ض ما يكافئ المبلغ الذي دفعه طرف ثالث للموؤمن  اأ- 

له بالفعل.

اإذا كان التعوي�ض الذي ا�شترده الموؤمن من طرف ثالث يزيد على مبلغ التعوي�ض الذي دفعه  ب- 

للموؤمن له، ترد الزيادة اإلى الموؤمن له.

مادة�)360(

حالت�عدم�م�صئولية�املوؤمن

ل يكون املوؤمن م�شئوًل عما ياأتي:  

الأ�شــرار الماديــة النا�شــئة عــن عيب ذاتي في ال�شــيء الموؤمن عليه اأو عدم كفايــة تغليفه اأو   -1

حزمه.

النق�ض العادي الذي يطراأ على الب�شائع اأثناء الطريق.  -2

الأ�شــرار الماديــة النا�شــئة عن الغرامــات والم�شادرة والو�شع تحت الحرا�شــة وال�شــتيالء   -3

والتدابير ال�شحية والتعقيم، واختراق الح�شار واأعمال التهرب وممار�شة تجارة ممنوعة.

التعوي�شات الم�شتحقة ب�شبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.  -4
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الأ�شــرار التــي ل تعــد تلفًا ماديًا يلحق مبا�شــرة بالأ�شــياء الموؤمن عليهــا كالبطالة والتاأخير   -5

وفروق الأ�شعار والعقبات التي توؤثر في العمليات التجارية التي يجريها الموؤمن له.

الأ�شرار النا�شئة عن العيب الذاتي في ال�شفينة اإل اإذا كان العيب خفيًا.  -6

الأ�شرار النا�شئة عما ي�شدر من الربان من اأخطاء متعمدة.  -7

مادة�)361(

عبء�اإثبات�اخل�صارة

يقــع علــى الموؤمــن له عبء اإثبــات وقوع الخطر، ويفتر�ــض وقوع ال�شرر فــي الزمان والمكان  اأ- 

المحددين في عقد التاأمين ما لم يثبت الموؤمن خالف ذلك، اأو اأن ال�شرر لم ين�شاأ عن اأحد 

الأخطار التي ي�شملها التاأمين.

اإذا كان التاأمين ل ي�شمل اإل بع�ض الأخطار وجب على الموؤمن له اأن يثبت اأن الحادث نا�شئ  ب- 

عن اأحد هذه الأخطار.

اإذا ا�شتعمل الموؤمن له حقه في الترك وجب عليه اأن يثبت اأي�شًا اأن ال�شرر وظروف الحادث  ج- 

مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك.

مادة�)362(

اإعفاء�املوؤمن�من�التعوي�ض

العقد،  يعينها  التي  ال�شرر يف احلدود  التعوي�ض عن  املوؤمن من  اإعفاء  على  التفاق  يجوز 

وي�شتنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعوي�ض ما مل يتفق على ا�شتحقاق التعوي�ض كاماًل اإذا جاوز 

ال�شرر حد الإعفاء، ويف جميع الأحوال يح�شب الإعفاء بعد ا�شتنزال النق�ض العادي الذي ي�شيب 

ال�شيء املوؤمن عليه اأثناء الطريق.

مادة�)363(

تنازل�املوؤمن�عن�حقه�يف�حمل�التاأمني�بعد�الدفع

للموؤمن التنازل عن حقه في محل التاأمين ودفع القيمة كاملة للموؤمن له بعد حدوث الخطر  اأ- 

الموؤمن منه لإعفاء نف�شه من اللتزامات المتعّلقة بمحل التاأمين.

فــي اإطــار ممار�شــة الحــق المذكور فــي الفقــرة )اأ( من هذه المــادة يلتزم الموؤمــن باإخطار  ب- 

الموؤمن له خالل �شبعة اأيام من تاريخ ا�شتالم الإخطار من الموؤمن له بخ�شو�ض التعوي�ض. 

ويظل الموؤمن م�شئوًل عن النفقات الالزمة والمعقولة التي دفعها الموؤمن له لتفادي الخ�شارة 

اأو تقليلها قبل ا�شتالم الإخطار المذكور.
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مادة�)364(

تقادم�دعاوى�املطالبة

تنق�شي الدعاوى النا�شــئة عن عقد التاأمين بم�شي �شــنتين، وتح�شــب هذه المدة على النحو  اأ- 

الآتي:

1- من تاريخ ا�شتحقاق ق�شط التاأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

2- من تاريخ وقوع الحادث الذي تن�شاأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعوي�ض 

الأ�شرار التي تلحق بال�شفينة.

3- من تاريخ و�شول ال�شفينة اأو من التاريخ الذي كان يجب اأن ت�شل فيه فيما يتعلق بدعوى 

المطالبة بتعوي�ض الأ�شرار التي تلحق بالب�شائع، اأما اإذا كان الحادث لحقًا لأحد هذين 

التاريخين في�شري التقادم من تاريخ وقوع الحادث.

الترك،  الأ�شرار بطريقة  بت�شوية  المطالبة  يتعلق بدعوى  تاريخ وقوع الحادث فيما  4- من 

وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك ي�شري التقادم من تاريخ انق�شاء 

هذه المهلة.

5- من تاريخ قيام الموؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الم�شاهمة في الخ�شارات الم�شتركة 

اأو بدعوى المطالبة بالمكافاأة الم�شتحقة عن الم�شاعدة اأو الإنقاذ.

له  الموؤمن  قيام  يوم  من  اأو  له  الموؤمن  على  الدعوى  الغير  فيه  يقيم  الذي  التاريخ  6- من 

بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل الموؤمن ب�شبب رجوع الغير.

وتنق�شي بم�شي �شنتين دعوى ا�شترداد المبالغ المدفوعة بمقت�شى عقد التاأمين، وتبداأ هذه  ب- 

المدة من تاريخ الوفاء بغير الم�شتحق.

في جميع الأحوال ينقطع التقادم بكتاب م�شــجل اأو بت�شــليم الم�شــتندات المتعلقة بالمطالبة  ج- 

اأو بنــدب خبيــر لتقدير الأ�شرار وذلك بالإ�شافة اإلى الأ�شــباب الأخرى المقررة في القانون 

المدني.

الف�صل�الثاين

اأحكام�خا�صة�ببع�ض�اأنواع�التاأمني

اأوًل:�التاأمني�على�ال�صفينة

مادة�)365(

حمل�التاأمني

يكون عقد التاأمني على ال�شفينة لرحلة واحدة اأو لعدة رحالت متعاقبة اأو ملدة حمدودة.
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مادة�)366(

النطاق�الزماين�واملكاين�ل�صمان�املوؤمن

ي�شــري �شمــان الموؤمــن في التاأمين بالرحلة منذ البدء في �شــحن الب�شائــع اإلى النتهاء من  اأ- 

تفريغهــا دون اأن تجــاوز مــدة �شــريان التاأميــن علــى اأية حال خم�شــة ع�شــر يومًا مــن و�شول 

ال�شفينة اإلى المكان المق�شود واإعالن الربان با�شتعداد ال�شفينة لتفريغ ال�شحنة.

اإذا كانت ال�شــفينة فارغة من الب�شائع �شــرى �شمان الموؤمن من وقت تحركها لل�شــفر حتى  ب- 

ر�شوها في المكان المق�شود.

اإذا �شــمل التاأميــن عــدة رحــالت متعاقبــة اعتبر المــكان المعين فــي وثيقة التاأميــن لنتهاء  ج- 

الرحلة الأخيرة مكان انتهاء �شريان �شمان الموؤمن.

اإذا كان التاأمين لمدة محددة فاإن �شمان الموؤمن يبداأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد،  د- 

ويح�شــب اليوم على اأ�شا�ــض اأربع وع�شــرين �شــاعة تبداأ من �شــاعة اإبرام العقد وفقًا للتوقيت 

الزمني في المكان الذي اأبرم فيه عقد التاأمين.

مادة�)367(

م�صئولية�املوؤمن

اأيًا كان نوعها التي ترتتب  عدا ال�شرر الذي ي�شيب الأ�شخا�ض يلتزم املوؤمن بالتعوي�شات 

على املوؤمن له قبل الغري يف حالة ت�شادم ال�شفينة املوؤمن عليها ب�شفينة اأخرى اأو ارتطامها ب�شيء 

ثابت اأو متحرك اأو عائم.

مادة�)368(

ق�صط�التاأمني

اإذا كان التاأمين على ال�شــفينة لرحلة واحدة اأو لعدة رحالت متعاقبة ا�شــتحق الموؤمن ق�شــط  اأ- 

التاأمين كاماًل بمجرد بدء �شريان الأخطار الموؤمن منها.

واإذا كان التاأميــن لمــدة معينــة ا�شــتحق الموؤمن الق�شــط عن كامــل مدة التاأميــن اإذا هلكت  ب- 

ال�شــفينة كليــًا اأو قــرر الموؤمن لــه تركها للموؤمن وكان الهــالك اأو الترك ممــا يقع على عاتق 

الموؤمن، اأما اإذا كان الهالك اأو الترك مما ل يقع على عاتق الموؤمن فال ي�شتحق من الق�شط 

اإل المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء �شريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي اأدى 

اإلى هالك ال�شفينة اأو اإعالن تركها.
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مادة�)369(

الت�صوية�بطريق�التعوي�ض

في حالة الت�شوية بطريق التعوي�ض يلتزم الموؤمن بم�شروفات ا�شتبدال القطع والإ�شالحات  اأ- 

ال�شروريــة لجعل ال�شــفينة �شالحة للمالحة دون التعوي�شات الأخرى النا�شــئة عن انخفا�ض 

قيمة ال�شفينة اأو عن بطالتها اأو عن اأي �شبب اآخر.

مــع عــدم الإخالل بحكم الفقرة )ج( من المادة )338( من هذا القانون، اإذا اتفق في عقد  ب- 

التاأمين على قيمة ال�شــفينة، فال تجوز المنازعة فيها، اإل في حالة الإ�شــهام في الخ�شــارات 

الم�شتركة اأو م�شروفات الإنقاذ، وفقًا لحكم البند )2( من المادة )347( من هذا القانون، 

وت�شــمل القيمــة المتفــق عليهــا ج�شــم ال�شــفينة والآلت المحركة لهــا والملحقــات المملوكة 

للموؤمن له بما فيها الموؤن وم�شروفات التجهيز.

كل تاأميــن اأيــًا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكــة للموؤمن له وحدها يترتب عليه في  ج- 

حالة الهالك الكلي اأو الترك، تخفي�ض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

مادة�)370(

فقدان�ال�صفينة

تعترب ال�شفينة مفقودة اإذا مل ت�شل اإىل وجهتها خالل وقت معقول من تاريخ مغادرتها لآخر 

مكان �شوهدت فيه، اأو مل ترد عنها اأنباء ملدة ت�شعني يومًا، ما مل يتفق على خالف ذلك، ويعترب 

هذا الفقدان خ�شارة كلية فعلية.

مادة�)371(

ترك�ال�صفينة

يجوز للموؤمن له ترك ال�شفينة للموؤمن يف احلالت الآتية:

هالك ال�شفينة كلها.  -1

اإذا كانت نفقات اإ�شالح ال�شفينة اأو اإنقاذها تعادل على الأقل ثالثة اأرباع قيمتها المبينة في   -2

وثيقة التاأمين.

فقدان ال�شفينة على النحو المن�شو�ض عليه في المادة ال�شابقة.  -3

اإذا اأ�شيبــت ال�شــفينة بتلــف ل يمكن اإ�شالحه ب�شــبب عــدم توافر الو�شــائل المادية الالزمة   -4

لذلك في المكان الذي توجد فيه ال�شفينة، اإل اإذا كان من الم�شتطاع قطرها اإلى مكان اآخر 

يكون اإجراء الإ�شالح فيه ممكنًا.

اإذا �شــمل التاأمين اأخطار الحرب جاز للموؤمن له ا�شــتعمال حقه في ترك ال�شــفينة في حالة   -5



العدد: 3597 – الخميس 7 أبريل 2022

140

اأ�شــرها اأو احتجازهــا اأو اإيقافهــا بنــاًء علــى اأمــر من ال�شــلطات العامة وذلــك اإذا لم يتمكن 

الموؤمن له من ا�شــترداد ال�شــفينة خالل اأربعة اأ�شــهر من تاريخ قيامه باإخطار الموؤمن بوقوع 

الحادث.

مادة�)372(

تعدد�التاأمينات�على�عدة��صفن�تابعة�مل�صّغل�واحد

تعترب التاأمينات املعقودة على عدة �شفن تابعة مل�شّغل واحد كما لو كانت كل �شفينة منها تابعة 

مل�شّغل خمتلف.

وتعد الب�شائع وغريها من الأموال اململوكة للم�شّغل بالن�شبة اإىل املوؤمن على ال�شفينة كما لو 

كانت مملوكة للغري.

مادة�)373(

اآثار�انتقال�ملكية�ال�صفينة�على�عقد�التاأمني

اإذا انتقلت ملكية ال�شفينة اأو اأجرت غير مجهزة ا�شتمر عقد التاأمين ل�شالح المالك الجديد  اأ- 

اأو الم�شــتاأجر، ب�شــرط اأن يخطر الموؤمن خالل خم�شــة ع�شــر يومًا من تاريخ انتقال الملكية 

اإليــه اأو مــن تاريــخ الإيجار، وعلى المالك الجديد اأو الم�شــتاأجر اأن يقــوم بجميع اللتزامات 

التي كانت على عاتق الموؤمن له قبل الموؤمن بمقت�شى عقد التاأمين، ول تح�شــب في الميعاد 

المذكــور اأيــام العطــالت الر�شــمية وذلك ما لــم يطلب الموؤمن ف�شــخ العقد خالل �شــهر من 

تاريخ اإخطاره بانتقال الملكية، وفي هذه الحالة ي�شــتمر العقد قائمًا مدة خم�شــة ع�شــر يومًا 

من تاريخ الإخطار.

يبقــى الموؤمــن له الأ�شلــي ملتزمًا قبل الموؤمن بدفع اأق�شــاط التاأمين الم�شــتحقة حتى تاريخ  ب- 

انتقال الملكية اأو تاريخ الإيجار.

اإذا لــم يقــع الإخطــار بانتقال الملكية اأو بالإيجار في الميعــاد المذكور في الفقرة الأولى من  ج- 

هــذه المــادة اعتبر عقد التاأمين موقوفًا مــن تاريخ انتهاء هذا الميعــاد، ويعود عقد التاأمين 

اإلى اإنتاج اآثاره بعد انق�شاء اأربع وع�شــرين �شــاعة من ح�شول الإخطار، ويلتزم الموؤمن برد 

ق�شط التاأمين عن مدة توقف العقد.

ل ت�شري اأحكام هذه المادة في حالة ملكية ال�شفينة على ال�شيوع اإل اإذا �شمل انتقال الملكية  د- 

اأغلبية الح�ش�ض. 
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مادة�)374(

�التاأمني�على�ال�صفينة�املوجودة�يف�ميناء�اأو�مر�صى�اأو�حو�ض�جــاف

ت�شري اأحكام املواد من )365( اإىل )373( من هذا القانون على عقد التاأمني الذي يقت�شر 

على مدة وجود ال�شفينة يف ميناء اأو مر�شى اأو حو�ض جاف اأو يف اأي مكان اآخر، كما ت�شري هذه 

الأحكام على التاأمني على ال�شفينة وهي يف دور البناء.

ثانياً:�التاأمني�على�الب�صائع

مادة�)375(

وثيقة�التاأمني�على�الب�صائع�ونطاقها�املكاين

يكون التاأمين على الب�شائع بمقت�شى وثيقة لرحلة واحدة اأو بوثيقة تاأمين مفتوحة. اأ- 

تكــون الب�شائــع م�شــمولة بالتاأميــن دون انقطــاع فــي اأي مــكان توجد فيــه اأثنــاء الرحلة كما  ب- 

يحددها المتعاقدان في وثيقة التاأمين.

اإذا كانت الب�شائع اأثناء الرحلة محاًل لنقل بري اأو نهري اأو جوي مكمل لهذه الرحلة �شــرت  ج- 

قواعد التاأمين البحري خالل مدة النقل المذكور، اإل اإذا اتفق على غير ذلك.

مادة�)376(

مبلغ�التاأمني�على�الب�صائع

ل يجوز اأن يزيد مبلغ التاأمني على الب�شائع باأعلى من املبالغ الآتية:

ثمن �شــراء الب�شاعة في زمان ومكان ال�شــحن اأو �شــعرها في هذا الزمان والمكان اإذا كانت   -1

غير م�شتراة، وت�شاف م�شروفات نقل الب�شاعة اإلى ميناء الو�شول والربح المتوقع.

قيمة الب�شاعة في زمان ومكان الو�شول اأو في التاريخ الذي كان يجب اأن ت�شل فيه في حالة   -2

هالكها.

ثمــن بيــع الب�شاعة اإذا باعهــا الموؤمن له م�شافًا اإليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في   -3

عقد البيع.

مادة�)377(

تقدير�اخل�صائر�التي�تلحق�الب�صائع

تقدر اخل�شائر التي اأ�شابت الب�شائع بالفرق بني قيمتها تالفة وقيمتها �شليمة يف زمان ومكان 

واحد، وتطبق ن�شبة نق�ض القيمة على مبلغ التاأمني.
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مادة�)378(

ترك�الب�صائع

يجوز للموؤمن له ترك الب�شائع الموؤمن عليها في الحالت الآتية: اأ- 

1- اإذا انقطعت اأنباء ال�شفينة مدة ت�شعين يومًا بعد و�شول اآخر اأنباء عنها، ويفتر�ض هالك 

ال�شفينة في تاريخ و�شول هذه الأنباء.

2- اإذا اأ�شبحت ال�شفينة غير �شالحة للمالحة ولم تبداأ عمليات نقل الب�شائع باأي طريقة 

له  الموؤمن  قيام  تاريخ  من  يومًا  ت�شعين  خالل  عليه  المتفق  الو�شول  مكان  اإلى  اأخــرى 

باإخطار الموؤمن بعدم �شالحية ال�شفينة للمالحة.

3- اإذا هلكت الب�شائع اأو تلفت بما يعادل ثالثة اأرباع قيمتها المبينة في وثيقة التاأمين على 

الأقل.

4- اإذا بيعت الب�شائع اأثناء الرحلة ب�شبب اإ�شابتها بتلف مادي متى ن�شاأ ال�شرر نتيجة وقوع 

اأحد الأخطار التي ي�شملها التاأمين.

اإذا كان التاأمين ي�شــمل اأخطار الحرب جاز للموؤمن له ا�شــتعمال حقه في ترك الب�شائع في  ب- 

حالة اأ�شــر ال�شــفينة اأو احتجازها اأو اإيقافها باأمر من ال�شــلطات العامة وذلك اإذا لم تو�شع 

الب�شائع تحت ت�شرف الموؤمن له خالل مائة وع�شرين يومًا من تاريخ قيامه باإخطار الموؤمن 

بوقوع الحادث.

مادة�)379(

الإخطار�بتلف�الب�صائع

يجب على املوؤمن له يف جميع حالت التاأمني على الب�شائع اإخطار املوؤمن خالل خم�شة ع�شر 

يومًا من تاريخ ت�شلمه الب�شائع املوؤمن عليها بوجود التلف، واإل افرت�ض اأنه ت�شلمها �شليمة ما مل 

يثبت املوؤمن له خالف ذلك.

مادة�)380(

التغطية�التاأمينية�املفتوحة

اأو  �شحنها  املقرر  الب�شائع  على  املوؤمن  مع  مفتوح  تاأمني  غطاء  اإبرام  له  للموؤمن  يجوز 

تاأمني  وثيقة  بوا�شطة  املفتوح  الغطاء  اإثبات  ويتم  حمددة،  فرتة  خالل  دفعات  على  ا�شتالمها 

مفتوحة ي�شدرها املوؤمن.
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مادة�)381(

بيانات�وثيقة�الغطاء�املفتوح

اأن ت�شتمل وثيقة التغطية التاأمينية املفتوحة على ال�شروط التي يلتزم مبقت�شاها كل  يجب 

من املوؤمن واملوؤمن له عن كل �شحنة واأق�شاط التاأمني التي يقوم املوؤمن له بدفعها، اأما الب�شائع 

كل  مبنا�شبة  ت�شدر  مبالحق  فتعني  البيانات  من  ذلك  وغري  وال�شفن  والرحالت  عليها  املوؤمن 

�شحنة على حدة.

مادة�)382(

اإ�صدار��صهادات�التاأمني�للتغطية�التاأمينية�املفتوحة

ي�شــدر الموؤمــن بنــاء علــى طلــب مــن الموؤمن لــه �شــهادات تاأمين ب�شفــة م�شــتقلة للب�شائع  اأ- 

الم�شحونة على دفعات وفقًا لمبداأ غطاء التاأمين المفتوح.

عند اختالف البيانات الواردة في �شهادات التاأمين ال�شادرة عن الموؤمن ب�شفة م�شتقلة عن  ب- 

تلــك الــواردة في وثيقة التاأمين المفتوحة، تكون �شــهادات التاأمين ال�شادرة ب�شفة م�شــتقلة 

هي المعتمدة.

مادة�)383(

الإخطار�بو�صول�ال�صحنة

يلتــزم الموؤمــن لــه باإخطــار الموؤمــن على الفــور بمجرد علمه ب�شــحن كل دفعة مــن الب�شائع  اأ- 

المبينة فيما يلي، ويكون الموؤمن ملزمًا بقبول التاأمين عليها:

1- جميع ال�شحنات التي تتم لح�شاب الموؤمن له اأو تنفيذًا لعقود �شراء اأو بيع تلزمه باإجراء 

التاأمين، وي�شمل التاأمين هذه ال�شحنات تلقائيًا متى تعر�شت للخطر الموؤمن منه ب�شرط 

اأن يقدم الموؤمن له الإخطار عنها في الميعاد المن�شو�ض عليه في وثيقة التاأمين.

2- جميع ال�شحنات التي تتم لح�شاب الغير الذي عهد اإلى الموؤمن له باإجراء التاأمين عليها 

على  اأمينًا  اأو  بالعمولة  وكياًل  بو�شفه  ال�شحنة  في  م�شلحة  له  للموؤمن  تكون  اأن  ب�شرط 

الب�شائع اأو غير ذلك، ول ي�شمل التاأمين هذه الب�شائع اإل من وقت اإخطار الموؤمن بها. 

يجب اأن يت�شمن الإخطار ا�شم ال�شفينة الناقلة والرحلة وقيمة ال�شحنة ومبلغ التاأمين. ب- 

اإذا خالــف الموؤمــن له اللتزامــات المن�شو�ض عليها في الفقرتين ال�شــابقتين، جاز للموؤمن  ج- 

اأن يطالب بف�شخ العقد فورًا مع اأداء تعوي�ض يعادل اأق�شاط التاأمين الخا�شة بال�شحنات التي 

لم يخطر بها، واإذا ثبت �شــوء نية الموؤمن له، جاز للموؤمن اأن ي�شــترد ما دفعه عن الحوادث 

الخا�شة بال�شحنات الالحقة على وقوع اأول مخالفة عمدية من جانب الموؤمن له.   
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ثالثاً:�التاأمني�من�امل�صئولية

مادة�)384(

ا�صرتاط�املطالبة�من�امل�صرور�للرجوع�على�املوؤمن

املذكور يف  وقوع احلادث  املوؤمن عند  الرجوع على  امل�شئولية ل يجوز  التاأمني من  يف حالة 

املوؤمن له،  اإىل  اأو ق�شائية  ال�شرر مطالبة ودية  اأ�شابه  الذي  الغري  اإذا وجه  اإل  التاأمني،  وثيقة 

ويكون التزام املوؤمن يف حدود ما يلتزم املوؤمن له باأدائه من تعوي�ض. 

مادة�)385(

حدود�التاأمني�من�امل�صئولية

اإذا كان حمل التاأمني من امل�شئولية تعوي�ض ال�شرر الذي ي�شيب الغري بفعل ال�شفينة طبقًا 

على  التاأمني  مبلغ  كان  اإذا  اإل  اأثره،  التاأمني  ينتج  فال  القانون  هذا  من   )367( املادة  لأحكام 

ال�شفينة ل يكفي لتعوي�ض ال�شرر.

مادة�)386(

تعدد�التاأمينات�من�امل�صئولية

اإذا عقدت عدة تاأمينات ل�شمان امل�شئولية التزم كل موؤمن على حدة عن كل حادث يف حدود 

املبلغ املبني يف وثيقة التاأمني اخلا�شة به واإن تعددت احلوادث، على األ يجاوز جمموع ما يح�شل 

عليه املوؤمن له قيمة ال�شرر النا�شئ عن امل�شئولية.

مادة�)387(

التاأمني�من�امل�صئولية�اأثناء�بناء�ال�صفينة�اأو�اإ�صالحها

يجوز ملن يقوم ببناء �شفينة اأو اإ�شالحها اأن يعقد تاأمينًا ل�شمان م�شئوليته عن الأ�شرار التي 

ت�شيب ال�شفينة اأو الغري اأثناء عمليات البناء اأو اإجراء الإ�شالحات، ول ي�شري على هذا التاأمني 

اأحكام التاأمني البحري اإل اإذا اتفق على �شريانها.

الباب�ال�صاد�ض

العقوبات

مادة�)388(

العقوبات

يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول جتاوز 

ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من قام باأي عمل من الأعمال الآتية:
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اأرخى اأو اأزال حبل ربط اأي �شفينة را�شية عن عمد ودون وجود �شبب قانوني.  -1

اأرخــى اأو اأزال اأو ثبــت دون �شــبب قانونــي طرفــًا غيــر محدد التجــاه من اأي حبل مر�شــاة اأو   -2

طافية اأو عالمات الإنذار اأو اأية عالمات مالحية اأخرى.

ممار�شة اأي ن�شاط على متن ال�شفينة يت�شبب في ن�شوب حريق اأو حدوث انفجار اأو اأية اأخطار   -3

اأخرى، وذلك دون وجود موافقة م�شبقة من الإدارة.

و�شع عدد من الأ�شــخا�ض على متن ال�شــفينة اأكثر من العدد الم�شــموح به با�شــتثناء موافقة   -4

الإدارة فيما يتعلق بعمليات الإخالء في حالت الطوارئ.

و�شع حمولة اأو اأية مادة اأخرى ب�شــكل زائد عن الحد الم�شــموح به مما يت�شــبب في غمر خط   -5

التحميل المنا�شب.

ت�شغيل اأي قارب اأو مركبة بدون وثيقة �شالحة و�شهادة اأمان اأو دون �شهادة اأهلية.  -6

اأي ن�شاط بدون ت�شديق اأو موافقة منا�شبة من قبل الإدارة من �شاأنه تعري�ض الحياة وال�شالمة   -7

والبيئة للخطر.

كما يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل جتاوز ع�شرة اآلف دينار 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني اأي مالك اأو وكيل اأو ربان �شفينة تهرب من دفع ر�شوم امليناء اأو الإنارة 

اأو القنوات اأو الب�شائع اأو قيادة ال�شفن اأو اأية ر�شوم اأخرى مبوجب هذا القانون، مع اإلزامه برد 

�شعف املبلغ الذي تهرب من ت�شديده.


