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قانون رقم ( )10ل�سنة 2022
ب�إ�صدار القانون البحري
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            	 ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ،1971
وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون ت�سجيل ال�سفن وحتديد �شروط ال�سالمة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()14
ل�سنة ،1978
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  1985ب�ش�أن امل�صادقة على اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار املوقعة يف جاميكا يف  10دي�سمرب ،1982
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1985ب�ش�أن املوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل
اتفاقيات دولية يف �ش�أن املالحة البحرية،
وعلى قانون الوكالة التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  ،1992وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  1993ب�ش�أن البحر الإقليمي لدولة البحرين واملنطقة
املتاخمة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1995ب�ش�أن حماية احلياة الفطرية ،املع َّدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )12ل�سنة ،2000
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1995باملوافقة على االن�ضمام �إىل االتفاقية الدولية
ب�ش�أن امل�سئولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث الزيتي لعام  1969وبروتوكوليها لعامي  1976و1992
واالتفاقية الدولية ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق دويل للتعوي�ض عن �أ�ضرار التلوث الزيتي لعام 1971
وبروتوكوليها لعامي  1976و،1992
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ()8
ل�سنة ،1997
وعلى القانون املدين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2002ب�ش�أن علم مملكة البحرين،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
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وعلى القانون رقم ( )15ل�سنة  2005باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل اتفاقية
قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غري
امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2005باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل االتفاقية
الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها �أرقام ( )1و( )2و(،)5
وعلى قانون املوانئ واملالحة البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة  ،2006املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2012
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2010باملوافقة على االن�ضمام �إىل االتفاقية الدولية لال�ستعداد
والت�صدي والتعاون يف ميدان التلوث الزيتي ( )OPRCلعام ،1990
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2014باملوافقة على الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات
احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2015باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل بروتوكول
عام  1988املتعلق باالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام ،1966
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2015باالن�ضمام �إىل االتفاقية الدولية ل�سالمة احلاويات لعام
 1972وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015باملوافقة على االن�ضمام �إىل بروتوكول عام 1988
املتعلق باالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار (�سوال�س) لعام ،1974
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2016باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل االتفاقية
الدولية للبحث والإنقاذ يف البحار لعام ،1979
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2017باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل االتفاقية
الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي لعام ،2001
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2017باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل اتفاقية
حدود امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية لعام  ،1976وبروتوكول عام  1996املعدِّ ل لها،
وعلى قانون ال�صحة العامة ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة ،2018
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة  2020ب�ش�أن قواعد الت�سجيل وال�سالمة واملراقبة
اخلا�صة بال�سفن ال�صغرية،
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وعلى املر�سوم رقم ( )20ل�سنة  1996باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل االتفاقية
الدولية اخلا�صة بالتدريب وامل�ؤهالت للمالحني لعام ،1978
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام القانون البحري املرافق ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام االتفاقيات واملعاهدات
الدولية والربوتوكوالت ذات ال�صلة واملعمول بها يف اململكة.

املادة الثانية

ُيلغى كل من قانون ت�سجيل ال�سفن وحتديد �شروط ال�سالمة ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )14ل�سنة  ،1978والقانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة ،1982
وتعديالته ،كما ُيلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام القانون املرافق.

املادة الثالثة

ي�صدر الوزير املعني ب�شئون املوانئ واملالحة البحرية الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكام القانون املرافق خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية ،و�إىل �أن
يتم �إ�صدار هذه الالئحة والقرارات ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها وقت �صدور
هذا القانون وذلك كله فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ُ -ك ٌل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 5 :رم�ضان 1443هـ
الموافق� 6 :أب ـ ــريل 2022م
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القــانــون البح ـ ــري
الباب الأول
�أحكام عامة
الف�صل الأول
تعاريف ونطاق تطبيق القانون
مادة ()1
التعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
مامل ِ
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�سلطة المخت�صة :اللجنة التي ي�صدر بت�شكيلها قرار من الوزير.
ال�س��فينة :كل من�ش���أة تعمل �أو تكون معدة للعمل في المالحة البحرية ،ولو لم تهدف �إلى الربح،
وتعتبر جميع الملحقات الالزمة ال�ستغالل ال�سفينة جزء ًا منها.
ال�سفينة البحرينية :ال�سفينة الم�سجلة في المملكة بموجب �أحكام هذا القانون.
�سفينة ب�ضائع :كل �سفينة غير مرخ�صة ك�سفينة ركاب �أي ًا كان نوعها.
�سفينة ركاب :ال�سفينة المرخ�صة لحمل �أكثر من اثني ع�شر راكب ًا.
المين��اء� :أي م��كان �أو قن��اة مالحية يتقرر اعتبارها مينا ًء طبق ًا لأحكام قانون الموانئ والمالحة
البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�س��نة  ،2006والمعدل بالمر�س��وم بقانون رقم ( )46ل�سنة
.2012
الترخي�ص :الترخي�ص ال�صادر بموجب قانون الموانئ والمالحة البحرية ال�صادر بالقانون رقم
( )61ل�سنة  ،2006والمعدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة .2012
الطرق المالحية :القنوات المالحية الم�ؤدية لأي ميناء ،والتي تعتبر جزء ًا منه.
ال�شخ�ص� :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري.
الراك��ب� :أي �ش��خ�ص منقول على متن ال�س��فينة بموجب عقد للنق��ل� ،أو مرافق  -بموافقة الناقل
 لعربة �أو حيوانات حية موجودة على متن ال�س��فينة مغطاة بعقد للنقل ،با�س��تثناء ُر ّبان ال�س��فينةوطاقمها وال�شخ�ص المحمول على ال�سفينة ب�سبب تحطم �سفينته �أو �إنقاذه ب�سبب ظروف خارجة
عن ال�سيطرة.
ر ّبان ال�سفينة :قائد ال�سفينة والم�سئول عنها قانون ًا.
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ال�ضاب��ط :ر ّب��ان ال�س��فينة ،و�ضاب��ط �س��طح ال�س��فينة والمهند���س و�ضاب��ط الكهرب��اء و�ضاب��ط
الإلكترونيات و�ضابط الال�سلكي وال�ضابط الطبيب.
طاقم ال�سفينة �أو الطاقم :جميع البحارة الم�ستخدمين على متن ال�سفينة فيما عدا ر ّبانها.
المالك :ال�ش��خ�ص المقيد ا�س��مه في �س��جل ال�س��فينة كمالك لها .وي�أخذ حكم المالك في مجال
�إدارة وت�شغيل ال�سفينة كل من م�ست�أجر ال�سفينة خالية الطاقم وم�شغل ال�سفينة.
البحار� :أي �ش��خ�ص طبيعي م�س��تخدم على ال�س��فينة من �أجل ت�شغيلها ب�س�لامة و�أمان والحفاظ
على حماية البيئة البحرية .وي�شمل الربان والطاقم وال�ضباط وحاملي الرتب العاملين على ظهر
ال�س��فينة ،با�س��تثناء المر�ش��د �أو من عي��ن على متن ال�س��فينة ب�صورة م�ؤقت��ة لأداء عمل ما خالل
تواجدها في الميناء.
الت�س��هيالت والخدم��ات البحري��ة :خدم��ة قطر ال�س��فن و�إر�ش��ادها ،وتوفير المي��اه وغيرها من
الإمدادات ،والخدمات البحرية الأخرى التي يتم تقديمها لل�سفن ولم�ستخدمي الميناء.
ت�سهيالت وخدمات الموانئ :الخدمات والت�سهيالت التي تقدم في الموانئ للركاب ولأغرا�ض
مناولة الب�ضائع ونقلها وتخزينها.
الحاوية :الوعاء المز ّود بتجهيزات ركنية لت�سهيل مناولتها بمعدات ميكانيكية.
الحط��ام :كل م��ا هو ناجم عن وقوع حادثة بحرية وي�ش��مل ال�س��فينة الغارق��ة �أو الجانحة �أو جزء ًا
منه��ا ،بم��ا ف��ي ذلك كل ما هو موج��ود �أو كان موجود ًا على متنها� ،س��واء كان جانح�� ًا �أو غارق ًا �أو
طافي ًا على �س��طح الماء ،وكذلك كل �س��فينة على و�ش��ك الغرق �أو الجنوح �أو يتوقع ب�صورة معقولة
�أن تغرق �أو تجنح ولم تتخذ �أية تدابير فعلية لتقديم الم�ساعدة لها �أو لأي �أمالك معر�ضة للخطر،
�أو كانت في طور االتخاذ.
�إزالة الحطام�	:أية تدابير متخذة في �سبيل الوقاية من الخطر الناجم عن الحطام �أو التخفيف
من �أثره �أو الق�ضاء عليه.
الحمول��ة الإجمالي��ة :الحج��م الإجمال��ي لل�س��فينة ال��ذي يتم ح�س��ابه طبق�� ًا لالتفاقي��ة الدولية
الخا�صة بقيا�س الحمولة لعام .1969
الإزاح��ة الخفيف��ة :وزن ال�س��فينة (ب��دون ب�ضائ��ع� ،أو م�س��تودعات� ،أو مخازن� ،أو م�ؤن با�س��تثناء
الح��د الأدن��ى من الوقود والماء الالزم للت�ش��غيل المبدئي للمولدات) و ُيعبر عنه �أي�ض ًا بال�س��فينة
الخفيفة.
�إزاح��ة التحمي��ل :وزن ال�س��فينة م��ع الوق��ود ،والمواد المخزن��ة ،والم�ؤن والح��د الأق�صى لحمولة
ال�سفينة من الب�ضائع الذي ي�سمح به غاط�سها.
الحمولة ال�ساكنة :الفرق بين �إزاحة التحميل والإزاحة الخفيفة.
الحمولة ال�صافية :الحجم الداخلي لل�سفينة المتاح لال�ستخدام التجاري بعد خ�صم الفراغات
الخا�صة بالمالحة والآالت طبق ًا لالتفاقية الدولية الخا�صة بقيا�س الحمولة لعام .1969
توجه �إليه ال�سفن لغر�ض تحميلها �أو تفريغها
الحو�ض البحري� :أي تركيب �أو ت�شييد ا�صطناعي ّ
�أو تجهيزها �أو �إ�صالحها ،وي�ش��مل المزالق والعوار�ض والرافعات المتزامنة والم�س��تويات المائلة
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وجميع الآالت والأعمال والأ�شياء والتجهيزات الثابتة مهما كانت طريقة تثبيتها �أو �إلحاقها بها.
الرحالت الداخلية :ت�شغيل ال�سفينة �ضمن المياه البحرينية.
الرح�لات الدولي��ة :الرح�لات م��ن مين��اء �أو مكان في دولة م��ا �إلى ميناء بح��ري �أو مكان ما في
دولة �أخرى.
الرحالت القريبة من ال�س��احل :يق�صد بها الرحالت التي تكون بوا�س��طة �س��فن من غير �س��فن
الركاب ذات حمولة �إجمالية �أقل من خم�س��مائة طن ومجهزة ب�آالت دفع رئي�س��ي قدرتها �أقل من
ثالثة �آالف كيلوواط �ضمن حدود المياه في الخليج العربي وم�ضيق هرمز وخليج عمان حتى خط
الط��ول ت�س��ع وخم�س��ين درجة �ش��رق ًا ،وما عدا ذلك فهو �ضم��ن ما تحدده ال�س��لطات البحرية في
الدول الأخرى وفق اتفاق تحديد الرحالت القريبة من ال�ساحل بين ال�سلطة البحرية في المملكة
و�إدارة الط��رف الآخ��ر لتحديد تفا�صيل مناطق الإبحار القريبة من ال�س��احل وال�ش��روط الأخرى
ذات ال�صلة� ،ش��رط �أن ال تبعد ال�س��فينة في �أي من هذه الرحالت م�س��افة �أكثر من ثالثين مي ًال
بحري ًا عن �أقرب مالذ �آمن.
الر�صي��ف البح��ري الخا�ص :كل مر�س��ى �أو ر�صيف مين��اء مملوك �أو م�ؤجر ب�صورة خا�صة يخدم
متطلبات المالك �أو الم�ست�أجر له ح�سب الترخي�ص الممنوح ال�صادر له من الجهات المخت�صة.
ال�ش��هادة :وثيق��ة �س��ارية المفع��ول� ،أي ًا كان اال�س��م الذي ُيطل��ق عليها� ،صادرة من ِقب��ل الإدارة �أو
بتفوي�ض منها �أو معترف بها من جانبها ،تخول حاملها الخدمة على ال�سفينة.
الطول :الطول كما عرفته االتفاقية الدولية الخا�صة بخطوط ال�شحن لعام .1966
العالمات البحرية الثابتة :الو�سائل الثابتة والظاهرة التي ت�ستخدم في الم�ساعدة المالحية.
الوحدة الح�سابية :حق ال�سحب الخا�ص كما هو معرف من قبل �صندوق النقد الدولي.
مركب �صيد :المركب الم�صمم والمبني والمج ّهز بالمعدات ال�ضرورية لل�صيد التجاري.
مركب نزهة �أو مركب ترفيه :المركب الم�ستخدم في الأغرا�ض الريا�ضية �أو الترفيهية.
المع��دات� :أي��ة �أجه��زة �أو �أدوات �أو �آالت �أو �أنظم��ة �أو ملحقاته��ا الت��ي ت�س��تخدم لأغرا���ض توفي��ر
ت�سهيالت وخدمات بحرية �أو مينائية.
الناقل :كل �ش��خ�ص �أبرم عقد ًا �أو �أبرم نيابة عنه عقد مع ال�ش��احن لنقل الب�ضائع �أو الأ�ش��خا�ص
بحر ًا.
الناقل الفعلي :كل �ش��خ�ص يعه��د �إلي��ه الناقل بتنفيذ نق��ل الب�ضائع �أو جزء من ه��ذا النقل ،كما
ي�شمل كل �شخ�ص �آخر يخول بموجب عقد من الباطن بتنفيذ نقل الب�ضائع �أو الأ�شخا�ص �أو جزء
من هذا النقل.
ال�ش��احن :كل �ش��خ�ص �أب��رم عق��د ًا �أو �أبرم با�س��مه �أو نيابة عن��ه مع الناقل لنق��ل الب�ضائع بحر ًا،
كما ي�ش��مل كل �ش��خ�ص قام �أو تم القيام با�س��مه �أو نيابة عنه بت�سليم الب�ضائع للناقل لنقلها بحر ًا
بموجب عقد النقل البحري.
المر�سل �إليه :ال�شخ�ص المخول با�ستالم الب�ضائع في وجهتها النهائية.
الب�ضائ��ع :الحمول��ة المنقولة على ال�س��فينة �س��واء كانت مخزنة في حاوي��ات �أو من�صات نقالة �أو
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في حالة �س��ائبة �أو ب�ضائع عامة ،وكذلك الحيوانات الحية .وفي حالة تجميع الب�ضائع في حاوية
�أو من�صة نقالة �أو �أداة نقل مماثلة �أو في حالة تغليفها ،ف�إن م�صطلح الب�ضائع ي�ش��مل �أداة النقل
�أو مواد التغليف المذكورة �إذا قدمها ال�شاحن.
الب�ضائ��ع الخط��رة :الب�ضائ��ع المعرفة ب�أنها خطرة في المدونة البحرية الدولية لل�س��لع الخطرة
(مدونة � )IMDGأو التي تعتبرها الإدارة كذلك� ،سواء كانت مو�ضوعة في رزم �أو منقولة في رزم
�سائبة �أو كانت �سائبة وف ًقا لما تتطلبه طبيعة تلك الب�ضائع الخطرة.
وكيل ال�سفينة :ال�ش��خ�ص المرخ�ص له من الإدارة لتمثيل مالك �أو م�س��ت�أجر �أو م�ش��غل ال�س��فينة
في الحقوق والواجبات وتوفير الخدمات.
وكي��ل ال�ش��حن البح��ري (وكي��ل ال�ش��حن والتفري��غ) :ال�ش��خ�ص المرخ���ص ل��ه لتقديم خدمات
ال�شحن البحري والتفريغ.
م�ش��غل ال�س��فينة :الكيان الم�سئول عن الت�شغيل ال�س��ليم والآمن لل�سفينة وحماية البيئة البحرية،
ولديه م�ستند امتثال للقوانين و�شهادة �إدارة ال�سالمة.
م�سجل ال�سفينة :الموظف الم�سئول عن عملية ت�سجيل ال�سفينة.
المر�شد :ال�شخ�ص المرخ�ص له من الإدارة لتقديم خدمات الإر�شاد البحري.
الرهن البحري (الرهن) :قر�ض �أو �ضمان مالي يتم الح�صول عليه مقابل ال�سفينة �أو �أي �سهم
فيها ،ويتم تنظيمه بوثيقة قانونية ر�سمية ،وال يعتد به �إال �إذا كان م�سج ًال في �سجل ال�سفينة.
الإنقاذ� :أي عمل �أو ن�شاط متخذ لم�ساعدة �سفينة �أو �أية ممتلكات �أخرى في حالة خطر في المياه
المالحية �أو في �أية مياه �أخرى مهما كانت.
ن��وادي الحماي��ة والتعوي���ض الدولي��ة :هيئات الحماية والتعوي�ض الت��ي تقوم على نظام الت�أمين
التكافلي بين �أع�ضائها من مالك ال�س��فن �إذ ي�ش��تركون مع ًا بعالقة تبادلية م�ش��تركة في التغطية
الت�أمينية �ضد المخاطر والم�س��ئوليات التي تتعر�ض لها هذه ال�س��فن مثل الم�س��ئولية �ضد الغير،
والم�س��ئولية الناتج��ة عن التلوث ،والم�س��ئولية تجاه حوادث اال�صطدام ،والم�س��ئولية تجاه طاقم
المالحة.
المواد الم�ؤذية :المواد المع َّرفة ب�أنها ملوثات بحرية في المد َّونة البحرية الدولية لل�سلع الخطرة
(مد َّونة � )IMDGأو التي تعتبرها الإدارة كذلك بالتن�سيق مع الجهات المعنية.
المي��اه البحريني��ة :ه��ي المي��اه الداخلي��ة ،والبح��ر الإقليم��ي ،والمنطق��ة المتاخم��ة ،والمنطقة
االقت�صادي��ة الخال�ص��ة ،والج��رف الق��اري ،وذلك على النح��و المبين في المر�س��وم بقانون رقم
( )8ل�سنة  1993ب�ش�أن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة.
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مادة ()2
نطاق تطبيق القانون

�أ -تطبق �أحكام هذا القانون على ما يلي:
-1جميع الأن�شطة البحرية� ،سواء ت ّمت ممار�ستها لأغرا�ض الربح �أو لغير ذلك ،من ِقبل
�أ�شخا�ص طبيعيين �أو اعتباريين� ،ضمن الوالية القانونية للمملكة ،وعلى ال�سفن البحرينية
البحارة
�أينما كانت ،وعلى جميع ال�سفن الأجنبية والمن�ش�آت في المياه البحرينية وعلى ّ
العاملين عليها.
-2كافة الموانئ والمرا�سي والممرات المائية والقنوات المالحية و�أحوا�ض ال�سفن والمرافئ
و�أر�صفة الموانئ و�أر�صفة التحميل والأر�صفة البحرية والأر�صفة الخا�صة والهياكل ذات
ال�صلة وحدود ال�شواطئ ،التي تقع �ضمن الوالية القانونية للمملكة.
ب -لأغرا�ض هذا القانون:
-1يعتبر الن�شاط بحري ًا �إذا تمت ممار�سته في البحر �أو الموانئ �أو الأر�صفة الخا�صة
المرخ�ص بها.
-2ت�شمل ال�سفينة �أي مركب مائي ي�ستعمل �أو قابل لال�ستعمال في المالحة البحرية ،وتعتبر
جميع الملحقات واللوازم ال�ضرورية ال�ستعمال ال�سفينة جزء ًا منها.
ج -ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا القانون ما يلي:
-1ال�سفن التي يقل طولها عن �أربعة وع�شرين متر ًا �أو التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة
وخم�سين طن ًا ،والتي تحمل علم البحرين ،وذلك با�ستثناء �سفن الركاب.
-2ال�سفن المملوكة �أو الم�ستخدمة لأغرا�ض غير تجارية من قبل قوة دفاع البحرين �أو
الحر�س الوطني �أو خفر ال�سواحل البحريني �أو ال�شرطة البحرينية �أو الجمارك البحرينية.
-3الت�سهيالت والتجهيزات والمعدات المينائية التي يتم تطويرها �أو ا�ستئجارها �أو
ا�ستخدامها من قواعد و�أر�صفة ومع�سكرات تابعة لقوة دفاع البحرين �أو خفر ال�سواحل
البحريني �أو �أية قوات �أخرى تعمل بمقت�ضى اتفاقية محددة مع المملكة.

الف�صل الثاين
االخت�صا�ص والر�سوم
مادة ()3
االخت�صا�ص

ت�سري �أحكام الت�شريعات اجلنائية البحرينية على اجلرائم التي ترتكب على �أي �سفينة ترفع
علم اململكة.

11

12

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

وي�سري فيما يتعلق باملحافظة على النظام والت�أديب يف ال�سفن البحرينية �أحكام القوانني
اخلا�صة بذلك.

مادة ()4
الر�سوم

حتدد الر�سوم وفئاتها املقررة طبق ًا لأحكام هذا القانون ،بقرار من الوزير ،وذلك بعد
موافقة جمل�س الوزراء.

الباب الثاين
ال�سفينة واملالحة البحرية
الف�صل الأول
ت�سجيل ال�سفينة
مادة ()5
الت�سجيل

�أ -ت�سري �أحكام الت�سجيل على ال�سفن المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون وكذلك ال�سفن
التي مازالت تحت الإن�شاء بموجب عقد بناء بعد �أن يكون قد ُمد �صالبها.
ب -ت�س��جل ال�س��فن الت��ي تبل��غ حمولته��ا الإجمالية مائة وخم�س��ين طن�� ًا ف�أكثر وفق�� ًا لأحكام هذا
القانون �ش��ريطة �أال يكون قد مر على �إن�ش��ائها وقت تقديم طلب الت�س��جيل �أكثر من ع�ش��رين
عام ًا .وللوزير �أو من يفو�ضه الحق في اال�ستثناء من �شرط المدة الم�شار �إليها على �أال يكون
قد مر على �إن�شاء ال�سفينة �أكثر من ثالثين عام ًا وقت تقديم الطلب.
ج	-ال يج��وز لأية �س��فينة �أن ت�س��ير في البحر تحت عل��م المملكة مالم تكن م�س��جلة وفق ًا لأحكام
هذا القانون ،و�إال حق للإدارة احتجازها واتخاذ الإجراءات الق�ضائية لم�صادرتها.
د -يت��م ت�س��جيل ال�س��فن �إذا كانت مملوك��ة لمواطنين بحرينيين �أو لمواطني �إحدى دول مجل���س
التعاون لدول الخليج العربية �أو ل�شركة م�سجلة في المملكة� ،أو في �إحدى دول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية ويكون مركزها الرئي�س��ي في المملكة �أو في �إحدى دول مجل���س التعاون
ل��دول الخلي��ج العربي��ة ،عل��ى �أن يك��ون له��ا حق التمل��ك الذي يتمتع ب��ه مواطنو دول مجل���س
التعاون لدول الخليج العربية.
هـ -يتم ت�سجيل ال�سفن المملوكة لأجنبي �شريطة �أن تكون ذاتية الدفع و�أن يكون له موطن مختار
في المملكة.
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وُ -ت�سجل ال�سفن خالية الطاقم وفق ًا لعقد �إيجارها بنا ًء على طلب الم�ست�أجر �إذا كانت م�سجلة
في دولة �أجنبية �شريطة �أن تزيد مدة الإيجار عن �ستة �أ�شهر و�أن يكون عقد الإيجار م�ص َّدق ًا
عليه .ويجب على الإدارة �إخطار ال�سلطات المعنية في بلد الت�سجيل الأول بت�سجيلها ك�سفينة
بحرينية .وال يجوز قيد �أو ت�سجيل �أي رهن على ال�سفينة في المملكة.
ز -ت�سجل ال�سفن البحرينية الم�ؤجرة خالية الطاقم لمدة تزيد على �ستة �أ�شهر في دول �أجنبية
بع��د موافق��ة الإدارة ،ويعتبر ت�س��جيل ال�س��فينة ف��ي المملكة �س��اري ًا �إلى �أن يتم ت�س��جيلها في
الدولة الأجنبية ،وال تتمتع تلك ال�س��فينة بالحقوق واالمتيازات التي تمنح لل�س��فن البحرينية
دون �أن ي�ؤثر ذلك على ال�سجالت الخا�صة بالرهون وا�ستمراريتها.
ح -تعتبر المملكة ميناء الت�سجيل لأي �سفينة بحرينية.
ط -وفي جميع الأحوال ال يتم ت�سجيل �أي �سفينة مملوكة لأجنبي �إال بعد موافقة مجل�س الوزراء.

مادة ()6
الت�أمني الالزم للت�سجيل

ال يتم ت�سجيل �أي �سفينة يف اململكة �إال �إذا كانت مغطاة بت�أمني �صادر عن ع�ضو يف نوادي
احلماية والتعوي�ض الدولية ل�صالح الطرف الثالث �ضد �أخطار الفقد �أو التلف �أو الهالك ،وعلى
الأخ�ص الأخطار التالية:
 -1م�سئولية مالك ال�سفينة تجاه �أع�ضاء الطاقم.
 -2المطالب��ات الت��ي تتعلق بالفقد �أو التلف �أو الهالك الذي يلحق ب�أي ب�ضائع محمولة على متن
ال�سفينة.
 -3المطالب��ات الت��ي تتعل��ق بوف��اة �أو �إ�صابة �ش��خ�ص �أو فقد �أو تلف �أي ممتلكات ب�س��بب ت�ش��غيل
ال�سفينة.
 -4المطالبات التي تتعلق ب�أ�ضرار البيئة.
 -5المطالبات الناجمة عن �إزالة ال�سفينة في حالة التخلي عنها عندما ت�صبح ال�سفينة خ�سارة
كلية حكم ًا �أو تكون حطام ًا.

مادة ()7
طلب الت�سجيل

يقدم طلب ت�سجيل ال�سفينة من املالك �أو امل�ست�أجر �أو من ينوب عن �أي منهما قانون ًا �إىل
مكتب ت�سجيل ال�سفن ،ويجب �أن ي�شتمل الطلب على البيانات الآتية:
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 -1رقم المنظمة البحرية الدولية الخا�ص بال�سفينة.
 -2اال�سم المقترح لل�سفينة و�أ�سما�ؤها الحالية وال�سابقة.
 -3ميناء الت�سجيل الحالي والميناء المزمع للت�سجيل.
 -4تاريخ ومكان بناء ال�سفينة.
 -5الأبعاد الأ�سا�سية لل�سفينة كالطول والعر�ض والعمق والغاط�س.
 -6بيان ما �إذا كانت مركب ًا �شراعي ًا �أو مركب ًا ي�سير بمحركات.
 -7التفا�صيل الخا�صة بقوة المحرك (�إن ُو ِجد).
 -8الحمولة الإجمالية والحمولة ال�صافية.
�	-9أ�سماء وعناوين ومهن وجن�سيات ُمالك ال�سفينة ،و�إذا كان المالك على ال�شيوع �أو �أ�شخا�ص ًا
اعتباريي��ن وج��ب تقدي��م البيانات الم�ش��ار �إليها لكل �ش��ريك على حدة ،وعدد الأ�س��هم التي
يملكها كل منهم.
 -10تفا�صيل الرهون والديون الأخرى على ال�سفينة.
 -11تفا�صي��ل الحج��وزات �أو الإنذارات �أو القرارات الق�ضائية �أو الأوامر �أو �أي �ضرائب مفرو�ضة
على ال�سفينة.
 -12ال�سجل الم�ستمر الموجز لل�سفينة (�إن ُو ِجد).
الم�سجل.
 -13رقم الهوية الأ�صلي لدى المنظمة البحرية الدولية الخا�ص بال�شركة والمالك
ّ
 -14ا�سم وعنوان ممثل ال�سفينة في المملكة.

مادة ()8
وثائق وم�ستندات طلب الت�سجيل

على مقدم طلب الت�سجيل �أن يرفق بالطلب جميع الوثائق وامل�ستندات الالزمة ل�صحة
البيانات املذكورة يف طلب الت�سجيل امل�شار �إليها يف املادة ( )7من هذا القانون ،وعلى الأخ�ص
الوثائق وامل�ستندات الآتية:
�أ -عقد بيع ال�سفينة �أو �أي �أمر ق�ضائي �أو �أي دليل �آخر لإثبات الملكية ،وفي حالة الت�سجيل وفق ًا
لعقد �إيجار �سفينة خالية الطاقم تقديم عقد الإيجار وموافقة المالكين على ذلك ،وال�سجل
الحالي لل�س��فينة ،وفي حالة ال�س��فينة الجديدة يجب تقديم �ش��هادة من ال�ش��ركة التي قامت
ببناء ال�سفينة.
لم�س��جل ال�س��فن �أن يقبل اتفاقية ال�س��تمرار الرهن
ب -ما يثبت انق�ضاء الرهن �إن ُو ِجد ،ويجوز
ّ
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لم�س��جل ال�س��فن �أن يقبل �ضمان ًا
تعق��د بي��ن البائع والم�ش��تري والدائ��ن المرتهن ،كما يجوز
ّ
مالي ًا �صادر ًا من بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية ب�أداء ما تبقى من مبلغ الرهن من المالك الجديد.
ج� -شهادة �شطب �أو تعليق ت�سجيل ال�سفينة من ال�سجالت ال�سابقة التي كانت مقيدة فيها.
د -ن�سخة مو ّثقة من ت�سجيل ال�شركة� -إذا كان المالك �شركة -مرفق ًا بها �شهادة من �أحد البنوك
بتمتع ال�شركة بو�ضع مالي جيد� ،أما �إذا كان المالك �شخ�ص ًا طبيعي ًا يتعين �إرفاق �شهادة من
�أحد البنوك بتمتعه بو�ضع مالي جيد.
هـ� -شهادة الحمولة الطنية ال�صادرة عن هيئة ت�صنيف معترف بها من قبل الإدارة.
و� -شهادة البناء (المن�ش�أ) �إذا كانت ال�سفينة جديدة.

مادة ()9
�صالحيات م�سجل ال�سفن

م�سجل ال�سفن �شهادة معاينة على نموذج خا�ص من هيئة الت�صنيف ذات العالقة قبل
�أ -يطلب ّ
�أن يبد�أ في �إجراء الت�سجيل.
ب -بعد الت�س��جيل يقوم م�س��جل ال�سفن ب�إ�صدار �شهادة ت�سجيل لل�س��فينة ك�سفينة بحرينية .و�إذا
كان��ت ال�س��فينة في ميناء دولة �أجنبي��ة يقوم القن�صل البحريني في تل��ك الدولة بت�صديق �أو
م�سجل ال�سفن.
�إ�صدار الوثائق الالزمة وفق ًا لتعليمات ّ

مادة ()10
الت�سجيل امل�ؤقت

مل�سجل ال�سفن �أن ي�سجل ال�سفينة ب�شكل م�ؤقت يف حالة عدم توفر �شهادة املعاينة املن�صو�ص
عليها يف الفقرة (�أ) من املادة ال�سابقة ،ويكون هذا الت�سجيل ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة ،ويقوم
خاللها م�سجل ال�سفن ب�إ�صدار �شهادة ت�سجيل م�ؤقت وي�ؤ�شر بذلك يف �سجل ال�سفينة ،وال متنح
ال�سفينة امل�سجلة ت�سجي ًال م�ؤقت ًا ترخي�ص ًا باملالحة.
وتنطبق على ال�سفينة خالل فرتة الت�سجيل امل�ؤقت �أحكام هذا القانون والقوانني الأخرى
ذات العالقة.
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مادة ()11
العالمات الدائمة على ال�سفينة البحرينية

�أ -يتعين على ال�سفينة البحرينية تنفيذ الإجراءات وو�ضع العالمات والبيانات الآتية:
-1تثبيت رقم المنظمة البحرية الدولية على ج�سم ال�سفينة وفق ًا لالتفاقية الدولية ل�سالمة
الأرواح في البحار لعام  ،1974وتعديالتها ،وبالن�سبة لل�سفن التي ال تحمل هذا الرقم
يتعين عليها تثبيت رقم الت�سجيل.
-2كتابة ا�سم ال�سفينة باللغتين العربية والإنجليزية على �أن يكون اال�سم بالعربية في الأعلى
على كل جانب من مقدمتها وا�سم ال�سفينة وميناء الت�سجيل على م�ؤخرة ال�سفينة على
خلفية داكنة ب�أحرف بي�ضاء �أو �صفراء� ،أو على خلفية فاتحة ب�أحرف �سوداء ،على �أال يقل
ارتفاع الأحرف عن مائتي مليمتر ويكون عر�ضها متنا�سب ًا مع طولها.
-3كتابة رقم هوية ال�سفينة ،والمعروف برقم المنظمة البحرية الدولية ،ب�صورة دائمة
�أي�ض ًا -على �أال يقل ارتفاعه عن مائة مليمتر -في �أي مكان ي�سهل الو�صول �إليه �سواء
على �أي من طرفي الحواجز الم�ستعر�ضة للم�ساحات المخ�ص�صة للآالت ،كما هو معرف
في االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح في البحار لعام  ،1974وتعديالتها� ،أو �أحد الأبواب
الأر�ضية �أو في حجرة الم�ضخات في حالة الناقالت �أو في حالة ال�سفن التي يوجد بها
م�ساحات مخ�ص�صة لنقل ال�سيارات ،كما هو َّ
مو�ضح في االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح
في البحار لعام � 1974أو على �أحد طرفي الحواجز الم�ستعر�ضة للم�ساحات المخ�ص�صة
لنقل ال�سيارات.
-4ر�سم مقيا�س يحدد غاط�س ال�سفينة في الماء بالدي�سيمتر وفق ًا لبروتوكول عام 1988
المتعلق باالتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام .1966
ويجب كتابة البيانات والعالمات ال�سابقة ب�أحرف بارزة �أو من خالل نق�شها �أو �أي و�سيلة
�أخرى م�شابهة لكتابة رقم تعريف ال�سفينة ،مبا ي�ضمن عدم �إمكانية حموها ب�سهولة.
ب -يجوز للإدارة ب�سبب حجم ال�سفينة وت�صميمها �أن تقبل بع�ض االختالفات في العالمات عما
ه��و مطل��وب ف��ي الفقرات ال�س��ابقة من هذه الم��ادة ،على �أن تتطابق ه��ذه العالمات مع تلك
المتطلبات قدر الإمكان.
ج -يعاقب من يقوم عمد ًا ب�إزالة �أو �إخفاء �أو تعديل بالإ�ضافة �أو الحذف �أو تغيير العالمات على
ال�س��فينة وال��وارد تفا�صيلها في الفقرات ال�س��ابقة �أو يقوم بو�ضع عالم��ات خاطئة �أو م�ضللة
بالحب���س م��دة ال تزيد على ثالثة �أ�ش��هر وبالغرامة التي ال تقل ع��ن ثالثمائة دينار وال تجاوز
ثالث��ة �آالف دين��ار �أو ب�إح��دى هاتي��ن العقوبتين .وذل��ك دون الإخالل بح��ق الإدارة في �إلغاء
الت�سجيل.
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مادة ()12
ترخي�ص املالحة

ال يجوز �أن تبحر �أية �سفينة بحرينية دون احل�صول على ترخي�ص مالحة �صادر من مكتب
الت�سجيل ،وحتدد الالئحة التنفيذية ال�ضوابط وال�شروط الالزمة ملنح الرتخي�ص.
ويعاقب على خمالفة حكم الفقرة ال�سابقة من هذه املادة باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة
�أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار وال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة يف �إلغاء الت�سجيل.

مادة ()13
فقدان �شهادة الت�سجيل

�إذا ُفقدت �شهادة الت�سجيل �أو تلفت ي�صدر مكتب الت�سجيل �شهادة بد ًال عنها بعد التثبت من
الفقد �أو التلف و�سداد الر�سوم املقررة ،ويتم �إثبات ذلك يف �سجل ال�سفينة.
و�إذا فقدت �أو تلفت �شهادة الت�سجيل يف اخلارج ،متنح القن�صلية املخت�صة �إفادة تثبت �أن
ال�سفينة م�سجلة يف �سجل ال�سفن البحرينية حتى و�صولها �إىل �أقرب ميناء باململكة.

مادة ()14
التغيريات �أو التعديالت على ال�سفينة

م�س��جل ال�س��فن ب�أي��ة تغيي��رات �أو تعديالت على ال�س��فينة
�أ -يج��ب عل��ى مال��ك ال�س��فينة �إخطار ّ
البحريني��ة م��ن �ش���أنها الت�أثي��ر في �أبعاد ال�س��فينة �أو حمولته��ا �أو و�صفها� ،أو �أي��ة تغييرات �أو
تعديالت تطر�أ على المعلومات الواردة في ال�س��جل �أو في �ش��هادة ت�سجيل ال�سفينة ،مع �إرفاق
ن�س��خة من تقرير المعاينة مدعوم ًا بالوثائق والم�س��تندات خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
ح�صول التغيير �أو التعديل �إذا كان التعديل �أو التغيير قد تم �أثناء وجود ال�سفينة في المملكة.
�أما �إذا كان التعديل قد مت �أثناء غياب ال�سفينة عن ميناء الت�سجيل فيجب �إرفاق ن�سخة من
تقرير املعاينة مدعوم ًا بالوثائق وامل�ستندات فور و�صول ال�سفينة مليناء الت�سجيل.
ومل�سجل ال�سفن ت�سجيل هذه التغيريات �أو التعديالت �أو �أن يطلب �إعادة ت�سجيل ال�سفينة
ّ
جمدد ًا ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب -يعاقب على مخالفة حكم الفقرة (�أ) من هذه المادة بالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار
وال تجاوز ثالثة �آالف دينار ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة في �إلغاء ت�سجيل ال�سفينة.
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مادة ()15
�شطب ال�سفينة من ال�سجل

ُت�شطب ال�سفينة البحرينية من ال�سجل يف الأحوال الآتية:
�	-1إذا فقد مالكها �أو م�ست�أجرها الجن�سية البحرينية� ،أو �إذا فقد غير المتمتّع بجن�سية المملكة
جن�سية �إحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
�	-2إذا ث ُبت �أنها فقدت �أو هلكت� ،أو دُمرت� ،أو تحطمت� ،أو ُ�س ِجلت في دولة �أجنبية� ،أو �أ�صبحت
لأي �سبب �آخر غير م�ؤهلة للمالحة.
 -3ا�ستخدام ال�سفينة في تجارة غير م�شروعة �أو عمليات تخالف القوانين الوطنية والدولية.
�	-4إذا لم يتوافر في ال�سفينة معايير ال�سالمة والأمن والبيئة واجب االلتزام بها بموجب اللوائح
الوطنية والدولية.
ويجب على امل�سجل الإبالغ عن جميع الرهون � -إن وجدت -يف جميع حاالت �شطب ال�سفينة
البحرينية من ال�سجل.

مادة ()16
تعليق ت�سجيل ال�سفينة

يف حالة ت�سجيل ال�سفينة خارج اململكة مبوجب عقد �إيجار �سفينة خالية الطاقم ،وكانت
ال�سفينة غري م�ص ّرح لها بالبقاء يف �سجل اململكة ،يعلق ت�سجيلها يف �سجل ال�سفن خالل تلك
الفرتة.

مادة ()17
ت�سليم �شهادة ت�سجيل ال�سفينة

يجب على مالك ال�سفينة عند حتقق �إحدى احلاالت امل�شار �إليها يف البند ( )2من املادة
م�سجل ال�سفن ب�أ�سرع وقت ممكن فور علمه بذلك
(� )15أو املادة ( )16من هذا القانون� ،إخطار ّ
و�إعادة �شهادة الت�سجيل �إىل م�سجل ال�سفن �إذا كان ذلك ممكن ًا .و�إذا حدثت �إحدى هذه احلاالت
يف اخلارج وجب ت�سليم �شهادة الت�سجيل �إىل �أقرب قن�صلية بحرينية �أو �أية قن�صلية �أخرى متثل
اململكة يف حالة عدم وجود قن�صلية بحرينية.
ويعاقب على خمالفة حكم الفقرة ال�سابقة من هذه املادة بالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة
دينار وال جتاوز ثالثة �آالف دينار.
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مادة ()18
�إلغاء الت�سجيل بنا ًء على طلب املالك

م�سجل ال�سفن �إلغاء ت�سجيلها بعد �سداد كافة الر�سوم
ملالك ال�سفينة �أن يطلب من ّ
وامل�ستحقات املت�أخرة عليها وذلك بعد �أن يقوم م�سجل ال�سفن بالت�أكد من عدم وجود رهن �أو
حجز على ال�سفينة� ،أو موافقة الدائنني املرتهنني على �إلغاء الت�سجيل ،ويقوم ب�إلغاء ت�سجيل
ال�سفينة و�إ�صدار �شهادة بذلك وال يتم �إ�صدار هذه ال�شهادة قبل �إعادة �شهادة ت�سجيل ال�سفينة
�إىل م�سجل ال�سفن.

مادة ()19
ا�سم ال�سفينة

�أ -يج��ب �أن يكون لكل �س��فينة ا�س��م تواف��ق علي��ه الإدارة و�أن يو�ضع هذا اال�س��م م�صحوب ًا برقم
ت�سجيل ال�سفينة على مكان ظاهر منها وفق ًا للأحكام التي تحددها الالئحة التنفيذية ،وتتم
الم�سجل.
الإ�شارة �إلى ال�سفينة البحرينية با�سمها
ّ
لم�سجل ال�سفن اعتماد اال�سم الذي اختاره ُمقدم طلب الت�سجيل بال�شروط الآتية:
ب -ويجوز ّ
�	-1أال يكون م�ستخدم ًا من قبل �أي �سفينة بحرينية �أخرى.
�	-2أال يكون مخالف ًا للنظام العام والآداب العامة.
�	-3أال يكون محظور ًا �أو مق�صور ًا على جهات محددة بموجب ت�شريع.
ج -ويعاقب بالحب���س مدة ال تجاوز �س��نة وبغرامة ال تجاوز خم�س��ة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتين
العقوبتي��ن المال��ك �أو الربان بح�س��ب الأحوال في حال��ة مخالفة الأح��كام المن�صو�ص عليها
في البند (�أ) من المادة �إال �إذا كان الق�صد من المخالفة اتقاء وقوع ال�س��فينة في الأ�س��ر �أو
ال�سعي للإفالت من �أعمال القر�صنة �أو ال�سطو الم�س َّلح.

مادة ()20
تغييـر اال�سم

ال يجوز �إدخال �أي تغيري على ا�سم ال�سفينة البحرينية �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية
م�سجل ال�سفن الذي يجب عليه �أن يتحقق
م�سجل ال�سفن .ويكون التغيري بالتقدم بطلب �إىل ّ
من ّ
امل�سجلني قد مت �إخطارهم و�أنهم قد وافقوا على التغيري املقرتح.
من �أن كافة الدائنني املرتهنني ّ
ويتم �إ�صدار �شهادة ت�سجيل جديدة باال�سم اجلديد عند املوافقة على �إجراء التغيري.
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مادة ()21
التجهيز الال�سلكي لل�سفينة

م�سجل
يتم جتهيز ال�سفينة البحرينية مبحطة ات�صال ال�سلكي ذات تعريف رمزي دويل ّ
«�شارة التعريف» ،ورقم هوية خدمة هاتف ج ّوال بحري ،وتتم برجمة مر�شد الطوارئ الال�سلكي
بنا ًء على ذلك.
ومتنح ال�سفينة ترخي�ص ًا برتكيب وت�شغيل و�صيانة حمطة االت�صال الال�سلكي املوجودة على
متنها مع املعدات التي قد يتم ذكرها يف الرتخي�ص من اجلهة املعنية ،وذلك بنا ًء على طلب من
مالكها.

مادة ()22
�شهادات احلمولة

يجب قبل ت�سجيل ال�سفينة ك�سفينة بحرينية� ،أن تفح�ص ويتم قيا�س �أبعادها من قبل الإدارة
�أو هيئة ت�صنيف خمولة من قبل الإدارة لقيا�س حمولة ال�سفينة و�إ�صدار �شهادة دولية بذلك وفق ًا
لالتفاقية الدولية اخلا�صة بقيا�س احلمولة لعام  .1969وتعترب هذه احلمولة هي حمولة هذه
ال�سفينةّ � ،إل �إذا تطلبت التعديالت التي �أُدخلت على ال�سفينة �إعادة قيا�س حمولتها.

مادة ()23
�شهادة البيانات

لكل ذي �صفة بعد �سداد الر�سوم املقررة �أن يح�صل على �شهادة ب�أية بيانات �أو معلومات
تتعلق ب�سفينة بحرينية وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ()24
امل�سئولية عن ال�سالمة والأمن والوقاية من التلوث

فيما يتعلق بال�سفن التي تنطبق عليها املد ّونة الدولية لإدارة ال�سالمة يتعني على م�شغل
ال�سفينة �أن يكون معتمد ًا وفق ًا للمد ّونة الدولية لإدارة ال�سالمة الواردة باالتفاقية الدولية ل�سالمة
الأرواح يف البحار لعام .1974
ويجوز للإدارة �إخ�ضاع �سفن �أخرى حلكم هذه املادة ،وذلك يف احلاالت التي حتددها
القرارات التنفيذية لهذا القانون.
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الف�صل الثاين
جن�سية ال�سفينة وعلمها
مادة ()25
جن�سية ال�سفينة

تكت�سب كل �سفينة يتم ت�سجيلها يف اململكة وفق ًا لأحكام املادة ( )5من هذا القانون اجلن�سية
البحرينية.

مادة ()26
علم ال�سفينة

�أ -على كل �سفينة تتمتع بالجن�سية البحرينية �أن ترفع علم المملكة ،وال يجوز �أن ترفع علم ًا �آخر
�إال في الحاالت التي يجري فيها العرف البحري على ذلك.
ب	-ال يحق لأي �سفينة غير بحرينية رفع العلم الوطني للمملكة ،با�ستثناء ا�ستخدامه على �سبيل
المجاملة �إلى جانب علمها الوطني.
ج -تقوم ال�سفن البحرينية برفع العلم الوطني من �شروق ال�شم�س وحتى الغروب ،كما تقوم برفع
العل��م الوطن��ي عند الدخول �إلى الميناء �أو مغادرته ،وكذلك �أثناء الفترات التي تطالب فيها
بالقيام بذلك عندما تكون في ميناء �أو مر�سى.
د -عن��د وج��ود ال�س��فينة البحرينية ف��ي ميناء �أو مر�س��ى �أجنبي ،ف�إنه��ا ترفع �إل��ى جانب علمها
الوطني علم الدولة الم�ض ّيفة ،وذلك على �سبيل المجاملة.
هـ�	-إذا لم تمتثل ال�س��فينة البحرينية لمتطلبات رفع العلم ،يكون ر ّبان ال�س��فينة هو الم�سئول عن
ذلك ويعاقب بالغرامة التي ال تجاوز ثالثة �آالف دينار.
و -يعاق��ب مال��ك ال�س��فينة �أو ر ّبانها �إذا قام ب�أي عمل من �ش���أنه �إخفاء الهوية الوطنية ل�س��فينة
بحرينية ما لم يكن بق�صد الهروب من الأَ�س��ر �أو �أعمال القر�صنة البحرية بالحب���س مدة ال
تج��اوز �س��تة �أ�ش��هر وبالغرامة التي ال تق��ل عن ثالثمائة دينار وال تج��اوز ثالثة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتين العقوبتين.
ز -ف��ي حال��ة قيام ال�س��فينة برفع عل��م المملكة لتزعم ب�صورة غي��ر قانونية انتماءه��ا للمملكة،
يعاق��ب الرب��ان بالحب���س مدة ال تجاوز �س��نة وبالغرامة التي ال تقل عن �أل��ف دينار وال تجاوز
ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.
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الف�صل الثالث
ملكية ال�سفينة
مادة ()27
نقل ملكية ال�سفينة

�أ -يت��م نق��ل ملكية ال�س��فينة �أو �أ�س��همها بموج��ب عقد بيع ر�س��مي يت�ضمن و�صف�� ًا وتعريف ًا كافي ًا
لل�سفينة ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
الم�س��جل ،يلتزم ال�شخ�ص الذي
ب -عند انتقال ملكية ال�س��فينة �أو �أ�س��همها ب�س��بب وفاة المالك
ّ
ي ّدع��ي الح��ق في الملكي��ة ب�إعالن نقل ملكية يت�ضمن و�صف ال�س��فينة وطريقة انتقال الملكية
�إليه .ويجب �أن يرفق بالإعالن �شهادة مو ّثقة من المحكمة المخت�صة بحقه القانوني.
م�س��جل ال�س��فن
ج -يق��دم �أي اعترا���ض عل��ى �أي تن��ازل �أو نق��ل لملكية ال�س��فينة �أو �أ�س��همها �إلى ّ
م�ش��فوع ًا بالم�س��تندات الت��ي ت�ؤي��ده ،ويتم �إثباته في ال�س��جل ف��ي تاريخ وروده ،عل��ى �أن يكون
االعترا�ض م�شفوع ًا بوثائق ر�سمية.
الم�س��جل �أو ع��دم قدرته على
د -عن��د انتقال ملكية �س��فينة �أو �أ�س��همها ب�س��بب �إفال���س المالك
ّ
ت�س��ديد الدي��ون ،يلتزم ال�ش��خ�ص الذي ي ّدعي الح��ق في الملكية بتقديم �إع�لان يفيد انتقال
ملكيته��ا �إلي��ه ،ويق�� ّدم بيان ًا يحدد طبيعة ومالب�س��ات نقل الملكية ،ويج��ب �أن يرفق بالإعالن
الم�ستندات التي تطلبها المحكمة المخت�صة كدليل على حق المدعي في الملكية.
هـ -في حالة البيع الق�ضائي ل�س��فينة �أو �أ�س��همها تعلن المحكمة ا�س��م ال�شخ�ص الذي �آل �إليه حق
ملكية هذه ال�سفينة �أو �أ�سهمها ،ويحق لهذا ال�شخ�ص �أن يقوم بنقل ملكية ال�سفينة �أو �أ�سهمها
الم�سجل لل�سفينة.
كما لو كان المالك
ّ
و -يج��وز للمحكم��ة المخت�ص��ة بنا ًء على طلب �أ�صح��اب الحقوق المترتبة على ال�س��فينة �إ�صدار
ق��رار يمن��ع لفت��رة معين��ة� ،أي تعامالت على ال�س��فينة �أو �أ�س��همها م��ن خالل التن��ازل �أو نقل
م�سجل ال�سفن بهذا القرار بمجرد ا�ستالمه ن�سخة منه.
الملكية ،ويلتزم ّ
ز -الت�صرف��ات الت��ي يكون مو�ضوعها �إن�ش��اء �أو نقل �أو انق�ضاء ح��ق الملكية �أو غيره من الحقوق
العينية على ال�س��فينة تقع بمحرر ر�س��مي �أو بموجب حكم ق�ضائي حائز قوة ال�شيء المحكوم
فيه و�إال كانت باطلة.
و�إذا وقعت هذه الت�صرفات خارج اململكة ،وجب حتريرها �أمام قن�صل اململكة يف البلد
الأجنبي ،وعند عدم وجوده ُت َّرر �أمام ال�سلطة املخت�صة مبوجب قانون البلد الأجنبي.
وال تكون الت�صرفات امل�شار �إليها يف الفقرتني ال�سابقتني نافذة بالن�سبة �إىل الغري ما مل يتم
الت�أ�شري بها بنا ًء على طلب ذوي ال�ش�أن يف �شهادة ت�سجيل ال�سفينة لدى م�سجل ال�سفن.
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الف�صل الرابع
امللكية ال�شائعة
مادة ()28
الأحكام العامة مللكية ال�سفينة على ال�شيوع

�أ -تق�س��م ملكية ال�س��فينة البحرينية �إلى مائة �س��هم ،وال يحق لأكثر من مائة �ش��خ�ص الت�سجيل
كمالكين ل�سفينة واحدة.
ب -يتب��ع ر�أي الأغلبي��ة ف��ي كل ق��رار يتعلق با�س��تغالل �س��فينة مملوكة على ال�ش��يوع م��ا لم ين�ص
القانون على غير ذلك.
وتتوافر الأغلبية مبوافقة املالكني لأكرث من ن�صف احل�ص�ص يف ال�سفينة ما مل ين�ص القانون
�أو يتفق املالكون على �أغلبية �أخرى.
ويجوز لكل مالك من الأقلية التي مل توافق على القرار ،الطعن فيه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا
من تاريخ �صدوره �أمام املحكمة املخت�صة.
ج -يتحمل كل مالك في ال�ش��يوع ن�صيب ًا في نفقات ال�ش��يوع بن�س��بة ح�صته في ملكية ال�س��فينة ما
لم يتفق على غير ذلك ،ويكون له ن�صيب في الأرباح ال�صافية الناتجة عن ا�ستغالل ال�سفينة
بالن�سبة ذاتها.
وي�س�أل املالكون املديرون يف جميع �أموالهم وبالت�ضامن فيما بينهم عن الديون النا�شئة عن
ال�شيوع مامل يتفق على غري ذلك ،وال يحتج بهذا االتفاق فيما بينهم على الغري �إال من تاريخ قيده
يف �سجل ال�سفينة.

مادة ()29
الت�صرف يف ال�سفينة اململوكة على ال�شيوع

�أ -لكل مالك في ال�شيوع حق الت�صرف في ح�صته دون موافقة المالكين الآخرين �إال �إذا كان من
�ش�أن الت�صرف فقدان ال�سفينة الجن�سية البحرينية فيلزم �أن يوافق عليه جميع المالكين.
ومع ذلك ال يجوز للمالك على ال�شيوع رهن ح�صته يف ال�سفينة �إال مبوافقة املالكني لثالثة
�أرباع احل�ص�ص يف ال�سفينة على الأقل.
ب -يظل المالك الذي ت�صرف م�سئو ًال عن الديون التي تتعلق بال�شيوع حتى تاريخ قيد الت�صرف
في �سجل ال�سفينة.
ج�	-إذا باع �أحد المالكين على ال�ش��يوع ح�صته في ال�س��فينة لأجنبي وجب على الم�ش��تري �إخطار
المالكين الآخرين بكتاب م�س��جل م�صحوب بعلم الو�صول بالبيع وبالثمن المتفق عليه خالل
ثالثين يوم ًا من تاريخه و�إال كان البيع باط ًال.
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ولكل مالك خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الإخطار �أن ي�سرتد احل�صة املبيعة ب�إعالن يوجه �إىل
كل من البائع وامل�شرتي ب�شرط �أن يدفع الثمن وامل�صاريف �أو �أن يعر�ضهما عر�ض ًا حقيقي ًا وفق ًا
للقانون ،و�أن يقيم الدعوى الق�ضائية عند االقت�ضاء.
و�إذا طلب اال�سرتداد �أكرث من مالك ق�سمت احل�صة املبيعة بينهم بن�سبة ح�ص�صهم.
د	-ال يج��وز بيع ال�س��فينة �إال بقرار ي�صدر بموافقة المالكي��ن لثالثة �أرباع الح�ص�ص على الأقل،
ويبين في القرار كيفية ح�صول البيع و�شروطه.

مادة ()30
�إدارة ال�سفينة اململوكة على ال�شيوع

يجوز بقرار من �أغلبية املالكني �أن يعهد ب�إدارة ال�سفينة �إىل مدير �أو �أكرث من املالكني �أو من
غريهم ،ف�إذا مل يعني مدير لل�شيوع اعترب كل مالك مدير ًا له وعند تعدد املديرين يجب �أن يعملوا
جمتمعني �إال �إذا اتفق على خالف ذلك.
ويجب قيد �أ�سماء املديرين يف �سجل ال�سفينة.
وللمدير القيام بجميع الت�صرفات والأعمال التي تقت�ضيها �إدارة ال�شيوع وهو ميثلهم �أمام
الق�ضاء يف كل ما يتعلق بهذه الأعمال ،ومع ذلك ال يجوز له � -إال ب�إذن من املالكني لثالثة �أرباع
احل�ص�ص  -بيع ال�سفينة �أو رهنها �أو ترتيب �أي حق عيني �آخر عليها �أو ت�أجريها ملدة جتاوز �سنة.
وكل اتفاق على تقييد �سلطة املدير بغري ما ورد بالفقرة ال�سابقة ال يحتج به على الغري.

مادة ()31
انق�ضاء ملكية ال�سفينة على ال�شيوع

�أ�	-إذا وق��ع الحج��ز عل��ى ح�ص�ص تمثل �أكثر من ن�صف ال�س��فينة �ش��مل البيع الجبري ال�س��فينة
ب�أكمله��ا ،وم��ع ذل��ك يجوز �أن ت�أمر المحكم��ة بنا ًء على طلب �أحد المالكي��ن الذين لم يحجز
على ح�ص�صهم بق�صر البيع على الح�ص�ص المحجوز عليها �إذا وجدت �أ�س��باب جدية تبرر
هذا الطلب.
ب	-ال ينق�ضي ال�ش��يوع بوفاة �أحد المالكين �أو الحجز عليه �أو �إ�ش��هار �إفال�س��ه �أو �إع�س��اره �إال �إذا
اتفق على غير ذلك.
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الف�صل اخلام�س
احلقوق املرتتبة على ال�سفن
االمتياز ،الرهن ،احلجز التحفظي ،احلجز التنفيذي (البيع الق�ضائي)
مادة ()32
حقوق االمتياز

-1
-2
-3
-4
-5

-6

للديون التالية دون غريها حق امتياز على ال�سفينة:
الم�صاريف الق�ضائية التي �أنفقت لبيع ال�سفينة وتوزيع ثمنها.
الر�س��وم وال�ضرائب الم�س��تحقة للدول��ة وكذلك ر�س��وم الحمولة والموانئ والإر�ش��اد والقطر
وم�صاريف الحرا�سة وال�صيانة والخدمات البحرية الأخرى.
الدي��ون النا�ش��ئة ع��ن عق��د عمل الرب��ان والبح��ارة وغيرهم مم��ن يرتبطون بعق��د عمل على
ال�سفينة.
المكاف�آت الم�ستحقة عن الإنقاذ وح�صة ال�سفينة في الخ�سارة الم�شتركة.
التعوي�ضات الم�س��تحقة عن الت�صادم �أو التل��وث وغيرهما من حوادث المالحة والتعوي�ضات
ع��ن الأ�ض��رار الت��ي تلح��ق من�ش���آت الموان��ئ �أو الأحوا�ض وط��رق المالح��ة والتعوي�ضات عن
الإ�صاب��ات البدني��ة الت��ي تحدث لل��ركاب والربان والبح��ارة والتعوي�ضات عن ه�لاك �أو تلف
الب�ضائع والأمتعة.
الديون النا�ش��ئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء ت�س��جيل
ال�س��فينة ف��ي ح��دود �س��لطاته القانوني��ة لحاجة فعلي��ة تقت�ضيه��ا �صيان��ة ال�س��فينة �أو متابعة
ال�س��فر �س��واء كان الربان مالك ًا لل�س��فينة �أو غير مالك لها و�س��واء كان الدين م�س��تحق ًا له �أو
لمتعه��د التوري��د �أو المقر�ضين �أو للأ�ش��خا�ص الذين قاموا ب�إ�صالح ال�س��فينة �أو لغيرهم من
المتعاقدين.

مادة ()33
ترتيب احلقوق املمتازة

ترتب الديون املمتازة املتعلقة برحلة واحدة طبق ًا للرتتيب الوارد يف املادة ( )32من هذا
القانون ،وتكون الديون الواردة يف كل بند من املادة ( )32املذكورة يف مرتبة واحدة وت�شرتك يف
التوزيع بن�سبة قيمة كل دين منها.
وترتب الديون الواردة يف البندين ( )4و( )6من املادة ( )32بالن�سبة �إىل كل بند على حدة
وفق ًا للرتتيب العك�سي لتواريخ ن�شوئها ،و ُتعد الديون املتعلقة بحادث واحد نا�شئة يف تاريخ واحد.
وت�ستوفى الديون املمتازة قبل غريها من الديون العادية وتتبع الديون املمتازة ال�سفينة يف �أية
تغي ملكيتها �أو ت�سجيلها �أو علمها.
يد تكون رغم ّ
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مادة ()34
�إثبات حق االمتياز

ال تخ�ضع حقوق االمتياز لأي �إجراء �شكلي �أو لأي �شرط خا�ص بالإثبات ما مل ين�ص القانون
على خالف ذلك.

مادة ()35
نطاق حقوق االمتياز

�أ -تترتب حقوق االمتياز المن�صو�ص عليها في هذا القانون على ال�سفينة و�أجرة النقل الخا�صة
بالرحلة التي ن�ش�أ خاللها الدين وعلى ملحقات كل من ال�سفينة و�أجرة النقل الم�ستحقة منذ
بدء الرحلة.
ب -وم��ع ذل��ك يترت��ب حق االمتي��از المن�صو���ص عليه في البن��د ( )3من الم��ادة ( )32من هذا
القانون على �أجور النقل الم�ستحقة على جميع الرحالت التي تتم خالل عقد عمل واحد.
ج -ويعتبر من ملحقات كل من ال�سفينة و�أجرة النقل ما ي�أتي:
-1التعوي�ضات الم�ستحقة للمالك عن الأ�ضرار المادية التي لحقت بال�سفينة ولم يتم
�إ�صالحها �أو عن خ�سارة �أجرة النقل.
-2التعوي�ضات الم�ستحقة للمالك عن الخ�سارات البحرية الم�شتركة �إذا ن�ش�أت عن �أ�ضرار
مادية لحقت بال�سفينة ولم يتم �إ�صالحها �أو عن خ�سارة �أجرة النقل.
-3المكاف�آت الم�ستحقة للمالك عن �أعمال الإنقاذ التي ح�صلت حتى نهاية الرحلة بعد خ�صم
المبالغ الم�ستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على ال�سفينة.

مادة ()36
ما يخرج عن نطاق ملحقات ال�سفينة و�أجرة النقل

ال ُتعد من ملحقات ال�سفينة �أو �أجرة النقل تعوي�ضات الت�أمني امل�ستحقة للمالك �أو املكاف�آت
�أو الإعانات �أو امل�ساعدات التي متنحها الدولة.

مادة ()37
االمتياز على �أجرة النقل

يبقى حق االمتياز على �أجرة النقل قائم ًا ما دامت الأجرة م�ستحقة الدفع �أو كانت حتت يد
الربان �أو ممثل املالك ،وكذلك احلال بالن�سبة �إىل االمتياز على ملحقات كل من ال�سفينة و�أجرة
النقل.
وتعد �أجرة �سفر الركاب يف حكم �أجرة النقل.
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مادة ()38
ترتيب حقوق االمتياز يف حالة تعدد الرحالت

الديون املمتازة النا�شئة عن رحلة الحقة تتقدم الديون املمتازة النا�شئة عن رحلة �سابقة ،ومع
ذلك فالديون النا�شئة عن عقد عمل واحد ي�شمل عدة رحالت ت�أتي كلها يف ذات املرتبة مع ديون
�آخر رحلة.

مادة ()39
انق�ضاء حقوق االمتياز ببيع ال�سفينة

تنق�ضي حقوق االمتياز على ال�سفينة يف احلالتني الآتيتني:
 -1بيع ال�سفينة ق�ضائي ًا.
 -2بيع ال�س��فينة ر�ضائي ًا ،وينق�ضي االمتياز في هذه الحالة بم�ضي ثالثين يوم ًا من تاريخ �إتمام
قي��د عقد البيع في �س��جل ال�س��فن وتنتقل حق��وق االمتياز �إلى الثمن ما ل��م يكن قد دفع ،ومع
ذل��ك تظ��ل ه��ذه الحق��وق قائمة عل��ى الثمن �إذا �أعل��ن الدائن��ون الممتازون ك ًال م��ن المالك
القدي��م والمال��ك الجديد بالط��رق المقررة قانون ًا وخ�لال الميعاد المذكور ف��ي هذه المادة
بمعار�ضتهم في دفع الثمن.

مادة ()40
انق�ضاء حقوق االمتياز مب�ضي املدة

�أ -تنق�ضي حقوق االمتياز على ال�س��فينة بم�ضي �س��نة فيما عدا حقوق االمتياز ال�ضامنة لديون
التوريد الم�شار �إليها في البند ( )6من المادة ( )32من هذا القانون ف�إنها تنق�ضي بم�ضي
�ستة �أ�شهر.
ب -يبد�أ �سريان المدة الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة وفق ًا لما ي�أتي:
-1من يوم انتهاء العمليات بالن�سبة �إلى حقوق االمتياز ال�ضامنة لمكاف�أة الإنقاذ.
-2من يوم ح�صول ال�ضرر بالن�سبة �إلى حقوق االمتياز ال�ضامنة للتعوي�ضات النا�شئة عن
الت�صادم والحوادث الأخرى والإ�صابات البدنية.
-3من يوم ت�سليم الب�ضائع �أو الأمتعة �أو من اليوم الذي كان يجب ت�سليمها فيه بالن�سبة �إلى
حقوق االمتياز ال�ضامنة للتعوي�ضات النا�شئة عن هالك الب�ضائع والأمتعة �أو تلفها.
-4من يوم ا�ستحقاق الديون بالن�سبة �إل��ى حقوق االمتياز ال�ضامنة لديون الإ�صالحات
والتوريد و�سائر الحاالت الأخرى الم�شار �إليها في البند ( )6من المادة ( )32من هذا
القانون.
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ج -في جميع الأحوال الأخرى ت�سري المدة من يوم ا�ستحقاق الدين.
د	-ال يترتب على ت�سليم الربان وطاقم ال�سفينة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على ال�سفينة
مبالغ مقدم ًا �أو على الح�س��اب اعتبار ديونهم الم�ش��ار �إليها في البند ( )3من المادة ()32
من هذا القانون م�ستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
هـ -تمت��د م��دة االنق�ض��اء �إلى ثالث �س��نوات �إذا تعذر حجز ال�س��فينة المقرر عليه��ا االمتياز في
المياه الإقليمية للمملكة.
وال ي�ستفيد من ذلك �إال الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بجن�سية اململكة �أو الذين لهم موطن بها
�أو الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل جن�سية دولة �أخرى تعامل رعايا اململكة باملثل.

مادة ()41
�سلطة الإدارة يف حب�س حطام ال�سفينة

للإدارة حق حب�س حطام ال�سفينة �ضمان ًا مل�صاريف �إزالة احلطام ،ولها بيعه �إداري ًا باملزاد
واحل�صول على دينها من الثمن بالأف�ضلية على الدائنني الآخرين ،ويودع باقي الثمن خزينة
املحكمة املخت�صة.

مادة ()42
الرهن البحري (الرهن)

�أ -يتم رهن ال�سفينة بعقد ر�سمي و�إال كان باط ًال.
ب	-ال يجوز �أن يرهن ال�سفينة �إال مالكها �أو وكيل عنه بوكالة خا�صة ،و�إذا كانت ال�سفينة مملوكة
على ال�شيوع جاز رهنها بموافقة المالكين لثالثة �أرباع الح�ص�ص على الأقل ،ف�إذا لم تتوافر
ه��ذه الأغلبي��ة جاز رفع الأم��ر �إلى المحكمة المخت�صة لتق�ضي بم��ا يتفق وم�صلحة المالكين
على ال�شيوع.
ج -الرهن المقرر على ال�سفينة �أو على ح�صة منها يبقى على حطامها.
د -ي�ش��مل رهن ال�س��فينة رهن �آالتها ومعداتها وتركيباتها ،وال ي�شمل �أجرة النقل �أو الإعانات �أو
الم�س��اعدات التي تمنحها الدولة �أو مبالغ التعوي�ضات الم�س��تحقة للمالك عن الأ�ضرار التي
تلح��ق بال�س��فينة �أو بمقت�ض��ى عقود الت�أمين ول��م يتم �إ�صالحها ،ومع ذل��ك يجوز االتفاق في
عق��د الره��ن �صراح��ة على �أن ي�س��توفي الدائن المرتهن حقه من مبلغ الت�أمين ب�ش��رط قبول
الم�ؤمنين لذلك كتابة �أو �إعالنهم به.
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مادة ()43
رهن ال�سفينة يف دور البناء

يجوز رهن ال�سفينة وهي يف دور البناء ،ويجب �أن ي�سبق قيد الرهن �إقرار يف مكتب الت�سجيل
يبني فيه حمل بناء ال�سفينة وطولها و�أبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

مادة ()44
قيد الرهن

يجب قيد رهن ال�سفينة مبكتب ت�سجيل ال�سفينة ،و�إذا ترتب الرهن على ال�سفينة وهي يف دور
البناء وجب قيده يف �سجل ال�سفن مبكتب الت�سجيل.

مادة ()45
�إجراء قيد الرهن

�أ -يجب لإجراء القيد تقديم �صورة ر�سمية من عقد الرهن لم�سجل ال�سفن ،ويرفق بها قائمتان
موقعتان من طالب القيد ت�شتمالن بوجه خا�ص على ما ي�أتي:
-1ا�سم كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن ومحل �إقامتهما ومهنتهما ،ف���إذا كان
الدائن المرتهن �شخ�ص ًا معنوي ًا وجب بيان �أ�سماء ال�شركاء وجن�سياتهم.
-2تاريخ العقد.
-3مقدار الدين المبين في العقد.
-4ال�شروط الخا�صة بالوفاء.
-5ا�سم ال�سفينة المرهونة و�أو�صافها وتاريخ ورقم �شهادة الت�سجيل �أو �إقرار بناء ال�سفينة.
-6المحل المختار للدائن المرتهن في دائرة مكتب الت�سجيل الذي يتم فيه القيد.
ب -يثب��ت م�س��جل ال�س��فن ملخ���ص عقد الره��ن ومحتوي��ات القائمتي��ن المن�صو���ص عليهما في
الفقرة ال�س��ابقة في ال�س��جل ّ
مو�ضح ًا تاريخ ووقت �إدخال البيانات ،وي�سلم الطالب �إحداهما
بعد الت�أ�شير عليها بما يفيد ح�صول القيد مع �إثبات ذلك في �شهادة الت�سجيل.

مادة ()46
�أ�سبقية قيد الرهن

م�سجل ال�سفن بقيد تلك ال�سندات
عند تقدمي �أكرث من عقد رهن على نف�س ال�سفينة يلتزم ّ
وفق ًا لتاريخ ووقت تقدميها و�إعادة كل بيان �إىل مق ّدم الطلب بعد تظهريه.
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مادة ()47
حتديد مرتبة الرهن

يكون الرهن تالي ًا يف املرتبة لالمتياز ،وتكون مرتبة الديون امل�ضمونة برهون بح�سب تاريخ
قيدها ،و�إذا قيدت عدة رهون يف يوم واحد اعتربت يف مرتبة واحدة ،وال ي�ؤثر التنازل عن ملكية
الرهن �أو نقلها على ترتيب �أولويته.

مادة ()48
حماية الرهن

ال يجوز �إلغاء ت�سجيل ال�سفينة يف ال�سجل � ّإل بعد موافقة كتابية من الدائنني املرتهنني لها.

مادة ()49
�آثار الرهن بالن�سبة للراهن

ال يعترب الدائن املرتهن مالك ًا لل�سفينة ،وللراهـن �أن يت�صرف يف ال�سفينة املرهونة ،و�أي
ت�صرف ي�صدر منه ال ي�ؤثر يف حق الدائن املرتهن.

مادة ()50
حقوق الدائن املرتهن

�أ -الدائن��ون المرتهن��ون ل�س��فينة �أو لج��زء منها يتتبعونها ف��ي �أي يد كانت ،وح��ال الحجز على
ال�س��فينة وف��اء للره��ن يج��ب قي��د مح�ضر الحجز في �س��جل ال�س��فن وال يج��وز الت�صرف في
ال�سفينة المرهونة بعد هذا القيد.
ب�	-إذا كان الرهن واقع ًا على جزء ال يزيد على ن�صف ال�سفينة فلي�س للدائن المرتهن �إال حجز
ه��ذا الج��زء وبيع��ه ،و�إذا كان الرهن واقع ًا على �أكثر من ن�صف ال�س��فينة جاز للمحكمة بنا ًء
على طلب الدائن بعد �إجراء الحجز �أن ت�أمر ببيع ال�سفينة ب�أكملها.
ج -في حالة ملكية ال�سفينة على ال�شيوع يجب على الدائن المرتهن �أن ينبه على باقي المالك -
قبل بدء �إجراءات البيع بثالثين يوم ًا  -بدفع الدين الم�ستحق لـه �أو اال�ستمرار في �إجراءات
التنفيذ.

مادة ()51
نقل الرهن والتنازل عنه

يجوز نقل الرهن والتنازل عنه للغري مبوجب م�ستند ر�سمي ،وال ي�صح التم�سك بانتقال
الرهن �أو التنازل عنه قبل الغري وال التم�سك بالتنازل عن مرتبة الرهن مل�صلحة دائن �آخر� ،إال
�إذا مت الت�أ�شري به يف هام�ش القيد الأ�صلي.
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مادة ()52
انق�ضاء الرهن

م�سجل ال�سفن ب�شطب ت�سجيل
ينق�ضي الرهن بانق�ضاء الدين امل�ضمون بالرهن ،ويلزم ّ
الرهن من ال�سجل بالت�أ�شري على هام�ش ت�سجيل الرهن مع ذكر ال�سند الذي �أجري ال�شطب
مبوجبه.

مادة ()53
انتقال ملكية ال�سفينة املرهونة و�أثره على الرهن

�أ�	-إذا انتقل��ت ملكي��ة ال�س��فينة المرهون��ة� ،أو بع�ضه��ا قب��ل قي��د مح�ض��ر الحج��ز فعل��ى الدائن
المرتهن الذي اتخذ �إجراءات التنفيذ على ال�سفينة �أن يعلن من انتقلت �إليه ملكية ال�سفينة
بمح�ض��ر الحج��ز مع التنبيه عليه وفق�� ًا للإجراءات المتَّبعة لإع�لان الأوراق الق�ضائية بدفع
قيمة الرهن وم�صروفات التنفيذ.
ب -و�إذا �أراد من انتقلت �إليه ملكية ال�سفينة اتقاء �إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء
ف��ي الإج��راءات �أو خالل الخم�س��ة ع�ش��ر يوم ًا التالي��ة للتنبي��ه �أن يعلن الدائني��ن المرتهنين
المقيدين في �س��جل ال�س��فن وفق ًا للإجراءات المتَّبعة لإعالن الأوراق الق�ضائية في موطنهم
المختار بملخ�ص العقد مع بيان تاريخه وا�سم ال�سفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والم�صاريف
وقائم��ة بالدي��ون المقيدة مع تواريخها ومقدارها و�أ�س��ماء الدائنين المرتهنين وبا�س��تعداده
لدفع الديون الم�ضمونة بالرهن فور ًا �س��واء كانت م�س��تحقة �أو غير م�ستحقة وذلك في حدود
ثمن ال�سفينة.
ج -يج��وز ل��كل دائن في الحالة المبينة في الفقرة ال�س��ابقة �أن يطلب بيع ال�س��فينة �أو جزء منها
بالمزاد مع الت�صريح بزيادة ع�شر الثمن وتقديم كفالة بالثمن والم�صاريف.
ويجب �إعالن هذا الطلب �إىل من انتقلت �إليه ملكية ال�سفينة موقع ًا من الدائن خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ الإعالن املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة ،وي�شتمل الطلب على تكليف
من انتقلت �إليه ملكية ال�سفينة باحل�ضور �أمام املحكمة املخت�صة �أو املحكمة التي يقع يف دائرتها
ميناء ت�سجيل ال�سفينة �إذا كانت غري موجودة يف �أحد املوانئ البحرينية وذلك ل�سماع احلكم
ب�إجراء البيع باملزايدة.
د�	-إذا ل��م يتق��دم �أي دائ��ن مرته��ن بالطل��ب المذك��ور ف��ي الفق��رة ال�س��ابقة فللحائ��ز �أن يطهر
ال�س��فينة من الرهون ب�إيداع الثمن في خزانة المحكمة ،وله في هذه الحالة �أن يطلب �ش��طب
قيد الرهن دون اتباع �أية �إجراءات �أخرى.
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مادة ()54
�أثر حكم ر�سو املزاد يف تطهري ال�سفينة املرهونة

يرتتَّب على �صريورة حكم ر�سو املزاد نهائي ًا تطهري ال�سفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق
الدائنني �إىل الثمن.

مادة ()55
�شطب الرهن

مع مراعاة حكم الفقرة (د) من املادة ( )53من هذا القانون ي�شطب قيد الرهن بنا ًء على
حكم نهائي �أو اتفاق بني الدائن واملدين ،وفى هذه احلالة الأخرية يجب �أن يقدم املدين �إقرار ًا
موقع ًا من الدائن وم�صدق ًا على توقيعه مبوافقته على �شطب قيد الرهن.

مادة ()56
احلجز التحفظي على ال�سفينة

يكون توقيع احلجز التحفظي على ال�سفينة ب�أمر من رئي�س املحكمة املخت�صة �أو من يقوم
مقامه ،ويجوز الأمر بتوقيع هذا احلجز ولو كانت ال�سفينة مت�أهبة لل�سفر.

مادة ()57
�ضوابط احلجز التحفظي على ال�سفينة

ال يوقع احلجز التحفظي �إال وفاء لدين بحري ،ويعترب الدين بحري ًا �إذا ن�ش�أ عن �أحـد
الأ�سباب الآتية:
 -1ر�سوم الموانئ والممرات المائية.
 -2م�صاريف �إزالة �أو انت�شال �أو رفع حطام ال�سفينة والب�ضائع.
 -3الأ�ض��رار التي تحدثها ال�س��فينة ب�س��بب الت�صادم �أو التلوث �أو غيره��ا من الحوادث البحرية
المماثلة.
 -4الخ�س��ائر في الأرواح الب�ش��رية �أو الإ�صابات البدنية التي ت�س��ببها ال�س��فينة �أو التي تن�ش���أ عن
ا�ستغاللها.
 -5العقود الخا�صة با�ستعمال ال�سفينة �أو ا�ستئجارها.
 -6الت�أمين على ال�سفينة.
 -7العقود الخا�صة بنقل الب�ضائع بموجب عقد �إيجار �أو وثيقة �شحن.
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 -8هالك الب�ضائع والأمتعة التي تنقلها ال�سفينة �أو تلفها.
 -9الإنقاذ.
 -10الخ�سارات الم�شتركة.
 -11قطر ال�سفينة.
 -12الإر�شاد.
 -13توريد مواد �أو �أدوات الزمة ال�ستغالل ال�سفينة �أو �صيانتها �أي ًا كانت الجهة التي ح�صل منها
التوريد.
 -14بناء ال�سفينة �أو �إ�صالحها �أو تجهيزها وم�صاريف وجودها في الأحوا�ض.
� -15أجور الربان و�أفراد طاقم ال�سفينة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على ال�سفينة.
 -16المبال��غ الت��ي ينفقه��ا الرب��ان �أو ال�ش��احنون �أو الم�س��ت�أجرون �أو الوكالء البحريون لح�س��اب
ال�سفينة �أو لح�ساب مالكها.
 -17المنازعة في ملكية ال�سفينة.
 -18المنازعة في ملكية �سفينة على ال�شيوع �أو في حيازتها �أو في ا�ستغاللها �أو في حقوق المالكين
على ال�شيوع على المبالغ الناتجة عن اال�ستغالل.
 -19الرهن البحري.

مادة ()58
�أثر احلجز على االخت�صا�ص ال�سيادي

ال يخ ّل حق احلجز التحفظي املن�صو�ص عليه يف املادة ال�سابقة من هذا القانون ب�أية حقوق
�أو �صالحيات مقررة مبوجب قانون �آخر للإدارة �أو للجهات احلكومية الأخرى يف حجز ال�سفينة
�أو �إيقافها �أو منعها من الإبحار يف اململكة.

مادة ()59
�إجراء احلجز

يقدم طلب توقيع احلجز التحفظي على ال�سفينة �إىل املحكمة املخت�صة مت�ضمن ًا تفا�صيل
ال�سفينة كاملة وقيمة املطالبة البحرية ،م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك.
وعند �صدور �أمر باحلجز التحفظي على ال�سفينة ت�سلم �صورة منه �إىل ر ّبان ال�سفينة �أو ملن
يقوم مقامه ،كما ت�سلم �صورة منه �إىل الإدارة واجلهات املخت�صة الأخرى ملنع مغادرة ال�سفينة
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املطلوب حجزها.
و�إذا كانت ال�سفينة بحرينية يقوم م�سجل ال�سفن بالت�أ�شري بهذا احلجز يف �سجل ال�سفينة.

مادة ()60
احلجز على �سفن املالك الأخرى

لكل من يتم�سك ب�أحد الديون املذكورة يف املادة ( )57من هذا القانون �أن يطلب توقيع
احلجز التحفظي على ال�سفينة التي يتعلق بها الدين� ،أو على �أي �سفينة �أخرى ميلكها املدين �إذا
كانت مملوكة له وقت ن�شوء الدين.
ومع ذلك ال يجوز احلجز على �سفينة غري التي يتعلق بها الدين �إذا كانت من الديون
املن�صو�ص عليها يف البنود ( )17و( )18و( )19من املادة ( )57املذكورة ،وال يجوز توقيع
احلجز على �أي �سفينة �أخرى للمالك امل�ؤجر مبقت�ضى ذلك الدين البحري.

مادة ()61
رفع احلجز على ال�سفينة

ي�أمر رئي�س املحكمة �أو من يقوم مقامه برفع احلجز �إذا قدمت كفالة �أو �ضمان �آخر يفي
بالدين� ،أو �إذا ثبت لديه احلجز على �سفينة �أخرى مملوكة لذات املالك يف دولة �أجنبية عن نف�س
الدين ومن قبل ذات ال�شخ�ص املطالب به ب�شرط �أن ُيثبت كفاية ال�ضمان للوفاء بالدين ويف كل
الأحوال ال يجوز الأمر برفع احلجز �إذا تقرر ب�سبب الديون البحرية املذكورة يف البندين ()17
و( )18من املادة ( )57من هذا القانون ،ويف هذه احلالة يجوز لرئي�س املحكمة �أو من يقوم
مقامه الإذن حلائز ال�سفينة با�ستغاللها �إذا قدم �ضمان ًا كافي ًا �أو بتنظيم �إدارة ال�سفينة خالل
مدة احلجز بالكيفية التي يقررها الإذن.

مادة ()62
رفع دعوى الدين و�صحة احلجز

على الدائن �أن يرفع الدعوى بالدين وب�صحة احلجز �أمام املحكمة الكربى خالل اخلم�سة
�أيام التالية لت�سليم حم�ضر احلجز �إىل الربان �أو من يقوم مقامه و�إال اعترب احلجز ك�أن مل
يكن ،على �أن ي�شمل احلكم ب�صحة احلجز الأمر بالبيع و�شروطه واليوم املعني لإجرائه والثمن
الأ�سا�سي.
ويجوز ا�ستئناف احلكم �أي ًا كان مقدار الدين خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدوره.

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

مادة ()63
احلجز التنفيذي (البيع الق�ضائي)

�أ	-ال يجوز لقا�ضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على ال�س��فينة �إال بعد م�ضي ثالثة �أيام عمل
على الأقل من تاريخ التنبيه ر�سمي ًا على المدين بالطرق المقررة قانون ًا بالدفع.
ويجب ت�سليم التنبيه المذكور ل�شخ�ص المالك �أو في موطنه ،ف�إذا كان الأمر متعلق ًا بديون بحرية
جاز ت�سليمه للربان �أو من يقوم مقامه.
بُ -ت�س��لم �صورة من مح�ضر الحجز لربان ال�س��فينة �أو وكيلها ،وت�س��لم �صورة �أخرى �إلى الإدارة
والجه��ات المخت�ص��ة الأخرى لمنع ال�س��فينة من ال�س��فر و�ص��ورة ثالثة للبعثات الدبلوما�س��ية
وال�سفارة التي تحمل ال�سفينة جن�سيتها ،و�إذا كانت ال�سفينة بحرينية قامت الإدارة بالت�أ�شير
بهذا الحجز في �سجل ال�سفن.
ج -يج��ب �أن ي�ش��تمل مح�ض��ر الحج��ز عل��ى التكليف بالح�ض��ور �أم��ام قا�ضي التنفي��ذ بالمحكمة
ل�سماع الحكم ب�إيقاع البيع.
وال يجوز �أن حتدد اجلل�سة قبل اليوم اخلام�س ع�شر �أو بعد اليوم الثالثني من تاريخ احلجز.

مادة ()64
�شروط البيع يف املزاد العلني

�أ�	-إذا �أمرت المحكمة بالبيع وجب �أن تحدد الثمن الأ�سا�س��ي و�ش��روط البيع والأيام التي تجرى
فيها المزايدة.
ب -يعل��ن عن البيع بالن�ش��ر في الجريدة الر�س��مية وكذلك في �إحدى ال�صح��ف اليومية باللغتين
العربي��ة والإنجليزي��ة ،كما تل�صق ن�س��خة من �ش��روط البيع بلوحة الإعالنات بمكتب ت�س��جيل
ال�س��فن وعل��ى ال�س��فينة ذاتها ومقر المحكمة وفى �أي مكان �آخ��ر تعينه المحكمة ،و�إذا كانت
الحمولة الإجمالية لل�س��فينة تزيد على ثالثة �آالف طن يتم الن�ش��ر كذلك في �صحيفة بحرية
�أو مالحية معروفة �أو ن�شرة تطبع دولي ًا.
ج -يجب �أن ي�شتمل الإعالن على ما ي�أتي:
-1ا�سم الحاجز وموطنه.
-2بيان ال�سند الذي يح�صل التنفيذ بموجبه.
-3المبلغ المحجوز من �أجله.
-4الموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها ال�سفينة.
-5ا�سم مالك ال�سفينة وموطنه.
-6ا�سم المدين المحجوز عليه وموطنه.
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-7ا�سم ال�سفينة وبياناتها و�أو�صافها كاملة.
-8ا�سم الربان.
-9المكان الذي توجد فيه ال�سفينة.
 -10الثمن الأ�سا�سي و�شروط البيع.
 -11الأيام التي �سيجرى فيها البيع والمكان وال�ساعة التي يح�صل فيها البيع.
د	-ال يجوز �إجراء البيع �إال بعد م�ضي خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ �إتمام �إجراءات الن�شر.
هـ -و�إذا لم يقم الدائن ب�إتمام �إجراءات الن�ش��ر خالل �س��تين يوم ًا من تاريخ �صدور الأمر بالبيع
جاز للمحكمة  -بناء على طلب المدين � -أن تق�ضي باعتبار الحجز ك�أن لم يكن.

مادة ()65
�إجراءات البيع باملزاد العلني

�أ -يجب على كل مزايد قبل الم�شاركة في المزايدة �أن يدفع �ضمان ًا م�صرفي ًا ال يقل عن ع�شرة
بالمائة من الحد الأدنى لل�سعر المحدد من قبل المحكمة لبيع ال�سفينة.
ب -يح�صل البيع بعد ثالث جل�س��ات يف�صل بين كل منها �س��بعة �أيام ،ويتم قبول �أعلى عطاء في
الجل�سة الأولى م�ؤقت ًا ليتخذ �أ�سا�س ًا للمزايدة في الجل�سة الثانية .ويقبل �أعلى عطاء م�ؤقت ًا في
الجل�سة الثانية ليتخذ �أ�سا�س ًا للمزايدة في الجل�سة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائي ًا للمزايد
ال��ذي ق��دم �أكب��ر عطاء في الجل�س��ات الث�لاث والأخيرة التي يت��م فيها البيع نهائي�� ًا للمزايد
�صاحب �أعلى عطاء في الجل�سات الثالث.
ج�	-إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمن ًا �أ�سا�سي ًا جديد ًا �أقل من الأول
وتعين الأيام التي تح�صل فيها المزايدة.
وتتبع �إجراءات الإعالن املن�صو�ص عليها يف املادة ( )64من هذا القانون.

مادة ()66
دفع الثمن

يجب على الرا�سي عليه املزاد �أن يدفع خم�س الثمن فور ر�سو املزاد عليه ،على �أن يودع باقي
الثمن وامل�صروفات خزانة املحكمة خالل �أربعة �أيام على الأكرث من تاريخ ر�سو املزاد ،ف�إذا ت�أخر
دون عذر مقبول جاز للمحكمة م�صادرة ال�ضمان امل�صريف وعر�ض ال�سفينة على من يليه �سعر ًا
�أو �إعادة بيعها باملزاد العلني على م�سئوليته مع �إلزامه ب�أداء الفرق بني ال�سعر الذي �سبق �إر�سا�ؤه
عليه و�سعر البيع الفعلي على من يليه يف املزاد �أو لدى �إعادة املزاد جمدد ًا.

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

مادة ()67
الطعن يف حكم ر�سو املزاد

ال يجوز ا�ستئناف احلكم بر�سو املزاد � ّإل لعيب يف �إجراءات املزايدة �أو يف �شكل احلكم،
ويكون الطعن خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدور احلكم.

مادة ()68
ا�ستخدام اخلدمات املتخ�ص�صة

-1
-2
-3
-4
-5

للمحكمة يف �سبيل قيامها ببيع ال�سفينة ما يلي:
تعيين وكيل محلي ومعتمد من قبل الإدارة لرعاية ال�س��فينة و�صيانتها بما في ذلك تزويدها
بالم��اء والم���ؤن للطاق��م ،وذل��ك م��ن وقت الحج��ز التحفظ��ي �إلى وقت ت�س��ليم ال�س��فينة �إلى
الرا�سي عليه المزاد.
للمحكمة اال�ستعانة بخدمات ا�ست�شاري بحري لتقرير ال�سعر الأ�سا�سي للبيع.
يجوز للمحكمة ا�ستخدام �شركة �إعالن ح�سنة ال�سمعة لن�شر الإخطارات.
يجوز للمحكمة ا�ستخدام و�سيط ّ
«دلل» للإ�شراف على �إجراءات المزاد العلني.
تدخل جميع النفقات الم�شار �إليها �ضمن الم�صروفات الق�ضائية.

مادة ()69
�أثر احلكم بر�سو املزاد

�أ -يترتَّ��ب عل��ى �صيرورة حكم ر�س��و المزاد نهائي ًا انتقال حقوق الدائني��ن �إلى الثمن فيما يتع َّلق
بحقوق االمتياز والرهون والحجوز التنفيذية الأخرى وااللتزامات المتعلقة بعقود ا�ستخدام
الربان وطاقم ال�سفينة.
ب -ت�ص��در المحكم��ة بن��ا ًء على طلب الم�ش��تري بعد ا�س��تيفائه كافة ال�ش��روط المطلوب��ة قانون ًا،
�ش��هادة بي��ع ال�س��فينة خالية من االمتيازات والره��ون وااللتزامات الأخرى الم�ش��ار �إليها في
البند (�أ).

مادة ()70
توزيع الثمن

ي�سري فيما يتعلق بتوزيع الثمن املتح�صل من املزايدة الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون
املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  ،1971وتعديالته ،ب�ش�أن
توزيع ح�صيلة التنفيذ.

37

38

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

مادة ()71
بطالن احلجز

الدعاوى التي ترفع بطلب بطالن احلجز على ال�سفينة يجب تقدميها �إىل املحكمة التي
جتري البيع قبل اليوم املحدد للمزايدة بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل ،ويرتتب على تقدمي هذه
الدعاوى وقف �إجراءات البيع ،وتف�صل املحكمة يف الدعاوى على وجه ال�سرعة ،ويجوز ا�ستئناف
احلكم ال�صادر يف هذه الدعاوى خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدوره.
و�إذا خ�سر املدعي الدعوى جاز احلكم عليه بغرامة ال تقل عن �ألف دينار بحريني وال جتاوز
ثالثة �آالف دينار ،وذلك مع عدم الإخالل بالتعوي�ضات �إن كان لها مقت�ض.
وتعد دعاوى اال�ستحقاق التي ترفع بعد �صدور حكم ر�سو املزاد معار�ضة يف ت�سليم املبالغ
املتح�صلة من البيع.

الف�صل ال�ساد�س
املالحة ال�ساحلية
مادة ()72
املالحة ال�ساحلية

�أ -تقت�صر الأن�ش��طة التجارية البحرية والعمليات المينائية في مياه المملكة ،كرحالت النزهة
والرح�لات الترفيهي��ة و�أعم��ال الحف��ر والقط��ر ونحوها ،على ال�س��فن التي تتمتَّع بالجن�س��ية
البحرينية.
ب -يجوز بقرار من الإدارة الت�صريح بالعمل لل�سفن التي تتمتَّع بجن�سية دولة �أخرى غير الجن�سية
البحرينية لمبا�ش��رة الأن�شطة التجارية البحرية والعمليات المينائية في مياه المملكة وذلك
لمدة مح َّددة وفق ًا لل�ضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ج -تلت��زم كافة ال�س��فن غي��ر البحرينية والم�ص َّرح له��ا بالعمل في مياه المملك��ة بالح�صول على
كافة التراخي�ص المطلوبة لت�سيير �أعمالها.
دُ -ي َعاق��ب رب��ان كل �س��فينة يخالف �أح��كام الفقرتين (ب ،ج) من هذه الم��ادة بالغرامة التي ال
تقل عن �ألف دينار وال تجاوز ثالثة �آالف دينار.
هـ -يج��وز ل�ل�إدارة �إلغاء �أو وق��ف الت�صريح بالعمل لل�س��فن التي تتمتَّع بجن�س��ية دولة �أخرى غير
الجن�س��ية البحرينية عند مخالفتها ل�ش��رط �أو �أكثر من �شروط منح الت�صريح �أو التراخي�ص
المطلوبة.
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الف�صل ال�سابع
تعيني واخت�صا�صات الر ّبان والطاقم
مادة ()73
تعيني الر ّبان

يعني مالك ال�سفينة الر ّبان ويعزله ،وللربان يف حالة عزله احلق يف التعوي�ض �إن كان له
مقت�ض وفق ًا للقواعد العامة ،ويراعى فيما يتعلق بال�شروط الواجب توافرها يف الربان الأحكام
املن�صو�ص عليها يف القانون واالتفاقيات الدولية.

مادة ()74
قيادة ال�سفينة و�ضمان ال�سالمة والأمن وحماية البيئة

�أ -للربان وحده قيادة ال�سفينة و�إدارة الرحلة البحرية ،ويقوم �ضابط �سطح ال�سفينة الذي يليه
مبا�شرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته �أو غيابه �أو وجود مانع �آخر.
ب -يج��ب عل��ى الرب��ان �أن يراع��ي ف��ي قي��ادة ال�س��فينة الأ�ص��ول الفني��ة ف��ي المالح��ة البحري��ة
واالتفاقي��ات الدولية النافذة في المملك��ة والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ
الدولة التي توجد بها ال�سفينة ،وعليه �أن يحافظ على �صالحية ال�سفينة للمالحة و�أن يراعي
كفاية الم�ؤن وما يلزم ال�سفينة خالل الرحلة البحرية.
ج -للر ّب��ان كاف��ة ال�صالحيات ف��ي اتخاذ الق��رارات الالزمة ل�ضم��ان ال�س�لامة والأمن وحماية
البيئة وفي طلب الم�ساعدة من م�شغل ال�سفينة ،دون التق ّيد في ذلك بالمالك �أو �أي م�صلحة
تجارية �أخرى.
د -مع مراعاة حكم البند (�أ) ال يجوز للربان �أن يتخلى عن قيادة ال�سفينة منذ بدء الرحلة حتى
و�صول ال�سفينة �إلى مر�سى �أو ميناء �آمن.
هـ -على الربان �أن يتولى بنف�سه توجيه قيادة ال�سفينة عند دخولها الموانئ �أو المرا�سي �أو الأنهار
�أو خروجه��ا منه��ا �أو �أثناء اجتياز الممرات البحرية ،وكذلك في جميع الأحوال التي تعتر�ض
المالحة عقبات خا�صة ولو كان الربان ملزم ًا باال�ستعانة بمر�شد.
و -على الربان الت�أكد من ا�ستمرار الخفارات �سواء في البحر� ،أو في المرا�سي� ،أو في الموانئ،
م��ن ِقبل �أ�ش��خا�ص م�ؤهلين لذلك ،ومن توفر العدد الكافي م��ن العاملين لمواجهة �أي ظرف
البحارة على الحد الأدنى من فترة الراحة،
طارئ ،كما يت�أكد الر ّبان �أي�ض ًا من ح�صول كافة ّ
م�ستر�شد ًا في ذلك باالتفاقية الدولية الخا�صة بالتدريب والم�ؤهالت للمالحين لعام .1978
ز -الربان م�س��ئول عن حفظ القانون والنظام على متن ال�س��فينة في جميع الأوقات ،وله اتخاذ
الإجراءات الت�أديبية المالئمة �ضد �أي فرد في الطاقم يرف�ض االن�صياع لأمر قانوني.
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مادة ()75
�سلطة التوثيق على ال�سفينة

�أ -يكون للربان �سلطة التوثيق على ال�سفينة ،كما تكون له جميع ال�سلطات التي تقررها القواعد
والأعراف المعمول بها في المالحة البحرية على الأ�شخا�ص الموجودين على ظهر ال�سفينة.
وهو م�سئول عن المحافظة على النظام على ظهر ال�سفينة وله توقيع العقوبات الت�أديبية.
ب -يتول��ى الرب��ان قي��د الموالي��د والوفيات الت��ي تقع في ال�س��فينة ،وعليه �إثبات ه��ذه الوقائع في
ال�سجل الر�سمي لل�سفينة.
ج -على الربان في حالة وفاة �أحد الأ�ش��خا�ص الموجودين في ال�س��فينة �أن يقوم باال�ش��تراك مع
�أحد �ضباط ال�سفينة بجرد �أموال و�أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وت�سليمها �إلى ال�سلطات
الإدارية المخت�صة في �أول ميناء من موانئ المملكة ،و�إذا �أ�صيب �أحد الأ�شخا�ص الموجودين
معد جاز للربان �إنزاله في �أقرب مكان يمكن عالجه فيه.
في ال�سفينة بمر�ض ٍ

مادة ()76
وقوع جرمية على ظهر ال�سفينة �أو حوادث غري عادية

�أ�	-إذا وقعت جريمة على ظهر ال�س��فينة تولى الربان � -إلى حين و�صول ال�س��لطات المخت�صة-
جم��ع اال�س��تدالالت و�إجراءات التحريات التي ال تحتمل الت�أخي��ر ،وله عند االقت�ضاء �أن ي�أمر
بالتحف��ظ عل��ى المتهم و�أن يتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على الأ�ش��ياء التي قد تفيد في
�إثبات الجريمة.
ب -ويحرر الربان تقرير ًا بالإجراءات التي اتخذها ،وي�سلم هذا التقرير مرفق ًا به مح�ضر جمع
اال�ستدالالت والأ�شياء الم�ضبوطة �إلى النيابة العامة� ،أو �أحد �أع�ضاء ال�ضبطية الق�ضائية في
�أول ميناء �آمن.
ج�	-إذا طر�أت �أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بال�س��فينة �أو الأ�ش��خا�ص الموجودين عليها
�أو ال�شحنة وجب على الربان �أن يعد تقرير ًا بذلك ،يوقع عليه منه وي�صادق عليه من ال�ضابط
الأول وكبير المهند�سين المتواجدين على ال�سفينة.
وعلى الربان �أن يقدم التقرير �إىل الإدارة البحرية املخت�صة خالل �أربع وع�شرين �ساعة
من و�صول ال�سفينة �إىل امليناء �أو املر�سى ،ويقدم التقرير خارج اململكة �إىل القن�صل �أو ال�سلطة
املحلية املخت�صة عند عدم وجوده.
وتتوىل اجلهة التي ت�سلمت التقرير التحقيق ،ولها احلق يف �سماع �أقوال �أفراد الطاقم
وامل�سافرين �إذا اقت�ضى الأمر ذلك وجمع املعلومات التي ت�ساعد يف الو�صول �إىل احلقيقة،
وحترير حم�ضر بكل ذلك ت�سلم �صورة منه �إىل الربان ،ويجوز يف جميع احلاالت �إقامة الدليل
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على خالف ما جاء بالتقرير.
وال يجوز للربان ،فيما عدا حالة ال�ضرورة الق�صوى� ،أن ي�شرع يف تفريغ ال�سفينة قبل تقدمي
التقرير املذكور.

مادة ()77
االحتفاظ بالوثائق وال�سجالت

�أ -عل��ى الرب��ان �أن يحتف��ظ في ال�س��فينة �أثن��اء الرحل��ة بالوثائق الت��ي يتطلبها القان��ون وتتعلق
بال�سفينة والبحارة والم�سافرين وال�شحنة.
ب -على الربان �أن يم�سك ال�سجل الر�سمي لل�سفينة ويجب ترقيم �صفحات هذا ال�سجل والت�أ�شير
عليه من الإدارة.
ويذكر الربان في ال�سجل الر�سمي لل�سفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ �أثناء الرحلة
والمالحظات ذات الأهمية المتعلقة ب�س��ير الرحلة ،وي�ش��مل ال�س��جل بيان ًا بقائمة الإيرادات
والم�صروف��ات والجرائ��م والأفعال التي قد يرتكبها �أفراد الطاقم �أو الم�س��افرون والعقوبات
الت�أديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في ال�سفينة.
ج -يجب على الربان �أن يم�سك دفتر ًا خا�ص ًا بالآالت المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي �أخذها
عند ال�سفر وما ي�ستهلك منها يومي ًا وجميع ما يتعلق بالآالت المحركة.
د -على الربان خالل �أربع وع�ش��رين �س��اعة من و�صول ال�سفينة �إلى الميناء المق�صود �أو المكان
الذي ر�ست فيه اختيار ًا �أو ا�ضطرار ًا �أن يقدم ال�سجل الر�سمي لل�سفينة �إلى الإدارة المخت�صة
للت�أ�ش��ير عليه ،ويكون الت�أ�ش��ير خارج المملكة من القن�صل �أو من ال�سلطة المحلية المخت�صة
عند عدم وجوده.

مادة ()78
املحافظة على م�صلحة املالك

يجب على الربان �أن يتخذ الإجراءات ال�ضرورية التي تقت�ضيها املحافظة على م�صلحة
مالك ال�سفينة و�أفراد الطاقم وامل�سافرين وذوي احلقوق على ال�شحنة وذلك طبق ًا للعرف املتبع.
وعلى الربان �أن يقوم يف �أحوال ال�ضرورة بكل عمل عاجل تقت�ضيه �سالمة الأرواح واملحافظة
على ال�سفينة وال�شحنة ،ومع ذلك يجب عليه �إخطار مالك ال�سفينة قبل �أن يقرر القيام ب�إجراء
غري عادي� ،إذا �سمحت الظروف بذلك.
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مادة ()79
الر ّبان املمثل القانوين ملالك ال�سفينة

�أ -يعتب��ر الرب��ان النائ��ب القانوني ع��ن المالك ويمثل��ه �أمام الق�ضاء ،وت�ش��مل النياب��ة الأعمال
الالزم��ة لل�س��فينة والرحل��ة ،وكل تحدي��د يرد على ه��ذه النيابة ال يحتج به على الغير ح�س��ن
النية ،ويمار�س الربان ال�سلطات التي يقررها له القانون ِق َبل كل من له م�صلحة في ال�سفينة
�أو ال�شحنة.
وال تثبت للربان �صفة النائب القانوين عن املالك �إال يف املكان الذي ال يوجد فيه املالك �أو
وكيل عنه ،وال يحتج بوجود املالك �أو وكيله قبل الغري �إال �إذا كان هذا الغري يعلم ذلك ،ومع ذلك
يجوز للربان القيام بالأعمال املعتادة املتعلقة ب�إدارة ال�سفينة والإ�صالحات الب�سيطة وا�ستخدام
طاقم ال�سفينة وعزلهم ،وذلك يف املكان الذي يوجد به املالك �أو وكيله.
ب -عل��ى الرب��ان �أن يتب��ع فيما يتعل��ق بوظائفه التجاري��ة تعليمات المالك وعلي��ه �أن يخطره وفق ًا
للعرف المعمول به بكل �أمر خا�ص بال�سفينة وال�شحنة.

مادة ()80
بيع ال�سفينة

ال يجوز للربان �أن يبيع ال�سفينة �أو ي�ؤجرها بغري توكيل خا�ص من مالكها.

مادة ()81
اال�ستعانة بال�سفن الأخرى

يحق لر ّبان ال�سفينة يف �أوقات اخلطر �أن ي�ستعني مبراكز الإنقاذ �أو واحدة �أو �أكرث من ال�سفن
التي يعتقد يف قدرتها على تقدمي امل�ساعدة ويطلب منها الإ�سراع بتقدمي تلك امل�ساعدة.

مادة ()82
ترك ال�سفينة يف البحر

ال يجوز للربان مغادرة ال�سفينة �أو �أن ي�أمر برتكها �إال ب�سبب خطر حمدق وبعد اتخاذ كافة
الإجراءات الالزمة وفق ًا لقواعد املالحة ال�سليمة والت�شاور مع �ضباطها و�إثبات ذلك يف حم�ضر
موقع عليه منهم �إن �أمكن ،ويف هذه احلالة ي�أمر بهجر ال�سفينة حفاظ ًا على �سالمة الأرواح على
متنها ويتخذ الر ّبان كافة الإجراءات لت�سهيل مغادرة امل�سافرين املعاقني والن�ساء والأطفال �أو ًال،
ثم بعد ذلك بقية امل�سافرين ،يليهم طاقم ال�سفينة ،ويكون الر ّبان هو �آخر من يغادر ال�سفينة،
وعليه �أن يتخذ كل الإجراءات املمكنة للمحافظة على الأ�شياء التي تعترب �ضرورية للنجاة ونقلها
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حتى و�صول امل�ساعدات.
و ُيعاقب الربان على خمالفة حكم الفقرة ال�سابقة باحلب�س مدة ال جتاوز �سبع �سنوات
وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سني �ألف دينار� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

مادة ()83
االلتزام مب�ساعدة الأ�شخا�ص
املعر�ضني للخطر يف البحر

يلتزم ر ّبان ال�سفينة ،دون تعري�ض �سفينته للخطر ،بتقدمي امل�ساعدة �إىل �أي �شخ�ص يعرث
عليه ويكون مع ّر�ض ًا للخطر يف البحر ،وعلى الر ّبان اال�ستجابة لنداءات اال�ستغاثة من ال�سفن
الأخرى والإ�سراع بتقدمي امل�ساعدة ،ما مل يعفه من ذلك ر ّبان ال�سفينة املع ّر�ضة للخطر.
يعاقب على خمالفة حكم الفقرة ال�سابقة باحلب�س مدة ال جتاوز ثالث �سنوات وبالغرامة
التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

مادة ()84
واجبات الر ّبان يف حالة الت�صادم

يف حالة الت�صادم يلتزم ر ّبان ال�سفينة بتبادل جميع املعلومات اخلا�صة بال�سفينة ومالكها �أو
م�ست�أجرها ومديريها مع ر ّبان ال�سفينة الأخرى ،و�أال يرتك موقع احلادث �إال بعد الت�أكد من عدم
حاجة ال�سفينة الأخرى لأي م�ساعدة.
ويعاقب على خمالفة حكم الفقرة ال�سابقة من هذه املادة بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار
وال جتاوز ع�شرة �آالف دينار.

مادة ()85
واجبات الر ّبان يف حاالت العدوان

يف حاالت احلرب �أو العدوان الع�سكري �أو التع ّر�ض خلطر ع�سكري �أو لعمل �إرهابي �أو لقر�صنة
لعمل غري م�شروع ،يتخذ الر ّبان كافة الإجراءات املمكنة للمحافظة على ال�سفينة من
بحرية �أو ٍ
احلجز �أو اال�ستيالء عليها ،وحماية الأ�شخا�ص والب�ضائع ووثائق ال�سفينة وغريها من املحتويات
على متنها.
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مادة ()86
تغيري الر ّبان

يجب على الربان ت�سليم من يخلفه �شهادة الت�سجيل وكافة الوثائق الأخرى التي يف عهدته
والتي تتع َّلق بطاقم ال�سفينة و�صالحيتها للمالحة والإبحار ال�سليم ،ويلتزم الربان اجلديد عقب
توليه قيادة ال�سفينة مبا�شرة بت�سجيل ا�سمه يف �سجل ال�سفينة باعتباره الربان اجلديد لل�سفينة
وقائمة بالوثائق التي ت�س ّلمها.
و ُيعاقب الربان عند خمالفته حلكم الفقرة ال�سابقة باحلب�س مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر
وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

مادة ()87
التطقيم ال�سليم والآمن

كاف وم�ؤهل بما يحقق الت�ش��غيل ال�س��ليم
�أ -يج��ب تطقي��م كل �س��فينة بحريني��ة بر ّب��ان وطاق��م ٍ
والآمن لل�س��فينة والحماية للبيئة البحرية وفق ًا للوائح الواردة في االتفاقية الدولية ل�س�لامة
الأرواح في البحار لعام  1974وقرارات المنظمة البحرية الدولية التي ت�صدر في هذا ال�ش�أن
لتحقيق التطقيم ال�سليم والآمن لل�سفينة.
ب -يجب على ال�ش��ركة التي تقوم بت�شغيل ال�س��فن الح�صول على �شهادة التطقيم ال�سليم والآمن
لل�س��فن الت��ي تبلغ حمولتها الإجمالي��ة  500طن ف�أكثر ،وكذلك لل�س��فن العاملة في الرحالت
الدولية بغ�ض النظر عن حمولتها الإجمالية.
والم�سجلة في المملكة،
ج -يجوز لل�شركة التي تقوم بت�شغيل �سفن �أخرى ال تقوم برحالت دولية
ّ
الح�صول على �شهادة التطقيم ال�سليم اختياري ًا.
د	-ال يجوز ل�سفينة بحرينية مطلوب منها الح�صول على �شهادة التطقيم ال�سليم �أن تبحر �إال �إذا
كانت مطقمة امتثاال لمتطلبات وثيقة التطقيم ال�س��ليم كحد �أدنى ،وال ت�س��تثنى ال�س��فينة �إال
�إذا منحتها الإدارة �إعفا ًء �أو �سماح ًا بذلك ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �ضوابط
و�شروط هذا الإعفاء وال�سماح.
هـ -عن��د من��ح �إعفاء لل�س��فينة يج��ب عل��ى الإدارة الت�أكد من عدم المخاطرة ب�س�لامة ال�س��فينة
ف��ي جميع الأحوال ،وا�س��تمرار القي��ام بالخفارات المالحية من ِقبل �أ�ش��خا�ص م�ؤهلين ،و�أن
البحارة وفق�� ًا لمتطلبات االتفاقية الدولية الخا�صة بالتدريب
يت��م توفير الحد الأدنى لراحة ّ
والم�ؤهالت للمالحين لعام .1978
و -يج��وز للإدارة ن�ش��ر المالحظات الإر�ش��ادية على موقعها ب�ش��بكة االنترنت ف��ي المو�ضوعات
ذات العالقة بالتطقيم ال�سليم.
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مادة ()88
التدريب و�إ�صدار ال�شهادات

�أ -تطب��ق �أحكام االتفاقي��ة الدولية الخا�ص��ة بالتدريب والم�ؤهالت للمالحي��ن لعام  1978فيما
يتعلق بالتدريب و�إ�صدار ال�شهادات.
ب -عل��ى الإدارة و�ض��ع اللوائح لتنفي��ذ �أحكام االتفاقي��ة الدولية الخا�صة بالتدري��ب والم�ؤهالت
للمالحين لعام  ،1978ويجوز لها كذلك و�ضع قواعد التدريب و�إ�صدار ال�شهادات في غير ما
تغطيه االتفاقية الدولية؛ وذلك لت�شغيل ال�سفن التي ال تنطبق عليها �أحكام تلك االتفاقية.
ج -م��ع عدم الإخ�لال ب�أحكام القوانين المعمول بها في المملكة ،يجب �أن تكون مراكز التدريب
ومقررات التدريب معتمدة من الإدارة ،وفق ًا لمتطلبات االتفاقية الدولية للتدريب والم�ؤهالت
للمالحين لعام .1978

مادة ()89
�سن العمل

ال يجوز ا�ستخدام من هو دون ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة للعمل على �أي �سفينة
بحرينية ،وذلك با�ستثناء الطلبة املتدربني.

مادة ()90
اتفاقية الطاقم

�أ	-ال يجوز ا�ستخدام �أي �شخ�ص على �سفينة بحرينية ما لم يتم التوقيع منه على اتفاقية الطاقم
�أو �أي اتفاقية �أخرى تعتمدها الإدارة.
ب -تو�ض��ع اتفاقي��ة الطاقم عل��ى النحو الذي تح��دده الإدارة ،وللإدارة قب��ول �أي اتفاقية من �أي
دولة �أخرى.
ج -يج��وز لأي اتفاقي��ة �أخ��رى يت��م �إبرامها م��ن خالل وكيل توظي��ف �أن تكون جزء ًا م��ن اتفاقية
الطاقم ،وفي حالة وجود �أي اختالف ت�سود �أحكام اتفاقية الطاقم التي تحددها الإدارة.
د -تعر�ض االتفاقية من ِقبل ال�ش��ركة �أو ر ّبان ال�س��فينة ،ويقوم كل �أفراد الطاقم بالتوقيع عليها
م��ع بي��ان تاري��خ ومكان االلتحاق بالعم��ل ،والوظيفة التي ت��م التعيين عليه��ا والأجر الذي تم
االتفاق عليه.
هـ -يق��وم �أف��راد الطاق��م بالتوقي��ع مرة �أخرى عل��ى اتفاقية الطاق��م يوم مغادرة ال�س��فينة ،ويتم
�س��داد م�س��تحقات �أف��راد الطاقم طبق ًا للأح��كام وال�ش��روط المتفق عليها ،ويت��م �إعطا�ؤهم
ك�شف ًا موجز ًا ب�أجورهم عن كامل فترة عملهم على ال�سفينة.
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ويقوم الر ّبان ،عند ت�سريح ال�ضباط ،ب�إعادة �شهادات �أو وثائق اعتمادهم املحتفظ بها �إليهم.
وتتم امل�صادقة من الربان على �سجل اخلدمة البحرية التي ق�ضاها على ال�سفينة ،و�إذا تقرر
�إعادة طاقم ال�سفينة �إىل ميناء بدء العمل جو ًا �أو بحر ًا ،يجوز لهم �أي�ض ًا احل�صول على اتفاقية
الطاقم املنتهية التي تتعلق بعملهم.
و -يتم االتفاق على �إلغاء االتفاقية المبرمة ال�س��تخدام �أفراد الطاقم بر�ضا الطرفين فيها� ،أو
البحار� ،أو فقدان ال�سفينة �أو عدم �صالحيتها للمالحة تمام ًا �أو ل�سبب ت�أديبي ت�ضمنته
بوفاة ّ
اتفاقية الطاقم.
البحارة العاملي��ن عليها ،ما لم
ز�	-إذا انته��ى ت�س��جيل ال�س��فينة ك�س��فينة بحرينية ،يتم ت�س��ريح ّ
البحار كتاب ًة على اال�ستمرار في العمل.
يوافق ّ
ح -للإدارة �إعفاء ال�سفن ال�صغيرة التي تعمل �ضمن المياه الإقليمية وال تنطبق عليها متطلبات
وثيقة التطقيم ال�سليم ،من متطلبات اتفاقية الطاقم ،ويعامل �أفراد الطاقم من الجن�سيات
الأجنبية الذين يعملون على مثل هذه ال�سفن باعتبارهم �أجانب يعملون في المملكة.

مادة ()91
�سجل و�شهادة اخلدمة البحرية

�أ -يلت��زم كل ف��رد من �أفراد الطاقم بالح�صول على �س��جل الخدمة البحرية �أو �ش��هادة الخدمة
البحري��ة للوق��وف على الخدمات الت��ي �أداها والخبرة التي يتمتع به��ا ،ويقوم رب العمل عند
ع��دم وج��ود �س��جل الخدم��ة البحرية بتزويد كل ف��رد من �أف��راد الطاقم بما ُيعرف ب�ش��هادة
الخدمة البحرية.
ب -يجب �أن يت�ضمن �سجل �أو �شهادة الخدمة البحرية ا�سم الفرد وا�سم ال�سفينة ورقم المنظمة
البحري��ة الدولي��ة والحمول��ة الإجمالية وقوة دفع المحركات بالكيل��و وات وال�صفة التي خدم
البحار ومدة هذه الخدمة ،وال يجب �أن تحتوي على �أي بيان يتع ّلق بالأجر.
بها ّ
ج	-ال يلتزم �أفراد الطاقم الذين يحملون �سجالت خدمة بحرية �صادرة من بالدهم بالح�صول
على �سجل الخدمة البحرية البحريني ،ومع ذلك يجوز لهم التقدم بطلب للح�صول عليه.
د -يج��وز ل�ل�إدارة �إدخال �أية بيانات في �س��جل الخدمة البحرية عن خدم��ات �أداها �أي فرد من
�أفراد الطاقم على �سفن غير بحرينية.
هـ -تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون �إجراءات �صدور �سجل الخدمة البحرية.

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

الف�صل الثامن
رعاية البحارة
مادة ()92
�شروط اخلدمة

تنظم الإدارة �شروط اخلدمة لأفراد الطاقم العاملني على ال�سفن البحرينية ،وخا�صة فيما
يتعلق بامل�سائل الآتية:
�أ -ا�ستخدام ورعاية �أمن وو�ضع طاقم ال�سفينة.
ب -الأجور والحقوق المرتبطة بها للأ�شخا�ص العاملين على ال�سفن البحرينية.
ج� -سالمة العمل وال�صحة ورعاية طاقم ال�سفينة.
د -معايير الإقامة والطعام وال�شراب التي يتم توفيرها على متن ال�سفينة.

مادة ()93
وقت وطريقة دفع الأجور

�أ -يلتزم مالك ال�سفينة البحرينية بدفع الأجرة المتفق عليها لر ّبان ال�سفينة وللبحارة في نهاية
وقت الحق.
كل �شهر ميالدي ،ما لم يطلب الربان �أو البحارة الح�صول عليها في ٍ
كما يلتزم بدفع كامل م�ستحقات البحار عندما يتم ت�سريحه ،وتوقيع اال�ستمارات املعتمدة
من الإدارة.
ب�	-إذا انتهت خدمة البحار قبل التاريخ المتفق عليه ي�ستحق �أجر ًا عن الفترة التي عمل خاللها
حتى انتهاء خدمته.
ج�	-إذا انته��ت خدم��ة �أح��د البح��ارة قب��ل التاريخ المح��دد في االتفاقية ب�س��بب فق��دان �أو غرق
ال�سفينة ي�ستحق �أجر ًا عن الفترة المتبقية من عقد عمله �أو فترة ثالثة �أ�شهر �أيهما �أقل.
د -ي�س��تحق البحار الذي ي�صاب �أو يمر�ض وهو في خدمة ال�س��فينة  -مما يجعله غير قادر على
القي��ام بعمل��ه � -أجره كام ًال �أثناء الرحلة ،وال ي�س��تحق �أي �أجر �إذا كانت الإ�صابة �أو المر�ض
نا�شئين عن الع�صيان �أو ال�سكر �أو غير ذلك من حاالت �سوء ال�سلوك ،وذلك على النحو الذي
تبينه الالئحة التنفيذية.
هـ -ت�س��ري �أح��كام قان��ون العمل في القط��اع الأهلي ال�ص��ادر بالقانون رقم ( )36ل�س��نة ،2012
وتعديالته ،فيما لم يرد به ن�ص في هذا الف�صل ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
و -ت�س��قط بالتق��ادم جمي��ع الدعاوى النا�ش��ئة عن عق��د العمل البح��ري بم�ضي �س��نة من تاريخ
انق�ضاء العقد.
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مادة ()94
وفاة البحار �أو �أحد الركاب

�أ�	-إذا توفي �أحد البحارة �أو الركاب على متن �سفينة بحرينية �أثناء وجودها في ميناء بحريني،
يقوم ر ّبان ال�سفينة فور ًا ب�إخطار الإدارة و م�شغل ال�سفينة والجهات الأمنية ،ويح�صر ال�شهود
والأدلة بما في ذلك بيان �أي عالجات �أجريت على متن ال�سفينة ،وذلك حتى تقوم ال�سلطات
ب�إجراء التحقيقات الالزمة ،ويح�صل الر ّبان على ن�س��خة من تقرير الوفاة �أو تقرير ت�ش��ريح
الجث��ة بع��د الوف��اة ويقدمها �إلى الإدارة المخت�صة بوزارة ال�صحة ،ويتم قيد ذلك في �س��جل
ال�س��فينة ال��ذي يوق��ع عليه الر ّب��ان و�أحد �أفراد طاقم ال�س��فينة ،وتق ّدم ن�س��خ م��ن هذا القيد
المد ّون ب�سجل ال�سفينة �إلى الإدارة وم�شغل ال�سفينة.
ب�	-إذا توفي البحار �أو �أحد الركاب على متن �سفينة بحرينية �أثناء الرحلة ،يقوم ر ّبان ال�سفينة
باتخ��اذ كاف��ة الإج��راءات الممكن��ة لحفظ الجثة حت��ى و�صول ال�س��فينة �إلى المين��اء التالي،
ويقوم الر ّبان ب�إخطار م�ش��غل ال�س��فينة والإدارة ووكالء ال�س��فينة في الميناء التالي ،ووكالء
القن�ص��ل البحرين��ي في ذلك الميناء ،وقن�صل دولة جن�س��ية المتوف��ى ،وممثل نادي الحماية
والتعوي���ض الدول��ي والإدارة المحلي��ة ،ويق��وم بح�ص��ر ال�ش��هود والأدل��ة ،وبي��ان �أي عالجات
�أجريت للمتوفى على متن ال�سفينة ،من �أجل �إجراء التحقيقات الالزمة ،ويح�صل الر ّبان على
ن�س��خة م��ن تقرير الوفاة �أو تقرير ت�ش��ريح الجثة بعد الوفاة ويق ّدمها �إل��ى الإدارة المخت�صة
بوزارة ال�صحة ،ويتم قيد ذلك في �سجل ال�سفينة الذي يوقع عليه الر ّبان و�أحد �أفراد طاقم
ال�سفينة ،وتقدم ن�سخ من هذا القيد المد ّون ب�سجل ال�سفينة �إلى الإدارة وم�شغل ال�سفينة و�أي
طرف �آخر معني بالأمر.
ٍ

مادة ()95
ممتلكات املتوفى

�أ�	-إذا توف��ي البح��ار عل��ى مت��ن �س��فينة بحرينية يتو ّل��ى ر ّبان ال�س��فينة م�س��ئولية االحتفاظ ب�أي
�أموال �أو �أغرا�ض �شخ�صية كانت تخ�ص المتوفى على متن ال�سفينة ،و ُيدخل الربان في �سجل
ال�س��فينة بيان�� ًا يتن��اول مقدار الأم��وال وو�صف الأمتعة والأج��ور الم�س��تحقة للمتوفى ومقدار
اال�ستقطاعات� ،إن ُو ِجدت ،حتى يتم خ�صمها مما هو م�ستحق له.
ويتم التوقيع على هذا القيد من ِقبل ر ّبان ال�سفينة و�أحد �أفراد الطاقم ،وتتم الإ�شارة يف هذا
البحار.
البيان �إىل هذه الأموال والأمتعة واجلزء امل�ستحق من الأجور بعبارة ممتلكات ّ
البحار �إلى ال�شركة والوكيل.
ب -يقوم ر ّبان ال�سفينة بتقديم بيان ممتلكات ّ
ج -تتبع في ت�سليم ممتلكات البحار المتوفى التعليمات والإر�شادات التي تقوم ال�شركة ب�إر�سالها
وفي حالة عدم وجود تعليمات و�إر�شادات يتم ت�سليمها لوكيل ال�سفينة.
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مادة ()96
نفقات العالج

يلتزم املالك بعالج �أي فرد من �أفراد طاقم ال�سفينة دون مقابل �إذا �أ�صيب �أو مر�ض �أثناء
اخلدمة على منت ال�سفينة ،وذلك �إذا تعذر ت�أجيل عالجه دون ت�أثري على �صحته.
و�إذا كانت الإ�صابة �أو املر�ض نا�شئني عن الع�صيان �أو ال�سكر �أو غري ذلك من حاالت �سوء
ال�سلوك ،يلتزم املالك بنفقات العالج ويكون له خ�صمها من م�ستحقات امل�صاب �أو املري�ض.

مادة ()97
نفقات الدفن

�إذا تويف �أحد �أفراد طاقم ال�سفينة �أثناء اخلدمة على متنها يلتزم املالك ب�أداء نفقات دفنه
�أي ًا كان �سبب الوفاة ويتم دفنه وفق ًا ل�شعائره الدينية ،ويتحمل املالك م�صاريف نقل جثمان
املتوفى �إىل بلده �إذا طلب �أقاربه ذلك.

مادة ()98
�إعادة البحار �إىل وطنه

�أ -عن��د �إنهاء عقد البحار لأي �س��بب كان يلتزم المالك ب�إعادت��ه �إلى ميناء التعاقد �أو �أي ميناء
يتم االتفاق عليه بينه وبين المالك.
ب -ي�شمل االلتزام ب�إعادة البحار نفقات غذائه و�إقامته وعالجه ف�ضال عن نقله.
ج	-ال يلتزم المالك ب�إعادة البحار �إذا كان �إنزاله من ال�سفينة لأحد الأ�سباب الآتية:
-1بناء على �أمر من ال�سلطة الأجنبية.
-2ب�سبب جرح �أو مر�ض غير نا�شئ عن خدمة ال�سفينة وال يمكن عالجه فيها.
-3بناء على اتفاق بين المالك والبحار.
-4تخليه عن العمل على ال�سفينة باختياره.
د -عن��د ممار�س��ة مال��ك ال�س��فينة لحقه المن�صو�ص عليه ف��ي الفقرة (ج) من ه��ذه المادة ف�إن
عليه �أن يقوم ب�إر�س��ال تقرير كامل يت�ضمن المعلومات التي قام بتدوينها في �س��جل ال�س��فينة
البحار لمين��اء الموطن �إذا
�إل��ى الإدارة ،و�إع��ادة �أي��ة ا�س��تقطاعات قام بها م��ن �أجل �إع��ادة ّ
قررت الإدارة ذلك.
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مادة ()99
�إنهاء عقد البحار

م�سجلة
بحار مت ا�ستخدامه للعمل على منت ال�سفينة �إذا مل تعد ال�سفينة ّ
يتم �إنهاء عقد �أي ّ
ك�سفينة بحرينية �أو �إذا مت نقل ملكيتها ،و ُيعاد �إىل ميناء التعاقد �أو �أي ميناء يتم االتفاق عليه بني
البحار واملالك � ّإل �إذا وافق البحار كتاب ًة على اال�ستمرار يف العمل.

مادة ()100
ال�شهادة الطبية للبحارة

ال يجوز للبحارة العمل على منت ال�سفينة البحرينية �إال بعد احل�صول على �شهادة طبية
باللياقة ال�صحية للعمل على منت ال�سفينة وفق ًا لأحكام اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية
ومنظمة العمل الدولية ومنظمة ال�صحة العاملية.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شروط و�ضوابط �إ�صدار هذه ال�شهادة.

مادة ()101
�شـهادة نظافة ال�سفينة

ال يجوز لأي �سفينة بحرينية الإبحار �إال بعد احل�صول على �شهادة النظافة وفق ًا للوائح
ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شروط و�ضوابط �إ�صدار هذه ال�شهادة.

مادة ()102
الت�سلل خل�سة �أو االختباء على منت ال�سفينة

�أ -يعاقب كل من ت�س��لل �إلى ال�س��فينة �أو اختب�أ فيها ب�صورة غير م�ش��روعة بالحب���س مدة ال تزيد
عل��ى ثالث��ة �أ�ش��هر وبالغرامة التي ال تجاوز �ألفي دينار بحرين��ي �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين،
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بم�ساعدة �شخ�ص في الت�سلل �أو االختباء على متن ال�سفينة
ب�صورة غير م�شروعة.
ب -ي��دون الر ّبان المعلومات في �س��جل ال�س��فينة ويجري الترتيبات الخا�صة بترحيل المت�س��للين
خل�س��ة ب�صورة غير م�ش��روعة بالت�شاور مع مالك ال�سفينة ووكالء نوادي الحماية والتعوي�ض،
مع �إبالغ الإدارة وقن�صلية الدولة التي ينتمي �إليها المت�سلل.
ويجوز ملالك ال�سفينة �إنهاء خدمة من قام مب�ساعدة �شخ�ص يف الت�سلل �أو االختباء على منت
ال�سفينة ب�صورة غري م�شروعة.
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مادة ()103
الوجود غري ّ
املرخ�ص على منت ال�سفينة

�أ -يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال تجاوز ع�شرة �آالف دينار كل من قام بال�صعود
على متن �س��فينة موجودة في �أحد موانئ المملكة بدون موافقة ر ّبانها �أو �أي �ش��خ�ص مخ ّول
ب�إعط��اء مث��ل ه��ذه الموافقة� ،أو بقي على متنها بعد �أن ُط ِلب منه مغادرتها من ِقبل الر ّبان �أو
غيره من المخولين ب�إ�صدار مثل هذا الأمر.
ب -ف��ي ح��ال وجود �ش��خ�ص غير م�ص ّرح له على متن �س��فينة بحرينية في مين��اء �أجنبي ورف�ضه
مغادرة ال�س��فينة؛ يكون للر ّبان اال�س��تعانة بال�س��لطات المحلية التخاذ الإجراءات المنا�س��بة
ب�ش�أنه.

الف�صل التا�سع
�سجالت ال�سفينة
مادة ()104
ال�سجل الر�سمي لل�سفينة

�أ -يت��م و�ض��ع �س��جل ر�س��مي ب�ش��كل تواف��ق علي��ه الإدارة ف��ي كل �س��فينة بحرينية تبل��غ حمولتها
الإجمالية خم�سمائة طن ف�أكثر ،وتعمل في التجارة الدولية.
بُ -تد ّون المعلومات التي يفر�ض القانون تدوينها ب�أ�سرع ما يمكن بعد ح�صول الواقعة المتعلقة
به��ا م��ع ذكر تاريخ ووقت ومكان َّ
وملخ�ص الواقعة ،وتد ّون الواقعة بالطريقة التي تجعل منها
دلي ًال مقبو ًال.
ج -يوقع الر ّبان �أو �أي فرد من �أفراد الطاقم على كل المعلومات المد ّونة في ال�س��جل الر�س��مي،
و�إذا كان��ت المعلوم��ات المد ّون��ة تتعلق بمر���ض �أو �إ�صابة �أو حالة وفاة ،يوق��ع كذلك ال�ضابط
الطبيب لل�سفينة� ،إن ُو ِجد.
د�	-إذا ت��م تدوي��ن معلوم��ات خاطئة بال�س��جل يجوز �ش��طبها �أو تعديلها على �أن تظ��ل المعلومات
الخاطئة مقروءة.
هـ -يجوز للإدارة قبول �سجل �إلكتروني �إلى جانب ال�سجل الورقي ب�شرط وجود �إ�شارات مرجعية
في ال�سجل الر�سمي الورقي.
و -عند �إعطاء ن�سخ من المعلومات المد ّونة في ال�سجل الر�سمي لأي جهة �أو �شخ�ص ذي �صفة،
يتم االحتفاظ بال�سجل الر�سمي في عهدة الر ّبان ويق ّدم �إلى المفت�ش �أو م�سئول التحقيق في
�أي حادث �أو واقعة ،كما يق ّدم ال�سجل الر�سمي للإدارة �أو المحكمة حينما ُيطلب ذلك.
ز -يتم تحديث ال�س��جل الر�س��مي ب�صورة �س��نوية بدء ًا من الأ�س��بوع الأول من يناير من كل عام
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وذل��ك بتدوي��ن كاف��ة التفا�صي��ل المتعلقة بال�س��فينة ّ
وملكها وعقد ال�س��فينة خالي��ة الطاقم
وال�ش��ركة القائمة على تطبيق المد ّونة الدولية لإدارة ال�س�لامة ،على �أن يتم غلقه بعد �س��نة
ميالدية.

مادة ()105
املعلومات الواجب تدوينها يف ال�سجل الر�سمي

يجب �أن يت�ضمن ال�سجل الر�سمي لل�سفينة املعلومات الآتية:
 -1البيانات والتفا�صيل الخا�صة بال�سفينة.
 -2قائمة ب�أ�سماء الر ّبان و�أفراد الطاقم الذين عملوا على ال�سفينة �أثناء فترة االحتفاظ بال�سجل
مع ذكر تاريخ ان�ضمام كل منهم للعمل وتاريخ مغادرته.
�	-3أي �إدان��ة �ص��ادرة ع��ن محكمة في حق فرد م��ن �أفراد طاقم ال�س��فينة و�أي عقوبة تم توقيعها
عليه.
�	-4أي مخالف��ة يت��م ارتكابه��ا م��ن ِقبل �أي فرد م��ن �أفراد الطاقم ،ت�س��توجب محاكمته ب�س��ببها
�أو م�ص��ادرة �أي �ش��يء �أو ا�س��ترداده نتيج��ة لها ،ف�ض ًال ع��ن البيان المتعلق بتقديم ن�س��خة �أو
قراءتها على مرتكب المخالفة ،مما تم تدوينه ورده عليه� ،إذا اقت�ضى ذلك.
 -5كل مخالفة و�أي عقوبة تم توقيعها على متن ال�سفينة مع ذكر تفا�صيل العقوبة.
 -6كل حالة مر�ض خطير �أو �إ�صابة لأي فرد من �أفراد الطاقم مع ذكر طبيعتها والعالج الطبي
الذي تم تقديمه على متن ال�سفينة.
 -7كل حالة والدة �أو وفاة تحدث على متن ال�سفينة.
 -8كل حالة زواج تحدث على متن ال�سفينة مع ذكر البيانات الخا�صة بالطرفين.
بحار يتوفى �أثناء الرحلة و�إجمالي مبلغ اال�س��تقطاعات التي �س��يتم
 -9الرواتب الم�س��تحقة لأي ّ
خ�صمها من م�ستحقاته.
بحار يتوفى �أثناء الرحلة والجهة التي تم ت�سليمها �إليها.
 -10بيان بالأمتعة ال�شخ�صية لأي ّ
 -11غاط�س ال�سفينة والجزء الطافي منها قبل الإبحار من كل ميناء ويتم تدوين ذلك على لوحة
الإعالنات.
 -12التمرينات والتدريبات الخا�صة بال�سالمة والأمن بما في ذلك فتح وغلق الأبواب التي تمنع
ت�س ّرب المياه.
 -13الم�ستوى الأمني عند تغيره عن الم�ستوى العادي.
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 -14فح�ص مكان الإقامة والطعام والماء.
 -15الحوادث بما في ذلك ال�شحوط والت�صادم والحريق التي ت�سبب �ضرر ًا لل�سفينة �أو معداتها،
�أو الب�ضائع� ،أو البيئة �أو �أفراد الطاقم والركاب.
 -16تغيير القيادة مع ذكر ا�سم وتاريخ تو ّلي الر ّبان الجديد للقيادة.
 -17ا�ستجابة ال�سفينة لأي نداء ا�ستغاثة �أو الم�شاركة في �أعمال الإنقاذ.
� -18أية معلومات �أو بيانات �أو �أحداث �أو وقائع �أخرى ذات �أهمية.

مادة ()106
�سجالت ال�سفينة الأخرى

يجب على كل �سفينة بحرينية تبلغ حمولتها الإجمالية خم�سمائة طن ف�أكرث �أن حتتفظ
بالإ�ضافة �إىل �سجل ال�سفينة الر�سمي بال�سجالت الت�شغيلية الآتية:
� -1س��جل �س��طح ال�س��فينة لت�س��جيل حركتها و�أعمال مناول��ة الب�ضائع وال�صيان��ة العامة للآالت
والمعدات الموجودة على �س��طح ال�س��فينة ،ويجوز ا�س��تكمال �سجل �س��طح ال�سفينة من خالل
�سجل مالحظات غرفة القيادة؛ وذلك لت�سجيل حركة ال�سفينة �أثناء فترة الإر�شاد �أو الإبحار
في مياه مق ّيدة �أو تحت ظروف مق ّيدة.
� -2سجل المحركات لت�سجيل ت�شغيل و�صيانة �آالت الدفع والآالت الأخرى.
� -3س��جل الال�س��لكي والنظ��ام الدول��ي لال�س��تغاثة وال�س�لامة البحري��ة؛ وذل��ك لت�س��جيل كاف��ة
االت�صاالت الال�سلكية المتعلقة ب�أمور ال�سالمة واالت�صاالت الأخرى وفق ًا لمتطلبات االتفاقية
الدولية ل�سالمة الأرواح في البحار ل�سنة  ،1974ومتطلبات االتحاد الدولي لالت�صاالت.
� -4سجل الزيت لت�سجيل كافة العمليات المتعلقة باتفاقية ماربول .1978/ 1973
 -5ال�س��جل الطب��ي لت�س��جيل الع�لاج الطب��ي المق�� ّدم عل��ى متن ال�س��فينة بم��ا في ذلك ت�س��جيل
الن�صائح الطبية التي تم تقديمها من خالل الال�سلكي.
� -6س��جل النفايات لت�س��جيل العمليات الخا�صة بالتخ ّل�ص من النفايات وفق ًا لمتطلبات اتفاقية
ماربول .1978/1973
� -7سجل مياه التوازن لت�سجيل كافة العمليات المتع ّلقة بمياه التوازن.
�	-8أي �سجل �آخر �أو دفتر ت�سجيل ترى الإدارة �إ�ضافته وفق ًا لمتطلبات االتفاقيات الدولية.
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مادة ()107
مدة االحتفاظ بال�سجالت

يتم االحتفاظ بال�سجل الر�سمي لل�سفينة وكافة ال�سجالت الأخرى ملدة �ستة �أ�شهر على منت
ال�سفينة بعد تدوين �آخر بيانات بها ،ويتم بعد ذلك �إر�سالها �إىل مالك ال�سفينة لالحتفاظ بها
ملدة ثالث �سنوات �أخرى.

مادة ()108
�سجل ال�سفن ال�صغرية من  150طناً و�أقل من  500طن

حتتفظ كل �سفينة بحرينية تبلغ حمولتها الإجمالية مائة وخم�سني طن ًا وال ت�صل �إىل
خم�سمائة طن ب�سجل عام يعطي �صورة �صادقة عن حركتها وعملياتها مبا يف ذلك احلوادث �أو
الأحداث الرئي�سية.

الف�صل العا�شر
ت�سهيل حركة النقل البحري الدويل
مادة ()109
ت�سهيل املرور البحري الدويل

تلتزم كل �سفينة بحرينية �أو �أجنبية ترغب يف الر�سو يف �أحد موانئ اململكة وتعمل يف التجارة
الدولية ،بكافة اال�شرتاطات الالزمة لت�سهيل حركة النقل البحري الدويل وحتدد الالئحة
التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام الالزمة لذلك.

الف�صل احلادي ع�شر
حمولة ال�سفن
مادة ()110
قيا�س حمولة ال�سفينة

تلتزم كل �سفينة بحرينية �أو �أجنبية تبحر من �أحد موانئ اململكة �أو ت�سري يف بحرها الإقليمي
يبلغ طولها �أربعة وع�شرين مرت ًا ف�أكرث وتعمل يف جمال التجارة الدولية باحل�صول على �شهادة
احلمولة الدولية وفق ًا لأحكام االتفاقية الدولية اخلا�صة بقيا�س احلمولة لعام .1969
ويجوز للإدارة �أو �أي جهة �أخرى تفو�ضها �إ�صدار �شهادة حمولة وطنية لل�سفن البحرينية
املب�سط حلمولة ال�سفن.
التي يقل طولها عن �أربعة وع�شرين مرت ًا وفق ًا للقيا�س ّ
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام واال�شرتاطات اخلا�صة ب�إ�صدار هذه
ال�شهادات.
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الف�صل الثاين ع�شر
خطوط التحميل
مادة ()111
ال�شهادة الدولية خلطوط التحميل

�أ -تلت��زم كل �س��فينة بحريني��ة �أو �أجنبي��ة تبح��ر م��ن �أح��د موان��ئ المملكة �أو ت�س��ير ف��ي بحرها
الإقليمي يبلغ طولها �أربعة وع�شرين متر ًا ف�أكثر وتعمل في مجال التجارة الدولية بالح�صول
عل��ى ال�ش��هادة الدولي��ة لخطوط التحمي��ل وفق ًا لأح��كام االتفاقية الدولي��ة الخا�صة بخطوط
ال�شحن لعام  ،1966وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام واال�شتراطات الخا�صة
ب�إ�صدار هذه ال�شهادة.
بُ -يعاقب كل من �سمح ل�سفينة بالإبحار بالمخالفة لحكم الفقرة ال�سابقة بالغرامة التي ال تقل
ع��ن �أل��ف دين��ار وال تجاوز خم�س��ة �آالف دينار ،دون الإخالل بحق الإدارة في وقف �أو �س��حب
ترخي�ص مالحة ال�سفينة.
ج -يج��وز للإدارة �إ�صدار �ش��هادة خطوط تحميل وطنية لل�س��فن البحريني��ة التي يقل طولها عن
�أربعة وع�شرين متر ًا ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام واال�شتراطات الخا�صة
ب�إ�صدار هذه ال�شهادات.
د -يجوز �إعفاء ال�س��فن البحرينية التي ال تحمل ركاب ًا �أو ب�ضائع وتعمل في �أن�ش��طة �أخرى داخل
المملكة ،من متطلبات �شهادة خطوط التحميل الدولية.

الف�صل الثالث ع�شر
�سالمة الأرواح يف البحار
مادة ()112
�سالمة الأرواح يف البحار

�أ -تلت��زم ال�س��فن البحريني��ة التي تقوم برحالت دولية �أو ال�س��فن الأجنبية الت��ي تبحر من �أحد
موان��ئ المملكة �أو ت�س��ير في بحرها الإقليم��ي ب�أحكام االتفاقية الدولية ل�س�لامة الأرواح في
البحار لعام  ،1974ويجب على هذه ال�سفن الح�صول على ال�شهادات المطلوبة لذلك ،وتحدد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام واال�شتراطات الخا�صة ب�إ�صدار هذه ال�شهادات.
ب -يعاقب كل من �سمح ل�سفينة بالإبحار بالمخالفة لحكم الفقرة ال�سابقة بالغرامة التي ال تقل
ع��ن �أل��ف دين��ار وال تجاوز خم�س��ة �آالف دينار ،دون الإخالل بحق الإدارة في وقف �أو �س��حب
ترخي�ص مالحة ال�سفينة.
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الف�صل الرابع ع�شر
القطر
مادة ()113
القطر داخل امليناء

�أ -تكون �إدارة عملية القطر داخل الموانئ لربان ال�سفينة المقطورة ،و ُي�س�أل ُم�ش ّغل هذه ال�سفينة
عن جميع الأ�ضرار التي تحدث �أثناء عملية القطر.
ب -ويج��وز باتف��اق كتابي ترك �إدارة عملي��ة القطر داخل الميناء لربان ال�س��فينة القاطرة ،وفي
هذه الحالة ُي�س���أل ُم�ش�� ّغل ال�سفينة عن الأ�ضرار التي تحدث �أثناء عملية القطر� ،إال �إذا �أثبت
�أن ال�ضرر ن�ش�أ عن خط�أ ال�سفينة المقطورة.

مادة ()114
القطر خارج حدود امليناء

�أ -تكون �إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان ال�س��فينة القاطرة ،و ُي�س���أل ُم�ش�� ّغل هذه
ال�سفينة عن جميع الأ�ضرار التي تحدث �أثناء عملية القطر� ،إال �إذا �أثبت �أن ال�ضرر ن�ش�أ عن
خط�أ ال�سفينة المقطورة.
ب -ويج��وز باتف��اق كتابي ت��رك �إدارة عملية القطر خارج الميناء لربان ال�س��فينة المقطورة وفي
هذه الحالة ي�س�أل ُم�ش ّغل ال�سفينة عن الأ�ضرار التي تحدث �أثناء عملية القطر.

مادة ()115
تبعة الأ�ضرار بال�سفينتني القاطرة واملقطورة

تكون ال�سفينة القاطرة م�سئولة عن الأ�ضرار التي تلحق بال�سفينة املقطورة� ،إال �إذا ثبت
�أن ال�ضرر ن�ش�أ عن قوة قاهرة �أو حادث فجائي �أو عيب ذاتي يف ال�سفينة املقطورة �أو خط�أ من
ربانها.
�أما ال�ضرر الذي يلحق بال�سفينة القاطرة فال ت�س�أل عنه ال�سفينة املقطورة �إال �إذا كانت �سبب ًا
يف �إحداث هذا ال�ضرر.

مادة ()116
تقادم الدعوى النا�شئة عن القطر

تنق�ضي دعوى التعوي�ض عن الأ�ضرار النا�شئة عن عملية القطر مب�ضي �سنتني من تاريخ
انتهاء هذه العملية.
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الف�صل اخلام�س ع�شر
الإر�شاد
مادة ()117
الإر�شاد الإجباري

�أ -الإر�شاد �إجباري في موانئ المملكة وفي المياه التي ي�صدر بتحديدها قرار من الإدارة.
ب -وت�س��ري فيم��ا يتعلق بتنظيم الإر�ش��اد وتحديد مناطقه وتعيين الر�س��وم الأ�صلي��ة والإ�ضافية
التي ت�ستحق عنه القوانين والقرارات الخا�صة بذلك.
ج -وي�صدر بتحديد حاالت الإعفاء من االلتزام ب�إر�شاد ال�سفن في الموانئ البحرينية قرار من
الإدارة.
د -تلتزم كل �سفينة خا�ضعة للإر�شاد ب�أن تتبع القواعد التي تحددها الإدارة قبل دخولها منطقة
الإر�شاد� ،أو تحركها فيها� ،أو خروجها منها.

مادة ()118
التزامات املر�شد وحقوقه

�أ -على المر�شد �أن يقدم م�ساعدته �أو ًال لل�سفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب منه ذلك.
ب�	-إذا ا�ضطر المر�ش��د �إلى ال�س��فر مع ال�س��فينة ب�س��بب �س��وء الأحوال الجوية �أو بنا ًء على طلب
الرب��ان؛ الت��زم الناقل بنفقاته و�إقامته و�إعادته �إل��ى الميناء الذي قام منه مع التعوي�ض عند
االقت�ضاء.

مادة ()119
قيادة ال�سفينة �أثناء الإر�شاد

تبقى قيادة ال�سفينة و�إدارتها للربان �أثناء قيام املر�شد بعمله عليها.

مادة ()120
امل�سئولية عن الأ�ضرار التي تقع �أثناء تنفيذ عملية الإر�شاد

�أُ -ي�س�أل المالك وحده عن الأ�ضرار التي تلحق بالغير ب�سبب الأخطاء التي تقع من المر�شد في
تنفيذ عملية الإر�شاد.
بُ -ي�س���أل المالك عن الأ�ضرار التي تلحق ب�س��فينة الإر�ش��اد �أثناء تنفيذ عملية الإر�ش��اد� ،إال �إذا
�أثبت �أن ال�ضرر ن�ش�أ عن خط�أ ج�سيم من المر�شد.
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جُ -ي�س���أل المالك عن ال�ضرر الذي ي�صيب المر�ش��د �أو بحارة �سفينة الإر�شاد �أثناء تنفيذ عملية
الإر�شاد� ،إال �إذا �أثبت �أن ال�ضرر ن�ش�أ عن خط�أ �صدر من المر�شد �أو من البحارة.
د	-ال ُي�س�أل المر�شد عن الأ�ضرار التي تلحق بال�سفينة التي ير�شدها.

مادة ()121
تقادم الدعوى النا�شئة عن الإر�شاد

تنق�ضي الدعاوى النا�شئة عن عملية الإر�شاد مب�ضي �سنتني من تاريخ انتهاء هذه العملية.

مادة ()122
خمالفة الإر�شاد الإجباري

يعاقب ربان ال�سفينة التي تتخلف عن اال�ستعانة مبر�شد مرخ�ص له من قبل الإدارة ليتوىل
العمل داخل منطقة الإر�شاد الإجباري بالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألفي
دينار ،ما مل تكن ال�سفينة معفاة من الإر�شاد الإجباري ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة يف وقف
�أو �سحب ترخي�ص مالحة ال�سفينة.

الف�صل ال�ساد�س ع�شر
الت�صادم
مادة ()123
الوقاية من الت�صادم

�أ -تلت��زم جمي��ع ال�س��فن البحريني��ة والأجنبي��ة الموجودة بمي��اه المملك��ة بمراعاة �أح��كام هذا
القانون و�أحكام اتفاقية اللوائح الدولية لمنع الت�صادم في البحار لعام .1972
ب -ف��ي حالة مخالفة ال�س��فينة لأح��كام هذا الف�صل يعاقب مالك ال�س��فينة بالغرامة التي ال تقل
ع��ن �أل��ف دين��ار وال تج��اوز ثالثة �آالف دين��ار ،وذل��ك دون الإخالل بح��ق الإدارة في وقف �أو
�سحب ترخي�ص مالحة ال�سفينة.

مادة ()124
التعوي�ضات

�إذا وقع ت�صادم بني �سفن بحرية ُت�سوى التعوي�ضات امل�ستحقة عن الأ�ضرار التي تلحق
بال�سفن والأ�شياء والأ�شخا�ص املوجودين على ال�سفينة طبق ًا للأحكام الواردة يف هذا الف�صل.
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وت�سري الأحكام املذكورة ،ولو مل يقع ت�صادم مادي ،على تعوي�ض الأ�ضرار التي ت�سببها
�سفينة لأخرى �أو للأ�شياء �أو للأ�شخا�ص املوجودين على هذه ال�سفينة �إذا كانت هذه الأ�ضرار
نا�شئة عن قيام ال�سفينة بحركة خمالفة �أو �إهمال القيام بحركة �أو عدم مراعاة الأحكام التي
يقررها الت�شريع الوطني �أو االتفاقيات الدولية ال�سارية يف اململكة يف �ش�أن تنظيم ال�سري يف
البحار.

مادة ()125
�إثبات اخلط�أ

ال يفرت�ض اخلط�أ فيما يتعلق بامل�سئولية النا�شئة عن الت�صادم.

مادة ()126
القوة القاهرة

�إذا ن�ش�أ الت�صادم عن قوة قاهرة �أو قام �شك حول �أ�سباب وقوعه؛ حتملت كل �سفينة ما
�أ�صابها من �ضرر ،وي�سري هذا احلكم ولو كانت ال�سفن التي وقع بينها الت�صادم �أو كانت �إحداها
را�سية وقت وقوع الت�صادم.

مادة ()127
اخلط�أ الفردي

�إذا ن�ش�أ الت�صادم عن خط�أ �إحدى ال�سفن؛ التزمت هذه ال�سفينة بتعوي�ض ال�ضرر النا�شئ
عن الت�صادم.

مادة ()128
اخلط�أ امل�شرتك

�أ�	-إذا كان الخط�أ م�ش��ترك ًا ُقدرت م�س��ئولية كل �س��فينة من ال�س��فن التي حدث بينها الت�صادم
بن�س��بة الخط�أ الذي وقع منها ،ومع ذلك �إذا حالت الظروف دون تحديد ن�س��بة الخط�أ الذي
وقع من كل �سفينة؛ وزعت الم�سئولية بينها بالت�ساوي.
ب -ت�س���أل ال�س��فن التي ا�ش��تركت في الخط�أ بذات الن�س��بة المن�صو�ص عليها في الفقرة ال�سابقة
وب��دون ت�ضام��ن بينه��ا قب��ل الغير عن الأ�ض��رار التي تلحق بال�س��فن �أو بحمولته��ا �أو بالأمتعة
�أو الممتل��كات الأخ��رى الخا�ص��ة بالبح��ارة �أو الم�س��افرين �أو ب�أي �ش��خ�ص �آخ��ر موجود على
ال�سفينة.
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ج -تكون الم�سئولية قبل الغير بالت�ضامن؛ �إذا ترتب على الخط�أ وفاة �شخ�ص �أو �إ�صابته بجروح،
ويكون لل�سفينة التي تدفع تعوي�ضات �أكثر من ح�صتها الرجوع بالزيادة على ال�سفن الأخرى.

مادة ()129
خط�أ املر�شد

ترتتب امل�سئولية املقررة يف هذا الف�صل ولو وقع الت�صادم بخط�أ املر�شد ولو كان الإر�شاد
�إجباري ًا.

مادة ()130
التزامات الربان يف حالة الت�صادم

�أ -يجب على ربان كل �سفينة من ال�سفن التي وقع الت�صادم بينها �أن يبادر �إلى م�ساعدة ال�سفن
الأخ��رى وبحارتها وغيرهم من الأ�ش��خا�ص الموجودي��ن عليها ،وذلك بالقدر الذي ال يعر�ض
�س��فينته �أو بحارتها �أو الأ�ش��خا�ص الموجودين عليها لخطر جدي ،ويكون الربان م�س��ئو ًال �إن
�أهمل في تنفيذ هذا االلتزام ،وعليه �إن �أمكن �أن ُيع ِلم ال�س��فن الأخرى با�س��م �سفينته وميناء
ت�سجيلها والجهة القادمة منها والجهة الم�سافرة �إليها ورقم المنظمة البحرية الدولية.
ب	-ال يكون مالك ال�سفينة م�سئو ًال عن مخالفة االلتزامات المن�صو�ص عليها في الفقرة ال�سابقة؛
�إال �إذا وقعت المخالفة بنا ًء على تعليمات �صريحة منه.

مادة ()131
�إقامة الدعوى النا�شئة عن الت�صادم

�أ -للمدعي �إقامة الدعوى النا�شئة عن الت�صادم �أمام �إحدى المحاكم الآتية:
-1المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه �أو مقر ن�شاطه المالي.
-2المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء ت�سجيل �سفينة المدعى عليه.
-3المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه الحجز على �سفينة المدعى عليه
التي �أحدثت ال�ضرر �أو على �سفينة �أخرى مملوكة له �إذا كان الحجز عليها جائز ًا �أو
محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه
كفي ًال �أو �ضمان ًا �آخر.
-4المحكمة التي يقع في دائرتها الت�صادم وذلك �إذا حدث في الموانئ �أو المرافئ �أو البحر
الإقليمي.
ب�	-إذا اختار المدعي �إحدى المحاكم الم�ش��ار �إليها ،فال يجوز له رفع دعوى جديدة ت�س��تند �إلى
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الوقائع ذاتها �أمام محكمة �أخرى �إال �إذا تنازل عن الدعوى الأولى.
ج -يجوز للخ�صوم االتفاق على رفع الدعوى �أمام محكمة غير المحاكم الم�شار �إليها في الفقرة
الأولى �أو عر�ض النزاع على التحكيم.
د -للمدع��ى عليه تقديم طلباته المقابلة النا�ش��ئة عن الت�ص��ادم ذاته �أمام المحكمة التي تنظر
الدعوى الأ�صلية.
هـ�	-إذا تع��دد المدع��ون و�أقام �أحده��م الدعوى �أمام �إحدى المحاك��م المخت�صة ،جاز للآخرين
رفع الدعاوى الموجهة �إلى الخ�صم ذاته والنا�شئة عن نف�س الت�صادم �أمام هذه المحكمة.

مادة ()132
تقادم الدعوى النا�شئة عن الت�صادم

تنق�ضي دعاوى التعوي�ض النا�شئة عن الت�صادم مب�ضي �سنتني من تاريخ وقوع احلادث.
ومع ذلك ينق�ضي حق الرجوع امل�شار �إليه يف البند (ج) من املادة رقم ( )128من هذا
القانون مب�ضي �سنة من تاريخ الوفاء.
وال ت�سري املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ال�سابقتني �إذا تعذر حجز ال�سفينة املدعى
عليها يف البحر الإقليمي للدولة ،وال يفيد من هذه امليزة �إال الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بجن�سية
اململكة �أو الذين لهم موطن فيها.

الف�صل ال�سابع ع�شر
الإنقاذ
مادة ()133
�أعمال الإنقاذ

�أ -ت�سري �أحكام هذا الف�صل على �إنقاذ ال�سفن البحرية التي تكون في حالة خطر والممتلكات
والب�ضائع التي تنقلها.
ب	-ال ت�س��ري �أح��كام هذا الف�صل على ال�س��فن الحربية �أو ال�س��فن المملوك��ة للدولة المخ�ص�صة
لأغرا�ض غير تجارية �أو المن�صات الثابتة �أو العائمة �أو وحدات الحفر �شريطة ا�ستعمال هذه
المن�صات �أو الوحدات في عمليات ا�ستك�شاف �أو ا�ستغالل �أو �إنتاج الموارد المعدنية من قاع
البحر.
ج -يج��وز لر ّبان ال�س��فينة البحرينية �إبرام عقد لعمليات الإنق��اذ بالنيابة عن �أ�صحابها ،عندما
يرى �أن ذلك هو الحل الوحيد للمحافظة على ال�سفينة �أو لإنقاذها وحمولتها.
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مادة ()134
التزامات املنقذ

يلتزم املنقذ حيال مالك ال�سفينة �أو غريها من املمتلكات املع ّر�ضة للخطر بواجب القيام مبا

يلي:
�أ�	-إجراء عملية الإنقاذ مع مراعاة العناية الواجبة.
ب -مراع��اة العناي��ة الواجبة لمن��ع �أو تقليل ال�ضرر الذي يمكن �أن يلح��ق بالبيئة عند �أداء عملية
الإنقاذ.
ج -التما�س الم�ساعدة من المنقذين الآخرين عندما تقت�ضي الظروف ذلك بدرجة معقولة.
د -قب��ول ّ
تدخ��ل المنقذي��ن الآخري��ن عندما ُيطل��ب ذلك من المنق��ذ ب�صورة معقول��ة بنا ًء على
طلب ر ّبان ال�سفينة �أو �صاحب الممتلكات الأخرى المع ّر�ضة للخطر� ،شريطة �أن ال يت�أثر مبلغ
المكاف�أة التي تمنح له حال �إثبات �أن طلب ّ
التدخل لم يكن معقو ًال.

مادة ()135
نطاق مكاف�أة وم�صاريف الإنقاذ

�أ -كل عم��ل م��ن �أعمال الم�س��اعدة �أو الإنقاذ يعطي الحق في مكاف�أة عادل��ة �إذا �أدى �إلى نتيجة
نافع��ة بم��ا ف��ي ذل��ك حماية البيئ��ة ،ف�إذا لم ت���ؤد �أعم��ال الإنقاذ �إل��ى نتيجة نافع��ة؛ التزمت
ال�سفينة التي قدمت �إليها هذه الأعمال بالم�صاريف التي �أنفقت في هذا ال�ش�أن ،وفي جميع
الأحوال ال يجوز �أن تجاوز المكاف�أة قيمة الأ�شياء التي �أنقذت.
ب -ت�ستحق المكاف�أة ولو تمت الم�ساعدة �أو الإنقاذ بين �سفن مملوكة ل�شخ�ص واحد.
ج	-ال ي�س��تحق الأ�ش��خا�ص الذين �س��اهموا في �أعمال الم�س��اعدة �أو الإنقاذ �أية مكاف�أة �إذا كانت
ال�سفينة المغاثة قد رف�ضت الم�ساعدة �صراحة ول�سبب معقول.

مادة ()136
املكاف�أة عن القطر �أثناء الإنقاذ

يف حالة القطر ال ت�ستحق �أية مكاف�أة لل�سفينة التي تقوم بهذه العملية عن �إنقاذ ال�سفينة
التي تقطرها �أو الب�ضائع والأ�شخا�ص املوجودين عليها� ،إال �إذا قامت ال�سفينة القاطرة بخدمات
ا�ستثنائية ال تدخل عادة يف عمليات القطر.
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مادة ()137
�أ�س�س تقدير مكاف�أة الإنقاذ

تراعي املحكمة يف حتديد املكاف�أة الأ�س�س الآتية بح�سب الرتتيب:
�أ -قيمة ال�سفينة �أو الممتلكات التي تم �إنقاذها.
ب -مهارة المنقذين والجهود التي بذلوها لمنع �أو تقليل ال�ضرر الذي يمكن �أن يلحق بالبيئة.
ج -مقدار النجاح الذي �أحرزه المنقذ.
د -طبيعة المخاطرة �أو درجة الخطر.
هـ -جهود المنقذين في �إنقاذ ال�سفينة والممتلكات الأخرى.
و -مدة الإنقاذ وما لحق بالمنقذين من خ�سائر.
ز -مخاطر الم�سئولية وغيرها من المخاطر التي تع ّر�ض لها المنقذون �أو معداتهم.
ح� -سرعة الخدمات المق ّدمة.
ط -ال�سفن والمعدات الم�ستخدمة في عمليات الإنقاذ.
ي -م�ستوى جاهزية وكفاءة وقيمة المعدات الم�ستخدمة في الإنقاذ.

مادة ()138
حتديد املكاف�أة ون�سب توزيعها

يحدد الطرفان مقدار املكاف�أة ،ف�إذا مل يتفقا حتدده املحكمة ،وحتدد بالكيفية ذاتها ن�سبة
توزيع املكاف�أة بني ال�سفن التي ا�شرتكت يف عمليات امل�ساعدة والإنقاذ وكذلك ن�سبة التوزيع بني
مالك كل �سفينة وربانها وبحارتها.
و�إذا كانت ال�سفينة التي قامت بعملية امل�ساعدة والإنقاذ �أجنبية اجلن�سية ،فيتم التوزيع بني
مالكها وربانها وبحارتها وفق ًا لقانون الدولة التي تتمتع ال�سفينة بجن�سيتها.

مادة ()139
نطاق مكاف�أة �إنقاذ الأرواح

ت�ستحق عن �إنقاذ الأ�شخا�ص مكاف�أة حتددها املحكمة عند اخلالف ويجوز لها �أن تعفي
ال�شخ�ص الذي �أنقذ من �أداء املكاف�أة �إذا كانت حالته املالية تربر ذلك.
وي�ستحق الأ�شخا�ص الذين �أنقذوا الأرواح الب�شرية ن�صيب ًا عاد ًال يف املكاف�أة التي تعطى ملن
قاموا ب�إنقاذ ال�سفينة والب�ضائع مبنا�سبة احلادث ذاته ،وال يجوز اجلمع بني ن�صيب املنقذ من
هذه احل�صة واملكاف�أة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
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مادة ()140
�سلطة املحكمة يف تعديل العقد �أو �إبطاله

يجوز للمحكمة  -بنا ًء على طلب �أحد الطرفني � -إبطال �أو تعديل كل اتفاق على امل�ساعدة �أو
الإنقاذ �إذا تبني لها �أن �شروطه غري عادلة.
ويف جميع الأحوال ،يجوز للمحكمة بنا ًء على طلب ذوي ال�ش�أن �إبطال �أو تعديل االتفاق املذكور
�إذا تبني �أن ر�ضا �أحد الطرفني �شابه تدلي�س �أو �أن املكاف�أة مبالغ فيها زيادة �أو نق�صان ًا بحيث ال
تتنا�سب واخلدمات التي مت ت�أديتها.

مادة ()141
التعوي�ض امل�ؤقت

يجوز للمحكمة بنا ًء على طلب �صاحب ال�ش�أن �أن حتكم بتعوي�ض م�ؤقت للمنقذ حلني الف�صل
يف الدعوى.

مادة ()142
تقادم دعوى املطالبة باملكاف�أة عن الإنقاذ

�أ -تنق�ضي دعاوى المطالبة بالمكاف�أة عن �أعمال الم�ساعدة �أو الإنقاذ بم�ضي �سنتين من تاريخ
انتهاء هذه الأعمال.
ب -مع مراعاة �أحكام القانون المدني ،يقف �سريان المدة المن�صو�ص عليها في الفقرة ال�سابقة
�إذا تعذر الحجز على ال�سفينة المدعى عليها في المياه الإقليمية وكان المدعي من الأ�شخا�ص
المتمتعين بجن�سية المملكة �أو كان له موطن بها.

الف�صل الثامن ع�شر
اخل�سارات البحرية
مادة ()143
نطاق �سريان �أحكام هذا الف�صل

فيما مل يرد ب�ش�أنه اتفاق خا�ص بني ذوي ال�ش�أن ،ت�سري على اخل�سارات البحرية العامة
الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل ،ف�إذا مل يوجد ن�ص تطبق القواعد املقررة يف العرف
البحري وبخا�صة قواعد يورك وانتورب.
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مادة ()144
�صور اخل�سارات البحرية

اخل�سارات البحرية �إما م�شرتكة و�إما خا�صة.

مادة ()145
اخل�سارات امل�شرتكة

�أ -تع��د خ�س��ارة م�ش��تركة كل ت�ضحي��ة �أو م�صروف��ات غي��ر اعتيادي��ة يقررها الرب��ان؛ تكون قد
بذلت �أو �أنفقت عن ق�صد وبكيفية معقولة من �أجل ال�سالمة العامة التقاء خطر داهم يهدد
ال�سفينة �أو الأموال الموجودة عليها ،ويدخل في الخ�سارات الم�شتركة بوجه خا�ص ما ي�أتي:
�	-1إلقاء الب�ضائع في البحر والأ�ضرار التي ت�صيب ال�سفينة �أو ال�شحنة ب�سبب ذلك.
-2جنوح ال�سفينة من �أجل ال�سالمة العامة وتقوية الأ�شرعة �أو زيادة البخار �أو القوة المحركة
بق�صد �إعادة تعويمها والأ�ضرار التي ت�صيب ال�سفينة �أو ال�شحنة ب�سبب ذلك.
-3الأ�ضرار التي تلحق بال�سفينة وال�شحنة �أو ب�إحداهما ب�سبب الماء �أو جنوح ال�سفينة �أو
خرقها لإطفاء نار �شبت فيها ،ومع ذلك ال تدخل في الخ�سارات الم�شتركة �أ�ضرار الحريق
التي تلحق بجزء من ال�سفينة �أو بالب�ضائع الم�شحونة �صب ًا �أو ببع�ض الطرود.
-4النفقات التي ت�صرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة ال�سفينة وا�ستئجار
المواعين لهذا الغر�ض و�إعادة �شحن الب�ضائع على ال�سفينة.
-5الأ�شياء والم�ؤن التي تقت�ضي ال�سالمة العامة ا�ستعمالها كوقود �إذا كانت ال�سفينة قد
زودت بالوقود الكافي.
-6نفقات التجاء ال�سفينة لأجل ال�سالمة العامة �إلى ميناء �أو مر�سى ب�سبب ظروف غير
اعتيادية ونفقات ا�ستئناف �سفرها بحمولتها الأول��ى �أو بجزء منها ونفقات توجيهها
لإ�صالحها في ميناء غير الميناء الذي تر�سو فيه.
-7م�صاريف تفريغ الب�ضائع �أو الوقود �أو الم�ؤن �إذا كان ذلك �ضروريا لإ�صالح �ضرر لحق
بال�سفينة وال ت�ستطيع متابعة ال�سفر دون �إ�صالحه وما يتبع ذلك من نفقات �إعادة �شحن
الب�ضائع ور�صها وتخزينها والت�أمين عليها والأ�ضرار التي تلحق ال�شحنة والوقود والم�ؤن
�أثناء القيام بهذه العمليات.
-8نفقات الإ�صالحات الم�ؤقتة لل�سفينة.
�	-9أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والم�ؤن التي ا�ستهلكت �أثناء امتداد ال�سفر ب�سبب
التجاء ال�سفينة �إلى ميناء �أو مر�سى لتحتمي �أو تجري فيه �إ�صالحات تعتبر من الخ�سارات
الم�شتركة وذلك خالل المدة المعقولة لت�صبح ال�سفينة �صالحة لمتابعة ال�سفر.
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� -10ضياع �أجرة ال�سفينة بعد ا�ستنزال نفقات تح�صيلها �إذا كان هذا ال�ضياع ب�سبب خ�سارة
م�شتركة ما لم يكن متفق ًا على ا�ستحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
 -11نفقات م�ساعدة ال�سفينة و�إنقاذها وقطرها.
 -12م�صاريف ت�سوية الخ�سارة الم�شتركة.
ب -تعد الخ�س��ارة م�ش��تركة ولو كان الحادث الذي �أدى �إلى الخ�س��ارة قد ن�ش�أ عن خط�أ �أحد ذوي
ال�ش���أن ف��ي الرحلة؛ وذلك دون �إخالل بحق ذوي ال�ش���أن الآخرين ف��ي الرجوع على من �صدر
منه الخط�أ.
وال يجوز ملن �صدر منه اخلط�أ �أن يطالب باعتبار ما حلقه من �ضرر خ�سارة م�شرتكة ،ومع
ذلك �إذا كان اخلطر نا�شئا عن خط�أ �صادر من الربان ومتعلق باملالحة جاز مل�ش ّغل ال�سفينة �أن
يطالب باعتبار ال�ضرر الذي �أ�صابه خ�سارة م�شرتكة.

مادة ()146
اخل�سارات اخلا�صة

يفرت�ض �أن اخل�سارة خا�صة ،وعلى من يدعي �أنها خ�سارة م�شرتكة �إثبات ذلك.

مادة ()147
امل�سئولية عن اخل�سارة اخلا�صة

يتحمل اخل�سارة اخلا�صة مالك ال�شيء الذي حلقه ال�ضرر �أو من �أنفق امل�صروفات مع
مراعاة حقه يف الرجوع على من �أحدث ال�ضرر �أو من ا�ستفاد من امل�صروفات التي �أنفقت.

مادة ()148
نطاق اخل�سارات امل�شرتكة

ال يعد من اخل�سارات امل�شرتكة �إال الأ�ضرار املادية وامل�صاريف النا�شئة مبا�شرة عن عمل له
�صفة اخل�سارة امل�شرتكة.
�أما الأ�ضرار وامل�صاريف غري املبا�شرة النا�شئة عن الت�أخري �أو تعطل ال�سفينة �أو فرق �أ�سعار
الب�ضائع �أو غري ذلك فال تدخل يف اخل�سارات امل�شرتكة.

مادة ()149
امل�صاريف البديلة

تعد خ�سارة م�شرتكة امل�صروفات التي �أنفقت بد ًال من م�صروفات �أخرى كانت تقبل يف
اخل�سارة امل�شرتكة لو �أنها كانت قد �أنفقت ب�شرط �أال جتاوز امل�صاريف التي مل تنفق.
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مادة ()150
اخل�سارات التي تلحق الب�ضائع امل�شحونة على �سطح ال�سفينة

الب�ضائع امل�شحونة على �سطح ال�سفينة خالف ًا للعرف البحري ت�ساهم يف اخل�سارة امل�شرتكة
�إذا �أُنقذت� ،أما �إذا �أُلقيت يف البحر �أو �أُتلفت جاز ل�صاحبها �أن يطالب باعتبارها خ�سارة م�شرتكة
�إذا �أثبت �أنه مل يوافق على طريقة �شحنها� ،أو �إذا كان القانون �أو اللوائح املعمول بها يف ميناء
ال�شحن �أو طبيعة ال�شحنة توجب �شحنها بهذه الكيفية �أو جرى العرف البحري يف هذا امليناء
على ذلك.
وال ي�سري هذا احلكم على املالحة ال�ساحلية بني موانئ اململكة.

مادة ()151
هالك �أو تلف الب�ضائع امل�شحونة بغري علم الربان �أو ببيانات غري �صحيحة

ال يعد من اخل�سارات امل�شرتكة الهالك �أو التلف الذي يلحق بالب�ضائع التي مل ي�صدر ب�ش�أنها
�سند �شحن �أو �إي�صال من الناقل �أو من ينوب عنه ،وت�سهم هذه الب�ضائع يف اخل�سارات امل�شرتكة
�إذا �أنقذت.
�أما الب�ضائع التي قدم عنها بيان ب�أقل من قيمتها احلقيقية ف�إنها ت�سهم يف اخل�سارات
امل�شرتكة على �أ�سا�س قيمتها احلقيقية ،وال تقبل يف هذه اخل�سارات �إذا هلكت �أو تلفت �إال على
�أ�سا�س القيمة التي ذكرت يف البيان.

مادة ()152
�صور احلقوق وااللتزامات النا�شئة عن اخل�سارات امل�شرتكة

تت�ألف احلقوق وااللتزامات النا�شئة عن اخل�سارات امل�شرتكة من جمموعتني ،جمموعة دائنة
وجمموعة مدينة.

مادة ()153
جمموعة احلقوق وااللتزامات الدائنة

تدرج يف املجموعة الدائنة النفقات والأ�ضرار التي تعد من اخل�سارات امل�شرتكة مق ّدرة على
النحو الآتي:
 -1تقدر قيمة الأ�ضرار التي تلحق بال�سفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة ،ويكون التقدير
عل��ى �أ�سا���س الم�صروف��ات التي �أُن ِفق��ت فع ًال في الإ�ص�لاح وتغيير القطع التالف��ة وذلك بعد
خ�ص��م ف��رق التجديد وفق ًا للعرف والثم��ن المتح�صل من بيع القطع التالفة .وفي حالة عدم

67

68

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

�إجراء �إ�صالح �أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية .و�إذا هلكت ال�سفينة كلي ًا �أو هالك ًا في
حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخ�س��ارات الم�ش��تركة يحدد على �أ�سا���س قيمة ال�س��فينة
�س��ليمة قبل وقوع الحادث مبا�ش��رة بعد خ�صم القيمة التقديرية للإ�صالحات التي لي���س لها
�صفة الخ�سارة الم�شتركة والثمن المح�صل من بيع الحطام �إن وجد.
 -2تق��در قيم��ة الأ�ض��رار التي تلح��ق بالب�ضائع في مين��اء التفريغ ،ويك��ون التقدير على �أ�سا���س
القيمة التجارية لهذه الب�ضائع ،وفي حالة التلف تقدر على �أ�سا���س الفرق بين قيمتها �س��ليمة
وقيمته��ا تالف��ة ف��ي �آخ��ر يوم لتفريغ ال�س��فينة في المين��اء المعين �أ�صال لو�صوله��ا �أو في يوم
انته��اء الرحل��ة البحرية �إذا انتهت في غير الميناء الم�ش��ار �إليه .و�إذا بيعت الب�ضائع التالفة
ح��دد ال�ض��رر الذي يقبل في الخ�س��ارات الم�ش��تركة على �أ�سا���س الفرق بي��ن الثمن ال�صافي
الناتج عن البيع وقيمة الب�ضائع وهي �سليمة في �آخر يوم لتفريغ ال�سفينة في الميناء المعين
�أ�صال لو�صولها �أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية �إذا انتهت الرحلة في غير الميناء الم�ش��ار
�إليه.

مادة ()154
العمولة والنفقات الإ�ضافية للمجموعة الدائنة

ت�ضاف �إىل املجموعة الدائنة عمولة مقدارها اثنان يف املائة من النفقات التي تدخل يف
اخل�سارات امل�شرتكة مع ا�ستبعاد �أجور ونفقات الربان والبحارة والوقود وامل�ؤن التي مل يحل
غريها حملها �أثناء ال�سفر.
و�إذا مل يدفع �أحد من ذوي ال�ش�أن املبالغ �أو الأ�صول املطلوبة منه للم�ساهمة يف اخل�سارات
امل�شرتكة ف�إن النفقات التي تنفق للح�صول على هذه املبالغ �أو الأ�صول تقبل يف اخل�سارات
امل�شرتكة.

مادة ()155
جمموعة احلقوق وااللتزامات املدينة

تدرج يف املجموعة املدينة القيمة ال�صافية الفعلية جلميع الأموال امل�شرتكة يف الرحلة
البحرية عند نهاية هذه الرحلة م�ضاف ًا �إليها قيمة الأموال التي تعترب من اخل�سارات امل�شرتكة.
ويخ�صم من �أجرة ال�سفينة و�أجرة نقل امل�سافرين نفقات البحارة و�أجورهم التي مل تكن
لت�صرف للح�صول على الأجرة ومل تكن لتعترب من اخل�سارة امل�شرتكة لو هلكت ال�سفينة وال�شحنة
كلي ًا عند وقوع احلادث الذي �أدى �إىل اخل�سارة امل�شرتكة .وكذلك تخ�صم من هذه الأموال
النفقات املتعلقة بها والالحقة للحادث الذي �أدى �إىل اخل�سارة امل�شرتكة وذلك يف احلالة التي ال
تعترب فيها هذه النفقات خ�سارة م�شرتكة.
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مادة ()156
م�ساهمة �أمتعة امل�سافرين والطاقم يف اخل�سارات امل�شرتكة

�أمتعة امل�سافرين والطاقم التي مل ي�صدر ب�ش�أنها �سند �شحن ال ت�سهم يف اخل�سارات امل�شرتكة
�إذا �أُنقذت ،وتقبل يف هذه اخل�سارات �إذا هلكت هذه الأمتعة �أو �أُتلفت بقيمتها التقديرية.

مادة ()157
فائدة الت�سوية

حت�سب فائدة مقدارها خم�سة يف املائة �سنوي ًا على جمموع املبالغ التي تدخل يف اخل�سارات
امل�شرتكة ،وت�سري هذه الفائدة حتى تاريخ الت�سوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي احلق
من مبالغ قبل �إجراء هذه الت�سوية.

مادة ()158
مبالغ ال�ضمان املقدمة من �أ�صحاب الب�ضائع

�إذا قدم �أ�صحاب الب�ضائع مبالغ نقدية ل�ضمان م�ساهمتهم يف اخل�سارات امل�شرتكة وجب
�إيداعها فور ًا يف ح�ساب م�شرتك يفتح با�سم كل من نائب عن املُ�ش ّغل ونائب عن �أ�صحاب الب�ضائع
يف �أحد امل�صارف التي يتفق عليها الطرفان ،وحتفظ هذه املبالغ وما ي�ضاف �إليها من فوائد
ل�ضمان الوفاء بحقوق ذوي ال�ش�أن يف اخل�سارات امل�شرتكة ،وال يجوز �صرف دفعات من هذه
املبالغ �أو ردها �إىل من دفعها �إال ب�إذن كتابي من خبري الت�سوية وذلك مع عدم الإخالل باحلقوق
وااللتزامات التي ترتتب على الت�سوية النهائية.
ويف حالة اخلالف تعني املحكمة املخت�صة نائب ًا عن �أ�صحاب الب�ضائع ،كما تعني امل�صرف
الذي تودع فيه هذه املبالغ.

مادة ()159
توزيع اخل�سارات امل�شرتكة

تو ّزع اخل�سارات امل�شرتكة بني جميع ذوي ال�ش�أن يف الرحلة البحرية.

مادة ()160
ت�سوية اخل�سارات امل�شرتكة

يقوم بت�سوية اخل�سارات امل�شرتكة خبري �أو �أكرث يعينه ذوو ال�ش�أن ف�إذا مل يتفقوا تعينه املحكمة
املخت�صة ،ويجوز له�ؤالء اخلرباء اال�ستعانة بغريهم يف �أداء مهمتهم.

69

70

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

مادة ()161
�أثر الرتك يف امل�ساهمة يف اخل�سارات امل�شرتكة

يجوز لكل ذي �ش�أن �أن يربئ ذمته من امل�ساهمة يف اخل�سارات امل�شرتكة وذلك برتك �أمواله
التي تدخل يف املجموعة املدينة قبل ت�سلمها.

مادة ()162
رف�ض الت�سوية

�إذا مل يقبل جميع ذوي ال�ش�أن بالت�سوية وجب عر�ضها على املحكمة املخت�صة بنا ًء على طلب
�أحدهم للف�صل فيها بحكم نهائي.

مادة ()163
الطعن على احلكم ال�صادر يف الت�سوية

�إذا رف�ضت املحكمة الت�صديق على الت�سوية وجب �أن تعني خبري ًا �أو �أكرث لإجراء ت�سوية
جديدة ،وحتكم املحكمة يف الت�سوية بحكم نهائي.
ويجوز الطعن على احلكم ال�صادر يف الت�سوية يف �إحدى احلالتني الآتيتني:
�	-1إذا وقع بطالن في الحكم �أو بطالن في الإجراءات �أ ّثر فيه.
 -2مخالفة قواعد االخت�صا�ص المتعلقة بالنظام العام.

مادة ()164
�ضمان ت�سليم الب�ضائع

للربان االمتناع عن ت�سليم الب�ضائع التي يجب �أن ت�سهم يف اخل�سارات امل�شرتكة �إال �إذا قدم
�صاحبها �ضمان ًا كافي ًا لدفع ن�صيبه من هذه اخل�سارات.
و�إذا مل يتفق الطرفان على ال�ضمان ُيعر�ض الأمر على رئي�س املحكمة املخت�صة لتقديره.
ولرئي�س املحكمة �أن ي�أمر ببيع الب�ضائع كلها �أو بع�ضها للح�صول على هذا ال�ضمان.
و ُت َت َبع يف البيع الأحكام املقررة للتنفيذ ببيع الأ�شياء املرهونة رهن ًا جتاري ًا.

مادة ()165
امتياز الديون النا�شئة عن اخل�سارات امل�شرتكة

تعد الديون النا�شئة عن اخل�سارات امل�شرتكة ديون ًا ممتازة ،ويقع هذا االمتياز فيما يتعلق
باملبالغ امل�ستحقة ملُ�ش ّغل ال�سفينة على الب�ضائع التي �أُنقذت �أو الثمن املتح�صل من بيعها.
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�أما بالن�سبة �إىل املبالغ امل�ستحقة لأ�صحاب الب�ضائع فيقع االمتياز على ال�سفينة التي �أُنقذت
و�أجرتها وتوابعها .وت�سري على هذا االمتياز �أحكام حقوق االمتياز البحرية .وتكون مل�صروفات
ت�سوية اخل�سارات امل�شرتكة الأولوية على ما عداها من الديون.

مادة ()166
حدود الت�ضامن بني امللتزمني بامل�ساهمة يف اخل�سارات امل�شرتكة

ال ت�ضامن بني امللتزمني بامل�ساهمة يف اخل�سارات امل�شرتكة ،ومع ذلك �إذا عجز �أحدهم عن
دفع كل ن�صيبه يف هذه اخل�سارات وزع ن�صيبه �أو الباقي منه على الآخرين بن�سبة ما ي�ستحق على
كل منهم يف اخل�سارات امل�شرتكة.

مادة ()167
مواعيد طلب اال�شرتاك يف ت�سوية اخل�سارات امل�شرتكة

ال يقبل طلب اال�شرتاك يف ت�سوية اخل�سارات امل�شرتكة عن الأ�ضرار التي حلقت بالب�ضائع
�إال �إذا �أخطر الربان كتاب ًة بالطلب خالل ثالثني يوم ًا من ت�سلم الب�ضائع ،و�إذا كان الطلب متعلقا
بالأ�ضرار التي حلقت بال�سفينة وجب �إخطار �أ�صحاب الب�ضائع به يف امليعاد امل�شار �إليه من يوم
انتهاء الرحلة.

مادة ()168
تقادم دعاوى امل�ساهمة يف اخل�سارات البحرية

تنق�ضي دعوى امل�ساهمة يف اخل�سارات البحرية امل�شرتكة مب�ضي �سنتني من يوم و�صول
ال�سفينة �إىل امليناء الذي كان معين ًا لو�صولها �أو �إىل امليناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
وينقطع �سريان املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة  -بالإ�ضافة �إىل الأ�سباب املقررة يف
القانون املدين  -بتعيني خبري الت�سوية ،ويف هذه احلالة تبد�أ مدة جديدة مماثلة للمدة الأوىل
من تاريخ التوقيع على ت�سوية اخل�سارات امل�شرتكة �أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبري الت�سوية.

الف�صل التا�سع ع�شر
حطام ال�سفن
مادة ()169
الإبالغ عن احلطام

يجب على مالك احلطام �أو ربان ال�سفينة �إبالغ الإدارة عند تعر�ض ال�سفينة حلادث بحري
نتج عنه حطام وذلك على النحو املبني بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وعلى الإدارة �إبالغ
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دولة العلم وكذلك اجلهات املعنية يف اململكة بوقوع احلادث التخاذ التدابري الالزمة لت�سهيل
�إزالة احلطام.

مادة ()170
�شهادة ت�أمني امل�سئولية �أو ال�ضمان املايل عن �إزالة احلطام

يجب على املالك امل�سجل ل�سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية ثالثمائة طن ف�أكرث تبحر يف مياه
اململكة� ،أن يكون مكتتب ًا بت�أمني �أو ب�ضمان مايل يوازي حدود امل�سئولية عن �إزالة احلطام ،مع
مراعاة حدود امل�سئولية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

مادة ()171
�إزالة احلطام

يكون مالك حطام ال�سفينة م�سئو ًال عن �إزالة احلطام حتت �إ�شراف ومتابعة الإدارة ،ويف
حال عدم تنفيذ ذلك ،تقوم الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لإزالة احلطام و�ضمان
�سالمة املالحة .ويحق للإدارة ا�سرتداد كافة ما دفعته يف �سبيل ذلك ،من مالك حطام ال�سفينة
�أو من ح�صيلة بيع احلطام ،على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ()172
ال�سفينة املهجورة

تعد كل �سفينة �أو جزء منها مت هجره داخل مياه اململكة حطام ًا ،ما مل يتم تقدمي �إخطار
كتابي �إىل الإدارة خالل ت�سعني يوم ًا من تاريخ �إعالن الإدارة بوجود هذه ال�سفينة يف �صحيفتني
حمليتني على الأقل باللغتني العربية والإجنليزية.

مادة ()173
تقادم الدعوى النا�شئة عن �إزالة احلطام

تنق�ضي دعوى املطالبة باحلقوق النا�شئة عن �إزالة احلطام مب�ضي ثالث �سنوات من تاريخ
ح�صول احلادثة البحرية �أو من تاريخ الإعالن امل�شار �إليه يف املادة ال�سابقة ،بح�سب الأحوال.
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الف�صل الع�شرون
التلوث البحري
مادة ()174
االلتزام بوجود ال�شهادات وال�سجالت املتعلقة مبنع التلوث

�أ -تلتزم كل �سفينة بحرينية �أو �أجنبية موجودة في مياه المملكة ب�أن تحمل على متنها:
-1ال�شهادات وال�سجالت والم�ستندات المطلوبة وفق ًا لأحكام االتفاقية الدولية لمنع التلوث
من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها ،على �أن تكون جميع ال�شهادات وال�سجالت
والم�ستندات �سارية المفعول ومطابقة للموا�صفات الفنية للمعدات والتجهيزات الخا�صة
بمنع التلوث البحري على ال�سفينة.
�-2شهادة ت�أمين �أو �أي �ضمان مالي �آخر �ساري المفعول ل�ضمان التعوي�ض عما يقع من
�أ�ضرار تترتب عليها الم�سئولية المدنية وفق ًا لأحكام االتفاقية الدولية ب�ش�أن الم�سئولية
المدنية عن �أ�ضرار التلوث الزيتي لعام  1969وبروتوكوالتها لعامي  1976و.1992
�-3شهادة ت�أمين �أو �أي �ضمان مالي �آخر �ساري المفعول ل�ضمان التعوي�ض عما يقع من
�أ�ضرار تترتب عليها الم�سئولية المدنية وفق ًا لأحكام االتفاقية الدولية ب�ش�أن الم�سئولية
المدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي لعام .2001
ب -يعاقب ربان ال�س��فينة �أو مالكها �أو م�ش�� ّغلها الذي يخالف حكم الفقرة ال�سابقة بالغرامة التي
ال تقل عن خم�سة �آالف دينار وال تجاوز خم�سين �ألف دينار ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة
ف��ي حج��ز ال�س��فينة والرج��وع عل��ى مالكها بالتعوي�ض��ات عن الأ�ض��رار التي ترتب��ت عن هذه
المخالفة ،وت�ضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()175
قيد العمليات املتعلقة مبنع التلوث يف ال�سجالت

�أ -يلت��زم ربان ال�س��فينة �أو ناقل��ة الزيت بقيد جميع العمليات المطلوب تدوينها في ال�س��جالت،
وفق ًا لأحكام االتفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
ب -يعاق��ب رب��ان ال�س��فينة �أو ناقلة الزي��ت الذي يخالف حك��م الفقرة ال�س��ابقة بالغرامة التي ال
تقل عن خم�س��ة �آالف دينار وال تجاوز خم�س��ين �ألف دينار ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة
ف��ي حج��ز ال�س��فينة والرج��وع عل��ى مالكها بالتعوي�ض��ات عن الأ�ض��رار التي ترتب��ت عن هذه
المخالفة ،وت�ضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
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مادة ()176
تزويد ال�سفينة مبعدات و�أجهزة منع التلوث

�أ -يلتزم مالك ال�سفينة وربانها بتزويدها بالمعدات والتجهيزات والأنظمة وفق ًا لما تن�ص عليه
�أحكام االتفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
ب	-يعاق��ب عل��ى مخالف��ة حكم الفقرة ال�س��ابقة بالغرام��ة التي ال تقل عن ع�ش��رة �آالف دينار وال
تج��اوز مائ��ة �ألف دين��ار ،وذلك دون الإخالل بح��ق الإدارة في حجز ال�س��فينة والرجوع على
مالكه��ا بالتعوي�ض��ات ع��ن الأ�ضرار الت��ي ترتبت عن ه��ذه المخالفة ،وت�ضاع��ف الغرامة في
حالة تكرار المخالفة.

مادة ()177
ت�صريف الزيت يف البحر

�أ	-يلت��زم رب��ان ال�س��فينة �أو ناقل��ة الزيت و�أي فرد من �أف��راد الطاقم ،عن��د ت�صريف الزيت في
البح��ر ،با�س��تخدام المع��دات والأجهزة والتو�صي�لات المعتمدة وفق ًا لما تن���ص عليه �أحكام
االتفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
ين�ص عليه��ا � ّأي قان��ون �آخ��ر ،يعاقب عل��ى مخالفة حكم
ب	-مع ع��دم الإخالل ب� ّأي عقوب��ة �أ�ش��د ّ
الفقرة ال�س��ابقة بالحب���س مدة ال تزيد على خم���س �س��نوات وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة
ع�شر �ألف دينار وال تجاوز مائة وخم�سين �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون
الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�سفينة والرجوع على مالكها بالتعوي�ضات عن الأ�ضرار التي
ترتبت عن هذه المخالفة ،وت�ضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()178
التزام ال�سفن غري املزودة مبعدات و�أجهزة منع التلوث

�أ -تلتزم كل �سفينة تقل حمولتها عن �أربعمائة طن ولم تزود بالأنظمة والمعدات وفق ًا لما تن�ص
علي��ه �أحكام االتفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�س��فن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها
باالحتفاظ بالزيوت والخالئط الزيتية على متنها وال يتم ت�صريفها �إال في مرافق اال�ستقبال
المعدة لذلك.
ب -تلت��زم كل �س��فينة تقل حمولتها عن مائة وخم�س��ين طن�� ًا ولم تزود بالأنظم��ة والمعدات وفق ًا
لم��ا تن���ص عليه �أحكام االتفاقية الدولية لمنع التلوث من ال�س��فن لع��ام  1973وبروتوكوالتها
ومرفقاتها باالحتفاظ بكمية الزيت والماء الم�س��تخدم للغ�س��ل على متنها وال يتم ت�صريفها
�إال في مرافق اال�ستقبال المعدة لذلك.
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ج -يحظ��ر على ال�س��فن في المي��اه الإقليمية للمملك��ة ت�صريف مخلفات المواد ال�س��ائلة ال�ضارة
المدرجة �ضمن الفئات (� )z, y, xأو مياه التوازن وغ�ساالت ال�صهاريج �أو الأخالط الأخرى
الت��ي تحت��وي عل��ى ه��ذه الم��واد والمن�صو�ص عليه��ا ف��ي االتفاقية الدولي��ة لمن��ع التلوث من
ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها ،كما يحظر عليها ت�صريفها في البحر با�ستثناء
الحاالت الم�ستوفية لل�شروط المن�صو�ص عليها في االتفاقية.
د -يعاق��ب كل م��ن يخال��ف �أحكام الفقرات ال�س��ابقة بالحب���س مدة ال تزيد على خم���س �س��نوات
وبالغرامة التي ال تقل عن خم�س��ة ع�ش��رة �آالف دينار وال تجاوز مائة وخم�س��ين �ألف دينار �أو
ب�إحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�س��فينة والرجوع على
مالكه��ا بالتعوي�ض��ات ع��ن الأ�ضرار الت��ي ترتبت عن ه��ذه المخالفة ،وت�ضاع��ف الغرامة في
حالة تكرار المخالفة.

مادة ()179
نقل و�إلقاء املواد امل�ؤذية

�أ	-ال يجوز نقل �أية مواد م�ؤذية على متن ال�س��فن �إال بت�صريح م�س��بق من الإدارة ووفق ًا لل�شروط
التي يحددها هذا الت�صريح.
ب -يحظ��ر عل��ى ال�س��فن �إلق��اء الم��واد الم�ؤذية في المي��اه الإقليمي��ة للمملكة ،كم��ا ُيحظر عليها
التخل�ص من هذه المواد في البحر.
ج -يعاقب كل من يخالف �أحكام الفقرتين ال�سابقتين من هذه المادة بالحب�س مدة ال تزيد على
ثالث �س��نوات وبالغرامة التي ال تقل عن خم�س��ة ع�ش��ر �ألف دينار وال تجاوز مائة وخم�س��ين
�أل��ف دين��ار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�س��فينة
والرج��وع عل��ى مالكها بالتعوي�ض��ات عن الأ�ضرار التي ترتبت عن ه��ذه المخالفة ،وت�ضاعف
الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()180
التخل�ص من القمامة

�أ -يحظ��ر على ال�س��فن والمن�صات الثابت��ة والعائمة التخل�ص من جميع �أن��واع القمامة ،بما في
ذل��ك نفاي��ات الطع��ام والنفاي��ات المنزلية والنفاي��ات الت�ش��غيلية وجميع �أنواع البال�س��تيك،
وع َدد
ومخلف��ات الب�ضائ��ع والرم��اد الناتج من ال ُم َر َم��دات (�أفران االحتراق) وزي��ت الطهي ِ
ال�صيد وذبائح الحيوانات في المياه الإقليمية للمملكة ،كما يحظر التخل�ص من هذه المواد
ف��ي البح��ر با�س��تثناء الحاالت الم�س��توفية لل�ش��روط المن�صو�ص عليها ف��ي االتفاقية الدولية
لمنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
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ب -يعاقب كل من يخالف �أحكام الفقرة ال�سابقة بالحب�س مدة ال تزيد على ثالث �سنوات وبالغرامة
الت��ي ال تق��ل عن ع�ش��رة �آالف دينار وال تجاوز مائ��ة �ألف دينار �أو ب�إح��دى هاتين العقوبتين،
وذل��ك دون الإخ�لال بحق الإدارة في حجز ال�س��فينة والرجوع على مالكه��ا بالتعوي�ضات عن
الأ�ضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة ،وت�ضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()181
ت�صريف خملفات ال�صرف ال�صحي

�أ -يحظ��ر على ال�س��فن ت�صريف قاذورات ومخلفات ال�صرف ال�صح��ي الناتجة منها في المياه
الإقليمية للمملكة ،كما يحظر التخل�ص من هذه المواد في البحر.
ب -يعاقب كل من يخالف �أحكام الفقرة ال�سابقة من هذه المادة بالحب�س مدة ال تزيد على ثالث
�س��نوات وبالغرام��ة الت��ي ال تقل عن ع�ش��رة �آالف دين��ار وال تجاوز مائة �ألف دين��ار �أو ب�إحدى
هاتي��ن العقوبتي��ن ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�س��فينة والرجوع على مالكها
بالتعوي�ضات عن الأ�ضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة ،وت�ضاعف الغرامة في حالة تكرار
المخالفة.

مادة ()182
�ضبط االنبعاث من ال�سفن

�أ -يلت��زم مال��ك ال�س��فينة وربانها ب�ضب��ط االنبعاث من ال�س��فن بما ال يجاوز الح��دود الق�صوى
الم�سموح بها في القوانين ذات العالقة.
ب -يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة ال�سابقة من هذه المادة بالحب�س مدة ال تزيد على ثالث
�س��نوات وبالغرامة التي ال تقل عن ع�ش��رة �آالف دينار وال تجاوز مائة �ألف دينار ،وذلك دون
الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�سفينة والرجوع على مالكها بالتعوي�ضات عن الأ�ضرار التي
ترتبت عن هذه المخالفة.

مادة ()183
الإبالغ عن التلوث

�أ -على كل �سفينة �أحدثت تلوث ًا بيئي ًا �أو الحظت تلوث ًا في مياه المملكة �أو المياه المتاخمة لها �أن
تبلغ الإدارة �أو الجهة المعنية بالبيئة عن ذلك التلوث فور ًا.
ب -وتمتثل ال�س��فن التي ت�س��ببت في حدوث التل��وث �إلى جميع الأوام��ر والتعليمات ال�صادرة عن
الإدارة وخفر ال�سواحل �أو الجهة المعنية بالبيئة للحد من ت�أثير هذا التلوث.
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ج -يعاقب ربان ال�سفينة حال مخالفة �أي من الفقرتين ال�سابقتين بالغرامة التي ال تقل عن �ألف
دينار وال تجاوز ثالثة �آالف دينار.

مادة ()184
�إلقاء النفايات يف البحر

�أ -يحظ��ر عل��ى ال�س��فن �إلقاء �أو ت�صريف �أو تخزين �أو ت��رك �أو ردم �أو حرق النفايات في عر�ض
البحر ،وذلك بالمخالفة للقرارات التنفيذية لهذا القانون.
ب -يعاق��ب رب��ان ال�س��فينة التي تخال��ف حكم الفقرة ال�س��ابقة من ه��ذه المادة بالحب���س مدة ال
تزيد على �سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرين �ألف دينار وال تجاوز مائة �ألف دينار �أو
ب�إحدى هاتين العقوبتين ،دون الإخالل بحق الإدارة في حجز ال�سفينة والرجوع على مالكها
بالتعوي�ضات عن الأ�ضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.

مادة ()185
التدخل يف حاالت حدوث التلوث

يجوز للإدارة بنا ًء على قرار من الوزير �أن تتَّخذ ما تراه منا�سب ًا من �إجراءات حال وقوع
حادث ل�سفينة يف املياه الإقليمية للمملكة �أو املتاخمة لها ،وذلك ملنع ال�ضرر الناجم عن التلوث
�أو التقليل منه.

الف�صل احلادي والع�شرون
�أنظمة طالء ال�سفن
مادة ()186
التحكم يف �أنظمة طالء ال�سفن ملنع التح�شف

�أ -تلت��زم كل �س��فينة بحريني��ة �أو �أجنبي��ة موج��ودة ف��ي مي��اه المملك��ة ب�أنظمة الط�لاء المانعة
للتح�شف في ال�سفن وف ًقا لأحكام االتفاقيات الدولية في هذا ال�ش�أن ،وذلك على النحو الذي
تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب -يعاقب مالك ال�سفينة التي تخالف حكم الفقرة ال�سابقة من هذه المادة بالغرامة التي ال تقل
عن خم�س��ة ع�ش��ر �ألف دينار وال تجاوز مائة وخم�س��ين �ألف دينار ،وذلك دون الإخالل بحق
الإدارة ف��ي حجز ال�س��فينة والرج��وع على مالكها بالتعوي�ضات عن الأ�ض��رار التي ترتبت عن
هذه المخالفة.
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الف�صل الثاين والع�شرون
مياه التوازن
مادة ()187
مراقبة و�إدارة مياه التوازن

�أ -تلت��زم كل �س��فينة بحريني��ة �أو �أجنبية موجودة ف��ي مياه المملكة ب�أن تحم��ل على متنها خطة
معتم��دة لإدارة مي��اه التوازن تحدد على نحو تف�صيلي �إجراءات ال�س�لامة والتدابير الواجب
اتخاذها لتنفيذ متطلبات �إدارة مياه التوازن ،وكذلك �سجل لمياه التوازن لت�سجيل كل عملية
ب�ش�أن �إدارة مياه التوازن ،وذلك على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون.
ب -يعاقب مالك ال�سفينة التي تخالف حكم الفقرة ال�سابقة من هذه المادة بالغرامة التي ال تقل
عن خم�س��ة ع�ش��ر �ألف دينار وال تجاوز مائة وخم�س��ين �ألف دينار ،وذلك دون الإخالل بحق
الإدارة ف��ي حجز ال�س��فينة والرج��وع على مالكها بالتعوي�ضات عن الأ�ض��رار التي ترتبت عن
هذه المخالفة.

الف�صل الثالث والع�شرون
رقابة دولـة العلم ودولة امليناء
مادة ()188
تفتي�ش ال�سفن يف اململكة

للإدارة حق الرقابة والتفتي�ش على ال�سفن التي توجد يف املياه الإقليمية للمملكة �أو املتاخمة
لها �سواء كانت هذه ال�سفن بحرينية �أو �أجنبية ،وذلك للت�أكد من امتثالها لأحكام القانون
واالتفاقيات الدولية ،وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أحكام و�ضوابط و�إجراءات هذا
التفتي�ش.

الف�صل الرابع والع�شرون
�إعادة تدوير ال�سفن
مادة ()189
تفكيك ال�سفن وتقطيعها

�أ -يحظ��ر القي��ام بتفكيك ال�س��فن �أو تقطيعها �أو �إع��ادة تدويرها في المملك��ة �إال بعد الح�صول
عل��ى ترخي���ص بذلك من الإدارة ،وتح��دد الالئحة التنفيذية لهذا القان��ون �أحكام و�ضوابط
و�ش��روط الترخي�ص ،وللإدارة الحق في �إزالة المخالفة � -أو �آثارها �إن وجدت  -وذلك على
نفقة المخالف.
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ب -يعاقب كل من خالف �أحكام الفقرة ال�س��ابقة بالحب���س مدة ال تزيد على �س��نة وبالغرامة التي
ال تقل عن خم�سة ع�شرة �آالف دينار وال تجاوز مائة �ألف دينار� ،أو ب�إحدى هاتين العقوبتين،
ويحكم بم�صادرة الأدوات والمعدات الم�ستخدمة الرتكاب الجريمة.

الف�صل اخلام�س والع�شرون
حدود امل�سئولية
مادة ()190
نطاق تطبيق �أحكام حدود امل�سئولية

ت�سري �أحكام هذا الف�صل على كل �سفينة بحرينية �أو �أجنبية موجودة يف مياه اململكة
با�ستثناء ال�سفن ذات الو�سائد الهوائية ،واملن�صات العائمة التي يتم �إن�شا�ؤها لأغرا�ض ا�ستك�شاف
�أو ا�ستغالل املوارد الطبيعية بقاع البحر� ،أو باطن الأر�ض.
وت�سري �أحكام حتديد امل�سئولية على مالك ال�سفينة وامل�ست�أجر وامل�شغل والربان والبحارة
واملنقذ ،وغريهم من التابعني الآخرين للمالك �أو للم�ست�أجر وذلك فيما يتعلق بت�أدية وظائفهم
وبذات ال�شروط التي ت�سري على املالك ،على �أال جتاوز م�سئولية املالك وم�سئولية الأ�شخا�ص
املذكورين عن احلادث الواحد احلدود املبينة يف املادة ( )194من هذا القانون.
و�إذا �أقيمت الدعوى على الربان �أو البحارة ،جاز لهم حتديد م�سئوليتهم ولو كان احلادث
الذي ن�ش�أ عنه ال�ضرر يرجع �إىل خط�أ �شخ�صي �صادر منهم ،ومع ذلك �إذا كان الربان �أو البحار
يف الوقت ذاته مالك ًا منفرد ًا �أو على ال�شيوع �أو م�شغ ًال �أو م�ست�أجر ًا فال ي�سري هذا احلكم �إال �إذا
كان اخلط�أ قد وقع منه بو�صفه ربان ًا �أو بحار ًا.
ويف جميع الأحوال ال يجوز للمالك �أو الربان �أو غريهما من املذكورين يف الفقرة الثانية من
التم�سك بتحديد م�سئوليتهم �إذا كان ال�ضرر راجع ًا �إىل �صدور غ�ش �أو خط�أ ج�سيم
هذه املادة ّ
من امل�سئول.

مادة ()191
م�سئولية مالك ال�سفينة

ي�س�أل مالك ال�سفينة �أو م�ش ّغلها مدني ًا عن �أفعال الربان والبحارة واملر�شد و�أي �شخ�ص �آخر
يف خدمة ال�سفينة متى وقعت منهم �أثناء ت�أدية وظائفهم �أو ب�سببها ،كما ي�س�أل عن التزامات
الربان النا�شئة عن العقود التي يربمها يف حدود �سلطاته القانونية.
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مادة ()192
احلاالت التي يجوز فيها حتديد امل�سئولية

يجوز حتديد امل�سئولية ملالك ال�سفينة ومن يف حكمه الوارد ذكرهم يف املادة ( )190بالقدر
املبي يف املادة ( )194من هذا القانون �إذا كان ال َّدين نا�شئ ًا عن �أحد الأ�سباب الآتية:
َّ
�أ -المطالبات المتعلقة بالوفيات �أو الإ�صابات الج�سدية �أو فقد �أو تلف الممتلكات (بما في ذلك
التل��ف الالح��ق بالمن�ش���آت المينائية والأحوا�ض والمم��رات المائية وم�س��اعدات المالحة)،
مما يقع على متن ال�س��فينة �أو يت�صل مبا�ش��رة بت�ش��غيلها �أو بعمليات الإنقاذ �أو الفقد الالحق
الناجم عن ذلك.
ب -المطالب��ات المتعلق��ة بالفق��د الناجم عن ت�أخي��ر في النقل البحري للب�ضائ��ع� ،أو الركاب� ،أو
�أمتعتهم.
ج -المطالب��ات المتعلق��ة بفقد �آخر ناجم عن انتهاك لحقوق غير الحقوق التعاقدية ،والمرتبط
مبا�شرة بت�شغيل ال�سفينة �أو بعمليات �إنقاذها.
د -المطالبات المتعلقة بانت�ش��ال �س��فينة� ،أو �إزالتها� ،أو تدميرها� ،أو ا�س��تئ�صال خطرها �إذا ما
كانت غارقة� ،أو محطمة� ،أو عالقة� ،أو مهجورة ،بما في ذلك �أي �ش��يء على متنها بالفعل �أو
كان على متنها.
هـ -المطالبات المتع ّلقة ب�إزاحة� ،أو تدمير� ،أو ا�ستئ�صال الخطر الذي ت�شكله �شحنة ال�سفينة.
و -المطالب��ات ال�صادرة عن �ش��خ�ص غير ال�ش��خ�ص الم�س��ئول فيم��ا يتعلق بالتدابي��ر المتخذة
لتف��ادي �أو تقلي��ل فق��د يجوز لل�ش��خ�ص الم�س��ئول الحد من م�س��ئوليته ب�ش���أنه بموجب �أحكام
اتفاقية حدود الم�سئولية عن المطالبات البحرية لعام  ،1976وبروتوكول عام  1996المعدِّ ل
لها ،و�أي فقد �آخر ناجم عن هذه التدابير.

مادة ()193
احلاالت التي ال يجوز فيها حتديد امل�سئولية

ال يجوز ملالك ال�سفينة ومن يف حكمه الوارد ذكرهم يف املادة ( )190حتديد امل�سئولية �إذا
كان ال َّدين نا�شئ ًا عن �أحد الأ�سباب الآتية:
�أ -المطالبات المتعلقة بالإنقاذ �أو الم�ساهمة في الخ�سارات البحرية الم�شتركة.
ب -المطالب��ات المتعلق��ة ب�أ�ض��رار التل��وث الزيت��ي بالمعن��ى الوارد ف��ي االتفاقية الدولية ب�ش���أن
الم�سئولية عن �أ�ضرار التلوث الزيتي لعام  1969وبروتوكوليها لعامي  1976و 1992المن�ضمة
�إليهما المملكة بموجب المر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة .1995
ج -المطالب��ات الخا�ضع��ة لأي اتفاقي��ة دولية من�ضمة �إليه��ا المملكة �أو �أي ت�ش��ريع وطني يحظر
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تحديد الم�سئولية ب�ش�أن الأ�ضرار الذرية.
د -المطالبات المقامة �ضد مالك �سفينة ذرية ب�ش�أن �أ�ضرار ذرية.
هـ -مطالبات �أُ َج َراء مالك ال�سفينة �أو منقذها الذين تتع َّلق مهامهم بال�سفينة �أو عمليات الإنقاذ،
بم��ا ف��ي ذل��ك مطالبات ورثته��م �أو من يعيلونه��م �أو �أ�ش��خا�ص �آخرين يحق له��م تقديم هذه
المطالبات� ،إذا كان القانون الذي يحكم عقد الخدمة بين مالك ال�س��فينة �أو المنقذ وه�ؤالء
الأُ َج َراء ال يمنح المالك �أو المنقذ حق الحد من م�س��ئوليته �إزاء تلك المطالبات� ،أو �إذا كان
هذا القانون ي�س��مح له فح�س��ب بالحد من م�س��ئوليته �إلى مقدار يزيد ع َّما هو من�صو�ص عليه
في المادة (.)194

مادة ()194
حدود امل�سئولية

�أ -يكون تحديد م�سئولية مالك ال�سفينة وف ًقا لما ي�أتي:
-1بالن�سبة للدعاوى النا�شئة عن الوفاة والأ�ضرار البدنية ،تحدد الم�سئولية على النحو
الآتـي:
(�أ)  ٣,٠٢مليون وحدة ح�سابية �إذا كانت ال�سفينة ال تتجاوز حمولتها الإجمالية �ألفي طن.
(ب) بالن�سبة لل�سفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن �ألفي طن ،ي�ضاف المقدار التالي
�إلى ما هو مذكور في البند (�أ):
  1,208وحدة ح�سابية لكل طن من �ألفين وواحد �إلى ثالثين �ألف طن.  609وحدة ح�سابية لكل طن من ثالثين �ألف وواحد �إلى �سبعين �ألف طن.  604وحدة ح�سابية لكل طن يزيد على �سبعين �ألف طن.-2بالن�سبة للدعاوى النا�شئة عن الأ�ضرار الأخرى غير الأ�ضرار البدنية ،تحدد الم�سئولية
على النحو الآتي:
(�أ)  ١,٥١مليون وحدة ح�سابية بالن�سبة لل�سفينة التي ال تتجاوز حمولتها الإجمالية �ألفي
طن.
(ب) بالن�سبة لل�سفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن �ألفي طن ،ي�ضاف المقدار التالي
�إلى ما هو مذكور في البند (�أ):
  604وحدة ح�سابية لكل طن من �ألفين وواحد �إلى ثالثين �ألف طن.  453وحدة ح�سابية لكل طن من ثالثين �ألف وواحد �إلى �سبعين �ألف طن.  302وحدة ح�سابية لكل طن يزيد على �سبعين �ألف طن.-3بالن�سبة للدعاوى النا�شئة عن الوفاة �أو الإ�صابات الج�سدية التي تلحق بركاب ال�سفينة،
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ف�إن حد م�سئولية مالك تلك ال�سفينة هو  175000وحدة ح�سابية م�ضروب ًا بعدد الركاب
المرخ�ص حملهم على متن ال�سفينة.
ب -يق��ع باط ً
�لا كل اتف��اق يتم قبل وق��وع الحادث الذي ن�ش���أ عنه الدين ويك��ون مو�ضوعه تحديد
م�سئولية مالك ال�سفينة ب�أقل مما هو من�صو�ص عليه في الفقرات ال�سابقة.
ج -تح�سب الحمولة الكلية لل�سفينة وفق ًا للقوانين والقرارات الخا�صة بذلك.

مادة ()195
الوفاء بديون املالك قبل الدائنني يف احلادث

�إذا ن�ش�أ ملالك ال�سفينة عن �أحد احلوادث دين قبل �أحد الدائنني يف هذا احلادث ،فال ي�سري
حتديد امل�سئولية �إال بالن�سبة �إىل املبلغ الباقي بعد �إجراء املقا�صة بني الدينني.
و�إذا �أوفى مالك ال�سفينة قبل توزيع املبالغ املخ�ص�صة للتعوي�ضات ب�أحد الديون التي يجرى
التوزيع بينها جاز له احللول حمل الدائن يف التوزيع بقدر املبلغ الذي �أوفاه.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك ال�سفينة �أن حتتفظ ملدة تعينها بجزء من املبالغ
املخ�ص�صة للتعوي�ضات للوفاء بدين يثبت مالك ال�سفينة �أنه قد يلتزم بالوفاء به.

مادة ()196
توزيع التعوي�ض

�إذا مل يكف مبلغ التعوي�ض املخ�ص�ص للأ�ضرار البدنية للوفاء بها كاملة ،ا�شرتك الباقي من
هذه الأ�ضرار مع ديون الأ�ضرار الأخرى غري البدنية يف املبالغ املخ�ص�صة للتعوي�ض عنها .ومع
ذلك تكون للأ�ضرار املذكورة يف البند ( )1من املادة ( )193الأولوية على غريها من الأ�ضرار
املذكورة يف هذه املادة.
ويجرى التوزيع يف كل جمموعة من املجموعات الواردة يف املواد ال�سابقة بن�سبة كل دين غري
متنازع فيه.

مادة ()197
امل�سئولية عن اخلط�أ امل�شرتك

عند ا�شرتاك خط�أ �سفينة �أو �أكرث يف حدوث وفاة �أو �أ�ضرا ٍر بدنية تكون م�سئولية مالك هذه
ال�سفن ت�ضامنية.
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مادة ()198
تعوي�ض الأ�ضرار النا�شئة عن حادث واحد

تعد املبالغ املخ�ص�صة للتعوي�ضات عن الأ�ضرار البدنية والأ�ضرار املادية النا�شئة عن حادث
واحد وحدة م�ستقلة تخ�ص�ص لأداء التعوي�ضات امل�ستحقة عن هذا احلادث بغ�ض النظر عن
الديون النا�شئة �أو التي قد تن�ش�أ عن حادث �آخر.
وال يجوز للدائن اتخاذ �أي �إجراء على �أموال مالك ال�سفينة �إذا و�ضع حتت ت�صرف الدائن
بالفعل املبالغ املخ�ص�صة للتعوي�ض �أو �إذا قدم �ضمان ًا تقبله املحكمة.

مادة ()199
تقادم دعوى امل�سئولية

�أ -تنق�ضي دعوى الم�س��ئولية على مالك ال�س��فينة بم�ضي �س��نتين من تاريخ وقوع الفعل المن�شئ
للم�سئولية.
ب -ينقطع �سريان المدة المن�صو�ص عليها في الفقرة ال�سابقة بالإخطار بكتاب م�سجل م�صحوب
بعل��م الو�صول �أو بت�س��ليم الم�س��تندات المتعلقة بالمطالب��ة �أو بندب خبي��ر لتقدير الأ�ضرار،
وذلك بالإ�ضافة �إلى الأ�سباب الأخرى المقررة في القانون المدني.

الباب الثالث
املوانئ البحرية
مادة ()200
االمتثال للمدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية

�أ -تلتزم جميع المرافق المينائية في المملكة التي ت�س��تقبل �س��فن ًا تقوم برحالت دولية بتطبيق
متطلبات المدونة الدولية لأمن ال�سفن والمرافق المينائية.
ب -تتولى ال�سلطة المخت�صة مهمة الإ�شراف والت�أكد من تطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمن
ال�س��فن والمراف��ق المينائي��ة ،ويحق للإدارة فر���ض قيود وتنظيم الدخول �إل��ى الأماكن التي
ت�شكل جز ًءا من مرافق الميناء.
ج -عل��ى جمي��ع ال�س��فن البحرينية التي تبل��غ حمولتها الإجمالية خم�س��مائة طن ف�أكثر وال�س��فن
التي تقوم برحالت دولية ،وال�سفن الأجنبية التي ترغب في الر�سو في هذه المرافق االمتثال
لمتطلبات المدونة الدولية لأمن ال�سفن والمرافق المينائية.
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مادة ()201
االمتثال لل�سالمة وحماية البيئة

�أ -تقوم الإدارة ب�إجراء م�س��ح ودرا�س��ات دورية ل�ضمان امتثال كافة ال�سفن في المملكة ب�صورة
تامة لمتطلبات ال�سالمة الدولية.
ب -يج��ري الم�س��ح والتفتي���ش من قبل موظف��ي الإدارة على ال�س��فن من خالل رقاب��ة دولة العلم
ورقابة دولة الميناء على �أن يكون التفتي�ش في حدود اخت�صا�ص الإدارة.
ج -يجوز منع ال�س��فن من مغادرة المملكة �أو من ا�س��تمرار العمل في المملكة �إذا ما ر�أت الإدارة
�أن ال�س��ماح لل�س��فينة بموا�صلة الإبحار �أو ال�سماح با�ستمرار ت�شغيل ال�سفينة قد ي�شكل خطر ًا
على ال�سالمة وحماية البيئة.

مادة ()202
مرافق ا�ستقبال خملفات ال�سفن

تلتزم املوانئ والأر�صفة البحرية اخلا�صة بتوفري مرافق ا�ستقبال جم َّهزة �أو �إعداد الرتتيبات
الالزمة ال�ستقبال جميع املخلفات والنفايات الناجتة عن ت�شغيل ال�سفينة وعمليات �شحن وتفريغ
الب�ضائع مثل الزيوت واخلالئط الزيتية وال�سوائل ال�ضارة ،وذلك وفق ًا ملا تن�ص عليه �أحكام
االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.

مادة ()203
وكيل ال�سفينة

يتعني على كل �سفينة �أجنبية تق�صد موانئ اململكة �أن تقوم ب�إجناز معامالتها عرب وكيل
حملي مرخ�ص له بذلك وفق ًا للإجراءات املقررة من قبل الإدارة ،وال ي�سمح لهذه ال�سفن التي ال
يكون لديها وكيل حملي بالدخول �إال يف حالة الطوارئ.
ويجوز ملالكي ال�سفن البحرينية التي يكون مقر ال�شركة التابعة لها تلك ال�سفن يف اململكة
�أن يقوموا ب�إجناز املعامالت اخلا�صة ب�سفنهم �شريطة احل�صول على الت�صاريح الالزمة من
الإدارة.

مادة ()204
تقدمي املعلومات

�أ -يجب على كل مخت�ص على علم ببيانات �أو تقع تحت �سيطرته �أو عهدته وثائق تطلبها الإدارة
�أن يبادر �إلى تقديمها خالل المدة التي تحددها.
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ب -يعاق��ب كل م��ن امتن��ع ع��ن تقديم الوثائ��ق والبيان��ات التي طلبته��ا منه الإدارة خ�لال المدة
المح��ددة ل��ه �أو تعم��د تقدي��م بيانات كاذبة مع علمه به��ا بالغرامة التي ال تق��ل عن ثالثمائة
دينار وال تجاوز �ألف دينار ،دون الإخالل بحق الإدارة في وقف �أو �سحب الترخي�ص ال�صادر
له� ،إن وجد.
ج -يعاقب المالك �أو وكيله �أو ربان ال�س��فينة القادمة �أو المغادرة للميناء �أو الموجودة فيه �أو في
م�س��ارات الدخ��ول �إليه �إذا ق��دم بيان ًا خاطئ ًا �أو �أعطى بيانات كاذبة فيما يتعلق بال�س��فينة �أو
حمولته��ا �إل��ى الإدارة �أو �أي وكالة �أو �إدارة ذات �صلة ،بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال
تج��اوز ثالث��ة �آالف دين��ار ،بالإ�ضاف��ة �إلى دفع تعوي�ض ع��ن �أي فقدان �أو �ض��رر نتج عن هذه
البيانات غير ال�صحيحة.

مادة ()205
حق التفتي�ش

�أ -للإدارة في �إطار الم�صلحة العامة تفتي�ش الأماكن والم�شاريع المينائية المرخ�صة.
ب -يعاقب من يمنع القيام بهذا التفتي���ش �أو يعرقله بالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار وال
تجاوز �ألف دينار ،دون الإخالل بحق الإدارة في وقف �أو �سحب الترخي�ص ال�صادر له.

مادة ()206
�إدارة وت�شغيل املوانئ

�أ -يحظ��ر عل��ى المرخ���ص ل��ه بتوفير خدم��ات ومن�ش���آت الموان��ئ مخالف��ة �ش��روط و�إجراءات
الترخي�ص ،ويجوز للإدارة حال المخالفة وقف �أو �سحب الترخي�ص.
ب -يعاق��ب �أي �ش��خ�ص يق��وم بت�أ�سي���س �أو تركي��ب �أو �صيان��ة �أو توري��د �أو ت�ش��غيل �أي��ة خدمات �أو
ت�سهيالت بحرية بالميناء بدون ترخي�ص بالحب�س مدة ال تزيد على ثالث �سنوات وبالغرامة
التي ال تقل عن �ألف دينار وال تجاوز ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ()207
املرور الربيء لل�سفن

�أ -تلت��زم ال�س��فن الأجنبي��ة التي تمار���س حق المرور البريء ف��ي مياه المملكة ف��ي طريقها �إلى
موانئ �أخرى �أن تقدم �أوراق هويتها والمعلومات المطلوبة من قبل برج المراقبة �أو الجهات
المخت�صة ،بالإ�ضافة �إلى كافة التعليمات المالحية ال�صادرة من الإدارة �أثناء ممار�س��ة حق
المرور البريء.
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ب -على الغوا�صات والمركبات الغاط�سة الأخرى �أن تبحر طافية ورافعة لعلمها عند مرورها في
البحر الإقليمي لمملكة البحرين.
ج	-ال ي�س��مح لل�س��فن التجاري��ة الت��ي تحم��ل النفايات النووي��ة بزي��ارة �أي من موان��ئ المملكة �أو
بالمرور في مياهها الإقليمية.
د	-ال يج��وز لل�س��فن التجاري��ة التي تعمل بالق��وة النووية �أو تحمل مواد نووي��ة �أو خطرة �أو م�ؤذية
المرور في المياه الإقليمية للمملكة �إال بت�صريح م�سبق من الإدارة ،ووفق ًا لل�ضوابط وال�شروط
التي يحددها الت�صريح بما ي�ضمن �أمن و�سالمة المالحة بالمملكة.
هـ -يجوز اعترا�ض ال�سفن التي تمتنع عن تقديم الت�صريح المن�صو�ص عليه في الفقرة ال�سابقة
من هذه المادة وتوقيفها �إلى حين ا�ستكمال الإجراءات القانونية الالزمة.
و -يعاق��ب ر ّب��ان �أو مال��ك ال�س��فينة الت��ي تخالف �أحكام ه��ذه الم��ادة بالغرامة الت��ي ال تقل عن
خم�س��ين �أل��ف دين��ار وال تجاوز مائة �ألف دين��ار ،وذلك دون الإخالل بح��ق الإدارة في حجز
ال�سفينة والرجوع على مالكها بالتعوي�ضات عن الأ�ضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.

مادة ()208
ت�صريح دخول �أو مغادرة ال�سفينة للمملكة

�أ -يحظ��ر عل��ى �أية �س��فينة دخول �أو مغ��ادرة موانئ المملك��ة بدون ت�صريح �ص��ادر عن الإدارة،
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شروط و�إجراءات �إ�صدار هذا الت�صريح.
ب -ل�ل�إدارة ف��ي حالة ح��دوث �أ�ض��رار بالممتل��كات �أو البيئ��ة ،المطالب��ة بال�ضم��ان �أو التعوي�ض
�أو الت�أمي��ن الكاف��ي ال�صادر م��ن قبل نادي الحماي��ة والتعوي�ض الدولي قب��ل �إ�صدار ت�صريح
مغادرة �أو دخول الميناء.
ج -يلغى قرار مغادرة الميناء �إذا �أمرت المحكمة �أو قررت الإدارة �إيقاف ال�سفينة لأ�سباب تتعلق
بال�سالمة �أو الأمن �أو البيئة البحرية.
د -يعاق��ب كل م��ن يخال��ف �أح��كام هذه الم��ادة بالغرامة الت��ي ال تقل عن ع�ش��رة �آالف دينار وال
تجاوز مائة �ألف دينار ،مع عدم الإخالل بحق الإدارة في �إيقاف ال�سفينة.

مادة ()209
مدة �سريان ت�صريح مغادرة امليناء

يجب على ربان ال�سفينة مغادرة امليناء خالل ثمان و�أربعني �ساعة من �إ�صدار ت�صريح مغادرة
امليناء و�إال �أ�صبح الت�صريح ملغي ًا ،وعلى الربان ا�ست�صدار ت�صريح مغادرة جديد بعد بيان �سبب
عدم الإبحار بناء على الت�صريح ال�سابق.
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مادة ()210
اندالع حريق على منت �سفينة

�أ -ف��ي حال��ة ان��دالع حريق عل��ى متن �س��فينة �أثناء وجوده��ا في المملك��ة ،يلتزم ربان ال�س��فينة
ب�إبالغ الإدارة على الفور من خالل برج المراقبة والجهات المعنية الأخرى.
ب -على الإدارة والجهات المعنية الأخرى ورئي���س خدمات الإطفاء داخل منطقة الميناء تقديم
الم�س��اعدة والتوجيه��ات الالزم��ة ،وللإدارة حق التوجيه بنقل ال�س��فينة �أو �أية �س��فينة �أخرى
مجاورة لها �إلى مكان �آخر �أكثر �أمن ًا.
ج -يلتزم ربان ال�س��فينة بالتوجيهات الم�ش��ار �إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ،وفي حالة
عدم التزامه بذلك ،يحق للإدارة اتخاذ الإجراءات الالزمة.
د -يلت��زم مال��ك ال�س��فينة �أو وكيل��ه �أو رب��ان ال�س��فينة بدف��ع �أية م�صروف��ات تترتب عل��ى عملية
مكافحة الحريق.

مادة ()211
ال�سفن امل�سببة للتلوث

�أ -تلتزم كل من الجهات الم�ش��غلة للموانئ �أن تكون لديها خطة طوارئ لمكافحة حاالت التلوث
معتمدة من الجهة المعنية بالبيئة ،يتم تنفيذها ح�س��ب المقت�ضيات الخا�صة بطبيعة ونطاق
التلوث بالتعاون مع الجهة المعنية بالبيئة بالإ�ضافة �إلى المرخ�صين الآخرين لل�سيطرة على
�آثار الحادث واحتوائها.
ب -تجري الإدارة تحقيقا لمعرفة الأ�س��باب والمالب�س��ات التي �أدت �إلى وقوع ذلك الحادث ،بما
في ذلك ت�صرف ربان ال�سفينة وطاقمها.
ج -يت��م �إيق��اف ال�س��فينة م��ن قب��ل الإدارة �إلى �أن يتم ا�س��تالم �ضم��ان مالي من ن��ادي الحماية
والتعوي���ض الدول��ي لدف��ع كاف��ة تعوي�ض��ات الأ�ض��رار الناتجة بما ف��ي ذلك تكالي��ف مكافحة
التلوث وال�سيطرة عليه واحتوائه.
د -تق��وم الجه��ة المعنية بالبيئة بتقدي��ر الأ�ضرار البيئية والتعوي�ض��ات المترتبة عليها ويت�ضمن
ذلك تكاليف ال�سيطرة على التلوث واحتوائه.

مادة ()212
ال�صعود �إىل منت ال�سفينة

�أ -لموظفي الإدارة والموظفين والأ�ش��خا�ص ذوي الخبرة الفنية الذين ي�صدر ب�ش�أنهم ت�صريح
م��ن الإدارة ال�صع��ود �إل��ى متن ال�س��فينة الرا�س��ية ف��ي المملكة لممار�س��ة المه��ام الممنوحة
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له��م بمقت�ض��ى �أحكام هذا القان��ون ،وذلك على النحو الذي تح��دده الالئحة التنفيذية لهذا
القانون.
ب -لرب��ان ال�س��فينة من��ع �أي �ش��خ�ص من ال�صع��ود على متن ال�س��فينة �إذا لم يب��رز هوية تحديد
�صفته الر�سمية.
ج -يعاق��ب رب��ان ال�س��فينة بالغرام��ة التي ال تقل عن �ألف دين��ار وال تجاوز ثالث��ة �آالف دينار �إذا
رف�ض ال�سماح بدون عذر قانوني لأي من المذكورين في الفقرة (�أ) من هذه المادة بال�صعود
على متن ال�سفينة ،ويتم حجز ال�سفينة حتى يتم ت�أمين دخول الم�سئولين المخت�صين.

مادة ()213
�إزالة عوائق املالحة والتعوي�ض عنها

للإدارة بعد موافقة الوزير احلق يف �إزالة �أي عوائق تواجه املالحة �أو الأن�شطة يف امليناء،
دون الإخالل بحق امل�ضرور يف التعوي�ض �إن كان له مقت�ض.

مادة ()214
�سالمة احلاويات

�أ	-ال يج��وز ا�س��تخدام حاوي��ات لنقل الب�ضائع على �أي �س��فينة ف��ي موانئ المملك��ة �إال �إذا كانت
حا�صل��ة عل��ى �ش��هادة اعتم��اد �س�لامة حاوي��ات وفق�� ًا للموا�صف��ات الدولي��ة المعتم��دة وفق�� ًا
لالتفاقية الدولية ل�سالمة الحاويات لعام  1972وتعديالتها.
ب	-ال ت�سري �أحكام الفقرة ال�سابقة على الحاويات الفارغة التي يجري نقلها لعمليات �إ�صالحها
�أو التخل�ص منها.
ج -مع عدم الإخالل بالم�سئولية الجنائية ،تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن خم�سمائة دينار وال
تجاوز �ألف دينار على كل من يخالف �أحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة.

مادة ()215
امل�سح البحري

�أ -فيما عدا الجهة المخت�صة بالم�سح البحري ،ال يجوز لأي �شخ�ص �أو جهة �إجراء �أو الم�ساعدة
ف��ي �إج��راء م�س��ح بحري �أو مائي �أو �أي درا�س��ة �أخرى لمياه وقاع البح��ر �ضمن حدود الميناء
�أو القن��وات الم�ؤدي��ة �إلي��ه �إال بموافقة الإدارة وذلك بالتن�س��يق مع الجهة المخت�صة بالم�س��ح
البحري وقوة دفاع البحرين.
ب -ل�ل�إدارة تعيي��ن الح��دود الت��ي يجرى الحف��ر فيها �أو الم�س��تويات التي ي�صل �إليه��ا الحفر في
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الميناء والقنوات الم�ؤدية �إليه ،بالتن�سيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ج -يعاق��ب م��ن يخالف �أحكام الفقرتين ال�س��ابقتين من هذه المادة بالحب���س م��دة ال تزيد على
�س��تة �أ�ش��هر وبالغرام��ة الت��ي ال تق��ل عن �ألف دين��ار وال تجاوز خم�س��ة �آالف دين��ار �أو ب�إحدى
هاتين العقوبتين.

مادة ()216
قيود خا�صة

�أ -يحظر القيام ب�أي من العمليات التالية دون ت�صريح من الإدارة:
-1ت�شييد �أو تغيير �أو تح�سين �أي عمل في �أي جزء من مجرى المياه �أو �شاطئ البحر �ضمن
حدود الميناء �أو القنوات الم�ؤدية �إليه.
-2تر�سيب �أو �إزالة �أية مادة �أو �شيء في �أي جزء من مجرى المياه �أو �شاطئ البحر �ضمن
حدود الميناء.
وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أحكام و�ضوابط و�شروط منح هذا الت�صريح.
ب -يعاقب من يخالف �أحكام الفقرة ال�س��ابقة بالحب���س مدة ال تزيد على �س��تة �أ�ش��هر وبالغرامة
التي ال تقل عن �ألف دينار وال تجاوز خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.
ج -مع عدم الإخالل بالعقوبة المقررة بالفقرة (ب) من هذه المادة ،يتعين على المخالف �إزالة
�أ�سباب المخالفة خالل المدة التي تحددها الإدارة و�إال قامت ب�إزالة المخالفة على نفقته.

الباب الرابع
النقل والتجارة البحرية
الف�صل الأول
عقد النقل البحري
مادة ()217
نطاق �سريان �أحكام هذا الف�صل

ت�سري �أحكام هذا الف�صل دون غريها على عقد النقل البحري �سواء �أكان الناقل مالك ًا
لل�سفينة �أم م�شغ ًال �أم م�ست�أجر ًا لها.

�أو ًال :نقل الب�ضائع
مادة ()218
تعريف العقد و�إثباته

�أ -عق��د النق��ل البحري للب�ضائع ،عقد يلت��زم بموجبه الناقل بنقل الب�ضائع بحر ًا من ميناء �إلى
�آخر مقابل �أجر.
ب	-ال يثبت عقد النقل البحري �إال بالكتابة.
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مادة ()219
�سند ال�شحن

�سند ال�شحن وثيقة تثبت انعقاد عقد النقل وتلقي الناقل للب�ضائع �أو �شحنه لها ،ويتعهد
الناقل مبوجبها بت�سليم الب�ضائع مقابل ا�سرتداد الوثيقة ،وين�ش�أ هذا التعهد عن وجود ن�ص
يق�ضي بت�سليم الب�ضائع لأي �شخ�ص م�سمى �أو حتت الإذن �أو حلامله.

مادة ()220
�إ�صدار �سند ال�شحن

�أ -ي�صدر الناقل بناء على طلب ال�شاحن عند ت�سلم الب�ضائع �أو تحميلها على متن ال�سفينة �سند
�شحن.
ب -وللناقل �أن ي�س��لم ال�ش��احن �إي�صا ًال بت�سلم الب�ضائع قبل �شحنها ،وي�ستبدل �سند ال�شحن بهذا
الإي�صال بناء على طلب ال�شاحن بعد و�ضع الب�ضائع في ال�سفينة.
ج -ولل�ش��احن �أن يطلب من الناقل �أو ممن ينوب عنه و�ضع بيان على �س��ند ال�ش��حن يفيد ح�صول
ال�شحن فع ًال على �سفينة �أو �سفن معينة مع بيان تاريخ ال�شحن.
د -ويج��ب �أن يكون �س��ند ال�ش��حن م�ؤرخ�� ًا وموقع ًا من الناق��ل �أو من ينوب عنه ،وتعامل �س��ندات
ال�شحن الموقعة من قبل ربان ال�سفينة التي تنقل الب�ضائع على �أنها موقعة نيابة عن الناقل.

مادة ()221
بيانات �سند ال�شحن

يجب �أن يت�ضمن �سند ال�شحن البيانات الآتية:
 -1ا�سم كل من الناقل وال�شاحن والمر�سل �إليه �إن وجد وعنوان كل منهم.
� -2صف��ات الب�ضاع��ة كم��ا دونه��ا ال�ش��احن ،وعل��ى الأخ���ص طبيعته��ا وع��دد الط��رود ووزنها �أو
حجمه��ا �أو العالم��ات المميزة المو�ضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية
المو�ضوعة فيها.
 -3ا�سم ال�سفينة وحمولتها وجن�سيتها وا�سم الربان.
 -4ميناء ال�شحن وميناء التفريغ.
�	-5أجرة النقل �إذا كانت م�ستحقة بكاملها عند الو�صول �أو الباقي منها.
 -6مكان �إ�صدار ال�سند وتاريخ �إ�صداره وعدد الن�سخ التي حررت منه.
 -7ح�صول النقل على �سطح ال�سفينة �إذا كان يجري بهذه الكيفية.
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 -8تاري��خ �أو بي��ان الم��دة المحددة لت�س��ليم الب�ضائع في مين��اء التفريغ �إذا ما ت��م االتفاق عليها
�صراحة بين الطرفين.
 -9مكان ا�ستالم وت�سلم الب�ضائع للناقل في حالة �سند ال�شحن متعدد الو�سائط.
 -10حدود الم�سئولية الإ�ضافية المتفق عليها.

مادة ()222
عدد ن�سخ �سند ال�شحن

�أ -يحرر �س��ند ال�ش��حن من ن�سختين �أ�صليتين ت�س��لم �إحداهما �إلى ال�شاحن وتبقى الأخرى لدى
الناقل ويذكر فيها �أنها غير قابلة للتداول.
ب -يوق��ع ال�ش��احن �أو م��ن ينوب عنه الن�س��خة الأ�صلية المحفوظ��ة لدى الناقل ،ويوق��ع الناقل �أو
من ينوب عنه الن�س��خة الم�س��لمة لل�ش��احن ،ويكون التوقيع بالكتابة �أو ب�أي و�سيلة �أخرى تقوم
مقامه��ا وفق�� ًا لما تح��دده الالئح��ة التنفيذية له��ذا القانون ،وتعط��ي هذه الن�س��خة لحاملها
ال�شرعي الحق في ت�سلم الب�ضائع والت�صرف فيها.
ج -يجوز �أن تحرر من �س��ند ال�ش��حن بناء على طلب ال�ش��احن عدة ن�سخ ،وتكون كل ن�سخة موقعة
ويذك��ر فيه��ا ع��دد الن�س��خ التي حررت وتقوم كل ن�س��خة مق��ام الأخرى ،ويترتب على ت�س��ليم
الب�ضائع بمقت�ضى �إحداها اعتبار الن�سخ الأخرى ملغاة بالن�سبة �إلى الناقل.

مادة ()223
تداول �سند ال�شحن

�أ -يحرر �س��ند ال�ش��حن با�س��م �ش��خ�ص معي��ن �أو لأم��ره �أو لحامل��ه ،وتخ�ضع عملية تداول �س��ند
ال�شحن للأحكام الآتية:
-1يكون التنازل عن �سند ال�شحن اال�سمي باتباع القواعد المقررة ب�ش�أن حوالة الحق.
-2يكون �سند ال�شحن لأمر �أو على بيا�ض قابال للتداول بالتظهير ويعتبر مجرد توقيع حامله
على ظهر ال�سند بمثابة تظهير ناقل للملكية ،وت�سري على هذا التظهير �أحكام قانون
التجارة ويتم تداول �سند ال�شحن المحرر لحامله بالمناولة.
-3يجوز الن�ص في �سند ال�شحن على حظر حوالته �أو تداوله.
ب -يعتبر حام ًال �شرعي ًا ل�سند ال�شحن ال�شخ�ص المبين ا�سمه فيه �أو المحال �إليه �إن كان ال�سند
ا�س��مي ًا ،وحامل��ه �إن كان ال�س��ند لحامله �أو مظهر ًا على بيا�ض ،والمظه��ر �إليه الأخير �إن كان
ال�سند لأمر وذكر ا�سم المظهر �إليه.
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مادة ()224
التحفظات الواردة يف �سند ال�شحن

�أ -يق��دم ال�ش��احن كتاب�� ًة البيان��ات المتعلق��ة بالب�ضائ��ع عند ت�س��ليمها �إل��ى الناق��ل ،وتقيد هذه
البيان��ات ف��ي �س��ند ال�ش��حن ،وللناقل �أو م��ن ينوب عنه �إب��داء تحفظاته على قي��د �أية بيانات
تتعلق بالو�صف �أو العالمات �أو عدد الطرود �أو القطع �أو وزن الب�ضائع وكميتها �إذا كانت لديه
دواف��ع جدية لل�ش��ك في �صحتها �أو لم يكن لديه الو�س��ائل العادي��ة للتحقق من تلك البيانات،
وتذكر �أ�سباب التحفظ في �سند ال�شحن.
ب�	-إذا لم يقم الناقل �أو من ينوب عنه بتدوين �أي تحفظ في �سند ال�شحن ب�ش�أن الحالة الظاهرة
للب�ضائع ،تعتبر الب�ضائع في و�ضع وحالة جيدين.
ج -يع��د �س��ند ال�ش��حن ال��ذي ال يحدد �أج��رة النقل �أو ي�ش��ير بطريقة �أخ��رى �إل��ى �أن �أجرة النقل
م�س��تحقة الدف��ع من قبل المر�س��ل �إلي��ه كما هو وارد في البند ( )5م��ن المادة (� ،)221أو ال
يحدد غرامة الت�أخير المتكبدة في ميناء ال�ش��حن والم�س��تحق دفعها من قبل المر�س��ل �إليه،
دلي ًال كافي ًا على عدم تحقق �أجرة نقل �أو غرامة ت�أخير عليه ،وعلى �أي حال ،ال يقبل �أي دليل
م��ن قبل الناقل يفيد العك���س �إذا كان �س��ند ال�ش��حن ق��د تم تحويله �إلى ط��رف ثالث ،بما في
ذلك المر�س��ل �إليه والذي ت�صرف بح�س��ن نية اعتماد ًا على خلو �س��ند ال�ش��حن من مثل تلك
الإ�شارة.

مادة ()225
حجية �سند ال�شحن

�أ -م��ع مراع��اة حك��م الفقرة (�أ) من المادة ( )224من هذا القانون ،يعد �س��ند ال�ش��حن دلي ًال
على ت�س��لم الناقل الب�ضائع من ال�ش��احن بالحالة المبينة فيه .ويعد �س��ند ال�ش��حن حجة في
�إثبات البيانات التي ي�شتمل عليها ،وذلك فيما بين الناقل وال�شاحن وبالن�سبة للغير.
ب -يجوز في العالقة بين الناقل وال�ش��احن �إثبات خالف الدليل الم�س��تخل�ص من �س��ند ال�شحن
وخ�لاف م��ا ورد به من بيانات ،وال يجوز في مواجهة الغير ح�س��ن النية �إثبات خالف الدليل
الم�ستخل�ص من ال�سند �أو خالف ما ورد به من بيانات ،ويجوز ذلك لهذا الغير.
ج -في تطبيق �أحكام هذه المادة يعتبر المر�سل �إليه الذي �صدر ال�سند با�سمه �أو لأمره من الغير
مالم يكن هو ال�شاحن نف�سه.

مادة ()226
حقوق والتزامات �أطراف �سند ال�شحن

�أ -تحدد العالقة بين الناقل وال�شاحن فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما وفق ًا ل�سند ال�شحن.
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ب	-ال يك��ون المر�س��ل �إلي��ه �أو ال�ش��احن م�س��ئولين ع��ن غرام��ات الت�أخي��ر و�أجور ال�ش��حن وجميع
النفقات الأخرى عن عملية ال�ش��حن التي تمت في ميناء ال�ش��حن ،ما لم ين�ص �س��ند ال�شحن
على خالف ذلك.

مادة ()227
�إي�صال �إثبات ا�ستالم الب�ضائع لل�شحن

�أ -يعد �إي�صال ال�ش��حن الم�ش��ار �إليه في الفقرة (ب) من المادة ( )220من هذا القانون دلي ًال
عل��ى ت�س��لم الناق��ل الب�ضائ��ع من ال�ش��احن بالحالة المبينة ف��ي الإي�صال مال��م يثبت خالف
ذلك.
ب	-ال تكون الوثائق ال�صادرة عن الناقل وفق ًا للفقرة (�أ) من هذه المادة قابلة للتداول.
ج -يجوز للناقل بناء على طلب ال�ش��احن تدوين ا�س��م ال�س��فينة الناقلة وما يفيد �ش��حن الب�ضائع
وتاريخ ال�ش��حن على الإي�صال �أو م�س��تند �إثبات ا�ستالم الب�ضائع ،وعند تدوين تلك البيانات
عليه ي�شكل ذلك الإي�صال �أو الم�ستند �سند ا�ستالم الب�ضائع لل�شحن.

مادة ()228
�أذون ت�سليم الب�ضائع

�أ -يج��وز لكل من له حق في ت�س��لم الب�ضائع بمقت�ضى �س��ند �ش��حن �أن يطلب م��ن الناقل �إ�صدار
�أذون ت�سليم تتعلق بكميات منها ب�شرط �أن ين�ص على ذلك في �سند ال�شحن.
ب -ت�صدر �أذون الت�سليم با�سم �شخ�ص معين �أو لأمره �أو لحامله ،ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
ج�	-إذا كان �س��ند ال�ش��حن قاب ًال للتداول وجب �أن يذكر فيه الناقل بيان ًا عن �أذون الت�س��ليم التي
�أ�صدرها والب�ضائع المبينة بها ،و�إذا وزعت ال�شحنة ب�أكملها على �أذون ت�سليم متعددة وجب
�أن ي�سترد الناقل �سند ال�شحن.
د -يعطي �إذن الت�سليم حامله ال�شرعي حق ت�سلم الب�ضائع المبينة به.

مادة ()229
عالمات الب�ضائع امل�شحونة

يجب �أن تكون العالمات املو�ضوعة على الب�ضائع كافية لتعيينها و�أن تو�ضع بحيث تبدو
قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
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مادة ()230
التزامات الناقل

�أ -يلتزم الناقل قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها و�أثنائها ،ببذل العناية الواجبة من �أجل جعل
ال�سفينة �صالحة للمالحة ،وكذلك تطقيم ال�سفينة وتزويدها بالمعدات والأدوات على النحو
المالئم و�إبقائها مطقمة ومزودة بالمعدات والأدوات على هذا النحو ،وجعل عنابر ال�سفينة
و�سائر �أجهزتها التي تنقل فيها الب�ضائع مهي�أة و�آمنة لتلقي الب�ضائع ونقلها والحفاظ عليها
والإبقاء عليها كذلك طوال فترة الرحلة.
ب -يلت��زم الناق��ل بتحمي��ل الب�ضائع في ال�س��فينة ومناولتها ور�صه��ا والعناية به��ا وتفريغها على
النح��و ال�صحي��ح ،وبمراعاة تدابير الحيطة والحذر في نق��ل الب�ضائع �إلى ميناء التفريغ من
خالل الطريق المتفق عليه �أو المبا�شر جغرافي ًا.
ج -على الناقل �إذا توقفت ال�س��فينة عن موا�صلة ال�س��فر �أي ًا كان �س��بب ذلك بذل العناية الالزمة
لإع��داد �س��فينة �أخرى لنق��ل الب�ضائع �إلى الميناء المتفق عليه وتحمل الم�صروفات النا�ش��ئة
ع��ن ذل��ك �إال �إذا كان توقف ال�س��فينة راجع ًا �إلى ح��االت الإعفاء من الم�س��ئولية المن�صو�ص
عليها في المادة ( )236من هذا القانون فتكون الم�صروفات في هذه الحالة على ال�ش��احن
وي�س��تحق الناق��ل الأج��رة المتفق عليها ع��ن الرحلة كامل��ة �إذا و�صلت الب�ضاع��ة �إلى الميناء
المتفق عليه.

مادة ()231
حق الربان يف تفريغ الب�ضائع قبل ال�سفر �أو �أثناء الرحلة

�أ�	-إذا وجد الربان في ال�س��فينة قبل ال�س��فر ب�ضائع غير مذكورة في �سند ال�شحن �أو في �إي�صال
ت�س��لم الب�ضائع �أو تبين له عدم �صحة البيانات المتعلقة بها ،جاز له �إخراجها من ال�س��فينة
في مكان ال�ش��حن �أو �إبقا�ؤها فيها ونقلها ب�أجرة المثل ،وذلك دون الإخالل بما ي�س��تحق من
تعوي�ض.
ب�	-إذا تبين وجود الب�ضائع المذكورة في الفقرة ال�س��ابقة �أثناء ال�س��فر ،جاز للربان �إلقا�ؤها في
البحر� ،إذا كان من �ش�أنها �إحداث �أ�ضرار لل�سفينة �أو للب�ضائع الم�شحونة فيها.

مادة ()232
ت�سليم الب�ضائع

�أ -يلتزم الناقل بت�س��ليم الب�ضائع عند و�صولها �إلى الحامل ال�ش��رعي ل�سند ال�شحن �أو من ينوب
عنه في ت�سلمها.
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ب -يعد ت�سليم �سند ال�شحن �إلى الناقل قرينة على ت�سليم الب�ضائع �إلى �صاحب الحق في ت�سلمها
ما لم يثبت غير ذلك.
ج�	-إذا ل��م يح�ض��ر �صاح��ب الحق في ت�س��لم الب�ضائ��ع �أو ح�ضر وامتن��ع عن ت�س��لمها �أو ت�أخر في
ت�س��لمها �أو امتنع عن �أداء �أجرة النقل �أو غيرها من المبالغ النا�ش��ئة عن النقل ،جاز للناقل
تفريغه��ا ف��ي المخ��ازن �أو ف��ي م��كان مالئ��م ويتحمل �صاح��ب الحق في ت�س��لمها �أي��ة نفقات
�أو مخاط��ر تنج��م عن ذل��ك ،وللناق��ل �أن يطلب من قا�ضي الأم��ور الم�س��تعجلة الإذن ب�إيداع
الب�ضائ��ع عن��د �أمين يعين��ه القا�ضي ،ويجوز للناقل طلب الإذن ببي��ع الب�ضائع كلها �أو بع�ضها
ال�س��تيفاء المبال��غ المذكورة ،ويكون للناق��ل امتياز على ثمن الب�ضائع ال�س��تيفاء �أجرة النقل
وغيرها من المبالغ التي ت�ستحق له ب�سبب النقل.
د -يج��وز لل�ش��خ�ص المخول بالمطالبة بالتعوي�ض عن فقدان الب�ضائ��ع اعتبار الب�ضائع مفقودة
عندما ال يقوم الناقل بت�س��ليمها خالل �س��تين يوم ًا اعتبار ًا من انتهاء وقت الت�س��ليم المحدد
في الفقرة (ب) من المادة ( )235من هذا القانون.

مادة ()233
النطاق الزمني مل�سئولية الناقل عن الب�ضائع

�أ -ي�س���أل الناقل عن الب�ضائع المنقولة في حاويات اعتبار ًا من الوقت الذي ت�س��لم فيه الب�ضائع
وحتى وقت ت�سليمها.
ب -ي�س���أل الناق��ل ع��ن الب�ضائع غير المنقولة ف��ي حاويات اعتبار ًا من وق��ت تحميل الب�ضائع في
ال�س��فينة وحتى الوقت الذي يتم تفريغها منها ،ومع ذلك يجوز االتفاق على م�س��ئولية الناقل
عن هذه الب�ضائع من تاريخ ا�ستالمها وحتى وقت التحميل وكذلك بعد تفريغها وحتى تاريخ
ت�سليمها لل�شاحن �أو ال ُمر�سل �إليه.
ج -ي�س���أل الناقل عن �أي فقدان �أو تلف ي�صيب الب�ضائع خالل فترة م�س��ئوليته عنها ،ما لم يكن
الفق��د �أو التل��ف نا�ش��ئ ًا عن �أ�س��باب ال يكون الناقل م�س��ئو ًال عنها وف ًقا للأح��كام المن�صو�ص
عليها في هذا الف�صل.

مادة ()234
م�سئولية الناقل

�أ -يقع باط ًال كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي ن�ش�أ عنه ال�ضرر ويكون مو�ضوعه �أحد الأمور
الآتية:
�	-1إعفاء الناقل من الم�سئولية عن هالك الب�ضائع �أو تلفها.
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-2تعديل عبء الإثبات الذي ي�ضعه القانون على عاتق الناقل.
-3تحديد م�سئولية الناقل ب�أقل مما هو من�صو�ص عليه في البنود المحددة بالفقرة (�أ) من
المادة ( )242من هذا القانون.
-4النزول للناقل عن الحقوق النا�شئة عن الت�أمين على الب�ضائع �أو �أي اتفاق �آخر مماثل.
ب -للناق��ل �أن ين��زل ع��ن كل �أو بع���ض الحق��وق والإعف��اءات المق��ررة ل��ه ،كما يجوز ل��ه �أن يزيد
م�سئوليته والتزاماته ب�شرط �أن يذكر ذلك في �سند ال�شحن.
ج -يج��وز االتف��اق عل��ى م��ا يخال��ف �أح��كام الفق��رة (�أ) م��ن ه��ذه الم��ادة� ،إذا كان��ت الظروف
اال�س��تثنائية التي يتم فيها النقل تبرر �إبرام هذا االتفاق ،ب�ش��رط �أن ال يكون من �ش�أنه �إعفاء
الناقل من الم�سئولية عن خطئه �أو خط�أ تابعيه ،و�أن ال ي�صدر �سند �شحن ،و�أن يدون االتفاق
في �إي�صال غير قابل للتداول يبين ما يفيد ذلك.
د -كل خطاب �ضمان �أو اتفاق ي�ضمن بمقت�ضاه ال�ش��احن تعوي�ض الناقل عن الأ�ضرار التي تنتج
��ال من �أي تحفظ على البيانات الواردة ب��ه ،ال يحتج به قبل الغير
عن �إ�صدار �س��ند �ش��حن خ ٍ
الذي ال يعلم وقت ح�صوله على ال�س��ند بعدم �صحة تلك البيانات ،ويعتبر المر�س��ل �إليه الذي
�صدر ال�سند با�سمه �أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة �إال �إذا كان هو ال�شاحن نف�سه.

مادة ()235
الت�أخري يف ت�سليم الب�ضائع

�أ -ي�س�أل الناقل عن الت�أخير في ت�سليم الب�ضائع� ،إال �إذا �أثبت �أن الت�أخير يرجع �إلى �سبب �أجنبي
ال يد له فيه.
ب -يعتب��ر الناق��ل ق��د ت�أخر في الت�س��ليم� ،إذا لم ي�س��لم الب�ضائع في الميعاد المتف��ق عليه� ،أو في
الميعاد الذي ي�سلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة� ،إذا لم يوجد مثل هذا االتفاق.
ج -يتحم��ل الناقل م�س��ئولية الخ�س��ائر االقت�صادي��ة التي تنجم ع��ن الت�أخير في الت�س��ليم نتيجة
لخط�أ من جانبه ،حتى و�إن لم يحدث �أي فقدان �أو تلف فعلي للب�ضائع ،ما لم تنجم مثل هذه
الخ�س��ائر االقت�صادية عن �أ�س��باب ال يكون الناقل م�س��ئو ًال عنها على النحو المن�صو�ص عليه
في المادة ( )236من هذا القانون.
د	-ال يج��وز �أن يزي��د مبل��غ التعوي���ض ال��ذي يحك��م به عل��ى الناقل في حال��ة الت�أخير في ت�س��ليم
الب�ضائ��ع �أو ج��زء منها على الحد الأق�صى للتعوي�ض المن�صو�ص عليه في المادة ( )242من
هذا القانون.
هـ	-ال ي�س��تحق �أي تعوي�ض��ات ع��ن ال�ض��رر الناتج عن الت�أخير في ت�س��ليم الب�ضائ��ع �إذا لم يخطر
طالب التعوي�ض الناقل بالت�أخير خالل �ستين يوم ًا من تاريخ الت�سليم.
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مادة ()236
اال�ستثناءات الواردة على م�سئولية الناقل

�أ	-ال يكون الناقل م�س��ئو ًال عن فقدان �أو تلف الب�ضائع خالل فترة م�س��ئوليته متى كان الفقد �أو
التلف ناجم ًا عن �أي من الأ�سباب الآتية:
-1ال�سبب الأجنبي.
-2المنع من الإبحار بموجب حكم �أو �أمر من �سلطات الدولة �أو �أي جهة ذات اخت�صا�ص
فيها.
�	-3إنقاذ �أو محاولة �إنقاذ الأرواح �أو الممتلكات في البحر.
-4التعليمات ال�صادرة من ال�شاحن �أو مالك الب�ضائع �أو وكالئهما.
-5العيوب الخفية �أو التلف �أو الهالك الذي ينتج عن الطبيعة الخا�صة للب�ضاعة.
-6عدم مالءمة التعبئة �أو عدم كفاية العالمات التو�ضيحية �أو غمو�ضها.
-7العيب الخفي في بدن ال�سفينة المنقول عليها الب�ضائع� ،إذا كان َّ
يتعذر مع بذل جهد
معتاد من جانب الناقل معرفة العيب الخفي في توقيت منا�سب لعملية ال�شحن ويقع عبء
الإثبات على عاتق الناقل.
-8التدابير المعقولة لتفادي �أو محاولة تفادي الإ�ضرار بالبيئة.
ب	-ال يعتب��ر �إخ ً
�لاال بحك��م الفقرة (ب) م��ن المادة ( )230م��ن هذا القان��ون �أي انحراف عن
الم�سار المحدد �سعي ًا وراء �إنقاذ �أو محاولة �إنقاذ الأرواح �أو الممتلكات في البحر �أو �أي قدر
معقول من االنحراف عنه.
ج -يقع على عاتق الناقل م�س��ئولية الإثبات با�س��تثناء الأ�س��باب الواردة في الفقرة (�أ) من هذه
المادة فيما عدا البند رقم ( )7منها.

مادة ()237
نقل الب�ضائع اخلطرة

�أ -يلت��زم ال�ش��احن ب�إخطار الناقل �إذا كانت الب�ضائع المراد نقله��ا خطرة �أو قابلة لاللتهاب �أو
االنفجار ،وي�ضع بيان ًا عليها للتحذير من خطورتها وكيفية الوقاية منها .وبخالف ذلك يجوز
للناقل في �أي وقت �إخراجها من ال�س��فينة �أو �إتالفها �أو �إزالة خطورتها ،وي�س���أل ال�شاحن عن
الأ�ضرار والم�صروفات التي تن�ش���أ عن ذلك ،وال ي�س���أل الناقل عن ذلك �إذا �أثبت �أنه ما كان
لير�ضى ب�شحنها في ال�سفينة لو علم بطبيعتها.
ب�	-إذا كان الناق��ل يعل��م بطبيع��ة ه��ذه الب�ضائ��ع و�أذن بنقله��ا ،فال يجوز له بعد ذل��ك �إخراجها
من ال�س��فينة �أو �إتالفها �أو �إزالة خطورتها �إال �إذا �أثبت �أن خطورتها �صارت تهدد ال�س��فينة �أو
ال�ش��حنة ،وفي هذه الحالة ال يتحمل الناقل �أي م�س��ئولية �إال ما تعلق بالخ�س��ارات الم�ش��تركة
عند تحققها.
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مادة ()238
نقل احليوانات احلية

�أ	-ال ي�س�أل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هالكها �أو ما يلحق بها من �ضرر� ،إذا كان
الهالك �أو ال�ضرر نا�شئ ًا عن المخاطر الخا�صة بهذا النوع من النقل.
ب�	-إذا نف��ذ الناق��ل تعليمات ال�ش��احن في نقل هذه الحيوانات افتر���ض �أن هالكها �أو ما �أ�صابها
من �ضرر ن�ش�أ عن المخاطر الخا�صة بهذا النوع من النقل ،حتى يثبت ال�شاحن وقوع خط�أ �أو
�إهمال من الناقل �أو من نائبه �أو من �أحد تابعيه.

مادة ()239
النقل على �سطح ال�سفينة

�أ	-ال يجوز للناقل �ش��حن الب�ضائع على �س��طح ال�س��فينة �إال بناء على اتفاق كتابي مع ال�شاحن �أو
�إذا كان الناقل ملتزم ًا بذلك بمقت�ضى القانون المعمول به في ميناء ال�ش��حن �أو �إذا اقت�ضت
طبيعة ال�ش��حنة �أو جرى العرف في هذا الميناء على ال�ش��حن بهذه الكيفية ،ويجب في جميع
الأحوال �أن يثبت في �سند ال�شحن �أن الب�ضاعة م�شحونة على ال�سطح.
ب	-ال ي�س���أل الناق��ل ع��ن ه�لاك �أو تلف الب�ضائع التي يذكر في �س��ند ال�ش��حن �أنه��ا منقولة على
�س��طح ال�س��فينة� ،إذا �أثبت �أن الهالك �أو التلف نا�ش��ئ عن المخاطر الخا�صة بهذا النوع من
النقل.

مادة ()240
اخلط�أ امل�شرتك

�إذا �ساهم خط�أ الناقل �أو �أحد تابعيه �أو وكالئه مع خط�أ الغري يف فقد �أو تلف �أو ت�أخري يف
ت�سليم الب�ضائع تكون م�سئولية الناقل عن الفقد �أو التلف �أو الت�أخري بقدر امل�ساهمة يف اخلط�أ،
ويقع على الناقل عبء �إثبات مقدار م�ساهمة خط�أ الغري يف الفقد �أو التلف �أو الت�أخري.

مادة ()241
تقدير التعوي�ض

�أ -يتم احت�س��اب التعوي�ض عن هالك الب�ضائع على �أ�سا���س قيمتها الفعلية وقت ال�ش��حن ف�ض ًال
عن كلفة الت�أمين و�أجور النقل.
ب -يتم احت�ساب التعوي�ض عن التلف على �أ�سا�س االختالف بين قيمة الب�ضائع قبل التلف وبعده
�أو على �أ�سا�س نفقات الإ�صالح.
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ج -يطرح من القيمة الفعلية الم�ش��ار �إليها في الفقرتين ال�س��ابقتين من هذه المادة عند ت�س��وية
التعوي�ض النفقات التي تم �إنقا�صها �أو تالفيها نتيجة للفقدان �أو التلف.

مادة ()242
حدود امل�سئولية

�أ -تكون م�سئولية الناقل �أي ًا كان نوعها على النحو التالي:
-1تحدد م�سئولية الناقل عن هالك الب�ضائع �أو تلفها بما يعادل ثمان مائة وخم�س ًا وثالثين
وحدة ح�سابية عن كل طرد �أو وحدة �شحن� ،أو بما يعادل  2,5وحدة ح�سابية عن كل
كيلوجرام من الوزن الإجمالي للب�ضائع المفقودة �أو التالفة� ،أي الحدين �أعلى.
-2تحدد م�سئولية الناقل عن الت�أخير في ت�سليم الب�ضائع بما يعادل مرتين ون�صف �أجور
النقل الم�ستحقة الدفع عن الب�ضائع المت�أخرة ،على �أال يتجاوز هذا المبلغ مجموع �أجور
النقل الم�ستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري للب�ضائع.
-3في جميع الأحوال ال يجوز �أن يتجاوز �إجمالي م�سئولية الناقل عن البندين ( )1و( )2من
هذه الفقرة الحد الأق�صى المقرر بموجب البند ( )1من هذه الفقرة عن الفقدان الكلي
للب�ضائع والتي ترتبت الم�سئولية عنها.
ب -لغر���ض احت�س��اب �أي مبلغ يكون �أعلى وفق ًا للبند ( )1م��ن الفقرة (�أ) من هذه المادة تطبق
القواعد التالية:
-1يعتد في تحديد عدد وحدات ال�شحن للب�ضائع المنقولة في حاوية �أو من�صة نقل �أو �أي
و�سيلة نقل م�شابهة لتجميع الب�ضائع �أو الطرود بما ورد في �سند ال�شحن �أو �أية وثيقة
ا�ستالم �أخرى ،ف�إذا خال ال�سند �أو الوثيقة من تحديد عدد وحدات ال�شحن تعتبر الب�ضائع
الم�شحونة في و�سيلة النقل تلك وحدة �شحن واحدة.
-2في الحاالت التي تكون فيها و�سيلة النقل (كالحاوية) نف�سها مفقودة �أو تالفة ،تعد و�سيلة
النقل� ،إذا لم تكن مملوكة �أو مقدمة ب�صورة �أخرى من قبل الناقل وحدة �شحن م�ستقلة.
ج -يجوز للناقل وال�ش��احن االتفاق على تحديد الم�س��ئولية بينهما بما يجاوز الحدود الواردة في
الفقرة (�أ) من هذه المادة بمقت�ضى اتفاق بينهما.

مادة ()243
نطاق �سريان حدود امل�سئولية

�أ -تطبق حدود الم�سئولية المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة على �أية دعوى تقام على الناقل
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عن فقدان �أو تلف الب�ضائع �أو الت�أخير في الت�سليم �أي ًا كان نوع الم�سئولية.
ب�	-إذا �أقيم��ت دع��وى الم�س��ئولية ع��ن فقدان �أو تلف الب�ضائ��ع �أو الت�أخير في الت�س��ليم على �أحد
تابع��ي الناق��ل �أو وكيل��ه ج��از لهذا التاب��ع �أو الوكيل التم�س��ك ب�أحكام الإعفاء من الم�س��ئولية
وتحديدها ،ب�شرط �أن يثبت �أن الخط�أ الذي ارتكبه وقع حال ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها.
ج	-ال يج��وز �أن يزي��د مبل��غ التعوي���ض ال��ذي يحك��م به عل��ى الناقل وتابعي��ه على الح��د الأق�صى
المن�صو�ص عليه في المادة ال�سابقة.

مادة ()244
عدم جواز التم�سك بتحديد امل�سئولية

�أ	-ال يج��وز للناق��ل �أو تابعيه التم�س��ك بتحديد م�س��ئوليته عن هالك الب�ضائ��ع �أو تلفها �أو ت�أخير
ت�سليمها� ،إذا ثبت �أن ال�ضرر ن�ش�أ عن فعل �أو امتناع �صدر منه �أو من نائبه� ،أو من �أحد تابعيه
بق�صد �إحداث ال�ضرر� ،أو بعدم اكتراث م�صحوب ب�إدراك �أن �ضرر ًا يمكن �أن يحدث.
ويعد الناقل� ،أو نائبه� ،أو تابعه قا�صد ًا �إحداث ال�ضرر يف احلالتني الآتيتني:
�	-1إذا �أ�صدر �سند ال�شحن خالي ًا من تحفظات وجب ذكرها في ال�سند وذلك بق�صد الإ�ضرار
بالغير ح�سن النية.
�	-2إذا �شحن الب�ضائع على �سطح ال�سفينة بالمخالفة التفاق �صريح يوجب �شحنها في عنابر
ال�سفينة.
ب	-ال يجوز للناقل التم�سك في مواجهة ال�شاحن بتحديد الم�سئولية� ،إذا قدم ال�شاحن بيان ًا قبل
ال�ش��حن ع��ن طبيعة الب�ضاعة وقيمتها وما يعلقه من �أهمية ف��ي المحافظة عليها ،وذكر هذا
البيان المذكور في �س��ند ال�ش��حن ،ويعد البيان المذكور قرينة على �صحة القيمة التي عينها
ال�شاحن للب�ضائع �إلى �أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.

مادة ()245
م�سئولية الناقل والناقل الفعلي

�أ -يج��وز �أن يعه��د الناق��ل �إل��ى ناقل فعلي بتنفيذ عملي��ة النقل� ،أو تنفيذ ج��زء منها ،مالم يتفق
على غير ذلك �صراحة ،ويظل الناقل (الناقل المتعاقد) الذي �أبرم عقد النقل مع ال�ش��احن
م�سئو ًال قبله عن جميع الأ�ضرار التي تحدث �أثناء تنفيذ عقد النقل ،وال ي�س�أل الناقل الفعلي
قبل ال�ش��احن �إال عن الأ�ضرار التي تحدث �أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل ،ويكون
م�سئو ًال عن هذه الأ�ضرار قبل ال�شاحن بالت�ضامن مع الناقل المتعاقد.
ب -ل��كل م��ن الناق��ل والناق��ل الفعل��ي التم�س��ك بتحدي��د الم�س��ئولية المن�صو���ص عليه��ا في هذا
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القان��ون ،وال يج��وز �أن يزي��د �إجمالي م��ا يح�صل عليه طال��ب التعوي�ض من الناق��ل المتعاقد
والناقل الفعلي وتابعيهما ووكالئهما على الحد الأق�صى المن�صو�ص عليه في هذا الف�صل.

مادة ()246
التزامات ال�شاحن وم�سئوليته قبل �شحن الب�ضائع

�أ -يلتزم ال�شاحن قبل �شحن الب�ضائع بالآتي:
�	-1أن يقدم للناقل كتابة البيانات المتعلقة بالب�ضائع و�أو�صافها من حيث عدد الطرود �أو
القطع ووزن الب�ضائع وكميتها في وقت ال�شحن.
-2تعبئة الب�ضائع على النحو المالئم الذي يتفق مع طبيعتها.
-3ت�سليم الب�ضائع �إلى الناقل في المكان والزمان المتفق عليهما ،ف�إذا لم يوجد اتفاق
يكون الت�سليم في المكان والزمان اللذين يق�ضي بهما العرف ال�سائد في ميناء ال�شحن،
وال يجوز �أن تزيد قيمة التعوي�ض الذي ي�ستحق عند الت�أخير في تنفيذ هذا االلتزام على
مقدار الأجرة.
ب -ي�ضمن ال�ش��احن �صحة ودقة البيانات التي يقدمها للناقل عن الب�ضائع ،كما ي�ضمن مالءمة
عملي��ة التعبئة ويكون م�س��ئو ًال ع��ن تعوي�ض الناقل عن �أية خ�س��ائر تنجم عن عدم �صحة تلك
البيانات �أو عدم مالءمة التعبئة ولو نزل عن �سند ال�شحن للغير.
ج	-ال ي�ؤثر حق الناقل في التعوي�ض ،كما هو من�صو�ص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على
التزام الناقل بموجب عقد نقل الب�ضائع تجاه الأ�شخا�ص الآخرين خالف ال�شاحن.
د�	-إذا تعمد ال�ش��احن ذكر بيانات غير �صحيحة في �س��ند ال�شحن عن طبيعة الب�ضائع �أو قيمتها
فال ي�س�أل الناقل عن هالك الب�ضائع �أو تلفها �إلى �أن يقيم ال�شاحن الدليل على ما يخالفها.

مادة ()247
�شحن الب�ضائع اخلطرة

�أ -يلتزم ال�شاحن عند �شحن ب�ضائع خطرة ،بالقواعد التي تحكم عملية نقل مثل تلك الب�ضائع،
ب�ضم��ان تعبئته��ا على النحو المالئم وو�ضع العالمات والمل�صقات عليها بو�ضوح ،ف�ض ًال عن
�إخطار الناقل كتابة بو�صفها ال�صحيح وطبيعتها والتدابير الواجب مراعاتها ،ويقوم ال�شاحن
باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة في الميناء �أو الجمارك �أو الحجر ال�صحي �أو التفتي���ش �أو
ال�س��لطات المخت�ص��ة الأخ��رى فيما يتعلق بال�ش��حن ،كما يلت��زم بتقديم جمي��ع الوثائق ذات
ال�صل��ة والت��ي تتعل��ق بالإجراءات التي ق��ام بها �إلى الناقل ،ويكون ال�ش��احن م�س��ئو ًال عن �أية
�أ�ض��رار تلح��ق بالناق��ل والناجمة عن عدم مالءمة تلك الوثائق �أو ع��دم دقتها �أو الت�أخير في
ت�سليمها.
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ب -يكون ال�شاحن م�سئو ًال قبل الناقل عن �أي هالك �أو تلف �أو نفقات تنجم عن تلك ال�شحنة.

مادة ()248
�أجرة النقل

�أ -يلت��زم ال�ش��احن ب���أداء �أجرة النقل ،و�إذا كانت الأجرة م�س��تحقة الأداء عن��د الو�صول ،التزم
ب�أدائها من له الحق في ت�سلم الب�ضاعة �إذا قبل ت�سلمها.
ب�	-إذا ل��م يذكر في �س��ند ال�ش��حن �أن الأجرة م�س��تحقة عند الو�صول ،افتر���ض �أن الناقل قب�ض
الأجرة بكاملها عند ال�شحن ،وال يجوز �إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي ال يعلم
وق��ت ح�صول��ه على ال�س��ند �أن الأج��رة �أو جزء ًا منها ال يزال م�س��تحق ًا ،ويعتبر المر�س��ل �إليه
الذي �صدر ال�سند با�سمه �أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة �إال �إذا كان هو ال�شاحن.
ج	-ال تب��ر�أ ذم��ة ال�ش��احن �أو م��ن له حق ت�س��لم الب�ضاع��ة من دفع الأج��رة ولو تلف��ت الب�ضائع �أو
نق�صت كميتها �أو قيمتها �أثناء ال�سفر.
د -ت�س��تحق �أج��رة النقل عن الب�ضائع التي يقرر الربان �إلقا َءها ف��ي البحر �أو الت�ضحية بها ب�أي
�صورة �أخرى لإنقاذ ال�سفينة �أو ال�شحنة ،وذلك مع مراعاة �أحكام الخ�سارات الم�شتركة.
هـ	-ال ي�س��تحق الناق��ل �أجرة النقل �إذا هلكت الب�ضائع ب�س��بب قوة قاه��رة �أو �إهماله في تنفيذ ما
يفر�ضه عليه القانون �أو العقد من التزامات.

مادة ()249
م�سئولية ال�شاحن

ي�ضمن ال�شاحن ال�ضرر الذي ي�صيب ال�سفينة �أو الب�ضائع امل�شحونة فيها� ،إذا كان ال�ضرر
نا�شئ ًا عن فعله �أو فعل تابعيه �أو عن عيب يف ب�ضائعه.

مادة ()250
االلتزام ب�إخطار الناقل يف حالة هالك الب�ضائع �أو تلفها

�أ -ف��ي حال��ة هالك الب�ضائع �أو تلفها يتعين على من يتقدم لت�س��لمها �إخطار الناقل �أو من ينوب
عنه كتابة بالهالك �أو التالف في موعد ال يتجاوز يومي العمل التاليين ليوم ت�سليم الب�ضاعة،
و�إال افتر���ض �أنه��ا �س��لمت بحالتها المبينة في �س��ند ال�ش��حن م��ا لم يقم الدلي��ل على خالف
ذلك.
ب�	-إذا كان الهالك �أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خالل ال�س��بعة �أيام التالية لت�س��ليم
الب�ضاع��ة المعب���أة ف��ي حاوي��ات �أو خالل الخم�س��ة ع�ش��ر يوم ًا التالي��ة لت�س��لم الب�ضاعة غير
المعب�أة في حاويات.
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ج	-ال يلزم تقديم الإخطار المن�صو�ص عليه في الفقرتين ال�سابقتين �إذا �أجريت معاينة للب�ضاعة
و�أثبتت حالتها وقت الت�سليم بح�ضور الناقل �أو نائبه ومن ت�سلم الب�ضاعة.

مادة ()251
طلب فح�ص الب�ضائع

يجوز للمر�سل �إليه وللناقل قبل ا�ستالم الب�ضائع يف ميناء التفريغ املطالبة ب�أن تقوم وكالة
متخ�ص�صة بفح�ص الب�ضائع ،ويتحمل الطرف الذي يطالب بهذا الفح�ص التكاليف اخلا�صة به،
وله احلق يف ا�سرتدادها من الطرف املت�سبب يف التلف.

مادة ()252
حجية الإخطارات يف حالة ت�سليم الب�ضائع بوا�سطة ناقل فعلي

يف حالة ت�سليم الب�ضائع بوا�سطة ناقل فعلي تكون الإخطارات املوجهة �إليه �سارية يف حق
الناقل ،ويكون �أي �إخطار يوجه للناقل �ساري ًا يف حق الناقل الفعلي.

مادة ()253
حق الناقل يف حب�س الب�ضائع

للناقل حب�س الب�ضائع �إذا مل يتم دفع �أجرة النقل وامل�ساهمة يف اخل�سارة امل�شرتكة وغرامات
الت�أخري وغري ذلك من املبالغ التي قام الناقل بدفعها نيابة عن مالك الب�ضائع.

مادة ()254
بيع الب�ضائع املحجوز عليها

�أ�	-إذا لم يتم ا�ستالم الب�ضائع المحجوز عليها خالل �ستين يوم ًا من تاريخ و�صول ال�سفينة �إلى
ميناء التفريغ ،يجوز للناقل التقدم �إلى المحكمة المخت�صة للح�صول على �أمر ببيع الب�ضائع
في مزاد علني ،وفي حالة الب�ضائع القابلة للف�س��اد �أو التي تتجاوز النفقات الالزمة للإبقاء
عليها قيمتها الفعلية ،يجوز للناقل المطالبة ببيعها في المزاد في وقت ق�صير.
ب -مع مراعاة ما قد يكون مقرر ًا من حقوق امتياز على الب�ضائع المحجوز عليها وفق ًا للقوانين
المعمول بها يتم ا�ستخدام عائدات البيع بالمزاد في دفع نفقات التخزين وم�صروفات مزاد
بي��ع الب�ضائ��ع و�أجرة النق��ل وغيرها من النفق��ات الم�س��تحقة الدفع �إلى الناق��ل ،و�إذا كانت
العائدات �أقل من النفقات ،يحق للناقل المطالبة بالفرق من ال�ش��احن ،بينما يتم �إعادة �أي
مبلغ فائ�ض �إلى ال�شاحن ،و�إذا تعذر �إعادته ولم تتم المطالبة به خالل �سنة من تاريخ مزاد
البيع ،يئول هذا المبلغ �إلى خزينة الدولة.
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مادة ()255
�إنهاء العقد قبل بدء الرحلة

يجوز لل�شاحن �إنهاء عقد النقل البحري للب�ضائع قبل �إبحار ال�سفينة من ميناء ال�شحن،
ويقوم ال�شاحن يف هذه احلالة بدفع ن�صف مبلغ �أجرة ال�شحن املتفق عليها ،ما مل يتفق على
غري ذلك ،و�إذا كان قد مت �شحن الب�ضائع على منت ال�سفينة يتحمل ال�شاحن النفقات اخلا�صة
بال�شحن والتفريغ وغريها من النفقات ذات ال�صلة.

مادة ()256
�إنهاء العقد لظروف قاهرة

�أ�	-إذا لم يتم تنفيذ العقد نتيجة لظروف قاهرة �أو �أية �أ�س��باب �أخرى ال ترجع �إلى خط�أ الناقل
�أو ال�ش��احن يح��ق ل��كل م��ن ال�ش��احن �أو الناقل المطالب��ة ب�إنهاء العق��د ،وال يك��ون �أي منهما
م�سئو ًال تجاه الآخر.
ب�	-إذا كان��ت �أج��رة ال�ش��حن ق��د دفعت فع ً
�لا ولم يتم تنفي��ذ العقد لأحد الأ�س��باب ال��واردة في
الفقرة (�أ) من هذه المادة يلتزم الناقل ب�إعادتها �إلى ال�ش��احن ،و�إذا كانت الب�ضائع قد تم
�ش��حنها بالفعل على متن ال�س��فينة ،يتحمل ال�ش��احن نفقات ال�شحن والتفريغ ،و�إذا كان �سند
ال�شحن قد تم �إ�صداره بالفعل يلتزم ال�شاحن ب�إعادته �إلى الناقل.

مادة ()257
حق الربان يف تفريغ الب�ضائع يف ميناء غري ميناء التفريغ

�أ�	-إذا ل��م ت�س��تطع ال�س��فينة تفريغ الب�ضائع في مين��اء التفريغ على النح��و المن�صو�ص عليه في
عقد النقل نتيجة لظروف قاهرة �أو �أية �أ�س��باب �أخرى ال ترجع �إلى خط�أ الناقل �أو ال�ش��احن،
يح��ق للرب��ان تفري��غ الب�ضائع في ميناء �أو م��كان �آمن على مقربة من مين��اء التفريغ ،ويعتبر
عقد النقل البحري للب�ضائع عندئذ قد تم الوفاء به ،ما لم يتفق على غير ذلك.
ب -في حال اتخاذ قرار بتفريغ الب�ضائع ،يقوم الربان ب�إخطار ال�شاحن �أو المر�سل �إليه ،على �أن
ي�أخذ م�صالح ال�شاحن �أو المر�سل �إليه بعين االعتبار.

مادة ()258
تقادم الدعاوى النا�شئة عن عقد النقل البحري للب�ضائع

�أ -تنق�ضي الدعاوى النا�ش��ئة عن العقد بم�ضي �س��نتين من تاريخ ت�سليم الب�ضائع �أو من التاريخ
الذي كان ينبغي �أن يتم فيه الت�سليم.
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ب -وينقطع �سريان المدة بكتاب م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول �أو بت�سليم الم�ستندات المتعلقة
بالمطالبة �أو بندب خبير لتقدير الأ�ضرار ،وذلك بالإ�ضافة �إلى الأ�سباب المقررة في القانون
المدني.
ج -وينق�ضي الحق في الرجوع على الملتزمين من غير من وجهت �إليه المطالبة بم�ضي ت�س��عين
يوم ًا من تاريخ قيامه بالوفاء.

مادة ()259
املحكمة املخت�صة بنظر الدعاوى النا�شئة عن عقد النقل البحري للب�ضائع

�أ -ترف��ع الدعاوى النا�ش��ئة عن العقد �أمام المحكمة المخت�صة وفق�� ًا لأحكام قانون المرافعات
المدني��ة والتجاري��ة ،ويجوز �أن ترفع الدعاوى المذك��ورة �أمام المحكمة التي يقع في دائرتها
ميناء ال�شحن� ،أو ميناء التفريغ� ،أو الميناء الذي حجز فيه على ال�سفينة.
ب -ويقع باط ًال كل اتفاق �سابق على قيام النزاع يق�ضي ب�سلب هذا الحق من المدعي �أو يقيده.

مادة ()260
التحكيم يف دعاوى عقد النقل البحري للب�ضائع

�أ�	-إذا اتف��ق ف��ي العق��د على �إحال��ة الدعوى �إلى التحكي��م ،وجب �إجراء التحكيم ح�س��ب اختيار
المدع��ي ف��ي دائ��رة المحكمة التي يوج��د بها ميناء ال�ش��حن �أو ميناء التفري��غ� ،أو في موطن
المدعى عليه� ،أو في مكان �إبرام العقد ب�ش��رط �أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز
رئي�س��ي �أو ف��رع وكال��ة� ،أو في المكان المعين في اتفاق التحكي��م� ،أو في دائرة المحكمة التي
يقع فيها الميناء الذي حجز فيه على ال�سفينة.
ب -ويق��ع باط ً
�لا كل اتفاق �س��ابق على قيام النزاع ي�س��لب من المدعي الحق ف��ي هذا االختيار �أو
يقيده.
ج -يلت��زم المحكمون بالف�صل في الن��زاع بمقت�ضى الأحكام المن�صو�ص عليها في هذا القانون،
ويق��ع باط ً
�لا كل اتف��اق �س��ابق على قي��ام الن��زاع يق�ضي ب�إعف��اء المحكمين م��ن التقيد بهذه
الأحكام.

ثانياً :نقل الأ�شخا�ص
تعريف العقد
مادة ()261

عقد النقل البحري للأ�شخا�ص هو عقد يلتزم مبوجبه الناقل بنقل الركاب و�أمتعتهم
ال�شخ�صية بحر ًا من ميناء �إىل �آخر مقابل �أجر يلتزم به الركاب.
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مادة ()262
تذكرة ال�سفر

�أ -يثبت عقد نقل الأ�شخا�ص بالبحر ،بمحرر ي�سمى «تذكرة ال�سفر» ،وتت�ضمن البيانات الآتية:
-1ا�سم الناقل وا�سم الم�سافر.
-2بيان عن الرحلة.
-3ا�سم ال�سفينة ونوعها.
-4ميناء القيام وتاريخه وميناء الو�صول وتاريخه والموانئ المتو�سطة المعينة لر�سو
ال�سفينة.
�	-5أجرة النقل.
-6الدرجة ورقم الغرفة التي ي�شغلها الم�سافر �أو مكانه في ال�سفينة.
ب	-ال يجوز التنازل عن تذكرة ال�سفر للغير �إال بموافقة الناقل.
ج -يجوز �أن ي�س��تبدل بتذكرة ال�س��فر وثيقة �أخرى يبين فيها ا�س��م الناقل والخدمات التي يلتزم
بت�أديته��ا ،وذل��ك �إذا كانت حمولة ال�س��فينة الكلية ال تزيد على ع�ش��رين طن�� ًا بحري ًا �أو كانت
ال�سفينة تقوم بخدمات داخل الميناء �أو في مناطق محدودة تعينها الإدارة.

مادة ()263
التزامات الناقل

يلتزم الناقل بالآتي:
�	-1إع��داد ال�س��فينة وتجهيزه��ا بما يل��زم لتكون �صالحة للمالح��ة ولتنفيذ ال�س��فر المتفق عليه،
ويلتزم ب�إبقاء ال�سفينة على هذه الحالة طوال مدة ال�سفر.
 -2نقل الأمتعة ال�شخ�صية للم�سافر في الحدود التي يبينها العقد �أو العرف.
 -3ت�سجيل الأمتعة الم�سلمة �إليه لنقلها في دفتر خا�ص وت�سليم الم�سافر �إي�صا ًال يفيد اال�ستالم،
وتعد من الأمتعة الم�سجلة ال�سيارات وغيرها من المركبات التي ي�سلمها الم�سافر �إلى الناقل
لنقلها معه على ال�سفينة.

مادة ()264
التزامات امل�سافر

على امل�سافر احل�ضور لل�سفر يف امليعاد واملكان املبينني يف تذكرة ال�سفر ،ف�إذا تخلف امل�سافر
عن احل�ضور لل�سفر �أو ت�أخر عن امليعاد املحدد بقي ملزم ًا بدفع الأجرة.
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مادة ()265
�أثر املانع من ال�سفر على ا�ستحقاق الأجرة

�إذا تويف امل�سافر �أو قام مانع يحول دون �سفره فال ي�ستحق الناقل �إال ربع الأجرة �شريطة
�أن يخطر هو �أو ورثته الناقل بذلك قبل امليعاد املعني لل�سفر بثالثة �أيام على الأقل ،وت�سري هذه
الأحكام على �أفراد عائلة امل�سافر وتابعيه الذين كان مقرر ًا �أن ي�سافروا معه �إذا طلبوا ذلك.

مادة ()266
ظروف امل�سافر ال�شخ�صية

�إذا بد�أ ال�سفر فال يكون للظروف املتعلقة ب�شخ�ص امل�سافر �أثر فيما يرتبه العقد من
التزامات.

مادة ()267
عدم �إبحار ال�سفينة

�أ�	-إذا تعذر ال�س��فر ب�س��بب ال يرجع �إلى الناقل ف�س��خ العقد دون تعوي�ض ،وفي هذه الحالة يلتزم
الناقل برد �أجرة ال�سفر.
ب -و�إذا ثب��ت �أن تع��ذر ال�س��فر يرج��ع �إلى فعل الناق��ل �أو من ينوب عنه �أو �أح��د تابعيه التزم برد
الأج��رة والتعوي���ض عن��د االقت�ض��اء ،ويفتر�ض �أن تعذر ال�س��فر راج��ع �إلى الناق��ل حتى يقوم
الدليل على ما يخالف ذلك.

مادة ()268
�إلغاء الناقل للرحلة �أو تعديلها

للم�سافر �أن يطلب ف�سخ العقد والتعوي�ض عند االقت�ضاء �إذا �ألغى الناقل الرحلة دون �إعداد
�سفينة �أخرى تتوافر فيها ذات �صفات ال�سفينة التي �ألغي �سفرها� ،أو �إذا �أجرى الناقل تعدي ًال
جوهري ًا يف مواعيد ال�سفر �أو يف خط �سري ال�سفينة.
ويعفى الناقل من التعوي�ض �إذا �أثبت �أنه بذل العناية املعتادة لتفادي هذا التعديل.

مادة ()269
قطع الرحلة

�إذا قطعت الرحلة ب�سبب قوة قاهرة فال ت�ستحق �أجرة ال�سفر �إال عن امل�سافة التي قطعتها
ال�سفينة فع ًال ،ومع ذلك ت�ستحق الأجرة كاملة �إذا ا�ستطاع الناقل يف مدة معقولة �إعداد �سفينة
�أخرى تتوافر فيها جميع �صفات ال�سفينة الأوىل ملتابعة الرحلة على نفقته وب�شرط �أن يدفع نفقات
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�إقامة امل�سافر وغذائه� ،إذا كانت هذه النفقات داخلة يف �أجرة ال�سفر.
و�إذا قطع امل�سافر الرحلة ب�سبب خارج عن �إرادته ا�ستحقت عليه �أجرة ال�سفر �إىل املكان
الذي ترك فيه ال�سفينة ،وت�ستحق الأجرة كاملة� ،إذا كان انقطاع الرحلة نا�شئ ًا عن فعل امل�سافر.

مادة ()270
�إ�صالح ال�سفينة �أثناء ال�سفر

�إذا ا�ضطر الربان �أثناء ال�سفر �إىل �إجراء �إ�صالحات يف ال�سفينة خالل مدة ال تتجاوز الثالثة
�أيام ،فللم�سافر �أن ينتظر �إمتام هذه الإ�صالحات �أو �أن يرتك ال�سفينة ب�شرط �أن يدفع الأجرة
كاملة ،وتكون �إقامة امل�سافر وغذا�ؤه �أثناء االنتظار على نفقة الناقل ما مل يعر�ض الربان على
امل�سافر �إمتام ال�سفر على �سفينة �أخرى تتوافر فيها �صفات ال�سفينة الأوىل ،وذلك ما مل يتفق
على خالف ذلك.

مادة ()271
م�سئولية الناقل

�أ -ي�س�أل الناقل عما يحدث من �ضرر ي�سبب وفاة الم�سافر �أو ما يلحقه من �إ�صابات بدنية� ،إذا
وقع الحادث الذي ن�ش�أ عنه ال�ضرر خالل تنفيذ عقد النقل.
ويعد احلادث واقع ًا خالل تنفيذ عقد النقل� ،إذا وقع �أثناء ال�سفر� ،أو �أثناء �صعود امل�سافر
�إىل ال�سفينة يف ميناء القيام� ،أو نزوله منها يف ميناء الو�صول� ،أو ميناء متو�سط� ،أو �أثناء املدة
التي يكون فيها امل�سافر يف حرا�سة الناقل قبل �صعوده �إىل ال�سفينة �أو بعد نزوله منها.
ب -تخ�ض��ع �أمتعة الم�س��افرين الم�س��جلة للأح��كام الخا�صة بنق��ل الب�ضائع �إذا تم �إ�صدار �س��ند
�ش��حن �أو تحرير �إي�صال ب�ش���أنها ،وي�س���أل الناقل عن هالك �أو تلف هذه الأمتعة �إذا ثبت �أن
ال�ضرر يرجع �إلى خط�أ الناقل �أو خط�أ من ينوب عنه �أو تابعيه.
ج -ي�س�أل الناقل عن هالك �أو تلف الأمتعة غير الم�سجلة التي يحتفظ بها الم�سافر� ،إذا ثبت �أن
ال�ضرر يرجع �إلى خط�أ الناقل �أو خط�أ من ينوب عنه �أو تابعيه.
د -ي�س���أل الناق��ل ع��ن ال�ضرر الذي ين�ش���أ ع��ن الت�أخير في تنفي��ذ االلتزامات الت��ي يرتبها عليه
العقد� ،إال �إذا �أثبت �أن هذا الت�أخير يرجع �إلى �سبب �أجنبي ال يد له فيه.
هـ -يقع باط ًال كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي ن�ش�أ عنه ال�ضرر ويكون مو�ضوعه �أحد الأمور
الآتية:
�	-1إعفاء الناقل من الم�سئولية قبل الم�سافر �أو ورثته �أو من يعولهم.
-2تعديل عبء الإثبات الذي ي�ضعه القانون على عاتق الناقل.
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-3تحديد التعوي�ض ب�أقل مما هو مقرر في المادة ( )194من هذا القانون.
-4التنازل للناقل عن الحقوق النا�شئة عن الت�أمين على �شخ�ص الم�سافر.

مادة ()272
�إعفاء الناقل من امل�سئولية

ُيعفى الناقل من امل�سئولية� ،إذا �أثبت �أن وفاة امل�سافر �أو �إ�صابته ترجع �إىل �سبب �أجنبي ال
يد له فيه.

مادة ()273
الإخطار بالإ�صابة

يف حالة الإ�صابة البدنية يجب �إخطار الناقل كتابة بالإ�صابة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ مغادرة امل�سافر ال�سفينة ،و�إال افرت�ض �أنه غادرها دون �إ�صابة ما مل يثبت هو غري ذلك.

مادة ()274
حب�س الأمتعة

للناقل حق حب�س �أمتعة امل�سافر املوجودة يف ال�سفينة امل�سلمة له ب�إي�صال �شحن ،وله حق
امتياز على ثمنها ل�ضمان حقوقه املرتتبة على عقد النقل.
وال يجوز للربان �أن يحب�س �أمتعة امل�سافر غري امل�سجلة وفا ًء لأجرة النقل.

مادة ()275
تقادم الدعاوى النا�شئة عن عقد نقل الأ�شخا�ص

�أ -تنق�ضي دعوى تعوي�ض ال�ضرر النا�ش��ئ عن وفاة الم�س��افر �أو �إ�صابته بم�ضي �س��نتين ت�سريان
اعتبار ًا من:
-1اليوم التالي لمغادرة ال�سفينة في حالة الإ�صابات البدنية.
-2اليوم الذي كان يجب �أن يغادر فيه الم�سافر ال�سفينة في حالة الوفاة �أثناء تنفيذ عقد
النقل.
-3يوم الوفاة �إذا وقعت بعد مغادرة الم�سافر ال�سفينة وب�سبب حادث �أثناء تنفيذ عقد النقل،
وفي هذه الحالة تنق�ضي الدعوى على �أي حال بم�ضي ثالث �سنوات من تاريخ مغادرة
الم�سافر ال�سفينة.
ب -تنق�ض��ي دع��وى تعوي�ض ال�ضرر النا�ش��ئ عن ت�أخير الو�صول بم�ضي �س��نتين م��ن اليوم التالي
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لمغادرة الم�سافر ال�سفينة.
ج -تنق�ض��ي الدع��اوى النا�ش��ئة ع��ن نقل الأمتع��ة بم�ضي �س��نتين من الي��وم التالي لي��وم مغادرة
الم�سافر ال�سفينة �أو اليوم التالي لليوم الذي كان يجب �أن يغادرها فيه.

مادة ()276
املحكمة املخت�صة بنظر الدعاوى النا�شئة عن عقد نقل الأ�شخا�ص

�أ -ترفع الدعاوى النا�شئة عن عقد نقل الأ�شخا�ص بالبحر �أمام المحكمة المخت�صة وفق ًا لأحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ويجوز �أي�ض ًا للمدعي رفعها �أمام المحكمة التي يقع في
دائرتها ميناء القيام� ،أو ميناء الو�صول� ،أو الميناء الذي حجز فيه على ال�سفينة.
ب -ويقع باط ًال كل اتفاق �سابق على قيام النزاع يق�ضي ب�سلب هذا الحق من المدعي �أو يقيده.

مادة ()277
النقل املجاين والت�سلل خل�سة �إىل ال�سفينة

�أ	-ال ت�سري �أحكام عقد نقل الأ�شخا�ص المن�صو�ص عليها في هذا الف�صل على النقل المجاني،
�إال �إذا كان الناقل محترف ًا ،كما ال ت�س��ري في حالة الأ�ش��خا�ص الذين يت�س��للون �إلى ال�س��فينة
خل�سة بق�صد ال�سفر بغير �أجرة.
ب -وت�س��ري �أح��كام عق��د نق��ل الأ�ش��خا�ص المن�صو�ص عليه��ا في ه��ذا الف�صل على الأ�ش��خا�ص
الذي��ن يواف��ق الناقل عل��ى نقلهم كمرافقين لحيوان حي �أو ل�ش��يء �آخر ينقل��ه بمقت�ضى عقد
نقل ب�ضائع.

مادة ()278
الرحالت البحرية ال�سياحية

يلتزم منظم الرحالت البحرية ال�سياحية قبل امل�شرتكني فيها بتنفيذها وفق ًا لل�شروط
املن�صو�ص عليها يف عقد تنظيم الرحلة �أو ال�شروط املعلن عنها.

مادة ()279
االلتزام بت�سليم تذكرة الرحلة

ي�سلم منظم الرحلة لكل م�شرتك� ،أو لكل جمموعة من امل�شرتكني تذكرة الرحلة ،و�إال كان
عقد تنظيم الرحلة باط ًال ،وللم�شرتك وحده التم�سك بهذا البطالن.
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مادة ()280
بيانات تذكرة الرحلة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

يبني يف تذكرة الرحلة الآتي:
ا�سم ال�سفينة.
ا�سم منظم الرحلة.
ا�سم الم�سافر وعنوانه.
درجة ال�سفر ورقم الغرفة التي ي�شغلها الم�سافر في ال�سفينة.
ثمن التذكرة وبيان النفقات التي ي�شملها هذا الثمن.
ميناء القيام وميناء الو�صول والموانئ المتو�سطة المعينة لر�سو ال�سفينة.
تاريخ القيام وتاريخ العودة.
الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للم�سافر الم�شترك فيها.

مادة ()281
دفرت ق�سائم اخلدمات على الرب يف امليناء

ي�سلم منظم الرحلة للم�سافر بالإ�ضافة �إىل تذكرة الرحلة دفرت ًا ي�شتمل على ق�سائم تبني يف
كل منها اخلدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقدميها للم�سافر على الرب يف امليناء املذكور يف
الق�سيمة.

مادة ()282
م�سئولية منظم الرحلة

ي�س�أل منظم الرحلة عن الإخالل بااللتزامات املبينة يف تذكرة الرحلة ويف الدفرت امل�شار
�إليه يف املادة ال�سابقة ،كما ُي�س�أل عن تعوي�ض ال�ضرر الذي ي�صيب امل�سافر �أو �أمتعته �أثناء تنفيذ
العقد ،وت�سري على هذه امل�سئولية الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )271إىل ()277
من هذا القانون.
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الف�صل الثاين
�إيجار ال�سفن
�أو ًال :الأحكام العامة
مادة ()283
تعريف العقد و�إثباته

عقد �إيجار ال�سفينة عقد يلتزم مبقت�ضاه امل�ؤجر ب�أن ي�ضع حتت ت�صرف امل�ست�أجر �سفينة
معينة كاملة التطقيم والتجهيز �أو غري مطقمة �أو جزء ًا منها مقابل �أجرة وذلك ملدة حمددة �أو
للقيام برحلة معينة ،وال يثبت �إال بالكتابة.

مادة ()284
حق امل�ست�أجر يف التنازل عن العقد وت�أجري ال�سفينة من الباطن

�أ -للم�ست�أجر ت�أجير ال�سفينة من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك في العقد.
ب -يظ��ل الم�س��ت�أجر الأ�صل��ي في حالة الإيجار من الباطن م�س��ئو ًال قبل الم�ؤج��ر عن االلتزامات
النا�شئة عن عقد الإيجار.
ج	-ال تن�ش�أ عن الإيجار من الباطن عالقة مبا�شرة بين الم�ؤجر الأ�صلي والم�ست�أجر من الباطن،
وم��ع ذل��ك يج��وز للم�ؤج��ر الرج��وع على ه��ذا الم�س��ت�أجر بم��ا ال يجاوز م��ا هو م�س��تحق عليه
للم�ست�أجر الأ�صلي وذلك دون الإخالل بقواعد الم�سئولية التق�صيرية.

مادة ()285
�آثار بيع ال�سفينة على عقد �إيجارها

ال يرتتب على بيع ال�سفينة �إنهاء عقد �إيجارها ،وال تت�أثر احلقوق وااللتزامات الواردة يف
عقد �إيجار ال�سفينة ببيعها.
ومع ذلك يجوز للم�شرتي طلب ف�سخ العقد �إذا �أثبت �أنه مل يكن عامل ًا بعقد الإيجار وقت البيع
و�أن يف ا�ستمرار الإيجار لنهاية مدته �ضرر ًا عليه.

مادة ()286
جتديد عقد �إيجار ال�سفينة

ال يفرت�ض جتديد عقد �إيجار ال�سفينة بعد انتهاء املدة املحددة له.
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مادة ()287
حق امل�ؤجر يف حب�س الب�ضائع

مل�ؤجر ال�سفينة حق حب�س الب�ضائع املوجودة عليها واململوكة للم�ست�أجر ال�ستيفاء الأجرة
امل�ستحقة له وملحقاتها ،ما مل يقدر له قا�ضي الأمور امل�ستعجلة الكفالة املنا�سبة.
ولقا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف حالة حب�س الب�ضائع �أن ي�أمر ب�إخراج الب�ضائع من ال�سفينة
و�إيداعها عند �أمني يعينه ،وله �أن ي�أمر ببيع الب�ضائع كلها �أو جزء منها وفا ًء للأجرة وملحقاتها
مع حتديد موعد البيع وكيفية �إجرائه.

مادة ()288
امتياز �أجرة ال�سفينة

يكون مل�ؤجر ال�سفينة حق امتياز على الب�ضائع امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة �ضمان ًا لدين
الأجرة وملحقاتها.

مادة ()289
�إجراءات التنفيذ على الب�ضائع

يتبع يف التنفيذ على الب�ضائع وفا ًء لدين الأجرة وملحقاتها �إجراءات التنفيذ على ال�شيء
املرهون رهن ًا جتاري ًا.

مادة ()290
تقادم دعاوى �إيجار ال�سفن

تنق�ضي الدعاوى النا�شئة عن �إيجار ال�سفن مب�ضي �سنتني ،ويبد�أ �سريان هذه املدة على
النحو الآتي:
 -1ف��ي حال��ة الت�أجي��ر بالمدة من تاريخ انتهاء م��دة العقد� ،أو تاريخ انته��اء الرحلة الأخيرة �إذا
امت��دت المدة وفق ًا للم��ادة ( )304من هذا القانون� ،أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي
جعل تنفيذ العقد �أو اال�ستمرار في تنفيذه م�ستحي ًال.
 -2في حالة الت�أجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة� ،أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي
جعل بدء الرحلة �أو اال�س��تمرار فيها م�س��تحي ًال ،وتنتهي الرحلة بو�صول ال�س��فينة �إلى الميناء
المتفق عليه و�إنزال الب�ضائع التي و�ضعها الم�ست�أجر فيها.
 -3في حالة ت�أجير ال�سفينة خالية الطاقم من تاريخ ردها �إلى الم�ؤجر.
 -4في حالة هالك ال�سفينة من تاريخ �شطبها من �سجل ال�سفن.
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ثان ًيا� :إيجار ال�سفينة جمهزة
مادة ()291
التعريف العام لعقد �إيجار ال�سفينة جمهزة

عقد �إيجار ال�سفينة جمهزة عقد يلتزم مبقت�ضاه امل�ؤجر بو�ضع �سفينة معينة كاملة التجهيز
والتطقيم حتت ت�صرف امل�ست�أجر وذلك ملدة حمددة �أو للقيام برحلة �أو رحالت معينة.

(� )1إيجار ال�سفينة ملدة
مادة ()292
تعريف عقد �إيجار ال�سفينة ملدة

عقد �إيجار ال�سفينة ملدة عقد يلتزم مبقت�ضاه مالك ال�سفينة ب�أن ي�ضع حتت ت�صرف امل�ست�أجر
�سفينة معينة كاملة التطقيم والتجهيز ليقوم امل�ست�أجر با�ستعمالها خالل املدة املتفق عليها يف
العقد وبال�شروط املذكورة فيه.

مادة ()293
بيانات العقد

يجب �أن يت�ضمن عقد �إيجار ال�سفينة ملدة البيانات الآتية:
 -1ا�سم م�ؤجر ال�سفينة وا�سم الم�ست�أجر وعنوانهما.
 -2ا�سم ال�سفينة وجن�سيتها وت�صنيفها وحمولتها و�سعتها و�سرعتها ومعدل ا�ستهالكها للوقود.
 -3منطقة الن�شاط التجاري لل�سفينة.
 -4مدة الإيجار والخدمة المتفق عليها ووقت وتاريخ و�شروط الت�سليم و�إعادة ال�سفينة.
 -5مقدار الأجرة وطريقة ح�سابها ودفعها.
�	-6أية بيانات �أخرى تحددها الإدارة.

مادة ()294
جتهيز ال�سفينة وو�ضعها حتت ت�صرف امل�ست�أجر

يلتزم امل�ؤجر ب�أن ي�ضع ال�سفينة حتت ت�صرف امل�ست�أجر يف الزمان واملكان املتفق عليهما ،ويف
حالة �صاحلة للمالحة ومالئمة للخدمة املتفق عليها ،كما يلتزم ب�إبقاء ال�سفينة على هذه احلالة
طوال مدة العقد و�إال كان للم�ست�أجر احلق يف �إنهاء عقد الإيجار.
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مادة ()295
الإدارة املالحية والتجارية لل�سفينة

�أ -يحتفظ الم�ؤجر بالإدارة المالحية لل�سفينة.
ب -تنقل الإدارة التجارية لل�سفينة �إلى الم�ست�أجر ،ويتحمل نفقاتها وعلى وجه الخ�صو�ص تزويدها
بالوق��ود والزي��وت وال�ش��حوم ،و�أداء ر�س��وم الموانئ والإر�ش��اد وغير ذلك م��ن الم�صروفات،
ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة.

مادة ()296
الأجرة

�أ -يلتزم الم�س��ت�أجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تو�ضع فيها ال�س��فينة تحت ت�صرفه على
النحو المتفق عليه في العقد ولو توقفت ب�سبب حوادث المالحة.
ب�	-إذا تعذر ت�ش��غيل ال�س��فينة ب�س��بب ما لحقها من �ضرر جعلها غير �صالحة للمالحة وا�س��تلزم
�إ�صالحها مدة تزيد على �أربع وع�شرين �ساعة� ،أو �أخفق الم�ؤجر في تنفيذ التزاماته الأخرى
المتفق عليها ،فال ت�س��تحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها ال�س��فينة غير �صالحة
لال�ستعمال.
ج�	-إذا ل��م يق��م الم�س��ت�أجر بدفع الأج��رة على النحو المتف��ق عليه في العقد وذل��ك خالل ثالثة
�أيام من تاريخ �إعذاره ،يحق للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار والمطالبة بالتعوي�ض عن �أية خ�سائر
تلح��ق به نتيجة ذلك ،ف�إذا كانت الب�ضائع م�ش��حونة على ال�س��فينة يلت��زم الم�ؤجر بنقلها �إلى
مين��اء الو�ص��ول مقابل �أجرة المثل مع ع��دم الإخالل بحقه في التعوي�ض ،وي�س��توفي الم�ؤجر
قيمة �أجرة المثل وفق ًا لحكم المادتين ( )253و( )254من هذا القانون.

مادة ()297
�أثر القوة القاهرة �أو هالك ال�سفينة على ا�ستحقاق الأجرة

�أ	-ال ت�س��تحق الأج��رة �إذا هلكت ال�س��فينة �أو توقفت ب�س��بب ق��وة قاهرة �أو بفع��ل الم�ؤجر �أو �أحد
تابعيه.
ب�	-إذا انقطعت �أنباء ال�سفينة ثم ثبت هالكها ا�ستحقت الأجرة حتى تاريخ �آخر نب�أ عنها.

مادة ()298
التزامات امل�ست�أجر يف �ش�أن ا�ستخدام ال�سفينة

يلتزم امل�ست�أجر يف عقد �إيجار ال�سفينة ملدة بالآتي:
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 -1ا�ستخدام ال�سفينة في عمليات النقل البحري المتفق عليها بين موانئ �آمنة في نطاق منطقة
الن�ش��اط التج��اري المتف��ق عليها ،وف��ي حالة مخالفة الم�س��ت�أجر ذلك يحق لمالك ال�س��فينة
�إنهاء عقد الإيجار والمطالبة بالتعوي�ض عن �أية خ�سائر تكبدها نتيجة لذلك.
 -2يلتزم الم�س��ت�أجر با�س��تخدام ال�س��فينة في نقل الب�ضائع الم�ش��روعة المتفق عليها والح�صول
عل��ى موافق��ة م�س��بقة من المالك عند ا�س��تخدام ال�س��فينة في نق��ل حيوانات حي��ة �أو ب�ضائع
خطرة ،وي�س�أل الم�ست�أجر عن �أية خ�سائر تكبدها مالك ال�سفينة في حالة مخالفة ذلك.
 -3ي�س���أل الم�س��ت�أجر عن ال�ضرر الذي ي�صيب ال�سفينة �أو ب�ضائع الغير الم�شحونة فيها� ،إذا كان
نا�شئ ًا عن �سوء ا�ستغالله لل�سفينة �أو عيب في الب�ضائع التي و�ضعها فيها.
	-4ال ي�س���أل الم�س��ت�أجر عما يلحق ال�سفينة نتيجة اال�ستعمال العادي ،و�إال كان م�سئو ًال عن �إعادة
ت�أهيلها �أو دفع التعوي�ض.

مادة ()299
م�سئولية امل�ؤجر عن الب�ضائع

ي�س�أل امل�ؤجر عن ال�ضرر الذي ي�صيب الب�ضائع التي ي�ضعها امل�ست�أجر يف ال�سفينة ،كما
ي�س�أل عن الأ�ضرار التي تلحق بامل�ست�أجر نتيجة الت�أخري يف و�ضع ال�سفينة حتت ت�صرفه� ،أو عدم
�صالحيتها للمالحة� ،أو عدم مالءمتها للخدمة املتفق عليها ،ما مل يثبت �أنه قام بتنفيذ التزاماته
كاملة و�أن ال�ضرر مل ين�ش�أ عن تق�صريه �أو تق�صري �أحد تابعيه.

مادة ()300
التزام امل�ست�أجر برد ال�سفينة

يلتزم امل�ست�أجر عند انق�ضاء عقد االيجار برد ال�سفينة وت�سليمها للم�ؤجر يف امليناء الذي
و�ضعت فيه حتت ت�صرفه ،ما مل يتفق على غري ذلك.

مادة ()301
�أثر انتهاء عقد الإيجار قبل مدته على الأجرة

ال تخف�ض الأجرة �إذا قام امل�ست�أجر برد ال�سفينة �إىل امل�ؤجر قبل انتهاء مدة الإيجار ،ما مل
يتفق على خالف ذلك.
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مادة ()302
حق امل�ست�أجر يف �إ�صدار التعليمات للربان

بعد االتفاق مع امل� ِّؤجر ،يحق للم�ست�أجر �إ�صدار تعليمات للربان ب�ش�أن ت�شغيل ال�سفينة،
وعلى الربان تنفيذها ما مل تكن تلك التعليمات غري متوافقة مع ن�صو�ص عقد �إيجار ال�سفينة �أو
ممار�سات و�إجراءات ال�شحن املقبولة دولي ًا.

مادة ()303
ا�شرتاك ال�سفينة امل�ؤجرة ملدة يف عملية الإنقاذ

�إذا �شاركت ال�سفينة امل�ؤجرة ملدة يف عملية �إنقاذ خالل مدة عقد الإيجار ،يحق للم�ست�أجر
احل�صول على ن�صف املكاف�آت بعد خ�صم نفقات الإنقاذ والتعوي�ض عن الأ�ضرار ،والن�سبة
امل�ستحقة لأفراد الطاقم والتكاليف الأخرى ذات ال�صلة.

مادة ()304
متديد العقد

�إذا انق�ضت مدة الإيجار �أثناء ال�سفر امتد العقد بحكم القانون �إىل نهاية الرحلة وي�ستحق
امل�ؤجر الأجرة املن�صو�ص عليها يف العقد عن الأيام الزائدة �أو �أجرة املثل وفق ًا لأ�سعار ال�سوق
عند التمديد �أيهما �أعلى.

(� )2إيجار ال�سفينة لرحلة
مادة ()305
تعريف العقد

�إيجار ال�سفينة لرحلة عقد يلتزم مبقت�ضاه مالك ال�سفينة ب�أن ي�ضع حتت ت�صرف امل�ست�أجر
�سفينة معينة �أو جزء منها ليقوم امل�ست�أجر با�ستعمالها رحلة معينة لنقل الب�ضائع بحر ًا من ميناء
�إىل �آخر.

مادة ()306
بيانات العقد

يجب �أن يت�ضمن عقد �إيجار ال�سفينة لرحلة البيانات الآتية:
 -1ا�سم الم�ؤجر وا�سم الم�ست�أجر وعنوانهما.
 -2ا�سم ال�سفينة وجن�سيتها وت�صنيفها.
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� -3سعة ال�سفينة ،ومدى مالءمتها للب�ضائع المزمع نقلها.
 -4و�صف الب�ضائع المزمع �شحنها.
 -5ميناء ال�شحن وميناء التفريغ و�أيام التحميل والتفريغ المتوقعة.
 -6وقت ال�شحن والتفريغ وطريقة ح�سابه.
 -7مقدار الأجرة.
 -8ن�سبة غرامة الت�أخير و�شروط تطبيقها.
 -9وقت المغادرة.
� -10أية بيانات �أخرى تحددها الإدارة.

مادة ()307
التزام امل�ؤجر بتجهيز ال�سفينة

�أ -يلتزم الم�ؤجر ب�أن ي�ضع ال�س��فينة المحددة بالعقد تحت ت�صرف الم�س��ت�أجر قبل بدء الرحلة
في الزمان والمكان المتفق عليهما ،و�أن تكون ال�س��فينة �صالحة للمالحة ،ومجهزة بما يلزم
لتنفي��ذ الرحل��ة المتفق عليها ،و�أن يجعل العنابر والثالج��ات وغرف التبريد وجميع الأجزاء
الأخ��رى من ال�س��فينة المخ�ص�صة لحف��ظ الب�ضائع ونقلها مالئمة و�آمنة ال�س��تقبالها ونقلها
والحفاظ عليها ،ويظل هذا االلتزام قائم ًا طوال مدة الرحلة.
ب -يجوز للم�ؤجر ا�س��تبدال �س��فينة �أخرى بال�س��فينة المقررة للنقل بعد موافقة الم�ست�أجر ،ف�إذا
كانت ال�س��فينة البديلة غير مهي�أة لتنفي��ذ الرحلة وفق ًا للغر�ض والمتطلبات المحددين بعقد
الإيجار ،يجوز للم�ست�أجر طلب �إنهاء العقد.
ج�	-إذا �أخل الم�ؤجر بالتزامه في توفير ال�سفينة خالل �أيام التحميل المحددة في عقد الإيجار،
جاز للم�ست�أجر �إنهاء العقد ،ومع ذلك �إذا قام الم�ؤجر ب�إخطار الم�ست�أجر بالت�أخير في توفير
ال�س��فينة وبالتاريخ المتوقع لو�صولها �إلى ميناء ال�ش��حن ،وجب على الم�ست�أجر �إخطار مالك
ال�س��فينة برغبته في ا�س��تمرار العقد �أو �إنهائه وذلك خالل � 48س��اعة من ا�س��تالم الإخطار
المر�سل �إليه.
د -ي�س���أل الم�ؤجر عن ال�ضرر الذي يلحق الم�س��ت�أجر نتيجة الت�أخير في توفير ال�س��فينة �أو عدم
توفيرها �أو توفير بديل مقبول عنها.
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مادة ()308
التزام امل�ؤجر بامل�سار

يلتزم امل�ؤجر ب�أن يتم نقل الب�ضائع �إىل ميناء التفريغ عرب الطريق املتفق عليه �أو املتعارف
عليه �أو الطريق املبا�شر جغرافي ًا ،وال يعترب ال�سعي وراء �إنقاذ �أو حماولة �إنقاذ الأرواح واملمتلكات
يف البحر انحراف ًا عن امل�سار املتفق عليه ،كما ال يعترب كذلك �أي حد معقول من االنحراف عن
الطريق املتفق �أو املتعارف عليه.

مادة ()309
حق الإدارة املالحية والتجارية لل�سفينة

يحتفظ امل�ؤجر بحق الإدارة املالحية والتجارية لل�سفينة ،ومع ذلك ال يجوز له �أن ي�شحن يف
ال�سفينة امل�ؤجرة لرحلة �أي ب�ضائع غري خا�صة بامل�ست�أجر �إال مبوافقته.

مادة ()310
حق امل�ست�أجر يف ا�ستبدال الب�ضائع املقرر نقلها

يجوز للم�ست�أجر ا�ستبدال الب�ضائع املقرر نقلها ب�شرط موافقة امل�ؤجر ،ومع ذلك �إذا كانت
الب�ضائع البديلة ت�ضر مب�صالح امل�ؤجر جاز له �إنهاء عقد الإيجار.

مادة ()311
�إنهاء العقد قبل البدء يف �شحن الب�ضائع

يجوز للم�ست�أجر �إنهاء عقد �إيجار ال�سفينة يف �أي وقت قبل البدء يف �شحن الب�ضائع مقابل
تعوي�ض امل�ؤجر عما يلحقه ب�سبب ذلك من �ضرر على �أال يجاوز التعوي�ض قيمة الأجرة املتفق
عليها.

مادة ()312
مواعيد �شحن وتفريغ الب�ضائع

�أ -يلت��زم الم�س��ت�أجر ب�ش��حن الب�ضائ��ع وتفريغها �أثناء الم��دد المتفق عليها في العق��د ،ف�إذا لم
ين�ص العقد على مدد معينة وجب الرجوع �إلى العرف.
ويتب��ع ف��ي ح�س��اب المدد وبدء �س��ريانها العرف ال�س��ائد في المين��اء الذي يجري فيه ال�ش��حن �أو
التفريغ ف�إذا لم يوجد عرف في هذا الميناء يتم اتباع العرف البحري العام.
ب�	-إذا لم يتم ال�ش��حن �أو التفريغ في المدد الأ�صلية التي يحددها العقد �أو العرف ت�س��ري مهلة
�إ�ضافية ال تجاوز المدة الأ�صلية وي�ستحق الم�ؤجر عنها تعوي�ض ًا يومي ًا يحدده العقد �أو العرف،
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و�إذا ل��م يت��م ال�ش��حن �أو التفريغ خالل المهلة الإ�ضافية ت�س��ري مهل��ة �إ�ضافية ثانية ال تجاوز
المهلة الإ�ضافية الأولى وي�ستحق المالك عنها تعوي�ض ًا يعادل التعوي�ض اليومي المقرر للمهلة
الإ�ضافي��ة الأول��ى زائ��د ًا الن�صف ،وذل��ك دون �إخالل بحق الم�ؤجر في �إنه��اء العقد في حالة
الت�أخي��ر ف��ي مدد ال�ش��حن وكذا ما قد ي�س��تحق من تعوي�ضات �أخرى ،ويع��د التعوي�ض اليومي
الذي ي�ستحق عن المهل الإ�ضافية من ملحقات الأجرة وت�سري عليه �أحكامها.
ج -يج��وز للرب��ان �إذا انته��ت م��دد التفري��غ �إن��زال الب�ضائ��ع الم�ش��حونة عل��ى نفق��ة الم�س��ت�أجر
وم�سئوليته ،ويلتزم الربان باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على الب�ضائع التي �أنزلها من
ال�سفينة.
د�	-إذا ت��م ال�ش��حن قبل انتهاء المدة المعينة له ف�لا ت�ضاف الأيام الباقية �إلى مهلة التفريغ ،ما
ل��م يتف��ق على خ�لاف ذلك ،ويجوز في هذه الحال��ة وكذا في حالة انته��اء التفريغ قبل مدته
الن�ص في العقد على ن�س��بة جائزة الإنجاز الم�س��تحقة الدفع نتيجة لإكمال عملية ال�شحن �أو
التفريغ قبل الموعد المحدد.

مادة ()313
الأجرة

�أ -ت�س��تحق الأجرة كاملة و�إن لم يقم الم�س��ت�أجر ب�ش��حن كل الب�ضائع المتفق عليها �أو تفريغها
بناء على طلبه �أثناء الرحلة وقبل و�صولها الميناء المتفق عليه.
ب�	-إذا ب��د�أت الرحلة ثم ا�س��تحال اال�س��تمرار فيها ب�س��بب غي��ر راجع �إلى الم�ؤج��ر �أو تابعيه فال
يلتزم الم�ست�أجر �إال بدفع �أجرة ما تم من الرحلة.
ج	-ال ت�ستحق الأجرة �إذا هلكت الب�ضائع الم�شحونة ما لم يتفق على غير ذلك ،ومع ذلك ت�ستحق
الأج��رة كاملة �إذا كان الهالك نا�ش��ئ ًا عن خط�أ الم�س��ت�أجر �أو تابعي��ه �أو عن طبيعة الب�ضاعة
�أو ع��ن عي ٍ��ب فيه��ا �أو �إذا ا�ضطر الربان �إلى بيعها �أثناء الرحلة ب�س��بب عيبه��ا �أو تلفها �أو �إذا
�أم��ر الربان ب�إتالفها لخطورتها �أو �ضررها وت�س��تحق الأج��رة عن الحيوانات التي تنفق �أثناء
الرحلة ب�سبب ال يرجع �إلى خط�أ الم�ؤجر �أو تابعيه.
د	-ال تبر�أ ذمة الم�س��ت�أجر من دفع الأجرة بترك الب�ضائع ولو تلفت �أو نق�صت كميتها �أو قيمتها
�أثناء الرحلة.
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مادة ()314
تفريغ الب�ضائع قبل الو�صول �إىل ميناء التفريغ

للم�ست�أجر �أن يطلب يف �أي وقت �أثناء ال�سفر تفريغ الب�ضائع قبل و�صولها �إىل امليناء املتفق
عليه ب�شرط �أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.

مادة ()315
حقوق والتزامات حامل �سند ال�شحن غري امل�ست�أجر والناقل

�إذا وقع اختالف بني عقد �إيجار ال�سفينة و�سند ال�شحن ت�سري يف العالقة بني م�ؤجر ال�سفينة
وم�ست�أجرها ال�شروط الواردة يف عقد الإيجار ،وت�سري ال�شروط الواردة يف �سند ال�شحن يف
العالقة بني م�ست�أجر ال�سفينة وال�شاحن ما مل يتفق على ترجيح �شروط عقد الإيجار.

مادة ()316
ميناء التفريغ

�أ -ميناء الو�صول هو الميناء المعين في العقد لتفريغ الب�ضائع ،ف�إذا تعذر و�صول ال�س��فينة �إلى
المين��اء المعي��ن للتفري��غ وجب عل��ى الم�ؤجر �أن يوجه ال�س��فينة �إلى �أقرب مين��اء من الميناء
المذكور يمكن التفريغ فيه ،ويتحمل الم�ؤجر م�صروفات نقل الب�ضائع �إلى الميناء الذي يتم
فيه التفريغ� ،إال �إذا كان تعذر و�صول ال�س��فينة �إليه نا�ش��ئ ًا عن قوة قاهرة فيتحمل الم�ست�أجر
الم�صروفات.
ب�	-إذا احتفظ الم�س��ت�أجر بالحق في اختيار ميناء الو�صول بعد بدء ال�س��فر ،وتعذر الو�صول �إليه
دون �أن تتعر�ض ال�سفينة للخطر تحمل الم�ست�أجر الآثار المترتبة على ذلك.
ج�	-إذا تكبد الم�ست�أجر خ�سائر نتيجة االختيار الع�شوائي لم�ؤجر ال�سفينة لميناء تفريغ الب�ضائع،
بالمخالفة للعقد يكون الم�ؤجر م�سئو ًال عن دفع التعوي�ض.

مادة ()317
�أثر القوة القاهرة على العقد

�أ�	-إذا �أ�صبح تنفيذ العقد م�ستحي ًال لقوة قاهرة �أو لأي �سبب �آخر خارج عن �إرادة طرفي العقد
ينف�سخ عقد �إيجار ال�سفينة لرحلة دون تعوي�ض لأي من طرفيه.
ب -يبق��ى عق��د الإيج��ار نافذ ًا دون زيادة الأج��رة ودون تعوي�ض� ،إذا حالت الق��وة القاهرة م�ؤقت ًا
دون �سفر ال�سفينة �أو ا�ستمرار ال�سفر ،وفي هذه الحالة يجوز للم�ست�أجر تفريغ ب�ضائعه على
نفقته وله بعد ذلك �أن يعيد �شحنها في ال�سفينة على نفقته �أي�ض ًا وت�ستحق الأجرة كاملة.
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ثالثاً :عقد �إيجار ال�سفينة خالية الطاقم
مادة ()318
تعريف العقد

عقد �إيجار ال�سفينة خالية الطاقم عقد يلتزم مبقت�ضاه مالك ال�سفينة ب�أن ي�ضع حتت
ت�صرف امل�ست�أجر �سفينة معينة غري مطقمة ليقوم امل�ست�أجر با�ستعمالها خالل املدة املتفق عليها
يف العقد وبال�شروط املذكورة فيه.

مادة ()319
بيانات العقد

يجب �أن يت�ضمن العقد البيانات الآتية:
 -1ا�سم م�ؤجر ال�سفينة وا�سم الم�ست�أجر.
 -2ا�سم ال�سفينة وجن�سيتها وفئتها وحمولتها و�سعتها.
 -3منطقة الن�شاط التجاري.
 -4قيمة الأجرة وطريقة دفعها ،ومدة الإيجار وكيفية �إنهائه.
 -5وقت ومكان و�شروط الت�سليم والرد.
 -6معاينة ال�سفينة و�صيانتها و�إ�صالحها.
 -7ت�أمين ال�سفينة.
�	-8أية بيانات �أخرى تحددها الإدارة.

مادة ()320
حق الإدارة املالحية والتجارية

تنتقل الإدارة املالحية والتجارية لل�سفينة �إىل امل�ست�أجر يف عقد �إيجار ال�سفينة خالية
الطاقم.

مادة ()321
التزامات امل�ؤجر

�أ -يلت��زم الم�ؤجر ب�أن ي�ضع ال�س��فينة تحت ت�صرف الم�س��ت�أجر في الزم��ان والمكان المحددين
بالعقد في حالة �صالحة للمالحة ومالئمة لأداء الخدمة المتفق عليها ،وتزويده بال�شهادات
والوثائق المتعلقة بها.
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ب -يلتزم الم�ؤجر ب�إ�صالح �أي تلف يلحق بال�سفينة وا�ستبدال القطع التالفة �إذا كان التلف نا�شئ ًا
ع��ن ق��وة قاه��رة �أو ع��ن عيب ذات��ي في ال�س��فينة �أو ع��ن اال�س��تعمال العادي لها ف��ي الغر�ض
المتفق عليه ،و�إذا ترتب على التلف في هذه الحاالت تعطيل ا�س��تعمال ال�س��فينة لمدة تجاوز
�أربع وع�شرين �ساعة فال ت�ستحق الأجرة عن المدة الزائدة للتعطل.
ج�	-إذا ل��م يلت��زم الم�ؤج��ر بتنفي��ذ االلت��زام المن�صو���ص علي��ه ف��ي الفقرتي��ن ال�س��ابقتين يح��ق
للم�ست�أجر �إنهاء العقد والمطالبة بالتعوي�ض عن �أية خ�سائر تكبدها نتيجة لذلك.

مادة ()322
التزامات امل�ست�أجر

يلتزم م�ست�أجر ال�سفينة خالية الطاقم بالآتي:
 -1المحافظ��ة عل��ى ال�س��فينة وا�س��تعمالها ف��ي الغر���ض المتفق عليه وفق�� ًا لخ�صائ�صه��ا الفنية
الثابتة في ترخي�ص المالحة.
� -2ضمان الت�شغيل الآمن وتزويد ال�سفينة بالطاقم الم�ؤهل وفق ًا للمعايير الدولية.
� -3صيان��ة ال�س��فينة و�إ�صالحه��ا خالل مدة عقد الإيج��ار ،وذلك عدا ما يلتزم ب��ه الم�ؤجر وفق ًا
للبند (ب) من المادة ال�سابقة.
 -4الت�أمين على ال�س��فينة على نفقته الخا�صة ،وفق ًا للقيمة المتفق عليها في عقد الإيجار وعلى
النحو الذي وافق عليه مالك ال�سفينة.
 -5رد ال�س��فينة وت�س��ليمها للم�ؤجر في الميناء المتفق عليه �أو الذي ت�س��لمها فيه ،وبالحالة التي
كانت عليها وقت ا�ستالمها مع مراعاة اال�ستهالك النا�شئ عن اال�ستعمال العادي.
ويف حالة الت�أخري يف رد ال�سفينة ل�سبب يرجع �إىل امل�ست�أجر يلتزم ب�أداء �ضعف الأجرة عن
مدة الت�أخري.

مادة ()323
م�سئولية امل�ست�أجر

ي�س�أل امل�ست�أجر عن �أية �أ�ضرار تلحق امل�ؤجر �أو ت�ضر مب�صاحله نتيجة حيازته ال�سفينة �أو
ا�ستخدامها وت�شغيلها خالل فرتة العقد.

مادة ()324
رهن ال�سفينة

�إذا قام م�ؤجر ال�سفينة برهنها خالل مدة عقد الإيجار وت�سبب ذلك يف خ�سائر تكبدها
امل�ست�أجر يكون امل�ؤجر م�سئو ًال عن دفع التعوي�ض.
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مادة ()325
الأجرة

�أ -يلتزم الم�س��ت�أجر بدفع الأجرة ح�س��ب المتفق عليه في عقد الإيجار ،و�إذا تخلف الم�س��ت�أجر
ع��ن الدفع لمدة �س��بعة �أيام متتالية �أو �أكثر ع��ن الموعد المتفق عليه في العقد ،جاز للم�ؤجر
�إنهاء العقد دون �إخالل بحقه في المطالبة بالتعوي�ض المنا�س��ب عن الخ�س��ائر التي تلحق به
نتيجة �إنهاء العقد.
ب	-ال ت�س��تحق الأجرة �إذا فقدت ال�س��فينة �أو كانت في عداد ال�س��فن المفقودة اعتبار ًا من اليوم
الذي فقدت فيه �أو �سمع فيه �آخر خبر عنها ،ويتعين �إعادة �أي مبلغ �إيجار تم دفعه مقدم ًا.

مادة ()326
متديد العقد

ت�سري ب�ش�أن متديد عقد �إيجار ال�سفينة خالية الطاقم ،الأحكام املن�صو�ص عليها يف عقد
�إيجار ال�سفينة ملدة.

مادة ()327
الإيجار املنتهي بالتملك

يجوز �أن يكون عقد �إيجار ال�سفينة خالية الطاقم منتهي ًا بالتملك ويف هذه احلالة ال تنتقل
ملكية ال�سفينة �إىل امل�ست�أجر� ،إال �إذا كان امل�ست�أجر قد �أمت دفع الإيجار �إىل مالك ال�سفينة على
النحو املن�صو�ص عليه يف عقد الإيجار.

الباب اخلام�س
الت�أمني البحري
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()328
نطاق �سريان �أحكام هذا الباب

ت�سري �أحكام هذا الباب على عقد الت�أمني الذي يكون مو�ضوعه �ضمان الأخطار البحرية،
ويجوز للم�ؤمن وامل�ؤمن له االتفاق على خمالفة هذه الأحكام� ،إال �إذا كانت ذات �صفة �إلزامية.
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مادة ()329
تعريف العقد

عقد الت�أمني البحري عقد يتعهد امل�ؤمن مبقت�ضاه ،بتعوي�ض امل�ؤمن له ،بالطريقة وال�شروط
املتفق عليها ،عن اخل�سائر النا�شئة عن الأخطار البحرية امل�ؤمن منها ،مقابل دفع ق�سط على �أن
ال يتجاوز هذا التعوي�ض قيمة اخل�سائر �أو قيمة الأ�شياء الهالكة.

مادة ()330
�إثبات العقد

�أ -ال يثبت عقد الت�أمين وكل ما يطر�أ عليه من تعديالت �إال بالكتابة.
ب -تكون الوثيقة الم�ؤقتة التي ي�صدرها الم�ؤمن ملزمة للطرفين �إلى �أن ت�صدر الوثيقة النهائية.

مادة ()331
بيانات وثيقة الت�أمني

يجب �أن تت�ضمن وثيقة الت�أمين كحد �أدنى البيانات الآتية:
 -1تاريخ عقد الت�أمين مبين ًا باليوم وال�ساعة.
 -2مكان العقد.
 -3ا�سم كل من الم�ؤمن والم�ؤمن له وموطنه و�صفته �إذا كان يتعاقد لح�ساب الغير.
 -4الأموال الم�ؤمن عليها.
 -5الأخطار التي ي�شملها الت�أمين والم�ستثناة منه وزمانها ومكانها.
 -6مبلغ الت�أمين وق�سطه ومبلغ التحمل (�إن وجد).
 -7توقيع الم�ؤمن �أو من يمثله.

مادة ()332
التنازل عن وثيقة الت�أمني

�أ -تك��ون وثيق��ة الت�أمين با�س��م الم�ؤمن له �أو لأم��ره �أو لحاملها ،ويجوز �إب��رام الت�أمين لم�صلحة
�شخ�ص غير معين.
ب -يجوز للم�ؤمن له التنازل عن الت�أمين عن طريق التظهير �أو الت�س��ليم �إذا كانت الوثيقة لأمره
�أو لحامله��ا ،وال يج��وز التن��ازل ع��ن وثيقة الت�أمي��ن �إذا كانت ا�س��مية �إال بموافق��ة كتابية من
الم�ؤمن.
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ج -يكون لحامل الوثيقة ال�شرعي الحق في المطالبة بالتعوي�ض ،وللم�ؤمن �أن يتم�سك في مواجهته
بكافة الدفوع التي يجوز له توجيهها �إلى المتعاقد ولو كانت الوثيقة لأمره �أو لحاملها.

مادة ()333
حمل عقد الت�أمني البحري

�أ -يجوز الت�أمين على جميع الأموال التي تكون معر�ضة للأخطار البحرية.
ب	-ال يج��وز �أن يك��ون طرف ًا في عقد الت�أمين �أو م�س��تفيد ًا منه �إال م��ن كانت له م�صلحة في عدم
ح�صول الخطر.

مادة ()334
الت�أمني �ضد �أخطار احلرب والأخطار امل�شابهة

�أ	-ال ي�ش��مل الت�أمي��ن �أخط��ار الح��رب الأهلي��ة �أو الخارجي��ة و�أعم��ال القر�صن��ة واال�س��تيالء
واال�ضطرابات والثورات والإ�ضراب والإغالق و�أعمال التخريب والإرهاب والأ�ضرار النا�شئة
بطريق مبا�ش��ر �أو غير مبا�ش��ر عن تفجيرات �أو �إ�ش��عاعات نووية �أي ًا كان �سببها� ،إال �إذا اتفق
على غير ذلك.
ن�صت عليه المادة ( )367من هذا القانون ال ي�ش��مل الت�أمين الأ�ضرار التي تحدثها
ب -ع��دا م��ا َّ
الأ�شياء الم�ؤمن عليها للأموال الأخرى �أو الأ�شخا�ص.
ج�	-إذا اتفق على ت�أمين �أخطار الحرب ي�شمل هذا الت�أمين الأ�ضرار التي تلحق الأ�شياء الم�ؤمن
عليه��ا م��ن الأعم��ال العدائية �أو االنتقامية �أو الأ�س��ر �أو اال�س��تيالء �أو الإيق��اف �أو الإكراه �إذا
وقعت بفعل الحكومات �أو ال�سلطات �سواء كان معترف ًا بها �أو غير معترف بها �أو ب�سبب انفجار
�ألغام �أو معدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد �أعلنت �أو كانت قد انتهت.
د�	-إذا تعذر معرفة ما �إذا كان ال�ضرر قد وقع ب�س��بب خطر حربي �أو خطر بحري ،اعتبر نا�ش��ئ ًا
عن خطر بحري ما لم يثبت خالف ذلك.

مادة ()335
�إعادة الت�أمني

يف حالة �إعادة الت�أمني ال يكون للم�ؤمن له �أن يتم�سك بعقد �إعادة الت�أمني الذي يربمه امل�ؤمن.
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مادة ()336
التزام امل�ؤمن له بالإف�صاح عن الظروف والبيانات عند التعاقد

�أ -عل��ى الم�ؤم��ن ل��ه �أن يخط��ر الم�ؤم��ن وقت �إب��رام العق��د بالظ��روف والبيانات بما فيها ا�س��م
ال�س��فينة والرحل��ة ومق��دار الب�ضائ��ع الم�ش��حونة وقيمتها التي يك��ون الم�ؤمن له عل��ى علم �أو
يفتر���ض �أن يك��ون عل��ى علم بها في �س��ياق العمل الع��ادي والتي من �ش���أنها الت�أثير على قرار
الم�ؤم��ن ف��ي تقدي��ر الأخط��ار التي ي�أخذها عل��ى عاتق��ه ،والموافقة على الت�أمي��ن من عدمه
وتعتبر مهمة على الأخ�ص الوقائع التي جعلها الم�ؤمن محل �أ�سئلة مكتوبة محددة.
ب -ا�س��تثنا ًء م��ن الفق��رة (�أ) من هذه المادة ال يلت��زم الم�ؤمن له ب�أن يخط��ر الم�ؤمن بالظروف
التي يكون الم�ؤمن على علم �أو يفتر�ض �أن يكون على علم بها في �سياق العمل العادي.

مادة ()337
جزاء خمالفة االلتزام بالإف�صاح

�أ -يج��وز للم�ؤم��ن �أن يطل��ب �إبط��ال العق��د �إذا ق��دم الم�ؤمن ل��ه ولو بغير �س��وء ني��ة بيانات غير
�صحيحة �أو �سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالت�أمين وكان من �ش�أن ذلك �أن قدر الم�ؤمن
الخطر ب�أقل من حقيقته.
ب -ويق��ع الإبط��ال ول��و ل��م يك��ن للبيان غي��ر ال�صحيح �أو لل�س��كوت ع��ن تقديم البي��ان �أي عالقة
بال�ضرر الذي لحق ال�شيء الم�ؤمن عليه.
ج -وللمحكم��ة �أن تحك��م للم�ؤم��ن على الم�ؤمن له في الأح��وال المبينة في الفقرتين ال�س��ابقتين
بمبل��غ م�س��او لق�س��ط الت�أمي��ن �إذا �أثبت �س��وء النية من جان��ب الم�ؤمن له� ،أو بمبل��غ ال يجاوز
ن�صف هذا الق�سط �إذا انتفى �سوء النية.

مادة ()338
القيمة الت�أمينية

�أ -يكون تحديد القيمة الت�أمينية لمحل الت�أمين باالتفاق بين الم�ؤمن والم�ؤمن له.
ب -ف��ي حال��ة عدم التو�صل �إلى االتفاق على القيمة الت�أمينية ،يتم ح�س��اب القيمة الت�أمينية على
النحو الآتي:
 -1تكون القيمة الت�أمينية لل�سفينة هي قيمة ال�سفينة عند بدء مدة الت�أمين ،بما في ذلك
القيمة الكلية لبدن ال�سفينة و�آالتها ومعداتها ووقودها ومخازنها وعدتها وم�ؤنها والمياه
ال�صالحة لل�شرب الموجودة على �سطحها ،وكذلك ق�سط الت�أمين.
-2تكون القيمة الت�أمينية لل�شحنة هي �إجمالي قيمة فاتورة ال�شحن� ،أو القيمة الفعلية غير
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التجارية لل�سلع في مكان ال�شحن ،بالإ�ضافة �إلى �أجرة ال�شحن و�أق�ساط الت�أمين عليها
عند بدء مدة الت�أمين.
-3تكون القيمة الت�أمينية لأجور ال�شحن هي �إجمالي مبلغ �أجور النقل الم�ستحقة الدفع �إلى
الناقل و�أق�ساط الت�أمين عند بدء مدة الت�أمين.
-4تكون القيمة الت�أمينية لمحالت الت�أمين الأخرى هي �إجمالي القيمة الفعلية لمحل الت�أمين
الم�ؤمن عليه و�أق�ساط الت�أمين عند بدء مدة الت�أمين.
ج�	-إذا جاوز مبلغ الت�أمين القيمة الت�أمينية ،وكان ذلك نا�ش��ئ ًا عن غ���ش �أو تدلي���س �أو �س��وء نية
الم�ؤمن له �أو نائبه ،يجوز للم�ؤمن طلب �إبطال العقد وال يكون لهذه الزيادة �أثر على م�سئولية
الم�ؤمن ،ويتحملها الم�ؤمن له كما لو كان هو الم�ؤمن ،و�إذا انتفى الغ�ش والتدلي�س و�سوء النية
كان العقد �صحيح ًا في حدود القيمة الحقيقية لمحل الت�أمين.
د�	-إذا كان مبلغ الت�أمين �أقل من القيمة الحقيقية للأ�شياء الم�ؤمن عليها فال يلتزم الم�ؤمن �إال
في حدود مبلغ الت�أمين.

مادة ()339
�أثر اخل�سائر ال�سابقة ملحل الت�أمني قبل التعاقد

يقع باط ًال عقد الت�أمني الذي يربم بعد تعر�ض حمل الت�أمني خل�سائر نتيجة حلدوث �أحد
الأخطار امل�ؤمن منها ،وتكون �أق�ساط الت�أمني حق ًا للم�ؤمن وال يكون م�سئو ًال عن دفع �أية تعوي�ضات،
و�إذا كان امل�ؤمن على علم �أو يفرت�ض به �أن يكون على علم با�ستحالة وقوع اخلطر امل�ؤمن منه،
كان للم�ؤمن له احلق يف ا�سرتداد �أق�ساط الت�أمني.

مادة ()340
الإخطار بالظروف الطارئة �أثناء �سريان العقد

�أ -عل��ى الم�ؤم��ن ل��ه �أن يخطر الم�ؤم��ن بالظروف الت��ي تطر�أ �أثناء �س��ريان الت�أمي��ن ويكون من
�ش�أنها زيادة الخطر الذي يتحمله الم�ؤمن وذلك خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ العلم بها،
ف�إذا لم يتم الإخطار في هذا الميعاد جاز للم�ؤمن ف�سخ العقد.
ب�	-إذا تم الإخطار في الميعاد المن�صو�ص عليه في الفقرة ال�س��ابقة وتبين �أن زيادة الخطر لم
تكن نا�ش��ئة عن فعل الم�ؤمن له بقي الت�أمين �س��اري ًا مقابل زيادة في ق�س��ط الت�أمين� ،أما �إذا
كانت زيادة الخطر نا�ش��ئة عن فعل الم�ؤمن له جاز للم�ؤمن �إما ف�س��خ العقد خالل ثالثة �أيام
عم��ل م��ن تاريخ �إخطاره بزيادة الخط��ر� ،أو �إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة ق�س��ط الت�أمين
مقابل زيادة الخطر ،وفي الحالة الأولى يكون للمحكمة  -بنا ًء على طلب الم�ؤمن � -أن تحكم
له بمبلغ م�سا ٍو لق�سط الت�أمين.
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مادة ()341
تعدد الت�أمينات

�أ�	-إذا كان الخط��ر م�ؤمن�� ًا علي��ه في عقد واحد من عدة م�ؤمنين التزم كل منهم بن�س��بة ح�صته
في مبلغ الت�أمين وفي حدود هذه الح�صة بغير ت�ضامن بينهم.
ب -فيما عدا حالة الغ���ش �إذا كان الخطر م�ؤمن ًا عليه بعدة عقود� ،س��واء �أكانت مبرمة في تاريخ
واح��د �أم ف��ي تواريخ مختلفة ،وكان مجموع مبلغ الت�أمي��ن المذكور في هذه العقود يزيد على
قيم��ة ال�ش��يء الم�ؤمن عليه ،اعتبرت عقود الت�أمي��ن �صحيحة ،وجاز للم�ؤمن له الرجوع  -في
ح��دود ال�ضرر وبما ال يزيد عن قيمة ال�ش��يء الم�ؤمن علي��ه  -على الم�ؤمنين المتعددين بغير
ت�ضام��ن بينه��م بن�س��بة مبلغ الت�أمين ال��ذي يلتزم به كل منه��م �إلى القيمة الحقيقية لل�ش��يء
الم�ؤمن عليه.
ج -يجب على الم�ؤمن له �إذا طلب ت�سوية ال�ضرر الذي لحق به �أن ي�صرح للم�ؤمن بوجود الت�أمينات
الأخرى التي يعلم بها و�إال كان طلبه غير مقبول.
د -يج��وز ل��كل م�ؤم��ن الرجوع عل��ى الم�ؤمني��ن الآخرين لمطالب��ة كل منهم بح�صته م��ن ال�ضرر
بن�س��بة المبل��غ ال��ذي التزم ب��ه ،و�إذا كان �أحدهم مع�س��ر ًا وزعت ح�صته بالن�س��بة ذاتها على
الم�ؤمنين المو�سرين.
هـ -في حالة ثبوت الغ�ش من الم�ؤمن له يكون كل عقد من عقود الت�أمين المتعددة قاب ًال للإبطال
بناء على طلب الم�ؤمن ،وللمحكمة عند الحكم ب�إبطال العقد �أن تق�ضي بالتعوي�ضات المنا�سبة
لمن ي�ستحقها بما ال يجاوز الق�سط الكلي للت�أمين.

مادة ()342
�إنهاء عقد الت�أمني البحري قبل بدئه

يجوز للم�ؤمن له املطالبة ب�إنهاء عقد الت�أمني قبل بدء �سريانه ،على �أن يدفع للم�ؤمن كافة
امل�صروفات والنفقات التي تكبدها امل�ؤمن ،ويف حالة قبول امل�ؤمن يلتزم ب�إعادة ق�سط الت�أمني.

مادة ()343
�إنهاء عقد الت�أمني البحري بعد بدئه

ال يجوز لأي من امل�ؤمن �أو امل�ؤمن له �إنهاء العقد بعد �سريانه ،ما مل ين�ص يف العقد على
خالف ذلك ومع ذلك يجوز �إنهاء العقد يف الأحوال ووفق ًا للقواعد الآتية:
�	-1إذا ن���ص العقد على �إمكانية �إنهائه بعد �س��ريانه وطل��ب الم�ؤمن له �إنهاء العقد ،ف�إن للم�ؤمن
حال قبول الإنهاء ا�س��تيفاء ق�س��ط الت�أمين م�ستحق الدفع اعتبار ًا من �سريان العقد و�إلى يوم
�إنهائه ،على �أن يرد �إلى الم�ؤمن له ما تبقى من ق�سط الت�أمين عن المدة المتبقية.
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�	-2إذا كان الإنهاء بناء على طلب الم�ؤمن وفق ًا للعقد ،يرد �إلى الم�ؤمن له ق�سط الت�أمين اعتبار ًا
من يوم �إنهاء العقد �إلى يوم انتهاء مدة الت�أمين محت�سب ًا على الأ�سا�س الن�سبي.
�	-3إذا بيع��ت ال�س��فينة مح��ل العق��د ب�ص��ورة ر�ضائية �أو ع��ن طري��ق الق�ضاء ،وكانت �ش��خ�صية
الم�ؤمن له محل اعتبار.
 -4ف��ي حال��ة ت�أجي��ر ال�س��فينة خالي��ة الطاق��م ،وكان��ت �ش��خ�صية الم�ؤمن ل��ه محل اعتب��ار لدى
الم�ؤمن.
�	-5إذا �أفل���س الم�ؤم��ن ل��ه �أو �أع�س��ر ول��م يكن قد دفع الق�س��ط الم�س��تحق عليه بعد �إع��ذاره جاز
للم�ؤمن ف�سخ العقد �أو �إلغا�ؤه ،وال ي�سري ذلك على الغير ح�سن النية الذي انتقلت �إليه ملكية
وثيق��ة الت�أمي��ن قب��ل وقوع �أي حادث وقب��ل التبليغ بالإلغ��اء ،ويثبت هذا الح��ق للم�ؤمن له في
حالة �إفال�س الم�ؤمن ،وفي جميع الأحوال يلتزم الم�ؤمن برد ق�سط الت�أمين بما يعادل المدة
المتبقية من العقد.

مادة ()344
دفع �أق�ساط الت�أمني

�أ -يلت��زم الم�ؤم��ن له بدفع ق�س��ط الت�أمي��ن والم�صروفات ف��ي المكان والزم��ان المتفق عليهما،
ويجوز للم�ؤمن رف�ض �إ�صدار وثيقة الت�أمين �أو �أية �ش��هادة ت�أمين قبل دفع الم�ؤمن له لق�س��ط
الت�أمين ،ما لم يتفق على خالف ذلك.
ب�	-إذا لم يدفع الم�ؤمن له ق�س��ط الت�أمين الم�س��تحق جاز للم�ؤمن �أن يوقف الت�أمين �أو �أن يف�س��خ
العقد ،وال ينتج الإيقاف �أو الف�سخ �أثره �إال بعد انق�ضاء خم�سة ع�شر يوم ًا على �إعذار الم�ؤمن
له بالوفاء و�إخطاره ب�إيقاف الت�أمين �أو ف�سخه ،ويكون الإعذار بكتاب م�سجل م�صحوب بعلم
الو�ص��ول �أو ببرقي��ة �أو تلك���س �أو �أية و�س��يلة �إلكترونية �أخرى في �آخر موط��ن للم�ؤمن له يعلمه
الم�ؤمن ،كما يجوز �أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار ب�إيقاف الت�أمين �أو ف�سخه ب�إجراء واحد.
ج -في حالة عدم دفع ق�سط الت�أمين والم�صروفات ال يحول الإخطار ب�إيقاف الت�أمين دون عمل
�إخطار �آخر بف�سخ العقد.
د -في حالة وقف الت�أمين يعود العقد �إلى �إنتاج �آثاره اعتبار ًا من اليوم التالي لتاريخ دفع الق�سط
والم�صروفات.
هـ	-ال ي�س��ري �أثر الإيقاف �أو الف�س��خ في مواجهة الغير ح�سن النية الذي انتقلت �إليه ملكية وثيقة
الت�أمين قبل وقوع �أي حادث وقبل الإخطار بالإيقاف �أو الف�سخ ،وللم�ؤمن التم�سك في مواجهة
الغير بالمقا�صة بقدر الق�سط الم�ستحق في حالة وقوع �أي حادث.
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مادة ()345
املحافظة على م�صلحة امل�ؤمن

�أ	-في حال وقوع �أحد الأخطار الم�ؤمن منها ،يلتزم الم�ؤمن له بالآتي:
�	-1إخطار الم�ؤمن بوقوع الخطر خالل ثالثة �أيام عمل على الأكثر من تاريخ العلم به.
-2اتخاذ التدابير الالزمة والمالئمة لتالفي الخ�سائر �أو الحد منها.
-3االلتزام بالتعليمات التي ي�صدرها له الم�ؤمن في �ش�أن التدابير المالئمة لتالفي الخ�سائر
�أو الحد منها.
-4اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على حق الم�ؤمن في الرجوع على الغير.
ب	-ال يك��ون الم�ؤمن م�س��ئو ًال عن �أية خ�س��ائر تنجم عن مخالفة الم�ؤمن ل��ه للأحكام الواردة في
الفق��رة (�أ) م��ن ه��ذه المادة ،وللم�ؤمن في الحالة المن�صو���ص عليها في البند ( )1من تلك
الفقرة �إنهاء العقد.
ج�	-إذا قدم الم�ؤمن له ب�سوء نية ت�صريح ًا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه
�ضرر للم�ؤمن ،جاز الحكم ب�سقوط حقه في الت�أمين كله �أو بع�ضه.

مادة ()346
ت�سوية الأ�ضرار

�أ -ت�سوى الأ�ضرار بطريق التعوي�ض ما لم يقرر الم�ؤمن له ترك ال�شيء الم�ؤمن عليه للم�ؤمن في
الأحوال المتفق عليها �أو التي يجيز فيها القانون ذلك.
ب	-ال يلتزم الم�ؤمن ب�إ�صالح الأ�شياء الم�ؤمن عليها �أو ا�ستبدال غيرها بها.

مادة ()347
م�سئولية امل�ؤمن

ت�شمل م�سئولية امل�ؤمن الآتي:
 -1الأ�ضرار المادية التي تلحق الأ�شياء الم�ؤمن عليها ب�سبب وقوع خطر بحري �أو حادث يعد قوة
قاهرة �إذا كان الخطر �أو الحادث مما ي�شمله الت�أمين.
 -2ح�صة الأموال الم�ؤمن عليها في الخ�سارات البحرية الم�شتركة بن�سبة قيمة الأ�شياء الم�ؤمن
عليه��ا بعد خ�صم الخ�س��ارات الخا�صة التي يتحمله��ا الم�ؤمن �إن وجدت وم�صروفات الإنقاذ
والم�ساعدة ،وذلك ما لم تكن نا�شئة عن خطر م�ستثنى من الت�أمين.
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مادة ()348
الت�أمني الناق�ص

عندما يكون مبلغ الت�أمني املتفق عليه �أقل من القيمة الت�أمينية املح َّددة يف العقدَ ،تتَح َّدد
م�سئولية امل�ؤمن يف حالة اخل�سارة الكلية مببلغ الت�أمني كحد �أق�صى� ،أما يف حالة اخل�سارة
اجلزئية ،فيتح َّمل امل�ؤمن جزء ًا من اخل�سارة املحققة تتنا�سب مع الفرق بني القيمة الت�أمينية
ومبلغ الت�أمني ،ما مل ُيتفق �صراح ًة على غري ذلك.

مادة ()349
اخل�سائر املتتالية

يبقى مبلغ الت�أمني �ضامن ًا لكل حادث يقع �أثناء �سريان وثيقة الت�أمني و�إن تع َّددت احلوادث،
�إال �إذا اتفق الطرفان على حق امل�ؤمن يف طلب ق�سط تكميلي �إثر كل حادث.
كما يكون امل�ؤمن م�سئو ًال عن اخل�سائر الكلية فقط �إذا وقعت اخل�سارة الكلية بعد خ�سارة
جزئية مل يتم �إ�صالحها.

مادة ()350
حدود م�سئولية امل�ؤمن عن �أفعال امل�ؤمن له والربان والبحارة

�أ -ي�س���أل الم�ؤم��ن ع��ن ال�ض��رر المادي الذي يلحق الأ�ش��ياء الم�ؤم��ن عليها بخط���أ الم�ؤمن له �أو
تابعيه البريين ما لم يثبت الم�ؤمن �أن �س��بب هذه الأ�ضرار نا�ش��ئ عن خط�أ عمدي �أو ج�س��يم
من الم�ؤمن له.
ب -م��ع ع��دم الإخ�لال بحك��م المادتي��ن ( ،)349و( )367من هذا القان��ون ي�س���أل الم�ؤمن عن
ال�ض��رر الم��ادي ال��ذي يلح��ق الأ�ش��ياء الم�ؤمن عليها عـ��ن خط�أ الرب��ان �أو البح��ارة �أي ًا كانت
ج�سامته ما لم يكن متعمد ًا.
ج -يظل الم�ؤمن م�سئو ًال عن الأخطار التي ي�شملها الت�أمين في حالة اال�ضطرار �إلى تغيير الطريق
�أو الرحلة �أو ال�سفينة ،و�إذا لم يكن تغيير الرحلة �أو الطريق ا�ضطراري ًا يبقى الم�ؤمن م�سئو ًال
عن الحوادث التي يثبت �أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه� ،أو الطريق المعتاد في
حالة عدم وجود اتفاق.

مادة ()351
ت�سديد النفقات

�أ -ي�شمل التعوي�ض الم�ستحق للم�ؤمن له النفقات التالية ،بالإ�ضافة �إلى مبلغ التعوي�ض المفتر�ض

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

دفعه عن محل الت�أمين:
 -1الم�صروفات التي تنفق ب�سبب خطر م�ؤمن منه لحماية الأم��وال الم�ؤمن عليها �سواء
لتفادي الأ�ضرار �أو للحد منها.
 -2النفقات المعقولة للمعاينة والتقدير بغر�ض الت�أكد من طبيعة ومدى الخطر الم�ؤمن
منه.
 -3النفقات المتكبدة ب�سبب العمل بالتعليمات ال�صادرة من الم�ؤمن.
ب	-ال يج��وز �أن تزي��د مدفوع��ات الم�ؤم��ن المتعلقة بالنفقات الم�ش��ار �إليها في الفق��رة (�أ) على
المبلغ الم�ؤمن به ،ما لم تكن الزيادة ب�سبب العمل بالتعليمات ال�صادرة من الم�ؤمن.
ج�	-إذا كان مبل��غ الت�أمي��ن �أقل من القيمة الت�أمينية ،يكون الم�ؤمن م�س��ئو ًال عن النفقات الم�ش��ار
�إليها في هذه المادة على �أ�سا���س ن�س��بة المبلغ الم�ؤمن به �إلى القيمة الت�أمينية ،ما لم ين�ص
العقد على خالف ذلك.

مادة ()352
امل�ساهمة يف اخل�سارة امل�شرتكة

�إذا كان املبلغ امل�ؤمن به �أقل من امل�ساهمة يف اخل�سارة امل�شرتكة يكون امل�ؤمن م�سئو ًال عن
امل�ساهمة يف اخل�سارة امل�شرتكة على �أ�سا�س ن�سبة املبلغ امل�ؤمن به �إىل قيمة امل�ساهمة.

مادة ()353
اخل�سارة الكلية الفعلية

غي من
�إذا فقد حمل الت�أمني بعد حدوث �أحد الأخطار امل�ؤمن منها �أو حلق به �ضرر بالغ ّ
طبيعته امل�ؤمن عليه بها� ،أو �أخرج حمل الت�أمني من حيازة �صاحبه ،اعترب خ�سارة كلية فعلية.

مادة ()354
اخل�سارة الكلية احلكمية

�أ�	-إذا اعتبرت الخ�س��ارة الكلية لل�س��فينة �أم��ر ًا يتعذر تفاديه بعد حدوث �أح��د الأخطار الم�ؤمن
منها �أو �إذا زادت النفقات الالزمة لتفادي حدوث خ�سارة كلية فعلية ع ـ��ن القيمة الت�أمينية،
فيعتبر ذلك خ�سارة كلية حكمية.
ب�	-إذا اعتب��رت الخ�س��ارة الكلي��ة الفعلي��ة �أمر ًا يتع��ذر تفاديه بعد حدوث �أح��د الأخطار الم�ؤمن
منها على �ش��حنة الب�ضائع �أو �إذا زادت النفقات الالزم تكبدها لتفادي حدوث خ�س��ارة كلية
فعلية بالإ�ضافة �إلى قيمة �إر�س��ال �ش��حنة الب�ضائع �إلى وجهتها عن القيمة الت�أمينية ،فيعتبر
ذلك خ�سارة كلية حكمية.

133

134

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

مادة ()355
اخل�سارة اجلزئية

كل خ�سارة لي�ست خ�سارة كلية فعلية �أو خ�سارة كلية حكمية تعترب خ�سارة جزئية.

مادة ()356
ترك حمل الت�أمني

�أ�	-إذا اعتب��ر مح��ل الت�أمين خ�س��ارة كلية حكمية وطالب الم�ؤمن ل��ه بالتعوي�ض عنه من الم�ؤمن
على �أ�سا���س الخ�س��ارة الكلية ،يتخلى الم�ؤمن له عن محل الت�أمين للم�ؤمن ،وللم�ؤمن �أن يقبل
التخل��ي �أو �أن يرف�ض��ه ،ولك��ن عليه �إخطار الم�ؤم��ن له بقراره بقبول التخل��ي �أو رف�ضه خالل
فترة زمنية معقولة.
ب -يبلغ الترك �إلى الم�ؤمن بخطاب م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول ،وذلك خالل ثالثة �أ�شهر من
تاريخ علم الم�ؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك �أو من تاريخ انق�ضاء المواعيد المن�صو�ص
عليها في المواد ( )378( ،)371( ،)370من هذا القانون.
ج -يجب على الم�ؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك �أن ي�صرح بجميع عقود الت�أمين التي �أجراها
�أو التي يعلم بوجودها ،وكذلك جميع الحقوق وااللتزامات المتعلقة بال�شيء مو�ضوع الت�أمين.
د	-ال يجوز �أن يكون ترك الأ�شياء الم�ؤمن عليها جزئي ًا �أو معلق ًا على �شرط ،كما ال يجوز الرجوع
فيه �إال بر�ضاء الم�ؤمن.

مادة ()357
�آثار الرتك

�أ�	-إذا قب��ل الم�ؤم��ن الترك ،تنتقل �إلى الم�ؤمن ملكية الأ�ش��ياء الم�ؤم��ن عليها بما لها من حقوق
وم��ا عليها من التزامات ،ويلت��زم الم�ؤمن بدفع مبلغ الت�أمين بكامله ،ويحدث انتقال الملكية
�أث��ره بي��ن الطرفي��ن من يوم �إعالن الم�ؤمن له رغبته في الت��رك �إلى الم�ؤمن ،ويجوز للم�ؤمن
�أن يرف���ض انتقال ملكية الأ�ش��ياء الم�ؤمن عليها �إليه ،وذل��ك دون �إخالل بالتزامه بدفع مبلغ
الت�أمين بكامله.
ب -با�ستثناء ما هو وارد في المادتين ( )359( ،)358من هذا القانون� ،إذا حدثت خ�سارة كلية
لمحل الت�أمين ودفعت قيمة الت�أمين كاملة عنه ،يكون للم�ؤمن كامل الحق في محل الت�أمين.
وفي حالة الت�أمين الناق�ص ،يكون للم�ؤمن الحق في محل الت�أمين على �أ�سا���س ن�س��بة المبلغ
الم�ؤمن به �إلى القيمة الت�أمينية.
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مادة ()358
حلول امل�ؤمن حمل امل�ؤمن له يف مطالبة الطرف الثالث

�أ -يحل الم�ؤمن محل الم�ؤمن له في جميع حقوقه التي ن�ش���أت بمنا�س��بة الأ�ضرار التي ي�ش��ملها
الت�أمين في حدود التعوي�ض الذي دفعه.
ب -يلتزم الم�ؤمن له �أن يقدم للم�ؤمن الوثائق والمعلومات الالزمة التي ينبغي له االطالع عليها،
و�أن ي�سعى في م�ساعدته في ا�سترداد التعوي�ض من الطرف الثالث.
ج	-ال يجوز للم�ؤمن له التنازل عن الحق في مطالبة الطرف الثالث �أو �إ�سقاط هذا الحق �إال بعد
موافقة الم�ؤمن كتابة على ذلك.
د�	-إذا �أ�س��قط الم�ؤم��ن ل��ه حق��ه في مطالب��ة طرف ثالث �أو تن��ازل عنه دون �إذن م��ن الم�ؤمن �أو
�إذا كان الم�ؤم��ن عاجز ًا عن ممار�س��ة حق اللجوء �إلى الق�ضاء ب�س��بب خط���أ الم�ؤمن له ،جاز
للم�ؤمن �أن يخ�صم من مبلغ التعوي�ض ما يعادل الخ�سارة التي تكبدها نتيجة ذلك في حدود
مبلغ التعوي�ض.

مادة ()359
�آثار دفع التعوي�ض عرب الطرف الثالث

�أ -يجوز للم�ؤمن �أن يخ�صم من مبلغ التعوي�ض ما يكافئ المبلغ الذي دفعه طرف ثالث للم�ؤمن
له بالفعل.
ب�	-إذا كان التعوي�ض الذي ا�سترده الم�ؤمن من طرف ثالث يزيد على مبلغ التعوي�ض الذي دفعه
للم�ؤمن له ،ترد الزيادة �إلى الم�ؤمن له.

مادة ()360
حاالت عدم م�سئولية امل�ؤمن

-1
-2
-3
-4

ال يكون امل�ؤمن م�سئو ًال عما ي�أتي:
الأ�ض��رار المادي��ة النا�ش��ئة ع��ن عيب ذاتي في ال�ش��يء الم�ؤمن عليه �أو عدم كفاي��ة تغليفه �أو
حزمه.
النق�ص العادي الذي يطر�أ على الب�ضائع �أثناء الطريق.
الأ�ض��رار المادي��ة النا�ش��ئة عن الغرام��ات والم�صادرة والو�ضع تحت الحرا�س��ة واال�س��تيالء
والتدابير ال�صحية والتعقيم ،واختراق الح�صار و�أعمال التهرب وممار�سة تجارة ممنوعة.
التعوي�ضات الم�ستحقة ب�سبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
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 -5الأ�ض��رار الت��ي ال تع��د تلف ًا مادي ًا يلحق مبا�ش��رة بالأ�ش��ياء الم�ؤمن عليه��ا كالبطالة والت�أخير
وفروق الأ�سعار والعقبات التي ت�ؤثر في العمليات التجارية التي يجريها الم�ؤمن له.
 -6الأ�ضرار النا�شئة عن العيب الذاتي في ال�سفينة �إال �إذا كان العيب خفي ًا.
 -7الأ�ضرار النا�شئة عما ي�صدر من الربان من �أخطاء متعمدة.

مادة ()361
عبء �إثبات اخل�سارة

�أ -يق��ع عل��ى الم�ؤم��ن له عبء �إثب��ات وقوع الخطر ،ويفتر���ض وقوع ال�ضرر ف��ي الزمان والمكان
المحددين في عقد الت�أمين ما لم يثبت الم�ؤمن خالف ذلك� ،أو �أن ال�ضرر لم ين�ش�أ عن �أحد
الأخطار التي ي�شملها الت�أمين.
ب�	-إذا كان الت�أمين ال ي�شمل �إال بع�ض الأخطار وجب على الم�ؤمن له �أن يثبت �أن الحادث نا�شئ
عن �أحد هذه الأخطار.
ج�	-إذا ا�ستعمل الم�ؤمن له حقه في الترك وجب عليه �أن يثبت �أي�ض ًا �أن ال�ضرر وظروف الحادث
مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك.

مادة ()362
�إعفاء امل�ؤمن من التعوي�ض

يجوز االتفاق على �إعفاء امل�ؤمن من التعوي�ض عن ال�ضرر يف احلدود التي يعينها العقد،
وي�ستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعوي�ض ما مل يتفق على ا�ستحقاق التعوي�ض كام ًال �إذا جاوز
ال�ضرر حد الإعفاء ،ويف جميع الأحوال يح�سب الإعفاء بعد ا�ستنزال النق�ص العادي الذي ي�صيب
ال�شيء امل�ؤمن عليه �أثناء الطريق.

مادة ()363
تنازل امل�ؤمن عن حقه يف حمل الت�أمني بعد الدفع

�أ -للم�ؤمن التنازل عن حقه في محل الت�أمين ودفع القيمة كاملة للم�ؤمن له بعد حدوث الخطر
الم�ؤمن منه لإعفاء نف�سه من االلتزامات المتع ّلقة بمحل الت�أمين.
ب -ف��ي �إط��ار ممار�س��ة الح��ق المذكور ف��ي الفق��رة (�أ) من هذه الم��ادة يلتزم الم�ؤم��ن ب�إخطار
الم�ؤمن له خالل �سبعة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار من الم�ؤمن له بخ�صو�ص التعوي�ض.
ويظل الم�ؤمن م�سئو ًال عن النفقات الالزمة والمعقولة التي دفعها الم�ؤمن له لتفادي الخ�سارة
�أو تقليلها قبل ا�ستالم الإخطار المذكور.
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مادة ()364
تقادم دعاوى املطالبة

�أ -تنق�ضي الدعاوى النا�ش��ئة عن عقد الت�أمين بم�ضي �س��نتين ،وتح�س��ب هذه المدة على النحو
الآتي:
-1من تاريخ ا�ستحقاق ق�سط الت�أمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
-2من تاريخ وقوع الحادث الذي تن�ش�أ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعوي�ض
الأ�ضرار التي تلحق بال�سفينة.
-3من تاريخ و�صول ال�سفينة �أو من التاريخ الذي كان يجب �أن ت�صل فيه فيما يتعلق بدعوى
المطالبة بتعوي�ض الأ�ضرار التي تلحق بالب�ضائع� ،أما �إذا كان الحادث الحق ًا لأحد هذين
التاريخين في�سري التقادم من تاريخ وقوع الحادث.
-4من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بت�سوية الأ�ضرار بطريقة الترك،
وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك ي�سري التقادم من تاريخ انق�ضاء
هذه المهلة.
-5من تاريخ قيام الم�ؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الم�ساهمة في الخ�سارات الم�شتركة
�أو بدعوى المطالبة بالمكاف�أة الم�ستحقة عن الم�ساعدة �أو الإنقاذ.
-6من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على الم�ؤمن له �أو من يوم قيام الم�ؤمن له
بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل الم�ؤمن ب�سبب رجوع الغير.
ب -وتنق�ضي بم�ضي �سنتين دعوى ا�سترداد المبالغ المدفوعة بمقت�ضى عقد الت�أمين ،وتبد�أ هذه
المدة من تاريخ الوفاء بغير الم�ستحق.
ج -في جميع الأحوال ينقطع التقادم بكتاب م�س��جل �أو بت�س��ليم الم�س��تندات المتعلقة بالمطالبة
�أو بن��دب خبي��ر لتقدير الأ�ضرار وذلك بالإ�ضافة �إلى الأ�س��باب الأخرى المقررة في القانون
المدني.

الف�صل الثاين
�أحكام خا�صة ببع�ض �أنواع الت�أمني
�أو ًال :الت�أمني على ال�سفينة
مادة ()365
حمل الت�أمني

يكون عقد الت�أمني على ال�سفينة لرحلة واحدة �أو لعدة رحالت متعاقبة �أو ملدة حمدودة.
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مادة ()366
النطاق الزماين واملكاين ل�ضمان امل�ؤمن

�أ -ي�س��ري �ضم��ان الم�ؤم��ن في الت�أمين بالرحلة منذ البدء في �ش��حن الب�ضائ��ع �إلى االنتهاء من
تفريغه��ا دون �أن تج��اوز م��دة �س��ريان الت�أمي��ن عل��ى �أية حال خم�س��ة ع�ش��ر يوم ًا م��ن و�صول
ال�سفينة �إلى المكان المق�صود و�إعالن الربان با�ستعداد ال�سفينة لتفريغ ال�شحنة.
ب�	-إذا كانت ال�س��فينة فارغة من الب�ضائع �س��رى �ضمان الم�ؤمن من وقت تحركها لل�س��فر حتى
ر�سوها في المكان المق�صود.
ج�	-إذا �ش��مل الت�أمي��ن ع��دة رح�لات متعاقب��ة اعتبر الم��كان المعين ف��ي وثيقة الت�أمي��ن النتهاء
الرحلة الأخيرة مكان انتهاء �سريان �ضمان الم�ؤمن.
د�	-إذا كان الت�أمين لمدة محددة ف�إن �ضمان الم�ؤمن يبد�أ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد،
ويح�س��ب اليوم على �أ�سا���س �أربع وع�ش��رين �س��اعة تبد�أ من �س��اعة �إبرام العقد وفق ًا للتوقيت
الزمني في المكان الذي �أبرم فيه عقد الت�أمين.

مادة ()367
م�سئولية امل�ؤمن

عدا ال�ضرر الذي ي�صيب الأ�شخا�ص يلتزم امل�ؤمن بالتعوي�ضات �أي ًا كان نوعها التي ترتتب
على امل�ؤمن له قبل الغري يف حالة ت�صادم ال�سفينة امل�ؤمن عليها ب�سفينة �أخرى �أو ارتطامها ب�شيء
ثابت �أو متحرك �أو عائم.

مادة ()368
ق�سط الت�أمني

�أ�	-إذا كان الت�أمين على ال�س��فينة لرحلة واحدة �أو لعدة رحالت متعاقبة ا�س��تحق الم�ؤمن ق�س��ط
الت�أمين كام ًال بمجرد بدء �سريان الأخطار الم�ؤمن منها.
ب -و�إذا كان الت�أمي��ن لم��دة معين��ة ا�س��تحق الم�ؤمن الق�س��ط عن كام��ل مدة الت�أمي��ن �إذا هلكت
ال�س��فينة كلي�� ًا �أو ق��رر الم�ؤمن ل��ه تركها للم�ؤمن وكان اله�لاك �أو الترك مم��ا يقع على عاتق
الم�ؤمن� ،أما �إذا كان الهالك �أو الترك مما ال يقع على عاتق الم�ؤمن فال ي�ستحق من الق�سط
�إال المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء �سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي �أدى
�إلى هالك ال�سفينة �أو �إعالن تركها.
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مادة ()369
الت�سوية بطريق التعوي�ض

�أ -في حالة الت�سوية بطريق التعوي�ض يلتزم الم�ؤمن بم�صروفات ا�ستبدال القطع والإ�صالحات
ال�ضروري��ة لجعل ال�س��فينة �صالحة للمالحة دون التعوي�ضات الأخرى النا�ش��ئة عن انخفا�ض
قيمة ال�سفينة �أو عن بطالتها �أو عن �أي �سبب �آخر.
ب -م��ع ع��دم الإخالل بحكم الفقرة (ج) من المادة ( )338من هذا القانون� ،إذا اتفق في عقد
الت�أمين على قيمة ال�س��فينة ،فال تجوز المنازعة فيها� ،إال في حالة الإ�س��هام في الخ�س��ارات
الم�شتركة �أو م�صروفات الإنقاذ ،وفق ًا لحكم البند ( )2من المادة ( )347من هذا القانون،
وت�ش��مل القيم��ة المتف��ق عليه��ا ج�س��م ال�س��فينة والآالت المحركة له��ا والملحق��ات المملوكة
للم�ؤمن له بما فيها الم�ؤن وم�صروفات التجهيز.
ج -كل ت�أمي��ن �أي�� ًا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوك��ة للم�ؤمن له وحدها يترتب عليه في
حالة الهالك الكلي �أو الترك ،تخفي�ض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

مادة ()370
فقدان ال�سفينة

تعترب ال�سفينة مفقودة �إذا مل ت�صل �إىل وجهتها خالل وقت معقول من تاريخ مغادرتها لآخر
مكان �شوهدت فيه� ،أو مل ترد عنها �أنباء ملدة ت�سعني يوم ًا ،ما مل يتفق على خالف ذلك ،ويعترب
هذا الفقدان خ�سارة كلية فعلية.

مادة ()371
ترك ال�سفينة

يجوز للم�ؤمن له ترك ال�سفينة للم�ؤمن يف احلاالت الآتية:
 -1هالك ال�سفينة كلها.
�	-2إذا كانت نفقات �إ�صالح ال�سفينة �أو �إنقاذها تعادل على الأقل ثالثة �أرباع قيمتها المبينة في
وثيقة الت�أمين.
 -3فقدان ال�سفينة على النحو المن�صو�ص عليه في المادة ال�سابقة.
�	-4إذا �أ�صيب��ت ال�س��فينة بتل��ف ال يمكن �إ�صالحه ب�س��بب ع��دم توافر الو�س��ائل المادية الالزمة
لذلك في المكان الذي توجد فيه ال�سفينة� ،إال �إذا كان من الم�ستطاع قطرها �إلى مكان �آخر
يكون �إجراء الإ�صالح فيه ممكن ًا.
�	-5إذا �ش��مل الت�أمين �أخطار الحرب جاز للم�ؤمن له ا�س��تعمال حقه في ترك ال�س��فينة في حالة
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�أ�س��رها �أو احتجازه��ا �أو �إيقافه��ا بن��ا ًء عل��ى �أم��ر من ال�س��لطات العامة وذل��ك �إذا لم يتمكن
الم�ؤمن له من ا�س��ترداد ال�س��فينة خالل �أربعة �أ�ش��هر من تاريخ قيامه ب�إخطار الم�ؤمن بوقوع
الحادث.

مادة ()372
تعدد الت�أمينات على عدة �سفن تابعة مل�ش ّغل واحد

تعترب الت�أمينات املعقودة على عدة �سفن تابعة مل�ش ّغل واحد كما لو كانت كل �سفينة منها تابعة
مل�ش ّغل خمتلف.
وتعد الب�ضائع وغريها من الأموال اململوكة للم�ش ّغل بالن�سبة �إىل امل�ؤمن على ال�سفينة كما لو
كانت مملوكة للغري.

مادة ()373
�آثار انتقال ملكية ال�سفينة على عقد الت�أمني

�أ�	-إذا انتقلت ملكية ال�سفينة �أو �أجرت غير مجهزة ا�ستمر عقد الت�أمين ل�صالح المالك الجديد
�أو الم�س��ت�أجر ،ب�ش��رط �أن يخطر الم�ؤمن خالل خم�س��ة ع�ش��ر يوم ًا من تاريخ انتقال الملكية
�إلي��ه �أو م��ن تاري��خ الإيجار ،وعلى المالك الجديد �أو الم�س��ت�أجر �أن يق��وم بجميع االلتزامات
التي كانت على عاتق الم�ؤمن له قبل الم�ؤمن بمقت�ضى عقد الت�أمين ،وال تح�س��ب في الميعاد
المذك��ور �أي��ام العط�لات الر�س��مية وذلك ما ل��م يطلب الم�ؤمن ف�س��خ العقد خالل �ش��هر من
تاريخ �إخطاره بانتقال الملكية ،وفي هذه الحالة ي�س��تمر العقد قائم ًا مدة خم�س��ة ع�ش��ر يوم ًا
من تاريخ الإخطار.
ب -يبق��ى الم�ؤم��ن له الأ�صل��ي ملتزم ًا قبل الم�ؤمن بدفع �أق�س��اط الت�أمين الم�س��تحقة حتى تاريخ
انتقال الملكية �أو تاريخ الإيجار.
ج�	-إذا ل��م يق��ع الإخط��ار بانتقال الملكية �أو بالإيجار في الميع��اد المذكور في الفقرة الأولى من
ه��ذه الم��ادة اعتبر عقد الت�أمين موقوف ًا م��ن تاريخ انتهاء هذا الميع��اد ،ويعود عقد الت�أمين
�إلى �إنتاج �آثاره بعد انق�ضاء �أربع وع�ش��رين �س��اعة من ح�صول الإخطار ،ويلتزم الم�ؤمن برد
ق�سط الت�أمين عن مدة توقف العقد.
د	-ال ت�سري �أحكام هذه المادة في حالة ملكية ال�سفينة على ال�شيوع �إال �إذا �شمل انتقال الملكية
�أغلبية الح�ص�ص.
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مادة ()374
الت�أمني على ال�سفينة املوجودة يف ميناء �أو مر�سى �أو حو�ض جــاف

ت�سري �أحكام املواد من (� )365إىل ( )373من هذا القانون على عقد الت�أمني الذي يقت�صر
على مدة وجود ال�سفينة يف ميناء �أو مر�سى �أو حو�ض جاف �أو يف �أي مكان �آخر ،كما ت�سري هذه
الأحكام على الت�أمني على ال�سفينة وهي يف دور البناء.

ثانياً :الت�أمني على الب�ضائع
مادة ()375
وثيقة الت�أمني على الب�ضائع ونطاقها املكاين

�أ -يكون الت�أمين على الب�ضائع بمقت�ضى وثيقة لرحلة واحدة �أو بوثيقة ت�أمين مفتوحة.
ب -تك��ون الب�ضائ��ع م�ش��مولة بالت�أمي��ن دون انقط��اع ف��ي �أي م��كان توجد في��ه �أثن��اء الرحلة كما
يحددها المتعاقدان في وثيقة الت�أمين.
ج�	-إذا كانت الب�ضائع �أثناء الرحلة مح ًال لنقل بري �أو نهري �أو جوي مكمل لهذه الرحلة �س��رت
قواعد الت�أمين البحري خالل مدة النقل المذكور� ،إال �إذا اتفق على غير ذلك.

مادة ()376
مبلغ الت�أمني على الب�ضائع

ال يجوز �أن يزيد مبلغ الت�أمني على الب�ضائع ب�أعلى من املبالغ الآتية:
 -1ثمن �ش��راء الب�ضاعة في زمان ومكان ال�ش��حن �أو �س��عرها في هذا الزمان والمكان �إذا كانت
غير م�شتراة ،وت�ضاف م�صروفات نقل الب�ضاعة �إلى ميناء الو�صول والربح المتوقع.
 -2قيمة الب�ضاعة في زمان ومكان الو�صول �أو في التاريخ الذي كان يجب �أن ت�صل فيه في حالة
هالكها.
 -3ثم��ن بي��ع الب�ضاعة �إذا باعه��ا الم�ؤمن له م�ضاف ًا �إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في
عقد البيع.

مادة ()377
تقدير اخل�سائر التي تلحق الب�ضائع

تقدر اخل�سائر التي �أ�صابت الب�ضائع بالفرق بني قيمتها تالفة وقيمتها �سليمة يف زمان ومكان
واحد ،وتطبق ن�سبة نق�ص القيمة على مبلغ الت�أمني.
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مادة ()378
ترك الب�ضائع

�أ -يجوز للم�ؤمن له ترك الب�ضائع الم�ؤمن عليها في الحاالت الآتية:
�	-1إذا انقطعت �أنباء ال�سفينة مدة ت�سعين يوم ًا بعد و�صول �آخر �أنباء عنها ،ويفتر�ض هالك
ال�سفينة في تاريخ و�صول هذه الأنباء.
�	-2إذا �أ�صبحت ال�سفينة غير �صالحة للمالحة ولم تبد�أ عمليات نقل الب�ضائع ب�أي طريقة
�أخ��رى �إلى مكان الو�صول المتفق عليه خالل ت�سعين يوم ًا من تاريخ قيام الم�ؤمن له
ب�إخطار الم�ؤمن بعدم �صالحية ال�سفينة للمالحة.
�	-3إذا هلكت الب�ضائع �أو تلفت بما يعادل ثالثة �أرباع قيمتها المبينة في وثيقة الت�أمين على
الأقل.
�	-4إذا بيعت الب�ضائع �أثناء الرحلة ب�سبب �إ�صابتها بتلف مادي متى ن�ش�أ ال�ضرر نتيجة وقوع
�أحد الأخطار التي ي�شملها الت�أمين.
ب�	-إذا كان الت�أمين ي�ش��مل �أخطار الحرب جاز للم�ؤمن له ا�س��تعمال حقه في ترك الب�ضائع في
حالة �أ�س��ر ال�س��فينة �أو احتجازها �أو �إيقافها ب�أمر من ال�س��لطات العامة وذلك �إذا لم تو�ضع
الب�ضائع تحت ت�صرف الم�ؤمن له خالل مائة وع�شرين يوم ًا من تاريخ قيامه ب�إخطار الم�ؤمن
بوقوع الحادث.

مادة ()379
الإخطار بتلف الب�ضائع

يجب على امل�ؤمن له يف جميع حاالت الت�أمني على الب�ضائع �إخطار امل�ؤمن خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ ت�سلمه الب�ضائع امل�ؤمن عليها بوجود التلف ،و�إال افرت�ض �أنه ت�سلمها �سليمة ما مل
يثبت امل�ؤمن له خالف ذلك.

مادة ()380
التغطية الت�أمينية املفتوحة

يجوز للم�ؤمن له �إبرام غطاء ت�أمني مفتوح مع امل�ؤمن على الب�ضائع املقرر �شحنها �أو
ا�ستالمها على دفعات خالل فرتة حمددة ،ويتم �إثبات الغطاء املفتوح بوا�سطة وثيقة ت�أمني
مفتوحة ي�صدرها امل�ؤمن.

العدد – 3597 :الخميس  7أبريل 2022

مادة ()381
بيانات وثيقة الغطاء املفتوح

يجب �أن ت�شتمل وثيقة التغطية الت�أمينية املفتوحة على ال�شروط التي يلتزم مبقت�ضاها كل
من امل�ؤمن وامل�ؤمن له عن كل �شحنة و�أق�ساط الت�أمني التي يقوم امل�ؤمن له بدفعها� ،أما الب�ضائع
امل�ؤمن عليها والرحالت وال�سفن وغري ذلك من البيانات فتعني مبالحق ت�صدر مبنا�سبة كل
�شحنة على حدة.

مادة ()382
�إ�صدار �شهادات الت�أمني للتغطية الت�أمينية املفتوحة

�أ -ي�ص��در الم�ؤم��ن بن��اء عل��ى طل��ب م��ن الم�ؤمن ل��ه �ش��هادات ت�أمين ب�صف��ة م�س��تقلة للب�ضائع
الم�شحونة على دفعات وفق ًا لمبد�أ غطاء الت�أمين المفتوح.
ب -عند اختالف البيانات الواردة في �شهادات الت�أمين ال�صادرة عن الم�ؤمن ب�صفة م�ستقلة عن
تل��ك ال��واردة في وثيقة الت�أمين المفتوحة ،تكون �ش��هادات الت�أمين ال�صادرة ب�صفة م�س��تقلة
هي المعتمدة.

مادة ()383
الإخطار بو�صول ال�شحنة

�أ -يلت��زم الم�ؤم��ن ل��ه ب�إخط��ار الم�ؤم��ن على الف��ور بمجرد علمه ب�ش��حن كل دفعة م��ن الب�ضائع
المبينة فيما يلي ،ويكون الم�ؤمن ملزم ًا بقبول الت�أمين عليها:
-1جميع ال�شحنات التي تتم لح�ساب الم�ؤمن له �أو تنفيذ ًا لعقود �شراء �أو بيع تلزمه ب�إجراء
الت�أمين ،وي�شمل الت�أمين هذه ال�شحنات تلقائي ًا متى تعر�ضت للخطر الم�ؤمن منه ب�شرط
�أن يقدم الم�ؤمن له الإخطار عنها في الميعاد المن�صو�ص عليه في وثيقة الت�أمين.
-2جميع ال�شحنات التي تتم لح�ساب الغير الذي عهد �إلى الم�ؤمن له ب�إجراء الت�أمين عليها
ب�شرط �أن تكون للم�ؤمن له م�صلحة في ال�شحنة بو�صفه وكي ًال بالعمولة �أو �أمين ًا على
الب�ضائع �أو غير ذلك ،وال ي�شمل الت�أمين هذه الب�ضائع �إال من وقت �إخطار الم�ؤمن بها.
ب -يجب �أن يت�ضمن الإخطار ا�سم ال�سفينة الناقلة والرحلة وقيمة ال�شحنة ومبلغ الت�أمين.
ج�	-إذا خال��ف الم�ؤم��ن له االلتزام��ات المن�صو�ص عليها في الفقرتين ال�س��ابقتين ،جاز للم�ؤمن
�أن يطالب بف�سخ العقد فور ًا مع �أداء تعوي�ض يعادل �أق�ساط الت�أمين الخا�صة بال�شحنات التي
لم يخطر بها ،و�إذا ثبت �س��وء نية الم�ؤمن له ،جاز للم�ؤمن �أن ي�س��ترد ما دفعه عن الحوادث
الخا�صة بال�شحنات الالحقة على وقوع �أول مخالفة عمدية من جانب الم�ؤمن له.
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ثالثاً :الت�أمني من امل�سئولية
مادة ()384
ا�شرتاط املطالبة من امل�ضرور للرجوع على امل�ؤمن

يف حالة الت�أمني من امل�سئولية ال يجوز الرجوع على امل�ؤمن عند وقوع احلادث املذكور يف
وثيقة الت�أمني� ،إال �إذا وجه الغري الذي �أ�صابه ال�ضرر مطالبة ودية �أو ق�ضائية �إىل امل�ؤمن له،
ويكون التزام امل�ؤمن يف حدود ما يلتزم امل�ؤمن له ب�أدائه من تعوي�ض.

مادة ()385
حدود الت�أمني من امل�سئولية

�إذا كان حمل الت�أمني من امل�سئولية تعوي�ض ال�ضرر الذي ي�صيب الغري بفعل ال�سفينة طبق ًا
لأحكام املادة ( )367من هذا القانون فال ينتج الت�أمني �أثره� ،إال �إذا كان مبلغ الت�أمني على
ال�سفينة ال يكفي لتعوي�ض ال�ضرر.

مادة ()386
تعدد الت�أمينات من امل�سئولية

�إذا عقدت عدة ت�أمينات ل�ضمان امل�سئولية التزم كل م�ؤمن على حدة عن كل حادث يف حدود
املبلغ املبني يف وثيقة الت�أمني اخلا�صة به و�إن تعددت احلوادث ،على �أال يجاوز جمموع ما يح�صل
عليه امل�ؤمن له قيمة ال�ضرر النا�شئ عن امل�سئولية.

مادة ()387
الت�أمني من امل�سئولية �أثناء بناء ال�سفينة �أو �إ�صالحها

يجوز ملن يقوم ببناء �سفينة �أو �إ�صالحها �أن يعقد ت�أمين ًا ل�ضمان م�سئوليته عن الأ�ضرار التي
ت�صيب ال�سفينة �أو الغري �أثناء عمليات البناء �أو �إجراء الإ�صالحات ،وال ي�سري على هذا الت�أمني
�أحكام الت�أمني البحري �إال �إذا اتفق على �سريانها.

الباب ال�ساد�س
العقوبات
مادة ()388
العقوبات

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز
ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من قام ب�أي عمل من الأعمال الآتية:
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�	-1أرخى �أو �أزال حبل ربط �أي �سفينة را�سية عن عمد ودون وجود �سبب قانوني.
�	-2أرخ��ى �أو �أزال �أو ثب��ت دون �س��بب قانون��ي طرف�� ًا غي��ر محدد االتج��اه من �أي حبل مر�س��اة �أو
طافية �أو عالمات الإنذار �أو �أية عالمات مالحية �أخرى.
 -3ممار�سة �أي ن�شاط على متن ال�سفينة يت�سبب في ن�شوب حريق �أو حدوث انفجار �أو �أية �أخطار
�أخرى ،وذلك دون وجود موافقة م�سبقة من الإدارة.
 -4و�ضع عدد من الأ�ش��خا�ص على متن ال�س��فينة �أكثر من العدد الم�س��موح به با�س��تثناء موافقة
الإدارة فيما يتعلق بعمليات الإخالء في حاالت الطوارئ.
 -5و�ضع حمولة �أو �أية مادة �أخرى ب�ش��كل زائد عن الحد الم�س��موح به مما يت�س��بب في غمر خط
التحميل المنا�سب.
 -6ت�شغيل �أي قارب �أو مركبة بدون وثيقة �صالحة و�شهادة �أمان �أو دون �شهادة �أهلية.
�	-7أي ن�شاط بدون ت�صديق �أو موافقة منا�سبة من قبل الإدارة من �ش�أنه تعري�ض الحياة وال�سالمة
والبيئة للخطر.
كما يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �أي مالك �أو وكيل �أو ربان �سفينة تهرب من دفع ر�سوم امليناء �أو الإنارة
�أو القنوات �أو الب�ضائع �أو قيادة ال�سفن �أو �أية ر�سوم �أخرى مبوجب هذا القانون ،مع �إلزامه برد
�ضعف املبلغ الذي تهرب من ت�سديده.
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