
العودة للصفحة الرئيسية

 

الباب األول: السفينة
١٠٣٥الفصل األول: أحكام عامة

١٠٣٦الفصل الثانى: تسجيل السفينة
١٠٣٩الفصل الثالث: الوثائق والرقابة عى السفن

الفصل الرابع: احلقوق العينية عى السفينة
١٠٤١أوال: بناء السفينة

١٠٤٢ثانيا: امللكية الشائعة
١٠٤٣ثالثا: حقوق االمتياز

١٠٤٦رابعا: الرهن البحري
الفصل اخلامس: احلجز عى السفينة

١٠٤٩أوال: احلجز التحفظي
١٠٥٠ثانيا: احلجز التنفيذي

الباب الثانى: أشخاص املالحة البحرية
١٠٥٢الفصل األول: املالك واملجهز

١٠٥٤الفصل الثانى: الربان
الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري

١٠٥٧أوال: أحكام عامة
١٠٥٧ثانيا: عقد العمل البحري

الفصل الرابع: الوكالء البحريون
١٠٦١أوال: وكيل السفينة
١٠٦١ثانيا: وكيل احلمولة

١٠٦٢ثالثا: مقاول الشحن والتفريغ
الباب الثالث: إستغالل السفينة

١٠٦٢الفصل األول: أحكام عامة يف إجيار السفينة
١٠٦٣الفصل الثانى: تأجري السفينة غري جمهزة

١٠٦٤الفصل الثالث: تأجري السفينة جمهزة
١٠٦٤الفرع األول: مشارطة اإلجيار بالرحلة

١٠٦٦الفرع الثانى: مشارطة اإلجيار الزمنية
الفصل الرابع: عقد النقل البحري

١٠٦٧أوال: عقد نقل البضائع
١٠٧٤ثانيا: عقد نقل األشخاص

١٠٧٦ثالثا: الوكالة بالعمولة للنقل
الفصل اخلامس: القطر واإلرشاد

١٠٧٦أوال: القطر
١٠٧٦ثانيا: اإلرشاد

١٠٧٧ثالثا: التقادم
الباب الرابع: احلوادث البحرية

١٠٧٧الفصل األول: التصادم
١٠٧٩الفصل الثانى: املساعدة واإلنقاذ

١٠٨٠الفصل الثالث: اخلسارات البحرية املشرتكة
الباب اخلامس: التأمني البحري

١٠٨٤الفصل األول: أحكام عامة
١٠٨٤أوال: عقد التأمني

١٠٩٠ثانيا: تسوية األرضار
١٠٩١ثالثا: التقادم

الفصل الثانى: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمني
١٠٩١أوال: التأمني عى السفينة
١٠٩٣ثانيا: التأمني عى البضائع
١٠٩٥ثالثا: التأمني من املسئولية

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار قانون التجارة البحرية



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٥       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار قانون التجارة البحرية

املادة ١
ال ترى أحكام قانون التجارة البحرية املرافق عى: 

١- السفن احلربية.
٢- الســفن اململوكــة للحكومــة أو أحــد األشــخاص العامــة والتــى ختصصهــا ملرفــق عام 

ــارى. غري جت
٣- السفن الصغرية التى ال تزيد محولتها االمجالية عى مائة ومخسني طنا.

٤- السفن اخلشبية بدائية الصنع.
 

املادة ٢
ال جيــوز أن تكــون حمــال للحجز أو الضبط أو االحتجاز الســفن التى تســتأجرها احلكومة 
أو أحــد األشــخاص العامــة ســواء لفــرتة مــن الزمــن أو لرحلــة أو رحــالت معنيــة متــى 
كانــت خمصصــة ملرفــق عــام غــري جتــارى، وذلــك مــع عــدم املســاس بــام لــذوى الشــأن 

مــن احلقــوق والدعــاوى األخــرى.
 

املادة ٣
اســتثناء مــن أحــكام الفقرتــني األوىل والثانيــة مــن املــادة األوىل لــذوى الشــأن أن يرفعــوا 
عــى احلكومــة أو األشــخاص العامــة -دون أن يكون هلا التمســك بحصانتهــا- الدعاوى 

اآلتية: 
١- الدعاوى الناشئة عن التصادم البحرى وغريه من حوادث املالحة البحرية.

٢- الدعاوى الناشئة عن أعامل املساعدة واالنقاذ وعن اخلسارات البحرية املشرتكة.
٣- الدعــاوى الناشــئة عــن االصالحــات أو التوريــدات وغريهــا مــن العقــود املتعلقــة 

بالســفينة.
 

املادة ٤
حيــدد بقــرار مــن الوزيــر املختــص مــا ال يــرى مــن أحــكام القانــون املرافــق عــى املالحــة 

الساحلية.

املادة ٥
للوزيــر املختــص بقــرار منــه أن يعــدل مقــدار املبالــغ املنصــوص عليهــا ىف املادتــني ٩٤ و 

١٩٣ مــن القانــون املرافــق لتظــل معادلــة ملــا تنــص عليــه االتفاقيــات الدوليــة

املادة ٦
يلغــى املرســوم االمــريى رقــم ٣ لســنة ١٩٥٩ املشــار إليــه، وكل نــص آخــر يتعــارض مــع 

احــكام هــذا القانون.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٦       -العودة لفهرس القانون

املادة ٧
يعمل هبذا القانون بعد شهرين من تاريخ نرشه ىف اجلريدة الرسمية

املادة ٨
عى الوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون، وينرش ىف اجلريدة الرسمية.

للوزيــر املختــص بقــرار منــه أن يعــدل مقــدار املبالــغ املنصــوص عليهــا يف املادتــني ٩٤ و 
١٩٣ مــن القانــون املرافــق لتظــل معادلــة ملــا تنــص عليــه االتفاقيــات الدوليــة

املادة ٩
١- الترفــات التــي يكــون موضوعهــا انشــاء ، او نقــل ، او انقضــاء حــق امللكيــة عــى 
ــمية ، او  ــة رس ــم بورق ــب ان تت ــة ، جي ــة االصلي ــوق العيني ــن احلق ــريه م ــفينة ، او غ الس

ــز لقــوة االمــر املقــي.  بمقتــىض حكــم حائ
ــة  ــل دول ــام قنص ــا ام ــب حتريره ــي وج ــد اجنب ــات يف بل ــذه الترف ــت ه ــإذا وقع ٢- ف

ــة.  ــود قنصلي ــدم وج ــد ع ــد عن ــذا البل ــص يف ه ــف املخت ــام املوظ ــت ، او ام الكوي
ــا مل  ــري ، م ــبة للغ ــن ، او بالنس ــني املتعاقدي ــذة ب ــورة ناف ــات املذك ــون الترف ٣- وال تك

ــفن. ــجيل الس ــح وتس ــب مس ــهر يف مكت تش

املادة ١٠
١- ال جيــوز نقــل ملكيــة ســفينة كويتيــة ألجنبــي اذا كانــت مملوكــة لرشكــة تســاهم فيهــا 
الدولــة ، او تدعمهــا بــأي صــورة كانــت ، اال بعــد احلصــول عــى اذن بذلــك مــن الوزيــر 

املختــص. 
٢- ويقع باطال بقوة القانون كل ترف يتم دون احلصول عى هذا االذن.

املادة ١١
ــا  ــجلة وفق ــت مس ــي اال اذا كان ــم الكويت ــة العل ــري رافع ــفينة ان تس ــة س ــوز الي ١- ال جي

ــون.  ألحــكام هــذا القان
٢- ويقــوم باجــراء هــذا التســجيل مكتــب مســح وتســجيل الســفن ، ويعــد هبــذا املكتــب 
ــم  ســجل خــاص يســمى ســجل الســفن وترقــم صحائفــه ويوضــع عــى كل منهــا خات

املكتــب. 
ــم  ــو رق ــا ه ــون رقمه ــور ، ويك ــجل املذك ــة يف الس ــفينة صحيف ــكل س ــص ل ٣- وختص

ــفينة. ــجيل الس تس

املادة ١٢
أ- يكــون تســجيل الســفينة بنــاء عــى طلــب يقــدم مــن املالــك اىل مكتب مســح وتســجيل 

الســفن ، وجيــب ان يشــتمل الطلــب عــى وجــه اخلصــوص عــى البيانــات اآلتية: 
١- اسم السفينة احلايل ، واسامئها السابقة. 

٢- ميناء التسجيل. 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٧       -العودة لفهرس القانون

٣- تاريخ ومكان بناء السفينة. 
٤- سبب وتاريخ اكتساب ملكية السفينة. 

٥- نوع السفينة رشاعية كانت أو ذات حمرك مع بيان نوع املحرك وقوته . 
٦- ابعاد السفينة طوال وعرضا وعمقا. 

٧- محولة السفينة االمجالية والصافية. 
٨- اســم ، ولقــب ، ومهنــة ، وموطــن ، وجنســية املالــك ، او املالكــني عــى الشــيوع ، مــع 

بيــان حصــة كل منهــم. 
٩- اسم املجهز ولقبه وجنسيته وموطنه. 
١٠- احلقوق العينية املرتتبة عى السفينة. 

١١- احلجوز التي وقعت عى السفينة. 
ــة  ــق الالزم ــتندات والوثائ ــع املس ــب مجي ــق بالطل ــجيل ان يرف ــب التس ــى طال ب- وع
ــه للســفينة وجنســيتها  الثبــات صحــة البيانــات املقدمــة ، وعــى االخــص وثائــق ملكيت
، وعليــه ان يقــدم شــهادة رســمية بشــطب الســفينة مــن ســجل الســفن االجنبــي الــذي 
كانــت مقيــدة فيــه ، ويــؤرش مكتــب مســح وتســجيل الســفن عــى الطلــب بتاريخ وســاعة 

وروده.

املادة ١٣
يقــدم طلــب التســجيل خــالل ثالثني يومــا من تاريخ بنــاء الســفينة او متلكهــا ، وتبدأ هذه 
املــدة مــن تاريــخ دخــول الســفينة احــد مــواينء الكويــت اذا بنيــت او اكتســبت ملكيتهــا 

اخلارج. يف 

املادة ١٤
يمســك مكتــب مســح وتســجيل الســفن دفــرتا يســمى دفــرت الطلبــات يثبــت فيــه طلبــات 
التســجيل واملســتندات املؤيــدة هلــا بأرقــام متتابعــة حســب الرتتيــب الزمنــي لورودهــا ، 

ويســلم طالــب التســجيل ايصــاال يذكــر فيــه رقــم القيــد وتارخيــه وســاعته.

املادة ١٥
١- يقــوم مكتــب مســح وتســجيل الســفن بــإدراج البيانــات املبينــة يف املــادة ١٢ يف ســجل 
الســفن ، وحيتفــظ بأصــول املســتندات والوثائــق املقدمــة مــع طلــب التســجيل او بصــورة 

ــميه منها.  رس
ــتمل  ــجيل تش ــهادة تس ــفينة ش ــك الس ــفن مال ــجيل الس ــح وتس ــب مس ــلم مكت ٢- ويس

ــجل.  ــفينة يف الس ــة للس ــة املخصص ــة يف الصحيف ــات املدون ــع البيان ــى مجي ع
٣- واذا فقــدت هــذه الشــهادة ، او هلكــت ، جــاز لصاحــب الشــأن احلصــول مــن مكتب 

مســح وتســجيل الســفن عــى شــهادة بــدال منهــا بعــد اداء الرســم املقرر.

املادة ١٦
١- يتــم شــهر الترفــات واالحــكام املنصــوص عليهــا يف املادة ٩ يف ســجل الســفينة بناء 
عــى طلــب ذوي الشــأن ، فــإذا امتنــع احدهــم عــن اجرائــه جــاز رفــع االمــر اىل املحكمــة 

لتأمــر بــه. 
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٢- كــام جيــب شــهر انتقــال امللكيــة ، او احلقــوق العينيــة بســبب االرث بنــاء عــى طلــب 
الورثــه بعــد تقديــم مــا يثبــت حقهــم يف االرث ونصيــب كل منهــم.

املادة ١٧
١- عــى مالــك الســفينة ان يبلــغ مكتــب مســح وتســجيل الســفن كل تعديــل يطــرأ عــى 

البيانــات الــواردة يف الســجل. 
٢- وجيــب تقديــم طلــب التعديــل مرفقــا بــه املســتندات الالزمــة ألثبــات صحــة البيانات 
اجلديــدة ، وذلــك خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ حصــول التعديــل ، ويــدون املكتــب 
مضمــون التعديــل يف صحيفــة الســفينة ، وتقــدم شــهادة التســجيل مــع طلــب التعديــل 

للتأشــري عليهــا بــام يفيــد حصولــه.

املادة ١٨
ــا عــى  ــا عيني ــكل دعــوى يكــون موضوعهــا حق ــة التســجيل ب جيــب التأشــري يف صحيف
الســفينة ، وعــى املدعــى ان خيطــر مكتــب مســح وتســجيل الســفن فــورا بإقامــة الدعــوى 
إلجــراء التأشــري املذكــور ، وعــى قلــم كتــاب املحكمــة اخطــار املكتــب باحلكــم الــذي 

يصــدر فيهــا.

املادة ١٩
١- يشــطب التســجيل اذا هلكــت الســفينة او فقــدت اجلنســية الكويتيــة او صــدر حكــم 

هنائــي بالشــطب. 
٢- وتشــطب القيــود اخلاصــة باحلقــوق والدعــوى العينيــة بنــاء عــى اتفــاق ذوي الشــأن 

او بحكــم هنائــي.

املادة ٢٠
أ- جيــب عــى ذوي الشــأن تقديــم طلــب الشــطب خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ قيــام 

ســببه ، ويشــتمل الطلــب عــى البيانــات اآلتيــة : 
١- اسم طالب الشطب ، ولقبه ، وجنسيته ، وموطنه ، ومهنته. 

٢- اسم السفينة ، ورقم تسجيلها. 
٣- احلق العيني ، او البيان املطلوب شطبه. 

٤- سبب الشطب ، واملستندات الالزمة إلثبات صحته. 
ب- ويــؤرش بالشــطب عــى شــهادة التســجيل ، ويمنــح مكتــب مســح وتســجيل الســفن 

الطالــب شــهادة تفيــد حصــول الشــطب.

املادة ٢١
ملــن يشــاء ان يطلــب مــن مكتــب مســح وتســجيل الســفن صــورة مــن البيانات الــواردة يف 
صحيفــة تســجيل الســفينة ، كــام جيــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب صــورة مــن املســتندات 

ــة باملكتب. املحفوظ



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٩       -العودة لفهرس القانون

املادة ٢٢
تكون مرتبة التسجيل بحسب اسبقية تقديم طلبات التسجيل.

املادة ٢٣
١- يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز شــهرين وبغرامــة ال جتــاوز الفــي دينــار او بإحــدى 
ــي دون ان تكــون مســجلة  ــم الكويت ــع العل ــني كل مــن يســري ســفينة ترف ــني العقوبت هات

وفقــا ألحــكام هــذا القانــون ، وذلــك مــع مراعــاة مــا يقــي بــه العــرف الــدويل. 
٢- وجيوز للمحكمة ان تقي بمصادرة السفينة.

املادة ٢٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز شــهرا وبغرامــة ال جتــاوز الــف دينــار او بإحــدى هاتــني 

العقوبتــني: 
١- مالك السفينة الذي ال يطلب قيد التعديالت وفقا للامدة ١٧. 

ــادة  ــذي ال يطلــب شــطب التســجيل يف االحــوال املذكــورة يف امل ــك الســفينة ال ٢- مال
.١٩

املادة ٢٥
١- جيــب عــى كل ســفينة مســجلة يف الكويــت ان حتصــل عــى ترخيــص باملالحــة وعــى 

شــهادات الســالمة ، وخطــوط الشــحن. 
ــة  ــات الدولي ــكام االتفاقي ــهادات اح ــك الش ــح تل ــرشوط من ــق ب ــام يتعل ــي في ٢- وتراع
النافــذة يف الكويــت واخلاصــة بســالمة االرواح ، يف البحــار وخطــوط الشــحن والقواعد 

التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر املختــص.

 املادة ٢٦ 
١- يقــدم طلــب ترخيــص املالحــة اىل مكتــب مســح وتســجيل الســفن عــى النمــوذج 

الــذي يعــده املكتــب لذلــك. 
٢- ويتــوىل املكتــب اصــدار هــذا الرتخيــص بعــد التحقق مــن صالحية الســفينة للمالحة 

، وتوافــر مجيــع الــرشوط التــي تتطلبها القوانــني واالنظمة. 
٣- ويف حالــة وجــود الســفينة باخلــارج يتــوىل قنصــل الكويــت اصــدار ترخيــص املالحــة 
باالســتعانه باحــدى هيئــات االرشاف البحــري املعتــرب هبــا والتــي يعينهــا قرار مــن الوزير 
املختــص ، فــاذا مل يوجــد قنصــل للكويــت جــاز ان تقــوم باملعاينــة ومنــح هــذا الرتخيــص 
ــدم  ــى ان يق ــفينة ، ع ــه الس ــد ب ــذي توج ــي ال ــاء االجنب ــه باملين ــة املختص االدارة البحري
هــذا الرتخيــص بمجــرد وصــول الســفينة للكويــت اىل مكتــب مســح وتســجيل الســفن 

العتــامده.

 املادة ٢٧ 
١- يكــون ترخيــص املالحــة نافــذا ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد ، ويف مجيــع االحــوال جيــب 

ان تظــل رشوط منــح الرتخيــص متوافــرة يف الســفينة طــوال مــدة الرتخيــص. 
ــا  ــأنه ان يعرضه ــن ش ــف م ــفينة بتل ــت الس ــدة ان اصيب ــذه امل ــالل ه ــدث خ ٢- واذا ح
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للخطــر او اجريــت فيهــا تغيــريات جوهريــة وجــب عــى الربــان اخطــار مكتــب مســح 
وتســجيل الســفن فــورا ليأمــر بوقــف العمــل برتخيــص املالحــة وال جيــوز اعــادة العمــل 
بــه اال بعــد اجــراء معاينــة الســفينة واحلصــول عــى الشــهادات الالزمــة يف هــذا الشــأن. 
٣- واذا انتهــت مــدة الرتخيــص اثنــاء الرحلــة امتــد نفــاذه بحكــم القانــون اىل ان تدخــل 
الســفينة اول مينــاء يف الكويــت او اول مينــاء اجنبــي يمكــن اجــراء الكشــف عــى الســفينة 

فيــه ، وال متتــد مــدة الرتخيــص عــى ايــه حــال الكثــر مــن ســتني يومــا.

 املادة ٢٨ 
جيــوز يف حالــة الــرضورة ملكتــب مســح وتســجيل الســفن ، او لقنصل الكويــت يف اخلارج 

، منــح الســفينة ترخيصــا مؤقتــا باملالحــة للقيــام برحلة معينــة او الكامل تلــك الرحلة.

 املادة ٢٩ 
ال جيــوز لســفينة اجنبيــة ان تبحــر مــن احــد مــواينء الكويــت ، او ان متــر ، او توجــد يف 
ــات  ــكام االتفاقي ــا الح ــالمة طبق ــا رشوط الس ــرت فيه ــة ، اال اذا تواف ــا االقليمي مياهه
الدوليــة النافــذة يف الكويــت واخلاصــة بســالمة االرواح يف البحــار ، وخطــوط الشــحن.

 املادة ٣٠ 
١- لــالدارة البحريــة املختصــة يف كل وقــت حــق الرقابــة والتفتيــش عى الســفن الكويتية 

، والســفن االجنبيــة التــي متــر او توجــد يف امليــاه االقليميــة للكويت. 
٢- وتشــمل هــذه الرقابــة فيــام يتعلــق بالســفن الكويتيــة التحقــق مــن تســجيل الســفينة 
وحصوهلــا عــى ترخيص املالحة ، وصحيــة اآلالت واملراجل للعمــل وصيانتها ، وتوافر 
الــرشوط القانونيــة يف عــدد املالحــني ، ومؤهالهتــم ، ومراعــاة العــدد املســموح بــه مــن 
املســافرين ، وكفايــة ادوات النجــاه واالنقــاذ ومراعــاة خطوط الشــحن ، واالصول الفنية 
لشــحن البضائــع يف الســفينة او عــى ســطحها ، وتوافــر اخلدمــات الطبيــة والصحيــة فيها. 
٣- وفيــام يتعلــق بالســفن االجنبيــة تشــمل الرقابة التحقق مــن توافر الــرشوط املنصوص 

عليهــا يف االتفاقيــات الدوليــة املتعلقة بســالمة االرواح يف البحار ، وخطوط الشــحن. 
٤- ويراعــى بقــدر االمــكان يف اجــراء الرقابــة عــدم تعطيــل العمليــات التجاريــة التــي 

تقــوم هبــا الســفينة.

 املادة ٣١ 
ملنــدويب االدارة البحريــة املختصــة ، ولقناصــل الكويــت يف اخلــارج ، وللخــرباء الذيــن 
يندبوهنــم حــق الصعــود اىل الســفن الكويتية للتفتيــش عليها والتحقق مــن توافر الرشوط 
ووجــود الوثائــق التــي يتطلبهــا القانــون ، وهلــم حــق االطــالع عــى الوثائــق املذكــورة، 

وتــدون اعامهلــم يف حمــارض تــودع لــدى الســلطات املختصــة وتســجل بدفــرت الســفينة.
 املادة ٣٢ 

لرئيــس االدارة البحريــة املختصــة ، او مــن يقــوم مقامــه يف املينــاء الذي توجد فيه الســفينة 
، أن يأمــر بمنعهــا مــن الســفر اذا مل تتوافــر فيهــا الــرشوط املبينــة باملــادة ٣٠ ، ولــه ان يأمــر 

بالغــاء املنــع والتريح للســفينة بالســفر.
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 املادة ٣٣ 
١- القــرارات الصــادرة برفــض منــح ترخيــص املالحــة ، او برفــض اعتــامده ، او برفــض 
منــح شــهادات الســالمة وخطــوط الشــحن ، او بمنــع الســفينة مــن الســفر جيــب ان تكون 
مســببة ، وتبلــغ قــرارات الرفــض اىل الطالــب ، وقــرارات منــع الســفر او التريــح بــه اىل 

الربــان فــور صدورها. 
٢- وجيــوز لــذوي الشــأن التظلــم مــن القــرارات املذكــورة اىل الوزيــر املختــص او مــن 
يندبــه لذلــك خــالل عــرشه ايــام مــن تاريــخ تبليــغ القــرار ، ويكــون القــرار الصــادر يف 

هــذا الشــأن هنائيــا.

 املادة ٣٤ 
جيــب ان تتوافــر يف كل ســفينة خدمــة طبيــة وصحيــة وفقــا للقــرار الــذي يصــدر بذلــك 

مــن الوزيــر املختــص.

 املادة ٣٥ 
١- جيــب ان توجــد يف كل ســفينة مســجلة يف الكويت شــهادة التســجيل ، ودفــرت البحارة 
، وترخيــص املالحــة ، وشــهادات الســالمة وخطــوط الشــحن ، ودفــرت الســفينة ، ودفــرت 
اآلالت ، واجلــوازات اخلاصــة بالربــان والبحــارة ، والتريــح بالســفر ، وبيــان بشــحنة 

الســفينة، وشــهادة صحيــة صــادرة مــن املكتــب الصحــي باملينــاء. 
٢- وفيــام يتعلــق بالســفن املعــدة للصيــد جيــب ان توجــد فيهــا شــهادة التســجيل ، ودفــرت 

اليوميــة ، ودفــرت البحــارة ، وترخيــص املالحــة ، والرتاخيــص املتعلقــة بالصيــد. 
٣- أمــا ســفن النزهــة فيجــب ان حتمــل شــهادة التســجيل ، ودفــرت البحــارة ، وترخيــص 

املالحــة.

 املادة ٣٦ 
ــدى  ــار او بإح ــي دين ــاوز ألف ــة ال جت ــهرين وبغرام ــاوز ش ــدة ال تتج ــس م ــب باحلب يعاق

ــني :  ــني العقوبت هات
١- مالك السفينة الذي ال حيصل عى ترخيص املالحة. 

٢- الربــان الــذي ال خيطــر مكتــب مســح وتســجيل الســفن بالتلــف او التغيــري املذكــور 
يف املــادة ٢٧. 

٣- جمهز السفينة ورباهنا اذا ابحرت السفينة رغم صدور قرار يمنعها من السفر. 
٤- ربان السفينة التي ال توجد هبا االوراق والوثائق املنصوص عليها يف املادة ٣٥. 

٥- كل مــن خيالــف اللوائــح والقــرارات اخلاصــة بتنظيــم العمــل داخل املــواينء واملالحة 
يف امليــاه االقليمية.

 املادة ٣٧ 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز شــهرا وبغرامــة ال جتــاوز الــف دينــار او باحــدى هاتــني 

العقوبتــني : 
١- كل من يعرقل عمل املوظفني املكلفني بالتفتيش عى السفن. 

٢- جمهــز الســفينة ورباهنــا اذا مل تتوافــر يف الســفينة اخلدمــات الطبيــة والصحية املنصوص 
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عليهــا يف املادة ٣٤.

املادة ٣٨ 
جيــب ان يكــون عقــد بنــاء الســفينة مكتوبــا واال يكــون باطــال ، ويــرى هــذا احلكــم عــى 

ــل للعقد. كل تعدي

 املادة ٣٩ 
تبقــى ملكيــة الســفينة ملتعهــد البناء وال تنتقــل امللكية اىل طالــب البناء اال بقبول اســتالمها 

بعــد جتربتهــا مــامل يوجــد اتفــاق عى غــري ذلك.

 املادة ٤٠ 
ــتالم  ــرتي اس ــل املش ــو قب ــة ول ــوب اخلفي ــن العي ــفينة م ــو الس ــاء خل ــد البن ــن متعه يضم

ــا. ــد جتربته ــفينة بع الس

 املادة ٤١ 
تنقــي دعــوى ضــامن العيــوب اخلفيــة بمــي ســنة مــن وقــت العلــم بالعيــب ، ويف مجيــع 

االحــوال تنقــي الدعــاوي املتعلقــة بالضــامن بمــي ســنتني مــن وقت تســليم الســفينة.

 املادة ٤٢ 
١- يتبــع رأي االغلبيــة يف كل قــرار يتعلــق باســتغالل ســفينة مملوكــة عــى الشــيوع مــامل 

ينــص القانــون او يتفــق عــى غــري ذلــك. 
ــوا  ــرشط ان يكون ــل ب ــى االق ــني ع ــدد املالك ــف ع ــة نص ــة بموافق ــر االغلبي ٢- وتتواف
حائزيــن الكثــر مــن نصــف احلصــص يف الســفينة مــامل ينــص القانــون او يتفــق املالكــون 

ــة اخــرى. عــى اغلبي

 املادة ٤٣ 
ــه  ــبة حصت ــفينة بنس ــن الس ــئة ع ــات الناش ــن االلتزام ــيوع ع ــى الش ــك ع ــأل املال ١- يس

فيهــا. 
٢- واذا مل يكــن احــد املالكــني عــى الشــيوع قــد وافــق عــى عمــل تــم باالغلبيــة املشــار 
اليهــا يف املــادة الســابقة ، فلــه ان يتخــى عــن حصتــه للاملكــني االخريــن ويف هــذه احلالــة 
ــه مــن االلتزامــات التــي نشــأت عــن هــذا العمــل ، وتــوزع هــذه احلصــة عــى  تــربأ ذمت

املالكــني اآلخريــن بنســبة حصصهــم يف الســفينة.

 املادة ٤٤ 
١- جيــوز بقــرار مــن املالكــني ان يعهــد بــادارة الشــيوع اىل مديــر واحــد او اكثــر وجيــوز ان 

يكــون املديــر مــن املالكــني او مــن غريهــم. 
٢- ويقــوم املديــر بجميــع اعــامل االدارة ويمثــل املالكــني عــى الشــيوع امــام القضــاء يف 
كل مــا يتعلــق هبــذه االعــامل ، وال جيــوز تقييــد ســلطاته اال بقــرار كتــايب صــادر باالغلبيــة 
املنصــوص عليهــا يف املــادة ٤٢ وال حيتــج هبــذا القــرار عــى الغــري اال مــن تاريــخ شــهره يف 
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ســجل الســفن. 
٣- وال جيــوز للمديــر بيــع الســفينة ، او رهنهــا ، او ترتيــب أي حــق عينــي آخــر عليهــا ، 

اال بتفويــض خــاص مــن املالكــني.

 املادة ٤٥ 
١- اذا بــاع احــد املالكــني عــى الشــيوع حصتــه يف الســفينة وجــب عــى املشــرتي اخطــار 
ــه ، ويكــون لــكل مالــك خــالل  ــع وبالثمــن املتفــق علي املالكــني اآلخريــن رســميا بالبي
مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ االخطــار ان يســرتد احلصــة املبيعــة بــرشط ان يدفــع الثمــن 

واملصاريــف خــالل تلــك املــدة. 
٢- ويكون االسرتداد باعالن يوجهه طالب االسرتداد اىل كل من البائع واملشرتي. 

٣- واذا طلــب االســرتداد اكثــر مــن مالــك قســمت احلصــة املبيعــة بــني طالبي االســرتداد 
بنســبه حصصهم.

 املادة ٤٦ 
١- تنتهي حالة الشيوع ببيع السفينة بيعا رضائيا او بيعا قضائيا. 

٢- وال جيــوز بيــع الســفينة بيعــا رضائيــا اال بقــرار يصــدر بموافقــة مــن يملكــون نصفهــا 
عــى االقــل مــامل يوجــد اتفــاق كتــايب عــى خــالف ذلــك ، ويبــني يف القــرار كيفيــة حصول 

ــع ورشوطه.  البي
٣- وجيــوز لــكل مالــك يف حالــة وقوع خــالف بــني املالكني يتعذر معه اســتمرار الشــيوع 
عــى وجــه مفيــد ان يطلــب مــن املحكمــة الكلية اهنــاء حالة الشــيوع ببيــع الســفينة ، ويبني 

احلكــم كيفيــة حصول البيــع ورشوطه.

 املادة ٤٧ 
تكون الديون األتية دون غريها ممتازة :

١- املصاريــف القضائيــة التــي انفقــت حلفــظ الســفينة وبيعهــا وتوزيــع ثمنهــا، ورســوم 
احلمولــه واملــواينء وغريهــا مــن الرســوم والرضائــب مــن النوع ذاته ، ورســوم االرشــاد ، 
والتعويضــات عــن االرضار التــي تلحــق منشــآت املــواينء واالحــواض وطــرق املالحة ، 
ومصاريــف رفــع عوائــق املالحــة التــي احدثتها الســفينة، ومصاريــف احلراســة والصيانة 

مــن وقــت دخــول الســفينة يف آخــر مينــاء. 
ــان والبحــارة وغريهــم ممــن يرتبطــون بعقــد  ــون الناشــئة عــن عقــد عمــل الرب ٢- الدي

عمــل عــى الســفينة. 
٣- املكافــآت املســتحقة عــى املســاعدة واالنقــاذ ، وحصــة الســفينة يف اخلســارات 

املشــرتكة. 
٤- التعويضــات املســتحقة عــن التصــادم وغــريه مــن حــوادث املالحــة ، والتعويضــات 
عــن االصابــات البدنيــة التــي حتــدث للمســافرين والبحــارة ، والتعويضــات عــن هــالك 

او تلــف البضائــع واالمتعــه. 
٥- الديــون الناشــئة عــن العقــود التــي يربمهــا الربــان ، والعمليــات التــي جيرهيــا خــارج 
مينــاء تســجيل الســفينة يف حــدود ســلطاته القانونيه حلاجة فعليــة تقتضيها صيانة الســفينة 
ــواء أكان  ــا ، وس ــك هل ــري مال ــفينة ام غ ــكا للس ــان مال ــواء أكان الرب ــفر س ــة الس او متابع
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٤٤       -العودة لفهرس القانون

الديــن مســتحقا لــه ام ملتعهــدي التوريــد ام لالشــخاص الذيــن قامــو باصــالح الســفينة 
ام غريهــم مــن املتعاقديــن.

 املادة ٤٨ 
ال ختضع حقوق االمتياز ألي اجراء شكيل ، أو ألي رشط خاص باالثبات.

 املادة ٤٩ 
١- ترتتــب حقــوق االمتيــاز املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون عــى الســفينة ، وأجــرة 
ــفينة  ــن الس ــات كل م ــى ملحق ــن وع ــا الدي ــأ خالهل ــي تنش ــة الت ــة بالرحل ــل اخلاص النق

ــدء الرحلــة.  ــذ ب وأجــرة النقــل املكتســبة من
ــى  ــادة ٤٧ ع ــن امل ــاين م ــد الث ــه يف البن ــوص علي ــاز املنص ــب االمتي ــك يرتت ــع ذل ٢- وم

ــد.  ــل واح ــد عم ــالل عق ــم خ ــي تت ــالت الت ــع الرح ــى مجي ــتحقة ع ــل املس ــور النق اج
٣- وتعتــرب يف حكــم اجــرة النقــل اجــرة ســفر الــركاب وعنــد االقتضــاء قيمــة مــا يقابــل 

حتديــد مســئولية مالــك الســفينة.

 املادة ٥٠ 
١- يعترب من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأيت : 

١- التعويضــات املســتحقة للاملــك عــن االرضار املاديــة التــي حلقــت بالســفينة ومل يتــم 
اصالحهــا او عــن خســارة اجــرة النقــل. 

٢- التعويضــات املســتحقة للاملك عن اخلســارات املشــرتكة اذا نشــأت عــن ارضار مادية 
حلقــت بالســفينة ومل يتــم اصالحهــا او عن خســارة اجــرة النقل. 

٣- املكافــآت املســتحقة للاملــك عــن اعــامل املســاعدة او االنقــاذ التــي حصلــت حتــى 
ــان والبحــارة وغريهــم ممــن يرتبطــون              ــة الرحلــة بعــد خصــم املبالــغ املســتحقة للرب هناي

بعقــد عمــل عــى الســفينة. 
ــك  ــتحقة للامل ــات املس ــل التعويض ــرة النق ــفينة أو أج ــات الس ــن ملحق ــرب م ٢- وال تعت
نظــري عقــود التأمــني ، أو املكافــآت أو االعالنــات او املســاعدات التــي متنحهــا الدولــة.

 املادة ٥١ 
يبقــى حــق االمتيــاز عــى اجــرة النقــل قائــام مادامــت االجــرة مســتحقة الدفــع أو كانــت 
ــاز عــى ملحقــات  ــان او ممثــل املالــك ، وكذلــك احلــال بالنســبة اىل االمتي حتــت يــد الرب

الســفينة وملحقــات اجــرة النقــل.

 املادة ٥٢ 
١- ترتــب الديــون املمتــازة املتعلقــة برحلــة واحــدة طبقــا لرتتيــب االمتيــازات الــواردة 

يف املــادة٤٧. 
ــرتك يف  ــدة وتش ــة واح ــادة ٤٧ يف مرتب ــن امل ــد م ــواردة يف كل بن ــون ال ــون الدي ٢- وتك

ــا.  ــة كل منه ــبة قيم ــع بنس التوزي
٣- وترتــب الديــون الــواردة يف البنديــن الثالــث واخلامــس مــن املــادة٤٧ بالنســبة اىل كل 

بنــد عــى حــده طبقــا للرتتيــب العكــيس لتاريــخ نشــوئها. 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٤٥       -العودة لفهرس القانون

٤- وتعترب الديون املتعلقة بحادث واحد ناشئة يف تاريخ واحد. 
٥- وتتقــدم الديــون املمتــازة الناشــئة عــن ايــة رحلــة الديــون املمتــازة الناشــئة عــن رحلــة 

سابقة. 
٦- ومــع ذلــك فالديــون الناشــئة عــن عقــد عمــل واحــد يشــمل عــدة رحــالت تــأيت كلها 

يف املرتبــة مــع ديــون آخــر رحلة.

 املادة ٥٣ 
تتبــع الديــون املمتــازة الســفينة يف أيــة يــد كانــت ، ويكون االمتيــاز ســابقا يف املرتبة مبارشة 

عــى الرهن.

 املادة ٥٤ 
- تنقي حقوق االمتياز عى السفينة: 

١- ببيع السفينة بيعا قضائيا. 
٢- ببيع السفينة بيعا رضائيا بالرشوط اآلتية: 

اوال : تسجيل عقد البيع يف سجل السفن. 
ثانيــا: النــرش بلوحــة االعالنــات يف مكتــب مســح وتســجيل الســفن ويشــمل النــرش بيانــا 

بحصــول البيــع والثمــن واســم املشــرتي وموطنــه. 
ثالثــا: نــرش ملخــص للعقــد يف اجلريــدة الرســمية يذكر فيه الثمن واســم املشــرتي وموطنه 

فضــال عــن النــرش مرتــني تفصل بينهــام ثامنية أيــام يف صحيفة يومية واســعة االنتشــار. 
٣- وتنتقــل حقــوق االمتيــاز اىل الثمــن اذا قــام الدائــن املمتــاز خــالل ثالثــني يومــا مــن 
تاريــخ آخــر نــرش يف الصحــف باعــالن كل مــن املالــك القديــم واملالــك اجلديــد رســميا 
بمعارضتــه يف دفــع الثمــن ، ومــع ذلــك يظــل امتيــاز الدائنــني قائــام عــى الثمــن مــامل يكــن 

قــد دفــع او وزع.

 املادة ٥٥ 
أ- تنقــي حقــوق االمتيــاز عــى الســفينة بمــي ســنة ماعــدا حقــوق االمتيــاز الضامنــه 
لديــون التوريــد املشــار اليهــا يف الفقــره اخلامســة مــن املــادة ٤٧ فاهنــا تنقــي بمــي ســتة 

اشــهر. 
ب- ويبدأ رسيان املدة املشار اليها يف الفقره السابقة كام يأيت : 

ــوم  ــن ي ــاذ م ــاعدة واالنق ــامل املس ــأة اع ــة ملكاف ــاز الضامن ــوق االمتي ــبة اىل حق ١- بالنس
انتهــاء هــذه االعــامل. 

ــرى  ــوادث االخ ــادم واحل ــات التص ــة لتعويض ــاز الضامن ــوق االمتي ــبة اىل حق ٢- بالنس
ــوم حصــول الــرضر.  ــة مــن ي ــات البدني واالصاب

ــوم تســليم  ــع واالمتعــة او تلفهــا مــن ي ــاز اخلــاص هبــالك البضائ ٣- بالنســبة اىل االمتي
ــه.  ــوم الــذي كان جيــب تســليمها في ــع او االمتعــة او مــن الي البضائ

ــدات وســائر احلــاالت االخــرى املشــار اليهــا يف  ٤- بالنســبة اىل االصالحــات والتوري
الفقــره اخلامســة مــن املــادة ٤٧ مــن يــوم نشــوء الديــن. 

ج- ويف مجيع االحوال االخرى تري املدة من يوم استحقاق الدين. 
د- وال يرتتــب عــى تســليم الربــان والبحــارة وغريهــم ممــن يرتبطــون بعقــد عمــل عــى 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٤٦       -العودة لفهرس القانون

الســفينة مبالــغ مقدمــا او عــى احلســاب اعتبــار ديوهنــم املشــار اليهــا يف الفقــره الثانيــة مــن 
املــادة ٤٧ مســتحقة الدفــع قبــل حلــول االجــل املعــني هلــا. 

هـــ- ومتتــد مــدة التقــادم اىل ثــالث ســنوات اذا تعذر حجز الســفينة املقــرر عليهــا االمتياز 
يف امليــاه االقليميــة الكويتيــة ، وال يفيــد مــن ذلك اال االشــخاص الذين يتمتعون بجنســية 
الكويــت او االشــخاص الذيــن هلــم موطــن هبــا او االشــخاص الذيــن ينتمون اىل جنســية 

دولــة تعامــل رعايــا الكويــت باملثل.

 املادة ٥٦ 
لــالدارة البحريــة املختصــة حــق حبــس حطــام الســفينة ضامنــا ملصاريــف ازالــة احلطــام ، 
وهلــا بيعــه اداريــا باملــزاد واحلصــول عــى دينهــا مــن الثمــن باالفضليــة عــى أي دائــن آخــر 

ويــودع باقــي الثمــن خزانــة املحكمــة.

 املادة ٥٧ 
تــري أحــكام هــذا الفــرع عــى الســفن التــي يســتغلها املجهــز غــري املالــك او املســتأجر 
االصــيل ، ومــع ذلــك ال تــري االحــكام املذكــورة اذا فقــد املالــك حيــازة الســفينة بفعــل 

غــري مــرشوع وكان الدائــن يسء النيــة.

 املادة ٥٨ 
١- يكون رهن السفينة بطريق الرهن الرسمي. 

٢- وجيب ان يتم الرهن بعقد رسمي واال كان باطال.

 املادة ٥٩ 
١- الرهن املقرر عى السفينة او عى حصة منها يبقى عى حطامها. 

٢- وال يــري الرهــن املقــرر عــى الســفينة عــى اجــرة النقــل أو املكافــآت او االعانــات 
او املســاعدات التــي متنحهــا الدولــة.

 املادة ٦٠ 
جيــوز رهــن الســفينة وهــي يف دور البنــاء ، وجيــب ان يســبق قيــد الرهــن اقــرار يف مكتــب 
التســجيل الواقــع بدائرتــه حمــل بناء الســفينة يبــني فيه هذا املحــل وطول الســفينة وابعادها 

االخــرى ومحولتهــا عــى وجــه التقريب.

 املادة ٦١ 
جيــب قيــد الرهــن يف ســجل الســفن بمكتــب مســح وتســجيل الســفن لينفــذ يف حــق الغري 
ــفن  ــجل الس ــده يف س ــب قي ــاء جي ــي يف دور البن ــفينة وه ــى الس ــن ع ــب الره ، واذا ترت

بمكتــب التســجيل املشــار اليــه يف املــاده الســابقه.

 املادة ٦٢ 
جيــب الجــراء القيــد تقديــم صــورة رســميه مــن عقــد الرهــن ملكتــب مســح وتســجيل 
الســفن ، ويرفــق هبــا قائمــة مــن نســختني اصليتــني موقعتــني مــن طالــب القيــد تشــتمالن 
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بوجــه خــاص عــى مــا يــأيت : 
١- االسم الكامل لكل من الدائن واملدين وحمل اقامته ومهنته. 

٢- تاريخ العقد. 
٣- مقدار الدين املبني يف العقد. 

٤- الرشوط اخلاصة بالوفاء. 
٥- اســم الســفينة املرهونــة وأوصافهــا وتاريــخ ورقــم شــهادة التســجيل او اقــرار ببنــاء 

الســفينة. 
٦- املحل املختار للدائن يف دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

 املادة ٦٣ 
ــات القائمــة يف الســجل ويســلم الطالــب  يثبــت مكتــب مســح وتســجيل الســفن حمتوي
ــات ذلــك يف شــهادة  ــد مــع اثب ــد حصــول القي ــام يفي نســخه منهــا بعــد التأشــري عليهــا ب

ــجيل. التس

 املادة ٦٤ 
١- تكــون مرتبــة الديــون املضمونــة برهــن حســب تاريــخ قيدهــا ، واذا قيــد رهنــان او 
اكثــر عــى ســفينة او عــى حصــة فيهــا كان ترتيبهــا حســب اســبقية القيــد ولو كانــت مقيدة 

يف يــوم واحــد. 
٢- وحيفــظ القيــد مرتبــة الرهــن ملــدة مخــس ســنوات مــن تاريــخ اجرائــه ، ويســقط القيــد 

اذا مل جيــدد قبــل هنايــة املــدة.

 املادة ٦٥ 
الدائنــون املرهتنــون لســفينة او جلــزء منهــا يتتبعوهنــا يف ايــة يــد كانــت ، وال جيــوز الترف 

يف الســفينة املرهونــة بعــد قيــد حمــرض احلجز يف ســجل الســفينة.

 املادة ٦٦ 
١- اذا كان الرهــن واقعــا عــى جــزء ال يزيــد عــى نصــف الســفينة فليــس للدائــن املرهتــن 
اال حجــز هــذا اجلــزء وبيعــه ، واذا كان الرهــن واقعــا عــى اكثــر مــن نصــف الســفينة جــاز 
ــفينة  ــع الس ــر ببي ــز ان تأم ــراء احلج ــد اج ــن بع ــب الدائ ــى طل ــاء ع ــة بن ــه الكلي للمحكم

بأكملهــا. 
٢- وجيــب يف احلالتــني املنصــوص عليهــام يف الفقــره الســابقة التنبيــه رســميا عــى باقــي 
الــرشكاء قبــل ابتــداء اجــراءات البيــع بخمســة عــرش يومــا بدفــع الديــن املســتحق او اختــاذ 

اجــراءات التنفيــذ.

 املادة ٦٧ 
يرتتــب عــى حكم مرســى املــزاد تطهري الســفينة مــن كل الرهــون وتنتقل حقــوق الدائنني 

الثمن. اىل 

 املادة ٦٨ 
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ــن  ــى الدائ ــز فع ــرض احلج ــد حم ــل قي ــا قب ــة اوبعضه ــفينة املرهون ــة الس ــت ملكي اذا انتقل
املرهتــن الــذي اختــذ اجــراءات التنفيــذ عــى الســفينة ان يعلــن احلائــز بمحــرض احلجــز مــع 

التنبيــه عليــه رســميا بدفــع الديــن.

 املادة ٦٩ 
ــراءات او  ــذه االج ــدء يف ه ــل الب ــه قب ــب علي ــع وج ــراءات البي ــاء اج ــز اتق اذا اراد احلائ
خــالل اخلمســة عــرش يومــا التاليــة للتنبيــه ان يعلــن الدائنــني املقيديــن يف ســجل الســفن 
يف حملهــم املختــار بملخــص العقــد مــع بيــان تارخيــه واســم البائــع واســم الســفينة ونوعها 
ومحولتهــا وثمنهــا واملصاريــف وقائمــة بالديــون املقيــدة مع توارخيهــا ومقدارها ، وأســامء 
الدائنــني ، وعــى احلائــز ان يــرح باســتعداده لدفــع الديــون املضمونــة بالرهــون فــورا 

ســواء أكانــت مســتحقة االداء ام غــري مســتحقة وذلــك يف حــدود ثمــن الســفينة.

 املادة ٧٠ 
١- جيــوز لــكل دائــن يف احلالــة املبينــة يف املــادة الســابقة ان يطلــب بيــع الســفينة او جــزء 

منهــا باملزايــدة مــع التريــح بزيــادة العــرش وتقديــم كفالــة بالثمــن واملصاريــف. 
ــام مــن  ــن خــالل عــرشة اي ــز موقعــا مــن الدائ ٢- وجيــب اعــالن هــذا الطلــب اىل احلائ
ــف  ــى تكلي ــب ع ــتمل الطل ــابقه ، ويش ــادة الس ــه يف امل ــوص علي ــالن املنص ــخ االع تاري
احلائــز باحلضــور امــام املحكمــه الكليــه التــي توجــد الســفينة يف دائرهتــا او التــي يقــع يف 
دائرهتــا مينــاء تســجيل الســفينة اذا كانــت غــري موجــودة يف احــد مــواينء الكويــت وذلــك 

لســامع احلكــم باجــراء البيــع باملزايــدة.

 املادة ٧١ 
ــر  ــز ان يطه ــابقة ، فللحائ ــادة الس ــور يف امل ــب املذك ــن بالطل ــن مرهت ــدم أي دائ اذا مل يتق
ــب  ــة ان يطل ــذه احلال ــه يف ه ــة ، ول ــة املحكم ــن خزان ــداع الثم ــون باي ــن الره ــفينة م الس

ــرى. ــراءات اخ ــة اج ــاع اي ــد دون اتب ــطب القي ش

 املادة ٧٢ 
١- ال جيــوز بيــع الســفينة املرهونــة يف الكويــت بيعــا اختياريــا يف اخلــارج واال كان البيــع 
باطــال بقــوة القانــون مــامل يتنــازل الدائــن يف نفــس عقــد البيــع عــن الرهــن وذلــك بمراعاة 

مــا تقــي بــه املــادة ١٠ مــن هــذا القانــون. 
٢- ويف حالــة خمالفــة احــكام الفقــره الســابقة يعاقــب البائــع باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى 

ســتة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز ســتة آالف دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ٧٣ 
١- جيــوز توقيــع احلجــز التحفظــي عى الســفينة بأمر من قــايض األمور الوقتيــة باملحكمة 

الكليــة ، وال يوقــع هــذا احلجز اال وفــاء لدين بحري. 
٢-ويقصد بالدين البحري االدعاء بحق مصدره احد االسباب اآلتية : 

أ- االرضار التي حتدثها السفينة بسبب التصادم او غريه. 
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ب- اخلســائر يف االرواح او االصابــات البدنيــة التــي تســببها الســفينة او التــي تنشــأ عــن 
استغالهلا. 

٣- مصاريف املساعدة واالنقاذ. 
٤- العقود اخلاصة باستعامل السفينة او استئجارها بمقتىض عقد اجيار او غريه. 

٥- العقود اخلاصة بنقل البضائع بمقتىض عقد اجيار او سند شحن او غري ذلك. 
٦- هالك او تلف البضائع واالمتعة التي تنقلها السفينة. 

٧- اخلسارات املشرتكة. 
٨- قطر السفينة. 

٩- االرشاد. 
١٠- توريــد املنتجــات او االدوات الالزمــة الســتغالل الســفينة او صيانتهــا يف أيــة جهــة 

حصــل فيهــا التوريــد. 
١١- بناء السفينة او اصالحها او جتهيزها ومصاريف وجودها يف االحواض. 

١٢- اجور الربان والضباط والبحارة. 
١٣- املبالــغ التــي ينفقهــا الربــان او الشــاحنون او املســتأجرون او الــوكالء حلســاب 

ــا.  ــاب مالكه ــفينة او حلس الس
١٤- املنازعة يف ملكية السفينة. 

١٥- املنازعــة يف ملكيــة ســفينة عــى الشــيوع او يف حيازهتــا او يف اســتغالهلا او يف حقــوق 
املالكــني عــى الشــيوع عــى املبالــغ الناجتــة عــن االســتغالل. 

١٦- الرهن البحري.

 املادة ٧٤ 
١- لــكل مــن يتمســك بأحــد الديــون املذكــورة يف املــادة الســابقة ان حيجــز عــى الســفينة 
التــي يتعلــق هبــا الديــن او عــى ايــة ســفينة أخــرى يملكهــا املديــن اذا كانــت هــذه الســفينة 

مملوكــة لــه وقــت نشــوء الديــن. 
٢- ومــع ذلــك ال جيــوز احلجــز عــى ســفينة غــري تلــك التــي يتعلــق هبــا الديــن اذا كان 
الديــن مــن الديــون املنصــوص عليهــا يف البنــود الثــالث االخــرية مــن الفقــرة الثانيــة مــن 

املــادة الســابقة.

 مادة ٧٥ 
ــئول  ــو املس ــة وكان ه ــا املالحي ــوىل ادارهت ــفينة يت ــتأجر الس ــذي يس ــن ال ١- اذا كان املدي
وحــده عــن ديــن بحــري متعلــق هبــا جــاز للدائــن توقيــع احلجــز عــى هــذه الســفينة او 
ــة ســفينة  ــع احلجــز عــى اي ــة ســفينة اخــرى مملوكــة للمســتأجر ، وال جيــوز توقي عــى اي

ــن البحــري.  أخــرى للاملــك املؤجــر بمقتــىض ذلــك الدي
٢- وتــري احــكام الفقــرة الســابقة يف مجيــع احلــاالت التــي يكــون فيهــا شــخص آخــر 

غــري مالــك الســفينة ملزمــا بديــن بحــري.

 مادة ٧٦ 
ــة او  ــت كفال ــز اذا قدم ــع احلج ــة برف ــة الكلي ــة باملحكم ــور الوقتي ــايض األم ــر ق ١- يأم

ــن.  ــاء بالدي ــي للوف ــر يكف ــامن آخ ض
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٢- ومــع ذلــك ال جيــوز االمــر برفــع احلجــز اذا تقــرر بســبب الديــون البحريــة املذكــورة 
ــة جيــوز لرئيــس  ــادة ٧٣ ويف هــذه احلال ــة مــن امل ــن ١٤ و ١٥ مــن الفقــره الثاني يف البندي
املحكمــة ان يــأذن حلائــز الســفينة باســتغالهلا اذا قــدم ضامنــا كافيــا او ينظــم ادارة الســفينة 

خــالل مــدة احلجــز بالكيفيــة التــي يقررهــا.

 املادة ٧٧ 
ــوره  ــا وص ــه عليه ــوم مقام ــن يق ــفينة او مل ــان الس ــز لرب ــرض احلج ــن حم ــورة م ــلم ص تس
ثانيــه للجهــة البحريــة املختصــة باملينــاء الــذي وقــع فيــه احلجــز ملنــع الســفينة مــن الســفر 

ــة ملكتــب مســح وتســجيل الســفن. وصــورة ثالث

 املادة ٧٨ 
ــة التــي وقــع  ١- يشــتمل حمــرض احلجــز عــى التكليــف باحلضــور امــام املحكمــة الكلي

ــا كان مقــداره.  احلجــز يف دائرهتــا لســامع احلكــم بصحــة احلجــز وثبــوت احلــق اي
٢- ويعــني للجلســة ميعــاد ال جيــاوز اخلمســة عــرش يومــا التاليــة لتاريــخ حمــرض احلجــز ، 
وتنظــر املحكمــة الدعــوى عــى وجــه الرعــة ، وال يضــاف اىل هــذا امليعاد ميعاد مســافة.

املادة ٧٩ 
١- ال جيــوز توقيــع احلجــز التنفيــذي عــى الســفينة اال بعــد مــي اربــع وعرشيــن ســاعة 
ــن  ــف املدي ــى تكلي ــالن ع ــذا االع ــتمل ه ــب ان يش ــذي ، وجي ــند التنفي ــالن الس ــن اع م

بالوفــاء. 
٢- ويعلــن الســند لشــخص مالــك الســفينة او يف موطنــه ، فــاذا كان االمــر متعلقــا بديــن 

بحــري عــى الســفينة جــاز تســليم االعــالن للربــان او مــن يقــوم مقامــه عليهــا.

 املادة ٨٠ 
ــب ان  ــذ وجي ــور التنفي ــرره مأم ــرض حي ــفينة بمح ــى الس ــذي ع ــز التنفي ــون احلج ١- يك
ــات الواجــب ذكرهــا يف اوراق االعــالن ، عــى اســم مأمــور  يشــتمل فضــال عــن البيان
ــه  ــن اجل ــوز م ــغ املحج ــذي واملبل ــند التنفي ــان الس ــه وبي ــز ومكان ــخ احلج ــذ وتاري التنفي

ــذ.  ــور التنفي ــع مأم ــوزه وتوقي ــفينة املحج ــف الس ووص
٢- كــام جيــب ان يشــتمل حمــرض احلجــز عــى التكليــف باحلضــور امــام املحكمــة الكليــة 
بميعــاد ال يقــل عــن مخســة عــرش يومــا وال جيــاوز ثالثــني يومــا مــن تاريــخ احلجــز لســامع 

االمــر بالبيــع. 
٣- ويعلن املحرض للمدين اذا مل يكن حارضا وقت احلجز.

 املادة ٨١ 
١- تســلم صــورة مــن حمــرض احلجــز لربــان الســفينة او ملــن يقــوم مقامــه عليهــا ، وصــورة 
ثانيــة للجهــة البحريــة املختصــة باملينــاء الــذي وقــع فيــه احلجــز ملنــع الســفينة مــن الســفر 

وصــورة ثالثــة ملكتــب مســح وتســجيل الســفن لقيــده يف الســجل. 
٢- كام تعلن صورة من املحرض للحائز وللدائنني املقيدين يف سجل السفينة.
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 املادة ٨٢ 
١- اذا امــرت املحكمــة بالبيــع وجــب ان حتــدد رشوط البيــع والثمــن االســايس وهلــا ان 

تســتعني يف حتديــده بأهــل اخلــربة ، كــام تعــني اجللســة التــي جتــري فيهــا املزايــدة. 
٢- وتعلــن ادارة الكتــاب عــن البيــع بالنــرش يف احــدى الصحــف اليوميــة الواســعة 
االنتشــار ويف اجلريــدة الرســمية كــام تعلــن رشوط البيــع بمكتب مســح وتســجيل الســفن 

ــة املحكمــه.  ــة ويف أي مــكان آخــر تعين ويف ســوق االوراق املالي
٣- ويشتمل االعالن عى ما يأيت : 

١- اسم احلاجز وموطنه. 
٢- بيان السند الذي حيصل التنفيذ بموجبه. 

٣- املبلغ املحجوز من اجله. 
٤- املوطن الذي اختاره احلاجز يف دائرة املحكمة التي توجد فيها السفينة. 

٥- اسم مالك السفينة وموطنه. 
٦- اسم املدين املحجوز عليه وموطنه. 

٧- اوصاف السفينة. 
٨- اسم الربان. 

٩- املكان الذي توجد فيه السفينة. 
١٠- الثمن االسايس ورشوط البيع. 

١١- اليوم واملحل والساعة التي حيصل فيه البيع. 
٤- وال جيوز اجراء البيع اال بعد مي مخسة عرش يوما من تاريخ امتام النرش.

 املادة ٨٣ 
١- حيصــل البيــع بعــد جلســتني يفصــل بينهــام ســبعة أيــام ، ويقبــل اكــرب عطــاء يف اجللســة 
ــع فيهــا  ــي يقــع البي ــة الت ــدة يف اجللســة الثاني ــه ويتخــذ اساســا للمزاي االوىل بصفــة مؤقت

هنائيــا للمزايــد الــذي قــدم اكــرب عطــاء يف اجللســتني. 
ــاب  ــا او خط ــا نقدي ــدة تأمين ــرتاكه يف املزاي ــل اش ــد قب ــن املزاي ــة م ــتويف املحكم ٢- وتس

ــه. ــة قيمت ــدر املحكم ــامن تق ض

 املادة ٨٤ 
اذا مل يقــدم عــرض يف اليــوم املعــني للبيــع وجــب ان حتــدد املحكمــة ثمنــا اساســيا جديــدا 
ــع اجــراءات االعــالن  ــدة وتتب ــا املزاي ــي حتصــل فيه ــل مــن االول وتعــني اجللســة الت اق

املنصــوص عليهــا يف املــادة ٨٢.

 املادة ٨٥ 
جيــب عــى الــرايس عليــه املــزاد ان يدفــع الثمــن واملصاريــف يف خزانــة املحكمــة خــالل 
ســبعة ايــام عــى االكثــر مــن تاريــخ رســو املــزاد واال اعيــد بيــع الســفينة عــى مســئوليته.

 املادة ٨٦ 
١- ال جيوز الطعن يف حكم مرسى املزاد اال لعيب يف االجراءات. 

٢- وتبلــغ ادارة الكتــاب احلكــم بعــد صريورتــه هنائيا اىل مكتب مســح وتســجيل الســفن 
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للتأشــري به يف الســجل.

 املادة ٨٧ 
ــون  ــة يف قان ــد املبين ــدة القواع ــن املزاي ــل م ــن املتحص ــيم الثم ــق بتقس ــام يتعل ــري في ي

املرافعــات املدنيــة والتجاريــة.

 املادة ٨٨ 
املجهــز هــو مــن يقــوم باســتغالل الســفينة حلســابه بوصفــه مالــكا او مســتأجرا هلــا. ويعترب 

املالــك جمهــزا حتــى يثبــت العكس.

 املادة ٨٩ 
ــكيل  ــفينة وتش ــز الس ــة بتجهي ــة املتعلق ــائل الفني ــص املس ــر املخت ــن الوزي ــرار م ــم بق تنظ
ــة النافــذة يف الكويــت  بحارهتــا ووســائل الســالمة فيهــا مــع مراعــاة االتفاقيــات الدولي

ــري. ــرف البح والع

 املادة ٩٠ 
يســأل مالــك الســفينة مدنيــا عــن افعــال الربــان والبحــارة واملرشــد وأي شــخص آخــر 
يف خدمــة الســفينة متــى وقعــت منهــم اثنــاء تأديــة وظائفهــم او بســببها ، كــام يســأل عــن 

التزامــات الربــان الناشــئة عــن العقــود التــي يربمهــا يف حــدود ســلطاته القانونيــة.

 املادة ٩١ 
١- جيــوز ملالــك الســفينة ان حيــدد مســئوليته بالقــدر املبــني يف املــادة ٩٤ فيــام يتعلــق 

بااللتزامــات الناشــئة عــن احــد االســباب اآلتيــة: 
أ- وفــاة او اصابــة أي شــخص يوجــد عــى ظهــر الســفينة بقصــد نقلــه وكذلــك ضيــاع او 

تلــف أي مــال يوجــد عــى الســفينة. 
ب- وفــاة او اصابــة أي شــخص آخــر عــى الــرب او يف البحــر وكذلــك ضيــاع او تلــف أي 
مــال آخــر او اعتــداء عــى أي حــق اذا كان الــرضر ناشــئا عــن فعــل او خطــأ أي شــخص 
يكــون املالــك مســئوال عنــه ســواء وجــد هــذا الشــخص عــى الســفينة او مل يوجــد.  ويف 
هــذه احلالــة األخــرية جيــب أن يكــون الفعــل أواخلطــأ متعلقــا باملالحــة أو بــإدارة الســفينة 
ــم .  ــم أو نزوهل ــافرين أو نقله ــود املس ــا أو بصع ــا أو تفريغه ــع أو نقله ــحن البضائ أو بش
عــى انــه إذا كانــت مســئولية املالــك يف البندنــني الســابقني ناشــئة عــن التــزام عقــدي فيــام 
يتصــل بنقــل األشــخاص أو البضائــع طبقــت قواعــد حتديــد املســئولية الــواردة يف الفصل 

الرابــع مــن البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون .
٢- وملالــك الســفينة احلــق يف حتديد مســئوليته عن االلتزامــات املذكور يف الفقره الســابقه 
ــن  ــخاص الذي ــأ االش ــه او خط ــات خطئ ــاج اىل اثب ــئولية ال حيت ــذه املس ــام ه ــو كان قي ول

يســأل عنهــم. 
٣- وال يعترب التمسك بتحديد املسئولية اقرار هبا.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٩٢ 
اذا نشــأ ملالــك الســفينة عــن احلــادث ذاتــه ديــن قبــل احــد الدائنــني ، فــال يــري حتديــد 

املســئولية اال بالنســبة اىل املبلــغ الباقــي بعــد اجــراء املقاصــة بــني الدينــني.

املادة ٩٣ 
ال جيوز حتديد املسئولية يف األحوال اآلتية : 

١- اذا كانت الواقعة املنشئة لاللتزام مرتتبة عى خطأ شخي من املالك. 
٢- االلتزامات الناشئة عن املساعدة واالنقاذ واملسامهة يف اخلسارات املشرتكة. 

٣- حقــوق الربــان والبحــارة وكل تابــع آخــر ملالــك الســفينة موجــود عليهــا او يتعلــق 
عملــه بخدمتهــا وكذلــك حقــوق ورثتهــم وخلفائهــم.

 املادة ٩٤ 
١- يكون حتديد مسئولية املالك بالكيفية اآلتية : 

أ- بمبلــغ قــدره مخســة وعــرشون دينــارا عــن كل طــن مــن محلــة الســفينة اذا مل ينتــج عــن 
احلــادث اال ارضار ماديــة. 

ب- بمبلــغ قــدره مخســون دينــارا عــن كل طــن مــن محولة الســفينة اذا مل ينتج عــن احلادث 
اال ارضار بدنية. 

ج- بمبلــغ قــدره مخســة وســبعون دينــارا عــن كل طــن مــن محولــة الســفينة اذا نتــج عــن 
احلــادث ارضار ماديــة وارضار بدنيــة معــا ، وخيصــص مــن املبلــغ املذكــور مخســون دينــارا 
ــارا عــن كل طــن  ــة ومخســة وعــرشون دين عــن كل طــن للتعويــض عــن االرضار البدني
للتعويــض عــن االرضار املاديــه ، فــاذا مل يكــف املبلــغ املخصص لــالرضار البدنيــة للوفاء 
هبــا كاملــة اشــرتك الباقــي منهــا مع ديــون االرضار املاديــة يف املبالــغ املخصصــة للتعويض 

عــن هــذه االرضار االخــرية. 
٢- ويكــون التوزيــع يف كل جمموعــة مــن املجموعــات الــواردة بالفقــره الســابقة بنســبة 

كل ديــن غــري متنــازع فيــه. 
ــون  ــد الدي ــض اح ــة للتعوي ــغ املخصص ــع املبال ــل توزي ــفينة قب ــك الس ٣- واذا ويف مال
املذكــورة يف املــادة ٩١ جــاز لــه ان حيــل حمــل الدائــن يف التوزيــع بقــدر املبلــغ الــذي وفــاه. 
٤- وجيــوز للمحكمــة االحتفــاظ مؤقتــا بجــزء مــن املبالــغ املخصصــة للتعويــض للوفــاء 

بالديــون التــي مل يتقــدم اصحاهبــا للمطالبــة هبــا.

 املادة ٩٥ 
حتسب محولة السفينة يف تطبيق املادة السابقة بالكيفية اآلتية : 

ــا  ــفينة مضاف ــة للس ــة الصافي ــاس احلمول ــى اس ــرك ع ــفن ذات املح ــبة اىل الس ١- بالنس
ــركات.  ــغله اآلالت واملح ــذي تش ــراغ ال ــا الف اليه

٢- بالنسبة اىل السفن الرشاعية عى اساس احلمولة الصافية للسفينة. 
٣- ويعتــرب احلــد االدنــى للحمولــة الصافيــة للســفينة ثالثامئــة طــن ولــو كانــت محولتهــا 

تقــل عــن ذلــك.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٩٦ 
ــن  ــئة ع ــة الناش ــة واالرضار املادي ــض االرضار البدني ــددة لتعوي ــغ املح ــف املبال ١- تؤل
حــادث واحــد وحــده مســتقله ختصــص ألداء التعويضــات املســتحقة عــن هــذا احلــادث 

بغــض النظــر عــن الديــون الناشــئة او التــي قــد تنشــأ عــن حــادث آخــر. 
٢- وال جيــوز للدائــن اختــاذ أي اجــراء عــى امــوال مالــك الســفينة اذا وضــع حتت ترف 
الدائــن بالفعــل املبالــغ املخصصــة للتعويــض او اذا قــدم ضامنــا مــن احــد البنــوك تقبلــه 

املحكمه.

 املادة ٩٧ 
١- تــري احــكام حتديــد املســئولية عــى جمهز الســفينة غــري املالــك واملســتأجر ، واملجهز 
ــز او  ــك او املجه ــن للامل ــني االخري ــى التابع ــري ع ــام ت ــارة ، ك ــان والبح ــر والرب املدي
املســتأجر او املجهــز املديــر وذلــك فيــام يتعلــق بتأديــة وظائفهــم وبــذات الــرشوط التــي 
تــري عــى املالــك عــى ان ال جتــاوز مســئولية املالــك ومســئولية االشــخاص املذكوريــن 

عــن احلــادث الواحــد احلــدود املبينــة يف املــادة ٩٤. 
٢- واذا اقيمــت الدعــوى عــى الربــان او البحــارة جاز هلم التمســك بتحديد مســئوليتهم 
ولــو كان احلــادث الــذي نشــأ عنــه الــرضر يرجــع اىل خطــأ شــخي صــادر منهــم. مــع 
ذلــك اذا كان الربــان او البحــار يف الوقــت ذاتــه مالكــه منفــردا او عــى الشــيوع او جمهــزا 
ــه  ــع من ــد وق ــأ ق ــم اال اذا كان اخلط ــذا احلك ــري ه ــال ي ــرا ف ــزا مدي ــتأجرا او جمه او مس

بوصفــه ربانــا او بحــارا.

 املادة ٩٨ 
يعــني جمهــز الســفينة الربــان ويعزلــه ، وللربــان املعــزول احلــق يف التعويض وفقــا للقواعد 

العامة.

 املادة ٩٩ 
١- للربــان وحــده قيــادة الســفينة وادارة الرحلــة البحريــة ، ويقــوم الضابــط الــذي يليــه 

مبــارشة يف الدرجــة مقامــه يف حالــة وفاتــه او غيابــه او وجــود مانــع آخــر. 
٢- وجيــب عــى الربــان ان يراعــي يف قيــادة الســفينة االصــول الفنيــة يف املالحــة البحريــة 
واالتفاقيــات الدوليــة والعــرف البحــري واالحــكام املعمــول هبــا يف مــواينء الدولــة التــي 

توجــد هبــا الســفينة. 
٣- وعليــه ان حيافــظ عــى صالحيــة الســفينة للمالحــة وان يراعي كفاية املــؤن ، واللوازم 

ــة البحرية. خالل الرحل

 املادة ١٠٠ 
١- ال جيــوز للربــان ان يتخــى عــن قيــادة الســفينة منــذ بــدء الرحلــة حتى وصول الســفينة 

اىل مرســى او مينــاء مأمون. 
ــد  ــق وبع ــر حمق ــبب خط ــا اال بس ــر برتكه ــفينة او أن يأم ــادر الس ــه ان يغ ــوز ل ٢- وال جي
اخــذ رأي ضباطهــا ، ويف هــذه احلالــة جيــب عليــه انقــاذ النقــود وأوراق الســفينة وأثمــن 

البضائــع اذا تيــر ذلــك.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٠١ 
عــى الربــان ان يتــوىل بنفســه توجيــه قيــادة الســفينة عنــد دخوهلــا اىل املــواينء او املــرايس او 
االهنــار او خروجهــا منهــا وبوجه عــام يف مجيع االحــوال التي تعــرتض املالحة صعوبات 

خاصــة ولو كان ملزما باالســتعانة بمرشــد.

 املادة ١٠٢ 
١- تكون للربان سلطة التوثيق عى السفينة. 

٢- وهــو مســئول عــن املحافظــة عــى النظــام يف الســفينة ولــه توقيــع العقوبــات التأديبيــة 
طبقــا للقانــون اخلــاص بذلــك.

 املادة ١٠٣ 
يتــوىل الربــان قيــد املواليــد والوفيــات التــي تقــع يف الســفينة وعليــه اثبــات هــذه الوقائــع 
ــفينة واىل  ــه الس ــو في ــاء ترس ــت يف أول مين ــل الكوي ــا اىل قنص ــفينة وتبليغه ــرت الس يف دف

ــد العــودة اليهــا. ــة املختصــة يف الكويــت عن الســلطات االداري

 املادة ١٠٤ 
١- اذا وقعــت جريمــة عــى ظهــر الســفينة تــوىل الربــان مجــع التحريــات الالزمــة حتــى 
وصــول الســلطات املختصــة ، ولــه عنــد االقتضــاء ان يأمــر بالقبــض عــى املتهــم وتفتيش 
ــد يف  ــي تفي ــياء الت ــى االش ــة ع ــة للمحافظ ــري الالزم ــاذ التداب ــارة واخت ــافرين والبح املس

اثبــات اجلريمــة. 
٢- وحيــرر الربــان تقريــرا بــام تــم مــن اجــراءات ويســلم هــذا التقريــر مرفقــا بــه حمــرض 

ــاء يف الكويــت. ــه العامــه يف اول مين ــق واالشــياء املضبوطــه اىل النياب التحقي

 املادة ١٠٥ 
١- يعتــرب الربــان نائبــا قانونيــا عــن املجهــز ويمثلــه امــام القضــاء ، ويــامرس الســلطات 
التــي يقررهــا لــه القانــون قبــل مــن لــه مصلحــة يف الســفينة او الشــحنة دون حاجــه اىل 
ــه عــى الغــري حســن  ــج ب ــة ال حيت ــرد عــى هــذه النياب ــد ي ذكــر اســم املجهــز ، وكل حتدي

النيــة. 
٢- وال تثبــت للربــان صفــة النائــب القانــوين عــن املجهــز اال يف املــكان الــذي ال يوجــد 

فيــه املجهــز او وكيــل عنــه. 
٣- وتشــمل النيابــة االعــامل الالزمــة للســفينة والرحلــة ، ومــع ذلــك جيــوز للربــان القيام 
باالعــامل املعتــاده املتعلقــة بــادارة الســفينة وباالصالحــات البســيطة وباســتخدام البحارة 
وفصلهــم يف املــكان الــذي يوجــد فيــه املجهــز او وكيــل عنــه. وال حيتــج املجهــز او وكيلــه 

بوجــوده قبــل الغــري اال اذا كان هــذا الغــري يعلــم بذلــك.

 املادة ١٠٦ 
ــه ان  ــز وعلي ــامت املجه ــع تعلي ــه ان يتب ــه التجاري ــق بوظائف ــام يتعل ــان في ــى الرب ــب ع جي

ــحنة. ــفينة او الش ــاص بالس ــر خ ــكل ام ــرف ب ــا للع ــره وفق خيط
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 املادة ١٠٧ 
عــى الربــان ان حيتفــظ يف الســفينة اثنــاء الرحلــة بالوثائــق التــي يتطلبهــا القانــون والتــي 

تتعلــق بالســفينة والبحــارة واملســافرين والشــحنة.

 املادة ١٠٨ 
١- عــى الربــان ان يمســك دفــرتا للســفينة ، وجيب ترقيــم صفحات هذا الدفرت والتأشــري 

عليــه مــن االدارة البحرية املختصة. 
ــة  ــاء الرحل ــي تتخــذ اثن ــة والقــرارات الت ــرت الســفينة احلــوادث الطارئ ٢- ويذكــر يف دف
واملالحظــات اليوميــة اخلاصــة بحالــة اجلــو والبحــر ، ويشــمل الدفــرت قائمــة االيــرادات 
ــات  ــافرون والعقوب ــارة او املس ــا البح ــد يرتكبه ــي ق ــم الت ــا باجلرائ ــات وبيان واملروف

ــات التــي حدثــت يف الســفينة.  ــد والوفي ــة التــي وقعــت عليهــم واملوالي التأديبي
ــاالالت  ــرتا خاصــا ب ــان يف الســفن ذات املحــرك ان يمســك دف ٣- كــام جيــب عــى الرب
املحركــة يذكــر فيــه كميــة الوقــود التــي أخذهــا عنــد الســفر ومــا يســتهلك منهــا يوميــا 

وكافــة مــا يتعلــق بــاالالت املحركــة.

 املادة ١٠٩ 
ــاء املقصــود او  ــان خــالل اربــع وعرشيــن ســاعة مــن وصــول الســفينة اىل املين عــى الرب
املــكان الــذي رســت فيــه اختيــارا او اضطــرارا ان يقــدم دفــرت الســفينة اىل االدارة البحريــة 
املختصــة للتأشــري عليــه ، ويكــون التأشــري خــارج الكويت من الســلطة املحليــة املختصة.

 املادة ١١٠ 
١- اذا طــرأت اثنــاء الرحلــة حــوادث غــري عاديــة تتعلــق بالســفينة او باالشــخاص 

املوجوديــن عليهــا او بالشــحنة وجــب عــى الربــان ان يعــد تقريــرا بذلــك. 
٢- وعــى الربــان ان يقــدم التقريــر اىل االدارة البحريــة املختصــة خــالل اربــع وعرشيــن 
ســاعة مــن وصــول الســفينة اىل املينــاء او املرســى ، ويقــدم التقريــر خــارج الكويــت اىل 

قنصــل دولــة الكويــت او اىل الســلطة املحليــة املختصــة عنــد عــدم وجــوده. 
٣- وعــى الســلطة التــي تســلمت التقريــر ان حتيلــه يف اقــرب وقــت اىل رئيــس املحكمــة 
ــتجواب  ــك باس ــه وذل ــق في ــارج للتحقي ــة يف اخل ــة املختص ــة القضائي ــة او اىل اجله الكلي
البحــارة واملســافرين ومجــع املعلومــات التــي تســاعد عــى الوصــول اىل احلقيقــة وحتريــر 

حمــرض بــكل ذلــك. 
٤- فاذا مل حيقق التقرير بالطريقة السابقة فال يصلح دليال امام القضاء. 

٥- وجيوز يف مجيع االحوال اقامة الدليل عى خالف ماجاء بالتقرير. 
٦- وال جيــوز للربــان فيــام عــدا حالــة الــرضورة القصــوى ان يــرشع يف تفريــغ الســفينة 

قبــل تقديــم التقريــر املذكــور.

 املادة ١١١ 
ــي تقتضيهــا املحافظــة عــى  ــة الت ــان ان يتخــذ االجــراءات الرضوري ١- جيــب عــى الرب
مصلحــة مالــك الســفينة واملجهــز والبحــارة واملســافرين وذوي احلقــوق عــى الشــحنة 
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وذلــك طبقــا للعــرف. 
٢- وال جيــوز لــه شــحن البضائــع عــى ســطح الســفينة اال بموافقــة الشــاحن او اذا وجــد 

عــرف يقــي بذلــك. 
ــالمة  ــه س ــل تقتضي ــل عاج ــكل عم ــرضورة ب ــوال ال ــوم يف اح ــان ان يق ــى الرب ٣- وع
ــز  ــار املجه ــه اخط ــب علي ــك جي ــع ذل ــحنة ، وم ــفينة والش ــى الس ــة ع االرواح واملحافظ

ــك.  ــروف بذل ــمحت الظ ــادي اذا س ــري ع ــراء غ ــام بإج ــرر القي ــل ان يق قب
٤- ويكون الربان مسئوال عن اخطائه ولو كانت يسريه.

املادة ١١٢ 
يعتــرب بحــارا كل شــخص يرتبــط بعقــد عمــل عــى الســفينة ، ويعتــرب الربــان مــن البحــارة 

فيــام يتعلــق بعقــد العمــل املــربم بينــه وبــني املجهــز.

 املادة ١١٣ 
ــون  جيــب ان تكــون كل ســفينة مــزودة بعــدد كاف مــن البحــارة االكفــاء ، وحيــدد القان
واللوائــح واالتفاقيات الدوليــة والعرف البحري املقصود بالربان والضباط واملهندســني 
البحريــني الذيــن جيــب وجودهــم عى الســفينة وعددهــم واملؤهــالت التي جيــب توافرها 

. فيهم

 املادة ١١٤ 
ــي  ــفن الت ــل يف الس ــأي عم ــوا ب ــت ان يقوم ــية الكوي ــون بجنس ــن يتمتع ــوز مل ١- ال جي
تبحــر خــارج امليــاه االقليميــة اال بعــد احلصــول عــى جــواز بحــري مــن االدارة البحريــة 

املختصــة. 
٢- ويصدر بتنظيم اجلوازات البحرية ورشوط منحها قانون خاص.

 املادة ١١٥ 
١- ال جيــوز الجنبــي ان يعمــل يف ســفينة تقــوم باملالحــة الســاحلية او بالصيــد او القطــر 

او االرشــاد يف امليــاه االقليميــة اال برتخيــص مــن االدارة البحريــة املختصــة. 
ــد عــدد البحــارة  ــي تقــوم باملالحــة يف أعــايل البحــار ان يزي ٢- وال جيــوز يف الســفن الت

ــر املختــص. االجانــب عــى النســب التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزي

 املادة ١١٦ 
تــري عــى عقــد العمــل البحــري االحــكام الــواردة يف قانــون العمــل يف القطــاع االهــيل 

وقانــون التأمينــات االجتامعيــة فيــام مل يــرد بشــأنه نــص يف هــذا القانــون.

 املادة ١١٧ 
ال جيــوز اثبــات عقــد العمــل البحــري اال بالكتابــة ، ومــع ذلــك اذا مل يكــن العقــد مكتوبــا 

جــاز للبحــار وحــده اثباتــه بكافــة الطــرق.

 املادة ١١٨ 
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١- حيــرر عقــد العمــل البحــري مــن ثــالث نســخ اصليــة تســلم احداهــا لــرب العمــل 
ــد  ــار اال اذا كان العق ــة اىل البح ــلم الثالث ــة وتس ــة املختص ــة االدارة البحري ــودع الثاني وت
مشــرتكا فيحتفــظ رب العمــل هبــذه النســخة االخــرية وللبحــار ان حيصــل عى مســتخرج 

بــام خيصــه فيهــا مــن بيانــات. 
ــيته  ــنه وجنس ــار وس ــم البح ــه واس ــكان ابرام ــخ وم ــد تاري ــني يف العق ــب ان يب ٢- وجي
وموطنــه ونــوع العمــل الــذي يلتــزم بأدائــه وأجــره وكيفيــة حتديــده وزمــان ومــكان دفعــه 
ورقــم وتاريــخ ومــكان اصــدار اجلــواز البحــري وتاريــخ الســفر واملينــاء الــذي تبــدأ منــه 

الرحلــة واملينــاء الــذي تنتهــي فيــه اذا كان العقــد لرحلــة واحــدة. 
٣- وعى رب العمل ان يسلم البحار ايصاال بام يكون قد اودعه من اوراق.

 املادة ١١٩ 
جيــب عــى البحــار القيــام بالعمــل املتفــق عليــه واطاعــة اوامر رؤســائه فيــام يتعلــق بخدمة 
ــاذ  ــة اخلطــر بالعمــل عــى انق ــزم يف حال ــإذن. ويلت ــه مغادرهتــا اال ب الســفينة وال جيــوز ل
الســفينة واالشــخاص الذيــن يوجــدون عليهــا والشــحنة ، ويف هــذه احلالــة يمنــح البحــار 
مكافــأة عــن كل ســاعة اضافيــة بــام يعــادل ذات النســبة املقــررة لالجــر االضــايف يف قانــون 

العمــل بالقطــاع االهــيل وذلــك ايــا كان عــدد ســاعات العمــل االضافيــة.

 املادة ١٢٠ 
ــه بضاعــه يف الســفينة حلســابه اخلــاص اال  ــان او الحــد البحــارة شــحن اي ال جيــوز للرب
بــاذن مــن رب العمــل ، ويرتتــب عــى خمالفــة هــذا اخلطــر الــزام املخالــف بدفــع اجــرة 
مقابــل نقــل البضائــع تعــادل أعــى اجــرة اشــرتطت يف مــكان وزمــان الشــحن وللربــان 
ان يأمــر بالقــاء هــذه البضائــع يف البحــر اذا كانــت هتــدد ســالمة الســفينة او االشــخاص 
املوجوديــن عليهــا او الشــحنة او تســتلزم اداء غرامــات او نفقات فضال عــن التعويضات 

ان كان هلــا مقتــض.

 املادة ١٢١ 
يلتــزم رب العمــل بــأداء اجــر البحــارة يف الزمــان واملــكان املعينــني يف العقــد ، او الذيــن 

يقــي هبــام العــرف البحــري.

 املادة ١٢٢ 
اذا كان االجــر معينــا بالرحلــة فــال جيــوز ختفيضــه يف حالــة تقصــري الســفر يفعــل املجهز او 
الربــان ، امــا اذا نشــأ عــن الفعــل املذكــور اطالــة الســفر أو تأجيلــه فتــزاد االجــور بنســبة 
ــفر او  ــل الس ــان اذا كان تأجي ــى الرب ــري ع ــم االخ ــذا احلك ــري ه ــده ، وال ي ــداد امل امت

اطالتــه ناشــئا عــن خطئــه.

 املادة ١٢٣ 
١- اذا كان البحــار معينــا بالرحلــة يف الذهــاب وحــده اســتحق كامــل اجــره اذا تــوىف بعــد 

ــفر.  بدء الس
٢- واذا كان معينــا للذهــاب وااليــاب معــا اســتحق نصــف اجــره اذا تــوىف اثنــاء الذهاب 
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة
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او يف مينــاء الوصــول ، واســتحق كامــل االجــر اذا تــوىف اثنــاء االياب.

 املادة ١٢٤ 
١- اذا تقــرر ســفر البحــار جــاز لــه احلصــول عــى ســلفة ال جتــاوز ربــع اجــره االصــيل 
، ويذكــر بيــان عــن الســلفة يف دفــرت البحــاره او دفــرت اليوميــة حســب االحــوال ويوقعــه 

البحــار ، ولــرب العمــل رفــض طلــب الســلفة. 
ــه او فروعــه او غريهــم مــن  ٢- وجيــوز اداء الســلفة لزوجــة البحــار او اوالده او اصول
االشــخاص الذيــن يقيمــون معــه ويتــوىل االنفــاق عليهــم بــرشط وجــود تفويــض بذلك. 
وال جيــوز اســرتداد الســلفه املذكــوره يف حالــة انتهــاء العقــد ألي ســبب كان مــا مل يتفــق 

عــى خــالف ذلــك.

 املادة ١٢٥ 
١- اذا حالــت قــوة قاهــرة دون البــدء يف الســفر او دون مواصلتــه اســتحق البحــار املعــني 
بالرحلــة اجــره عــن االيــام التــي قضاهــا فعــال يف خدمــة الســفينة ، ومــع ذلــك يشــرتك 
البحــار فيــام قــد حيصــل عليــه املالــك او املجهــز مــن مبالــغ التأمــني او التعويضــات بالقدر 

الباقــي لــه مــن اجــره. 
ــأة او  ــة مكاف ــة بأي ــابقه املطالب ــره الس ــورة يف الفق ــة املذك ــار يف احلال ــوز للبح ٢- وال جي

ــض. تعوي

املادة ١٢٦ 
١- اذا كان البحــار معينــا بالرحلــة يف الســفينة وغرقــت او صــودرت او فقــدت او 
اصبحــت غــري صاحلــة للمالحــة جــاز لــرب العمــل ان يطلــب مــن املحكمــة اعفــاءه مــن 
دفــع اجــور البحــارة كلهــا او بعضهــا اذا كان مــا حلــق الســفينة مــن رضر نشــأ عــن فعلهــم 

او تقصريهــم يف انقــاذ الســفينة او احلطــام او املســافرين او الشــحنة. 
٢- وجيــوز لــرب العمــل يف احلالــة املذكــورة يف الفقــره الســابقة اهناء عقد العمــل البحري 

دون اخطار ســابق.

 املادة ١٢٧ 
ال جيوز احلجز عى اجر البحار اال يف احلدود املبينة يف قانون العمل بالقطاع االهيل.

 املادة ١٢٨ 
ــل  ــفينة دون مقاب ــه يف الس ــار ، واقامت ــذاء البح ــفر بغ ــاء الس ــل اثن ــزم رب العم ١- يلت

ــص.  ــر املخت ــن الوزي ــرار م ــك بق ــم ذل ــون تنظي ويك
٢- ويف حالــة خمالفــة احــكام الفقــره الســابقة يعاقــب رب العمــل باحلبــس مــدة ال جتــاوز 

شــهرا وبغرامــة ال جتــاوز الــف دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

 املادة ١٢٩ 
ــو  ــرض وه ــرح او م ــب بج ــل اذا اصي ــار دون مقاب ــالج البح ــل بع ــزم رب العم ١- يلت
يف خدمــة الســفينة ، واذا كان اجلــرح او املــرض ناشــئا عــن العصيــان او غــري ذلــك مــن 
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حــاالت ســوء الســلوك وجــب عــى رب العمــل اداء نفقــات العــالج عــى ان يكــون لــه 
خصمهــا ممــا يســتحقه البحــار مــن اجــر. 

٢- وينقــي التــزام رب العمــل بعــالج البحــار اذا تبــني ان اجلــرح او املــرض غــري قابــل 
للشفاء.

املادة ١٣٠ 
ــره  ــفينة اج ــة الس ــو يف خدم ــرض وه ــرح او بم ــاب بج ــذي يص ــار ال ــتحق البح ١- يس

ــة.  ــاء الرحل كامــال اثن
٢- وتــري فيــام يتعلــق باســتحقاق االجــر بعــد انتهــاء الرحلــة االحــكام الــواردة بقانون 

العمــل بالقطــاع االهيل. 
٣- كــام يلتــزم رب العمــل بتعويــض البحــار اذا ختلــف عــن اجلــرح او املــرض عجــز كيل 

او جزئــي وفقــا الحــكام قانــون العمــل بالقطــاع االهــيل. 
٤- وال يســتحق البحار أي اجر او تعويض اذا كان اجلرح او املرض ناشــئا عن العصيان 

او غــري ذلك من احوال ســوء الســلوك.

 املادة ١٣١ 
اذا تــوىف البحــار وهــو يف خدمــة الســفينة وجــب عــى رب العمــل اداء نفقــات دفنــه ايــا 

كان ســبب الوفــاه.

 املادة ١٣٢ 
١- يلتــزم رب العمــل باعــادة البحــار الكويتــي اىل الكويــت اذا حــدث اثنــاء الســفر مــا 
يوجــب انزالــه مــن الســفينة اال اذا كان ذلــك بنــاء عــى امــر مــن الســلطة االجنبيــة ، او 

بنــاء عــى اتفــاق بــني رب العمــل والبحــار. 
ــم  ــاء ، واذا ت ــذا املين ــد اىل ه ــت اعي ــواينء الكوي ــد م ــار يف اح ــني البح ــم تعي ــاذا ت ٢- ف
التعيــني يف مينــاء اجنبــي اعيــد البحــار حســب اختيــاره اىل هــذا املينــاء او اىل أي مينــاء يف 

ــت.  الكوي
٣- ويعــاد البحــار االجنبــي اىل املينــاء الــذي تــم تعيينــه فيــه اال اذا نــص العقد عــى اعادته 

اىل احــد مــواينء الكويت. 
٤- ويشمل االلتزام باعادة البحار نفقات غذائه ، واقامته ، فضال عن نقله.

 املادة ١٣٣ 
اذا ابــرم عقــد العمــل ملــدة حمــدده وانتهــت هــذه املــدة اثنــاء الرحلــة امتــد العقــد بحكــم 
القانــون حتــى هنايــة الرحلــة ، فــاذا مــرت الســفينة باملينــاء الــذي جتــب اعــادة البحــار اليــه 

وفقــا الحــكام املــادة الســابقة امتــد العقــد حتــى دخــول الســفينة هــذا املينــاء.

 املادة ١٣٤ 
اذا فصــل البحــار فــال جيــوز للربــان الزامــه بــرتك الســفينة اذا كانــت يف مينــاء اجنبــي اال 
بــاذن مــن قنصــل الكويــت او الســلطة البحريــة املحليــة عنــد عــدم وجــوده مــا مل يكــن 
ــات قــرار الفصــل وتارخيــه  ــه البحــار ، وجيــب اثب ــاء الــذي عــني في ــاء هــو املين هــذا املين
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قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة
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واســبابه يف دفــرت البحــارة واال اعتــرب الفصــل غــري مــرشوع.

 املادة ١٣٥ 
ــخ  ــن تاري ــنة م ــي س ــري بم ــل البح ــد العم ــن عق ــئة ع ــاوى الناش ــع الدع ــي مجي تنق

ــد. ــاء العق انقض

املادة ١٣٦ 
١- وكيل السفينة هو وكيل املجهز يف اجلهات التي ال يوجد له فيها فروع. 

٢- يقــوم وكيــل الســفينة باســتالم البضاعــة قبــل بــدء الرحلــة بقصــد شــحنها وتســليمها 
الصحــاب الشــأن فيهــا عــن وصــول الســفينة. 

٣- كــام يقــوم بتحصيــل اجــرة النقــل ، وجيــوز ان يعهــد اليــه باالعــامل املعتــادة املتعلقــة 
بحاجــة الســفينة او الرحلــة والتــي يقــوم هبــا الربــان وفقــا للــامدة ١٠٥ ويف هــذه احلالــة 
تكــون الديــون الناشــئة عــن هــذه االعــامل مضمونــة باالمتيــاز املنصــوص عليــه يف البنــد 

اخلامــس مــن املــادة ٤٧.

 املادة ١٣٧ 
يســأل وكيــل الســفينة امــام املجهــز مســئولية الوكيــل بأجــر ، وال يســأل قبــل الشــاحنني 

او املرســل اليهــم اال يف حالــة خطــأه الشــخي.

املادة ١٣٨ 
ــل  ــامل النق ــن أع ــئة ع ــاوي الناش ــري يف الدع ــل البح ــال للناق ــفينة ممث ــل الس ــرب وكي يعت

ــل. ــر الوكي ــا مق ــع هب ــي يق ــة الت ــه يف اجله ــه او علي ــام من ــي تق ــري والت البح

 املادة ١٣٩ 
ــة  ــية الكويتي ــا باجلنس ــن كان متمتع ــفن اال م ــة الس ــامل وكال ــزاول اع ــوز ان ي ١- ال جي

ــالت.  ــوزارة املواص ــك ب ــد لذل ــجل املع ــدا يف الس ومقي
٢- وجيــب عــى الوكيــل ان يــودع احــد البنــوك الكويتيــة وديعــه نقديــة او كفالــة مرفيــة 

لضــامن تنفيــذ االحــكام القضائيــة التــي تصــدر عــى موكليــه. 
٣- ويصــدر بتنظيــم ســجل وكالء الســفن ، وحتديــد قيمــة الوديعــة او الكفالــة الواجــب 

ايداعهــا قــرار مــن وزيــر املواصــالت بعــد اخــذ رأي املؤسســة العامــة للمــواينء. 
٤- ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عى شــهرين وبغرامة ال جتــاوز الفي دينــار او باحدى 

هاتــني العقوبتني: 
١- كل مــن يــزاول اعــامل وكالــة الســفن ، أو يعلــن بأيــة وســيلة مــن وســائل النــرش عــن 

قيامــه بأعــامل هــذه الوكالــة دون ان يكــون اســمه مقيــدا بالســجل. 
٢- كل من يقدم عمدا لوزارة املواصالت بيانات غري صحيحة لقيدها يف السجل.

املادة ١٤٠ 
ــد الوصــول  ــة عــن اصحــاب الشــأن يف البضاعــة يف اســتالمها عن ينــوب وكيــل احلمول

ودفــع االجــرة املســتحقة عنهــا.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٢       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٤١ 
ــوق  ــى حق ــة ع ــة للمحافظ ــري الالزم ــراءات والتداب ــاذ االج ــة باخت ــل احلمول ــوم وكي يق
ــة  ــة باحلال ــلم البضاع ــه تس ــرتض ان ــل ، واال اف ــل الناق ــة قب ــأن يف البضاع ــاب الش اصح

ــك. ــري ذل ــة غ ــل احلمول ــت وكي ــامل يثب ــحن م ــند الش ــني يف س ــة املذكورت والكمي

املادة١٤٢ 
١- يقــوم مقــاول الشــحن والتفريــغ بكافــة العمليــات املاديــة اخلاصــة بشــحن البضاعــة 

عــى الســفينة وتفريغهــا منهــا. 
٢- ويعمــل مقــاول الشــحن والتفريــغ بتكليــف مــن الناقل البحــري امللزم وحده بتســليم 
ــب رشط يف  ــه بموج ــل الي ــاحن او املرس ــن الش ــف م ــل بتكلي ــوز ان يعم ــة وجي البضاع

مشــارطة االجيــار او ســند الشــحن. 
٣- ويســأل مقــاول الشــحن والتفريــغ عــام يقــع منــه مــن خطــأ ، وتكــون مســئوليته قبــل 

مــن كلفــه بالعمــل الــذي لــه وحــده توجيــه الدعــوى املبــارشه اليــه.

 املادة ١٤٣ 
ــة  ــذه احلال ــة ويف ه ــل احلمول ــامل وكي ــغ بأع ــحن والتفري ــاول الش ــد اىل مق ــوز ان يعه جي

ــني ١٤٠ و ١٤١. ــررة يف املادت ــكام املق ــه االح ــري علي ت

 املادة ١٤٤ 
ــق  ــام يتعل ــة في ــل احلمول ــفينة ووكي ــل الس ــغ ووكي ــحن والتفري ــاول الش ــى مق ــري ع ت
بالدعــاوي الناشــئة عــن نشــاط كل منهم احــكام حتديد املســئولية واالعفاء منهــا واحكام 

التقــادم املقــرره بالنســبة اىل الناقــل البحــري.

 املادة ١٤٥ 
١- اجيــار الســفينة عقــد يلتــزم املؤجــر بمقتضــاه ان يضــع حتــت تــرف املســتأجر نظــري 
اجــر ســفينة او جــزءا منهــا ، بقصــد االســتغالل البحــري ، ملــدة حمــدده ، او للقيــام برحلــة 

او رحــالت معينــة. 
٢- واذا كانــت الســفينة معينــة باســمها يف العقــد فليــس للمؤجــر ان يســتبدل هبــا غريهــا 

، مــامل يتفــق عــى غــري ذلــك.

 املادة ١٤٦ 
ــدة  ــاذا زادت م ــار ، ف ــارطة االجي ــمى مش ــرر يس ــة بمح ــفينة كتاب ــار الس ــد اجي ــت عق يثب
ــد بســجل الســفن ، ويكــون  العقــد عــى ســنة فــال يكــون نافــذا يف حــق الغــري اال اذا قي

ــد. ــدة العق ــتأجر وم ــر واملس ــات اســم املؤج ــد باثب القي

 املادة ١٤٧ 
ــازل للغــري عــن احلقــوق  ١- ال جيــوز للمســتأجر ان يؤجــر الســفينة مــن الباطــن او يتن

ــة مــن املؤجــر.  الناشــئة عــن عقــد االجيــار اال بموافــق كتابي
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٣       -العودة لفهرس القانون

ــني املؤجــر واملســتأجر مــن  ــارشة ب ــة مب ٢- وال يرتتــب عــى االجيــار مــن الباطــن عالق
ــن.  الباط

ومــع ذلــك جيــوز للمؤجــر الرجــوع عى املســتأجر مــن الباطن بــام ال جياوز ماهو مســتحق 
عــى هذا املســتأجر للمســتأجر االصيل.

 املادة ١٤٨ 
١- ملؤجــر الســفينة حــق حبــس البضائــع اململوكة للمســتأجر يف ميناء الوصول الســتيفاء 
ــة باملحكمــة  ــة يقدرهــا قــايض االمــور الوقتي ــه مــامل تقــدم لــه كفال االجــرى املســتحقه ل
الكليــة ، ويأمــر القــايض يف حالــة اســتعامل حــق احلبــس بايــداع البضائــع عنــد امــني يعينــه 
، ولــه ان يأمــر ببيعهــا او ببيــع جــزء منهــا وفــاء لالجــرة ، ويعــني ميعــادا للبيــع وكيفيــة 

اجرائــه. 
٢- وللمؤجــر امتيــاز عــى بضائــع املســتأجر املوجــودة يف الســفينة او املودعــة عنــد امــني 

طبقــا الحــكام الفقــرة الســابقة ، ويضمــن االمتيــاز ديــن االجــرة وملحقاهتــا.

 املادة ١٤٩ 
ــن  ــتأجر م ــني املس ــك بتمك ــاه املال ــزم بمقتض ــد يلت ــزة عق ــري جمه ــفينة غ ــري الس ١- تأج

االنتفــاع بســفينة معينــة دون ان جيهزهــا بمــؤن او لــوازم أو بحــاره. 
٢- وتكون للمستأجر ادارة السفينة من الناحيتني املالحية والتجارية.

 املادة ١٥٠ 
١- يلتــزم املؤجــر بتســليم الســفينة يف حالــة صاحلــة للمالحــة مــع الوثائــق املتعلقــة هبــا 
ــزم باصــالح االرضار التــي تنشــأ عــن القــوة القاهــرة واالرضار التــي يقتضيهــا  كــام يلت
ــإذا  ــه ، ف االســتهالك النــايشء عــن االســتعامل العــادي للســفينة يف الغــرض املتفــق علي
ترتــب عــى هــذه االرضار تعطيــل اســتعامل الســفينة فــال تســتحق االجــرة عــن املــدة التــي 

تبقــى فيهــا الســفينة معطلــة. 
٢- ويســأل املؤجــر عــن الــرضر الــذي يرتتــب عى تســليم الســفينة غــري صاحلــة للمالحة 
اال اذا اثبــت ان ذلــك نــايشء عــن عيــب خفــي مل يكــن مــن املســتطاع كشــفه بالفحــص 

العادي.

 املادة ١٥١ 
١- يلتــزم املســتأجر بدفــع االجــرة يف املواعيــد املتفــق عليهــا. كام يلتزم باســتعامل الســفينة 

يف الغــرض املتفــق عليــه وفقــا خلصائصهــا الفنيــة الثابتة يف ترخيــص املالحة. 
ــذي تســلمها  ــاء ال ــد انتهــاء عقــد االجيــار يف املين ــرد الســفينة عن ــزم املســتأجر ب ٢- ويلت
فيــه وباحلالــة التــي كانــت عليهــا وقــت التســليم مــع مراعــاة االســتهالك النــايشء عــن 

ــادي.  ــتعامل الع االس
ــا  ــون اىل هنايته ــم القان ــد بحك ــد العق ــة امت ــاء الرحل ــار اثن ــدة االجي ــت م ٣- واذا انقض

ــدة.  ــام الزائ ــن االي ــد ع ــا يف العق ــوص عليه ــرة املنص ــر االج ــتحق املؤج واس
٤- ويف حالــة التأخــري يف رد الســفينة بســبب منســوب اىل املســتأجر يلتــزم بــأداء تعويــض 
ــذا  ــاوز ه ــرضر جي ــر ان ال ــت املؤج ــامل يثب ــري م ــدة التأخ ــن م ــرة ع ــف االج ــادل ضع يع
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٤       -العودة لفهرس القانون

التعويــض.

 املادة ١٥٢ 
يضمن املستأجر رجوع الغري عى املؤجر بسبب يرجع اىل استغالل السفينة.

 املادة ١٥٣ 
تنقــي الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد اجيــار الســفينة غــري جمهــزة بمــي ســنة مــن تاريــخ 
انتهــاء العقــد ، او مــن تاريــخ ردهــا اىل املؤجــر يف احلالــة املبينــة يف الفقــره االخــرية مــن 
املــادة ١٥١ ، او مــن تاريــخ شــطبها مــن ســجل الســفن يف حالــة هالكهــا او مــن تاريــخ 

رجــوع الغــري عــى املؤجــر يف احلالــة املبينــة يف املــادة الســابقة.

املادة ١٥٤
ــة  ــة كامل ــفينة معين ــع س ــاه بوض ــر بمقتض ــزم املؤج ــد يلت ــزة عق ــفينة جمه ــري الس ١- تأج
التجهيــز حتــت تــرف املســتأجر للقيــام برحلــة او برحــالت معينــة او خــالل املــدة املتفق 

عليهــا يف العقــد وبالــرشوط املذكــورة فيــه او التــي يقــي هبــا العــرف. 
٢- واذا كانــت الســفينة مؤجــرة بكاملها فال يشــمل االجيار الغــرف واالماكن املخصصة 

والبحارة. للربان 

املادة ١٥٥
١- تنقي الدعاوي الناشئة عن عقد اجيار السفينة جمهزة بمي سنة. 

٢- ويبــدأ رسيــان هــذه املــدة يف حالــة التأجــري بالرحلــة مــن تاريــخ انتهــاء كل رحلــة او 
ــتحيال ،  ــا مس ــتمرار فيه ــة او االس ــدء الرحل ــل ب ــذي جع ــادث ال ــوع احل ــخ وق ــن تاري م
وتنتهــي الرحلــة بوصــول الســفينة اىل املينــاء املتفــق عليــه وانــزال البضائــع التــي وضعهــا 

املســتأجر فيهــا. 
٣- ويبــدأ رسيــان املــادة يف حالــة التأجــري باملــدة مــن تاريــخ انقضــاء مــدة العقــد او مــن 
تاريــخ انتهــاء الرحلــة االخــرية اذا امتــدت املــدة وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة ١٧٤ او 
مــن تاريــخ وقــوع احلــادث الــذي جعــل تنفيــذ العقــد او االســتمرار يف تنفيــذه مســتحيال. 
٤- ويبــدأ رسيــان املــدة يف حالــة افــرتاض هــالك الســفينة مــن تاريــخ شــطبها مــن ســجل 

السفن.

 املادة ١٥٦ 
يذكــر يف مشــارطة االجيــار اســم املؤجــر واملســتأجر وموطنهــام واســم الســفينة وجنســيتها 
ــا  ــا واوصافه ــحنة ومقداره ــوع الش ــان ون ــم الرب ــا واس ــر منه ــزء املؤج ــا واجل ومحولته
واملــكان واملــدة املتفــق عليهــا للشــحن والتفريــغ ومقــدار االجــرة وطريقــة حســاهبا ومدة 

العقــد وبيــان الرحــالت املتفــق عــى القيــام هبــا.

 املادة ١٥٧ 
١- عــى املؤجــر ان يضــع حتــت تــرف املســتأجر الســفينة املعينــة يف حالــة صاحلــة 
للمالحــة وجمهــزة بــام يلــزم لتنفيــذ العمليات املتفــق عليها يف املشــارطة وأن تبقى الســفينة 
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٥       -العودة لفهرس القانون

يف هــذه احلالــة طــوال مــدة الرحلــة او الرحــالت موضــوع االتفــاق. 
٢- وعى املؤجر كذلك أن يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ هذه الرحالت.

 املادة ١٥٨ 
حيتفظ املؤجر باالدارة املالحية واالدارة التجارية للسفينة.

 املادة ١٥٩ 
يلتــزم املســتأجر بشــحن البضائــع وتفريغهــا يف املهــل املتفــق عليهــا يف عقــد االجيــار فــإذا 
مل ينــص يف العقــد عــى مهــل معينــة وجــب الرجــوع اىل العــرف ، ويف هــذه احلالــة يتبــع 
يف حســاب املهــل وبــدء رسياهنــا العــرف الســائد يف املينــاء الــذي جيــري فيــه الشــحن او 

التفريــغ ، فــإذا مل يوجــد عــرف يف هــذا املينــاء اتبــع العــرف البحــري العــام.

 املادة ١٦٠ 
للربــان عنــد انقضــاء مهلــة التفريــغ احلق يف انــزال البضائــع املشــحونة عى نفقة املســتأجر 
ــى  ــة ع ــة للمحافظ ــري الالزم ــاذ التداب ــان باخت ــزم الرب ــة يلت ــذه احلال ــئوليته ، ويف ه ومس

البضائــع.

 املادة ١٦١ 
ال جيــوز للمؤجــر أن يشــحن يف الســفينة او يف اجلــزء املؤجــر منهــا بضائــع غــري خاصــة 

ــه. باملســتأجر دون اذن من

 املادة ١٦٢ 
ــا اذا  ــحونة فيه ــع املش ــفينة او بالبضائ ــق بالس ــي تلح ــن االرضار الت ــتأجر ع ــأل املس يس

ــه. ــب يف بضائع ــن عي ــئة ع ــتأجر او ناش ــل املس ــن فع ــئة ع ــت ناش كان

 املادة ١٦٣ 
١- ال تســتحق اجــرة الســفينة اذا مل تســلم البضائــع املشــحونة فيهــا للمرســل اليــه او مل 

توضــع حتــت ترفــه يف مينــاء الوصــول. 
٢- ومــع ذلــك تســتحق االجــرة اذا كان عــدم التســليم ناشــئا عــن خطــأ املســتأجر او اذا 
ــان لبيعهــا  ــع لعيــب فيهــا او بســبب طبيعتهــا اخلاصــة او اذا اضطــر الرب هلكــت البضائ
اثنــاء الرحلــة بســبب العيــب او التلــف او اذا امــر الربــان باتالفهــا بســبب خطورهتــا او 

رضرهــا او حظــر نقلهــا ومل يكــن املؤجــر يعلــم بذلــك عــن وضعهــا يف الســفينة. 
٣- وكذلــك تســتحق االجــرة عــن احليوانــات التــي تنفــق اثنــاء الرحلــة بســبب ال يرجــع 

اىل فعــل املؤجــر.

 املادة ١٦٤ 
١- يبقــى عقــد اجيــار الســفينة نافــذا دون تعويــض او زيــادة االجــرة اذا اوقفــت الســفينة 
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٦       -العودة لفهرس القانون

مؤقتــا اثنــاء الرحلــة بســبب ال يرجــع اىل فعــل املؤجــر او الربــان. ويف هــذه احلالــة جيــوز 
للمســتأجر ان يطلــب تفريــغ بضائعــه عــى نفقتــه ، ولــه بعــد ذلــك ان يعيــد شــحنها يف 

الســفينة عــى نفقتــه ايضــا، وأن يدفــع األجــرة كاملــة يف احلالــني. 
٢- فــإذا تعــذر عــى الســفينة اســتئناف الســفر وجــب عــى الربان اســتئجار ســفينة او اكثر 
بمصاريــف مــن قبلــه لنقــل البضائــع اىل املحــل املعــني دون ان يســتحق زيــاده يف االجــره 
، فــإذا تعــذر عليــه ذلــك فــال تســتحق االجــرة اال بقــدر مــا تــم مــن الرحلــة ، وذلــك كلــه 

مــامل يوجــد اتفــاق عــى خــالف ذلــك. 
٣- وللمســتأجر يف كل وقــت أن يطلــب تســليم البضائــع قبــل وصوهلــا اىل املــكان املتفــق 
ــذي  ــاء ال ــون املين ــة ، وأن يك ــات االضافي ــة والنفق ــرة كامل ــع االج ــرشط ان يدف ــه ب علي

يطلــب تســليم البضائــع فيــه آمنــا بالنســبة اىل الســفينة.

 املادة ١٦٥ 
ينفســخ عقــد اجيــار الســفينة دون تعويــض عــى املؤجــر او املســتأجر اذا منعــت التجــاره 
مــع الدولــة التــي يقــع فيهــا املينــاء املعــني لتفريــغ البضاعــة او اذا قامــت قــوة قاهــرة جتعــل 

تنفيــذ الرحلــة مســتحيال.

 املادة ١٦٦ 
اذا مل يشحن املستأجر كل البضائع املتفق عليها التزم بدفع كامل االجرة.

 مادة ١٦٧ 
١- ال يربأ املستأجر من دفع االجرة بالتخيل عن البضائع للمؤجر. 

٢- وكذلــك ال يــربأ مــن دفــع االجــرة اذا قامــت اجلهــات الرســمية بمصــادرة البضائــع 
قبــل تســليمها اىل املرســل اليــه.

 املادة ١٦٨ 
اذا تعــذر عــى الســفينة الوصــول اىل املينــاء املتفــق عــى تســليم البضائــع فيــه وجــب عــى 
املؤجــر ان يوجــه الســفينة اىل اقــرب مــكان مــن املينــاء املذكــور ، ويف هــذه احلالــة يتحمــل 

املؤجــر مصاريــف نقــل البضائــع اىل املينــاء املتفــق عليــه.

املادة ١٦٩ 
تتضمن مشارطة االجيار الزمنية عى وجه اخلصوص البيانات اآلتية: 

١- عنارص تعيني السفينة املؤجرة. 
٢- اسم كل من املؤجر واملستأجر. 

٣- مقدار االجرة. 
٤- مدة االجيار.

 املادة ١٧٠ 
ــة  ــزم املؤجــر ان يضــع حتــت تــرف املســتأجر وللمــدة املتفــق عليهــا الســفينة املعين يلت
ــى  ــى ع ــه ان يبق ــا ، وعلي ــق عليه ــة املتف ــة وللخدم ــة للمالح ــة صاحل ــارطة يف حال باملش
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٧       -العودة لفهرس القانون

ــة طــوال مــدة العقــد. هــذه الصالحي

 املادة ١٧١ 
حيتفــظ املؤجــر بــاالدارة املالحيــة للســفينة ، وتنتقــل اىل املســتأجر ادارهتــا التجاريــة 
ويتحمــل اعبــاء هــذه االدارة ، وعــى وجــه اخلصــوص تزويــد الســفينة بالوقــود والزيوت 

والشــحوم ودفــع رســم املــواينء واالرشــاد وغريهــا مــن املصاريــف.

 املادة ١٧٢ 
يلتــزم املســتأجر بدفــع كامــل االجــرة عــن املــدة التــي تكــون فيهــا الســفينة حتــت ترفــه 
ولــو توقفــت بســبب حــوادث املالحة ، ومــع ذلك ال تســتحق االجرة اذا هلكت الســفينة 

او توقفــت بســبب قــوة قاهــرة او فعــل املؤجر.

 املادة ١٧٣ 
ــه بعــد  يســرتد املؤجــر حقــه يف التــرف يف الســفينة اذا مل يســتوف االجــرة املســتحقة ل
اعــذار املســتأجر ، ومــع ذلــك يلتــزم املؤجــر بنقــل البضائــع املشــحونة اىل مينــاء الوصــول 

مقابــل اجــرة املثــل مــع عــدم االخــالل بحقــه يف املطالبــة بالتعويــض.

 املادة ١٧٤ 
١- يلتــزم املســتأجر عنــد انقضــاء عقــد االجيــار باعــادة الســفينة اىل املينــاء الــذي وضعــت 

فيــه حتــت ترفــه مــامل يتفــق عــى خــالل ذلــك. 
ــا  ــون اىل هنايته ــم القان ــد بحك ــد العق ــة امت ــاء الرحل ــار اثن ــدة االجي ــت م ٢- واذا انقض

ــدة.  ــام الزائ ــن االي ــد ع ــا يف العق ــوص عليه ــرة املنص ــر االج ــتحق املؤج واس
٣- وال جيــوز ختفيــض االجــرة اذا اعيــدت الســفينة قبــل امليعــاد املتفــق عليــه اال اذا اتفــق 

عــى غــري ذلــك.

املادة ١٧٥ 
ــفينه او  ــك الس ــواء كان مال ــل س ــاه الناق ــد بمقتض ــد يتعه ــري عق ــل البح ــد النق ١- عق

ــر.  ــل اج ــني مقاب ــاء مع ــفينة اىل مين ــع يف الس ــل بضائ ــتأجرها بنق ــا او مس جمهزه
ــه  ــل الي ــات املرس ــوق والتزام ــق بحق ــام يتعل ــري في ــل البح ــد النق ــى عق ــري ع ٢- وت

ــارة. ــون التج ــن قان ــني ٤٤٥ و ٢/٤٥٩ م ــكام املادت اح

املادة ١٧٦ 
١- يثبت عقد النقل البحري بسند شحن. 

٢- ويكتــب ســند الشــحن باللغــة العربيــة بصــورة واضحــة ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا 
ــة يف التعامــل.  احــدى اللغــات الدولي

٣- وجيــب ان يكــون ســند الشــحن مؤرخــا وموقعــا من الناقــل او من ينوب عنــه، ويذكر 
ــه وموطــن كل منهــم وصفــات  يف الســند اســم كل مــن الناقــل والشــاحن واملرســل الي
البضائــع كــام دوهنــا الشــاحن وعــى وجــه اخلصــوص عــدد الطــرود ووزن البضائــع او 
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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حجمهــا او كميتهــا عــى حســب االحــوال وعالمــات البضائــع وحالتهــا الظاهــره وميناء 
القيــام ومينــاء الوصــول واســم الســفينة ومحولتها وجنســيتها ومقــدار اجرة النقــل وكيفية 
حســاهبا اذا كانــت مســتحقة يف مينــاء الوصــول ، ومــكان اصــدار الســند وتارخيــه وعــدد 

الصــور التــي حــررت منــه. 
٤- وجيــب ان تكــون العالمــات التــي يضعهــا الشــاحن عــى البضائــع كافيــة لتعيينها وان 

توضــع بحيــث تبقــى قراءهتــا ممكنــة حتــى هنايــة الرحلة.

 املادة ١٧٧ 
١- حيــرر ســند الشــحن مــن نســختني اصليتــني تســلم احدامهــا اىل الشــاحن ، واالخــرى 

اىل الناقــل وختتــم االخــرية بخاتــم غــري قابــل للتــداول. 
ــى  ــاحن ، وتعط ــلمة للش ــة املس ــخة االصلي ــه النس ــوب عن ــن ين ــل او م ــع الناق ٢- ويوق

ــا.  ــرف فيه ــع والت ــلم البضائ ــق يف تس ــي احل ــا الرشع ــخة حلائزه ــذه النس ه
٣- وجيــوز ان حتــرر مــن النســخة االصليــة املســلمة للشــاحن عــدة صــور مماثلــة وجيــب 
ان تكــون كل صــورة منهــا مرقمــة وان يذكــر فيهــا اهنــا غــري قابلــة للتــداول وال تعطــى 

هــذه الصــورة حلائزهــا احلــق يف تســلم البضائــع والتــرف فيهــا.

 املادة ١٧٨ 
١- حيرر سند الشحن باسم شخص معني او المره او للحامل. 

٢- ويتداول سند الشحن بالتظهري اذا كان اسميا او لالمر ، وبالتسليم اذا كان للحامل. 
ــداول ســند الشــحن بالتظهــري جيــوز االتفــاق عــى قــر الضــامن عــى  ــة ت ٣- ويف حال
ــل ان يتمســك يف  ــد النقــل وقــت التظهــري وال جيــوز للناق ــع وصحــة عق وجــود البضائ
مواجهــة املظهــر اليــه تظهــريا ناقــال للملكيــة بالدفــوع التــي جيــوز لــه التمســك هبــا قبــل 

حامــل ســابق للســند. 
٤- وجيــوز للنــص يف ســند الشــحن عــى حظــر تداولــه او التنــازل عنــه. عــى ان يكــون 

ذلــك بصــورة بــارزة وواضحــة.

 املادة ١٧٩ 
١- يقــدم الشــاحن كتابــة البيانــات املتعلقــة بالبضائــع قبل الشــحن ، وتقيد هــذه البيانات 
ــة  ــات املتعلق ــد البيان ــن قي ــاع ع ــه االمتن ــوب عن ــن ين ــل او م ــحن ، وللناق ــند الش يف س
بعالمــات البضائــع او عددهــا او كميتهــا او وزهنــا اذا كانــت لديــه اســباب جديــة للشــك 
يف صحتهــا او مل تكــن لديــه الوســائل الكافيــة للتأكــد منهــا ، ويف مجيــع االحــوال جيــب 
ــات يف ســند الشــحن ، وللشــاحن او مــن تســلم  ــد البيان ــاع عــن قي ذكــر اســباب االمتن

البضائــع اثبــات صحــة هــذه البيانــات. 
ــدم  ــى ع ــب ع ــرضر املرتت ــض ال ــن تعوي ــل ع ــل الناق ــئوال قب ــاحن مس ــون الش ٢- ويك
صحــة البيانــات التــي قدمهــا عــن البضائــع ، وال جيــوز للناقــل التمســك بعــدم صحــة 

ــاحن. ــري الش ــر غ ــخص آخ ــل أي ش ــحن قب ــند الش ــورة يف س ــات املذك البيان

 املادة ١٨٠ 
ــت  ــا واملثب ــدم عنه ــان املق ــف البي ــع ختال ــفر بضائ ــل الس ــفينة قب ــان يف الس ــد الرب اذا وج



قانون التجارة البحرية
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يف ســند الشــحن جــاز لــه اخراجهــا مــن الســفينة يف حمــل الشــحن او ابقاؤهــا فيهــا مــع 
اســتيفاء اجــرة تعــادل اعــى اجــرة تدفــع لبضائــع مــن نوعهــا يف املحــل املذكــور وذلــك 

مــع عــدم االخــالل بــام قــد يســتحق مــن تعويــض.

 املادة ١٨١ 
١- اذا شــحنت يف الســفينة بضائــع خطــرة او قابلــة لاللتهــاب او لالنفجــار جــاز للناقــل 
ــدون أي  ــا ب ــل خطورهت ــا او ان يزي ــفينة او ان يعدمه ــن الس ــا م ــت ان خيرجه يف كل وق
ــو علــم بنوعهــا او بطبيعتهــا ، وفضــال  ــه مل يكــن يــرىض بشــحنها ل تعويــض اذا ثبــت ان
ــري  ــارش او غ ــق مب ــئة بطري ــف الناش ــن االرضار واملصاري ــاحن ع ــأل الش ــك يس ــن ذل ع

مبــارش عــن شــحنها يف الســفينة. 
٢- وإذا شــحنت بضائــع مــن هــذا القبيــل بعلــم الناقــل ورضائــه وأصبحــت خطــرا عــى 
الســفينة أو عــى شــحنتها جــاز انزاهلــا مــن الســفينة او اعدامهــا او ازالــة خطرهــا بمعرفــة 
الناقــل بــدون مســئولية عليــه اال فيام يتعلق باخلســارات البحرية املشــرتكة عنــد االقتضاء.

 املادة ١٨٢ 
ــفينة  ــحنها يف الس ــل ش ــع قب ــتالم البضائ ــاال باس ــاحن ايص ــي الش ــل ان يعط ــى الناق ع
ــاء عــى طلــب الشــاحن ســند شــحن بعــد وضــع البضائــع  ويســتبدل هبــذا االيصــال بن
يف الســفينة ، ويكــون لاليصــال احلجيــة املقــررة لســند الشــحن اذا اشــتمل عــى البيانــات 
املنصــور عليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ١٧٦ وكان مــؤرشا عليــه بكلمــة مشــحون.

 املادة ١٨٣ 
١- يعتــرب ســند الشــحن حجــة يف اثبــات البيانــات التــي يشــتمل عليهــا وذلــك فيــام بــني 

الناقــل والشــاحن وبالنســبة اىل الغــري. 
٢- وجيــوز يف العالقــة بــني الناقــل والشــاحن اثبــات عكــس مــا ورد بســند الشــحن. امــا 

بالنســبة اىل الغــري فــال جيــوز للناقــل اثبــات عكــس ماجــاء بــه وانــام جيــوز ذلــك للغــري. 
٣- ويعترب املرسل اليه من الغري يف حكم هذه املادة اال اذا كان هو الشاحن نفسه.

 املادة ١٨٤ 
١- جيــوز لــكل مــن لــه حــق يف تســلم البضائــع بمقتــىض ســند الشــحن ان يطلــب مــن 
ــل  ــد النق ــك يف عق ــى ذل ــص ع ــرشط ان ين ــا ب ــة منه ــات معين ــليم كمي ــا بتس ــل اذن الناق
وتصــدر اذون التســليم باســم شــخص معــني او المــره او للحامــل ويكــون تــداول هــذه 
ــداول هبــا ســندات الشــحن ، وجيــب ان تكــون موقعــة  ــي تت ــذات الطريقــة الت االذون ب

مــن الناقــل. 
٢- واذا كان ســند الشــحن قابــال للتــداول وجــب عــى الناقــل ان يذكــر فيــه بيانــا عــن 
اذون التســليم التــي اصدرهــا والبضائــع املبينــة هبــا ، واذا وزعــت الشــحنة بكاملهــا بــني 
اذون تســليم متعــددة وجــب عــى الناقــل ان يســرتد ســند الشــحن. ويعطــى اذن التســليم 

حاملــه الرشعــي احلــق يف تســلم البضائــع املبينــة بــاالذن.

 املادة ١٨٥ 
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١- عى الناقل تسليم البضائع للحامل الرشعي لسند الشحن او اذن التسليم. 
٢- واذا مل حيــرض صاحــب احلــق يف تســلم البضائــع او رفــض تســلمها جــاز للناقــل ان 
يطلــب مــن قــايض االمــور الوقتيــة باملحكمــة الكليــة االذن لــه بايداعهــا عنــد امــني يعينــه 

القــايض.

 املادة ١٨٦ 
عــى الناقــل ان يقــوم بشــحن البضائــع وجتميعهــا ورصهــا ونقلهــا وحفظهــا والعنايــة هبــا 

وتفريغهــا بــام يلــزم لذلــك مــن عنايــة ودقــة.

 املادة ١٨٧ 
١- ال تســتحق اجــرة النقــل اذا مل تســلم البضائــع للمرســل اليــه او مل توضــع حتت ترفه 

يف مينــاء الوصول. 
ــاحن او  ــأ الش ــن خط ــئا ع ــليم ناش ــدم التس ــرة اذا كان ع ــتحق االج ــك تس ــع ذل ٢- وم
ــب فيهــا ، او بســبب طبيعتهــا اخلاصــة او اذا  ــع لعي ــه ، او اذا هلكــت البضائ املرســل الي
اضطــر الربــان لبيعهــا اثنــاء الرحلــة بســبب العيــب او التلــف ، او اذا امــر الربــان باتالفهــا 
بســبب خطورهتــا او رضرهــا او حظــر نقلهــا ومل يكــن الناقــل يعلــم بذلــك عنــد شــحنها. 
٣- وكذلــك تســتحق االجــرة عــن احليوانــات التــي تنفــق اثنــاء الرحلــة بســبب ال يرجــع 

اىل فعــل الناقــل.

 املادة ١٨٨ 
١- ال يربأ الشاحن من دفع اجرة النقل بالتخيل عن البضائع للناقل. 

٢- وكذلــك ال يــربأ مــن دفــع االجــرة اذا قامــت اجلهــات الرســمية بمصــادرة البضائــع 
قبــل تســليمها اىل املرســل اليــه.

 املادة ١٨٩ 
١- للناقــل حــق حبــس البضائــع يف مينــاء الوصــول الســتيفاء اجــرة نقلهــا املســتحقة لــه 
مــامل تقــدم لــه كفالــة يقدرهــا قــايض االمــور الوقتيــة باملحكمــة الكليــة. ويأمــر القــايض 
يف حالــة إســتعامل حــق احلبــس بإيــداع البضائــع عنــد أمــني يعينــه . ولــه أن يأمــي ببيعهــا 

أو بيــع جــزء منهــا وفــاء لألجــرة , ويعــني ميعــادا للبيــع وكيفيــة إجــراءه.
ــا  ــني طبق ــد ام ــة عن ــفينة او املودع ــحونة يف الس ــع املش ــى البضائ ــاز ع ــل امتي ٢- وللناق

ــا. ــرة وملحقاهت ــن االج ــاز دي ــن االمتي ــابقة ، ويضم ــرة الس ــكام الفق الح

 املادة ١٩٠ 
يســأل الشــاحن عــن االرضار التــي تلحق بالســفينة او بالبضائع املشــحونة فيهــا اذا كانت 

هــذه االرضار ناشــئة عــن فعلــه او عن عيــب يف بضائعه.

 املادة ١٩١ 
١- ال يســأل الناقــل عــن هــالك البضائــع او تلفهــا الناتــج عــن عــدم صالحيــة الســفينة 
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ــة  ــة الكافي ــذل اهلم ــل يف ب ــال الناق ــا اىل امه ــة راجع ــدم الصالحي ــة اال اذا كان ع للمالح
ــام  ــا ب ــه او ضــامن جتهيزه ــدء في ــد الب ــفر وعن ــل الس ــة قب ــة للمالح ــفينة صاحل ــل الس جلع
يلزمهــا مــن مــواد ومــؤن وبحــارة عــى وجــه مــرض او يف اعــداد العنابــر والغــرف الباردة 
واملــربدة ومجيــع اقســام الســفينة االخــرى املخصصــة لشــحن البضائــع بحيث تكــون هذه 

االماكــن صاحلــة لوضــع البضائــع ونقلهــا وحفظهــا. 
٢- ويف مجيــع احلــاالت التــي ينشــأ فيهــا هــالك البضائــع او تلفهــا عــن عــدم صالحيــة 
الســفينة يقــع عــبء االثبــات فيــام يتعلــق ببــذل اهلمــة الكافيــة عــى عاتــق الناقــل او أي 

شــخص آخــر يتمســك باالعفــاء املنصــوص عليــه يف هــذه املــادة.

 املادة ١٩٢ 
ال يســأل الناقــل عــن هــالك البضائــع او تلفهــا او التأخــري يف تســليمها اذا كان ذلك ناشــئا 

عــن أحــد االســباب اآلتية : 
١- الفعــل او اخلطــأ او االمهــال الــذي يقــع يف املالحــة او يف ادارة الســفينة مــن الربــان او 

البحــارة او املرشــد او احــد تابعــي الناقــل. 
٢- احلريق مامل حيدث بفعل الناقل او خطئه. 

٣- خماطر البحر او املياه املالحية االخرى او اخطارها او حوادثها. 
٤- القضاء والقدر. 

٥- حوادث احلرب. 
٦- اعامل االعداء العامني. 

٧- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شغب او حجز قضائي. 
٨- قيود احلجر الصحي. 

٩- كل فعل او امتناع من جانب الشاحن او مالك البضائع او وكيله او ممثله. 
ــق عــاريض اذا كان مــن  ــه اواغــالق او عائ ١٠- كل ارضاب عــن العمــل او توقــف عن

شــأن هــذه االفعــال منــع اســتمرار العمــل كليــا او جزئيــا. 
١١- الفتن او االضطرابات االهلية. 

١٢- انقاذ او حماولة انقاذ االرواح او االموال يف البحر. 
١٣- أي انحــراف يف الســري النقــاذ او حماولــة انقــاذ االرواح او االمــوال يف البحــر او أي 

انحــراف آخــر يــربره ســبب معقــول. 
١٤- العجــز يف احلجــم او الــوزن او أي هــالك او تلــف آخــر ناتــج عــن عيــب خفــي يف 

البضائــع او عــن طبيعتهــا اخلاصــة او عــن عيــب ذايت فيهــا. 
١٥- عدم كفاية التغليف. 

١٦- عدم كفاية او عدم اتقان العالمات. 
١٧- العيوب اخلفية التي ال يكشفها الفحص العادي. 

١٨- أي ســبب آخــر غــري نــايشء عــن فعــل الناقــل او وكالئــه او تابعيــه او اخطائهــم. 
وعــى مــن يتمســك هبــذا الدفــع اثبات انه ال شــأن لفعــل هــؤالء االشــخاص او اخطائهم 

يف احــداث اهلــالك او التلــف.

 املادة ١٩٣ 
١- اذا تقــررت مســئولية الناقــل عــن هــالك البضائــع او تلفهــا كليــا فيحســب التعويــض 
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وفقــا للقيمــة املعتــادة لبضاعــة مــن جنســها ونوعهــا يف مــكان الوصــول وزمانــه. ويكــون 
التعويــض الــذي يدفعــه الناقــل عــن اهلــالك أو التلــف اجلزئــي أو التأخــري يف التســليم بــام 
يعــادل النقــص الــذي أصابــة قيمــة البضاعــة وفــق أحــكام الفقــرة الســابقة عــى أال يزيــد 

هــذا التعويــض يف أيــة حــال عــام يســتحق يف حالــة اهلــالك الــكيل للبضائــع .
٢- ويف مجيــع االحــوال ال يلــزم الناقــل بســبب اهلــالك او التلــف الــذي يلحــق بالبضائــع 
او التأخــري يف تســليمها بمبلــغ يزيــد عــى مائتــني ومخســني دينــارا عــن كل طــرد او وحــدة 
، أو عــى ســبعامئة ومخســني فلســا عــن كل كيلوجــرام مــن الــوزن االمجــايل للبضائــع أي 
ــل الشــحن عــن طبيعــة  ــا قب ــد قــدم بيان ــن أكــرب وذلــك مــامل يكــن الشــاحن ق التحديدي
البضائــع وقيمتهــا واثبــت الناقــل هــذا البيــان يف ســند الشــحن ، ويعتــرب البيــان املذكــور 
قرينــة عــى صحــة القيمــة التــي عينهــا الشــاحن للبضائــع وجيــوز للناقــل اثبــات عكســها. 
ــن  ٣- اذا مجعــت الطــرود او الوحــدات املشــحونة يف صناديــق او اوعيــة او غريهــا م
ــة  ــملها احلاوي ــي تش ــدات الت ــرود او الوح ــدد الط ــحن ع ــند الش ــر يف س ــات وذك احلاوي
اعتــرب كل منهــا طــردا او وحــدة مســتقلة فيــام يتعلــق بتعيــني احلد االعــى للمســئولية املبني 
بالفقــرة الســابقة ، ويف غــري هــذه احلالــة تعتــرب احلاوية بــام احتوته طــردا او وحــدة واحدة. 
٤- وجيــوز باتفــاق خــاص بــني الشــاحن والناقــل او مــن ينــوب عنــه تعيــني حــد اقــى 
ملســئولية الناقــل خيتلــف عــن احلــد املنصــوص عليــه يف هــذه املــادة بــرشط ان ال يقــل عنه. 
٥- ويف مجيــع االحــوال ال يســأل الناقــل عــن اهلــالك او التلــف الــذي يلحــق بالبضائــع 
اذا تعمــد الشــاحن تقديــم بيانــات غــري صحيحــة الثباهتــا يف ســند الشــحن تتعلــق بطبيعــة 

البضائــع او بقيمتهــا.

 املادة ١٩٤ 
ــة هالكهــا او تلفهــا ان ييــر لالخــر  عــى كل مــن الناقــل ومــن تســلم البضائــع يف حال

ــع والتحقــق مــن عــدد الطــرود. وســائل فحــص البضائ

 املادة ١٩٥ 
١- يعتــرب باطــال كل رشط يف ســند الشــحن او يف أيــة وثيقــة أخــرى مماثلة يكون من شــأنه 
اعفــاء الناقــل مــن املســئولية عــن هــالك البضائــع او تلفهــا او تأخــري وصوهلــا النــايشء 
عــن اخلطــأ او االمهــال او التقصــري يف االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف هــذا الفــرع او 

يتضمــن ختفيــف هــذه املســئولية. 
٢- وكل رشط يتضمــن التنــازل اىل الناقــل عن احلقوق الناشــئة عــن التأمني عى البضائع 

وكل رشط آخــر يامثلــه يعترب يف حكم رشوط االعفاء من املســؤولية.

 املادة ١٩٦ 
١- للناقــل ان يتنــازل عــن كل او بعــض احلقــوق واالعفــاءات املقــررة لــه وان يزيــد مــن 
ــادة  ــازل او زي ــون التن ــرشط ان يك ــك ب ــرع وذل ــذا الف ــا يف ه ــوص عليه ــه املنص التزامات

االلتزامــات قــد ذكــرت يف ســند الشــحن املســلم للشــاحن. 
٢- وجيــوز االتفــاق عــى رشوط او حتفظــات او اعفــاءات تتعلــق بالتزامــات الناقــل 
ومســئوليته عــن هــالك البضائــع او تلفهــا او بالتزامــه بحفظهــا او العنايــة هبــا او جتميعهــا 

وذلــك بالنســبة للفــرتة الســابقة عــى الشــحن او الالحقــة للتفريــغ.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٧٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٩٧ 
جيــوز االتفــاق عــى خمالفــة احــكام املســئولية الــواردة باملــواد الســابقة اذا كانــت طبيعــة 
البضائــع املطلــوب نقلهــا وحالتهــا وظــروف شــحنها والظــروف والــرشوط واملواعيــد 
ــرام اتفــاق خــاص بــرشط ان ال يكــون هــذا  التــي جيــب ان يتــم فيهــا النقــل ممــا يــربر اب
االتفــاق خمالفــا للنظــام العــام او متعلقــا بعنايــة عــامل الناقــل او وكالئــه او يقظتهــم 
ــة  ــع املنقول ــة بالبضائ ــع والــرص والنقــل واحلفــظ والعناي بخصــوص الشــحن والتجمي
بحــرا وتفريغهــا ، وبــرشط ان يــدون االتفــاق يف ســند الشــحن او يف ايصــال االســتالم 

ــداول. وان يــؤرش عليهــام اهنــام غــري قابلــني للت

 املادة ١٩٨ 
١- يف حالــة هــالك البضائــع او تلفهــا جيــب عــى مــن تســلمها ان خيطــر كتابــة الناقــل او 
مــن ينــوب عنــه يف مينــاء التفريــغ قبــل التســلم او خاللــه هبــالك البضائــع او تلفهــا واال 
افــرتض اهنــا ســلمت اليــه بحالتهــا املذكــورة يف ســند الشــحن حتــى يقــدم الدليــل عــى 
ــم االخطــار املذكــور  العكــس ، أمــا اذا كان اهلــالك او التلــف غــري ظاهــر فيجــب تقدي

خــالل ثالثــة ايــام مــن تاريــخ التســليم الفعــيل للبضائــع. 
ــور  ــليم بحض ــت التس ــع وق ــة البضائ ــت معاين ــار اذا اجري ــم االخط ــزم تقدي ٢- وال يل

ــع. ــلم البضائ ــه ومــن تس ــن يمثل ــل او م الناق

 املادة ١٩٩ 
١- تــري احــكام املســئولية املذكــورة يف هــذا الفــرع عــى النقــل البحــري بمقتــىض ســند 

الشــحن يف الفــرتة الواقعــة بــني شــحن البضائــع يف الســفينة وتفريغهــا منهــا. 
٢- وال تــري هــذه االحــكام عــى النقــل بمشــارطة اجيــار اال اذا صــدر بمقتــىض هــذه 
ــة بــني  ــه هــذا الســند العالق ــذي ينظــم في املشــارطة ســند شــحن وذلــك مــن الوقــت ال

حاملــه والناقــل. 
٣- كــام ال تــري هــذه االحــكام عــى نقــل احليوانــات احليــة او البضائــع التــي يذكــر يف 

عقــد النقــل ان شــحنها يكــون عــى ســطح الســفينة وتنقــل فعــال هبــذه الكيفيــة.

 املادة ٢٠٠ 
١- للناقــل ان يصــدر ســند شــحن مبــارش يتعهــد بمقتضــاه بنقــل البضائــع مــن مــكان 
معــني عــى مراحــل متتابعــة ، ويف هــذه احلالــة يســأل الناقل عن مجيــع االلتزامات الناشــئة 
عــن الســند اىل انتهــاء النقــل ويكــون مســئوال عــن افعــال الناقلــني الالحقــني لــه الذيــن 

يتســلمون البضاعــة. 
٢- وال يســأل كل مــن الناقلــني الالحقــني اال عــن االرضار التــي تقــع اثنــاء قيامــه بنقــل 

البضائــع.

 املادة ٢٠١ 
١- تنقــي الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد النقــل البحــري بمــي ســنة مــن تاريــخ تســليم 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٧٤       -العودة لفهرس القانون

البضائــع او مــن التاريــخ الــذي كان جيــب ان يتــم فيــه التســليم. 
٢- ويف حالــة اســرتداد مــا دفــع بغــري وجــه حــق تبــدأ هــذه املــدة مــن اليــوم الــذي يعلــم 

فيــه مــن دفــع غــري املســتحق بحقــه يف االســرتداد. 
٣- وينقطــع رسيــان التقــادم باملطالبــة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول ، كــام 
ينقطــع بمفاوضــات التســوية التــي جتــري بــني الطرفــني او بنــدب خبــري لتقديــر االرضار 

وذلــك باالضافــة اىل االســباب املقــررة قانونــا.

املادة ٢٠٢ 
عقــد نقــل االشــخاص عقــد يلتــزم فيــه الناقــل بنقــل املســافر يف رحلــة بحريــة معينــة نظري 

اجر.

 املادة ٢٠٣ 
١- يثبت عقد نقل االشخاص بالبحر كتابة بمحرر يسمى تذكرة السفر. 

٢- ويذكــر يف تذكــرة الســفر عــى وجــه اخلصــوص اســم الناقــل واســم املســافر وبيــان 
عــن الرحلــة واســم الســفينة وتاريــخ ومــكان القيــام ومــكان الوصــول ، ومــواينء الرســو 
املتوســط وأجــرة النقــل والدرجــة التــي يشــغلها املســافر يف الســفينة ومكانــه فيهــا وتاريخ 

ومــكان اصــدار التذكــرة. 
٣- وال جيوز النزول عن تذكرة السفر اىل الغري اال بموافقة الناقل.

 املادة ٢٠٤ 
يضمــن الناقــل ســالمة املســافر ويســأل عام حيــدث له مــن رضر بســبب الوفــاة او االصابة 
باصابــات بدنيــة اذا كان احلــادث الــذي نشــأ عنــه الــرضر وقــع يف الفــرتة بــني بــدء صعــود 

املســافر اىل الســفينة ومتــام نزولــه منها. 
وال جيوز للناقل ان ينفي مسئوليته اال باثبات السبب االجنبي.

 املادة ٢٠٥ 
يســأل الناقــل عــن الــرضر النــايشء عــن التأخــري يف الوصــول او عن عــدم تنفيــذ التزاماته 

الناشــئة عــن العقــد اال اذا اثبــت ان ذلــك نــايشء عــن ســبب اجنبــي عنه.

 املادة ٢٠٦ 
١- تري احكام املادتني السابقتني عى النقل املجاين. 

ــة النقــل الــودي ال يســأل الناقــل اال اذا اثبــت املــرضور ان الــرضر نــايشء  ٢- ويف حال
عــن الغــش أو اخلطــأ اجلســيم مــن جانــب الناقــل او تابعيــه.

 املادة ٢٠٧ 
يقــع باطــال كل اتفــاق يقــي باعفــاء الناقــل من املســئولية عــن وفاة املســافر او عــام يصيبه 
مــن ارضار بدنيــة ، وفيــام عــدا حالتــي اخلطــأ العمــدي واخلطــأ اجلســيم مــن الناقــل او مــن 
ــة او  ــري البدني ــن االرضار غ ــئولية ع ــن املس ــاءه م ــرتط اعف ــل ان يش ــوز للناق ــه ، جي تابعي

ارضار التأخــري التــي تلحــق املســافر.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٧٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٠٨ 
ــام مــن  ــة خــالل عــرشة اي ــة باالصاب ــغ الناقــل كتاب ــة جيــب تبلي ــة البدني ــة االصاب يف حال
تاريــخ مغــادرة املســافر للســفينة ، واال يفــرتض انــه غــادر الســفينة دون اصابــة مــامل يثبــت 

عكــس ذلــك.

 املادة ٢٠٩ 
١- اذا تعــذر ســفر الســفينة بســبب ال يرجــع اىل الناقــل ، انفســخ العقــد دون تعويــض 

ووجــب عــى الناقــل رد االجــرة املحصلــة مــن املســافر. 
٢- واذا توقفــت الرحلــة مــدة جتــاوز احلــد املعقــول ، جــاز للمســافر فســخ العقــد مــع 
ــة  ــزام الناقــل بالتعويــض ، ويعفــى الناقــل مــن التعويــض اذا اثبــت ان توقــف الرحل ال

ــه.  يرجــع اىل ســبب غــري منســوب الي
٣- وال جيــوز الفســخ اذا قــام الناقــل بنقــل املســافر اىل مــكان الوصــول املتفــق عليــه يف 

ميعــاد معقــول ، وعــى ســفينة مــن نفــس الدرجــة.

 املادة ٢١٠ 
يشمل التزام الناقل نقل امتعة املسافر يف احلدود التي يعينها العقد ، او العرف.

 املادة ٢١١ 
١- يســلم الناقــل ، او وكيلــه ، او الربــان ، ايصــاال باالمتعــة التــي يســلمها اليــه املســافر 
لنقلهــا ، وجيــب تســجيل هــذه االمتعــة يف دفــرت خــاص يف الســفينة ، وتــري عــى هــذه 

االمتعــة االحــكام اخلاصــة بمســئولية الناقــل املقــررة يف حالــة نقــل البضائــع. 
ــاع او  ــت ان الضي ــى ثب ــافر ، مت ــا املس ــظ هب ــي حيتف ــة الت ــن االمتع ــل ع ــأل الناق ٢- ويس

ــه. ــد تابعي ــل ، أو اح ــأ الناق ــع اىل خط ــف راج التل

 املادة ٢١٢ 
للناقــل ان حيبــس امتعــة املســافر املســلمة اليــه ، ولــه حــق امتيــاز عــى ثمنهــا ، وفــاء الجرة 

النقل.

 املادة ٢١٣ 
ال تري االحكام اخلاصة بمسئولية الناقل عى االشخاص املسافرين خلسة.

 املادة ٢١٤ 
١- تتقــادم بمــي ســنة الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد نقــل املســافرين وامتعتهــم ، ومــع 
ذلــك اذا كانــت الدعــوى ناشــئة عــن فعل يعتــرب جريمة فال تنقــي اال بانقضــاء الدعوى 

اجلنائية. 
ــوم الــذي كان جيــب ان  ــوم مغــادرة املســافر الســفينة ، او مــن الي ــدأ املــدة مــن ي ٢- وتب

يغادرهــا فيــه.
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 املادة ٢١٥ 
١- ال جتــوز مزاولــة مهنــة الوكالــة بالعمولــة للنقــل البحري اال ملــن كان متمتعا باجلنســية 

الكويتيــة ، ومقيــدا يف الســجل املعــد لذلك بــوزارة املواصالت. 
٢- ويصــدر بتنظيــم هــذا الســجل قــرار مــن وزيــر املواصــالت بعــد اخــذ رأي املؤسســة 

العامــة للمــواينء. 
٣- ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى شــهرين وبغرامــة ال جتــاوز الفي دينــار او احدى 

هاتــني العقوبتني. 
١- كل مــن يــزاول اعــامل الوكالــة بالعمولــة للنقــل البحــري ، او يعلــن بأيــة وســيلة مــن 

وســائل النــرش عــن قيامــه بأعــامل هــذه الوكالــة دون ان يكــون اســمه مقيــدا بالســجل. 
٢- كل من يقدم عمدا لوزارة املواصالت بيانات غري صحيحة لقيدها بالسجل.

 املادة ٢١٦ 
تســأل كل مــن الســفينة القاطــرة ، والســفينة املقطــورة ، بالتضامــن بينهــام عــن االرضار 

التــي تلحــق بالغــري بمناســبة القيــام بعمليــة القطــر.

 املادة ٢١٧ 
١- تكــون الســفينة القاطــرة مســئولة عــن االرضار التــي تلحــق بالســفينة املقطــورة. اال 
اذا اثبتــت ان الــرضر نشــأ عــن قــوة قاهــرة او حــادث مفاجــيء او عيــب ذايت يف الســفينة 

املقطــورة ، أو خطــأ مــن رباهنــا. 
٢- امــا الــرضر الــذي يلحــق بالســفينة القاطــرة ، فــال تســأل عنــه الســفينة املقطــورة ، اال 

اذا كان خطؤهــا هــو الســبب يف احــداث هــذا الــرضر.
 املادة ٢١٨ 

١- االرشاد اجباري يف مواينء الكويت. 
٢- وتــري فيــام يتعلــق بتنظيــم االرشــاد وحتديــد مناطقــه وتعيــني الرســوم التي تســتحق 

عنــه وجــزاء خمالفــة احكامــه القوانــني والقــرارات اخلاصــة بذلك. 
٣- وتعفــي مــن االلتــزام باالرشــاد الســفن التــي تقــل محولتهــا االمجاليــة املســجلة عــن 

اربعامئــة طــن.

 املادة ٢١٩ 
تبقى قيادة السفينة وادارهتا للربان اثناء قيام املرشد بعمله.

 املادة ٢٢٠ 
١- يســأل جمهــز الســفينة وحــده ، عــن االرضار التــي تلحــق بالغــري ، بســبب االخطــاء 

التــي تقــع مــن املرشــد بمناســبة قيامــه بعمليــة االرشــاد. 
٢- وال يســأل املرشــد عــن االرضار التــي تلحــق بالســفينة التــي يرشــدها ، اال اذا صــدر 

منــه خطــأ جســيم بمناســبة قيامــه بعمليــة االرشــاد.

 املادة ٢٢١ 
يكــون جمهــز الســفينة مســئوال عــن االرضار التــي تصيــب ســفينة االرشــاد اثنــاء عمليــة 
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االرشــاد ، اال اذا كان الــرضر ناشــئا عــن خطــأ جســيم مــن املرشــد.

 املادة ٢٢٢ 
تتقــادم الدعــاوي الناشــئة عــن عمليــات القطــر واالرشــاد بمــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء 

ــذه العمليات. ه

 املادة ٢٢٣ 
١- اذا وقــع تصــادم بني ســفن بحرية ، أو بني ســفن بحرية ومراكــب للمالحة الداخلية ، 
تســوى التعويضات املســتحقة عن االرضار التي تلحق بالســفن واالشــياء واالشــخاص 
ــاه  ــار للمي ــواردة يف هــذا الفصــل دون اعتب ــا لالحــكام ال ــن عــى الســفينة طبق املوجودي

التــي حصل فيــه التصــادم. 
٢- وتــري االحــكام املذكــورة - ولــو مل يقــع تصــادم مــادي - عــى تعويــض االرضار 
التــي تســببها ســفينة لســفينة أخــرى ، أو لالشــياء ، أو االشــخاص املوجوديــن عــى هــذه 
الســفينة ، اذا كانــت هــذه االرضار ناشــة عن حركة االمواج بســبب قيام الســفينة بمناورة 

ا و امهــال القيــام هبــا او عــن عــدم مراعــاة القوانــني واللوائــح.

 املادة ٢٢٤ 
اذا نشــأ التصــادم عــن قــوة قاهــرة ، او قــام شــك حــول اســبابه ، حتملــت كل ســفينة مــا 
اصاهبــا مــن رضر ، ويــري هــذا احلكــم ولــو كانــت الســفن او احداهــا راســية وقــت 

التصــادم.

 املادة ٢٢٥ 
اذا نشــأ التصــادم عــن خطــأ ىف احــدى الســفن ، التزمــت هــذه الســفينة بتعويــض الــرضر 

النــايشء عــن التصــادم.

 املادة ٢٢٦ 
١- اذا كان اخلطــأ مشــرتكا قــدرت مســئولية كل ســفينة بنســبة اخلطــأ الــذي وقــع منهــا ، 
ومــع ذلــك اذا حالــت الظــروف دون تعيــني نســبة اخلطــأ الــذي وقــع مــن كل ســفينة ، او 

اذا تبــني ان اخطاءهــا متعادلــة ، وزعــت املســئولية بينهــا بالتســاوي. 
ــابقة  ــره الس ــا يف الفق ــار اليه ــبة املش ــأ بالنس ــرتكت يف اخلط ــي اش ــفن الت ــأل الس ٢- وتس
ــع او  ــي تلحــق بالســفن او البضائ ــل الغــري عــن االرضار الت ــدون تضامــن بينهــا ، قب وب
االمتعــة او االمــوال االخــرى اخلاصــة بالبحارة او املســافرين او أي شــخص آخر موجود 

عــى الســفينة. 
٣- وتكــون املســئولية بالتضامــن اذا كان الــرضر ناشــئا عــن وفاة االشــخاص املوجودين 
عليهــا او اصابتهــم ، ويكــون للســفينة التــي تدفــع اكثــر مــن حصتهــا الرجوع عى الســفن 

االخرى.

 املادة ٢٢٧ 
ــو كان  ــد ول ــأ املرش ــادم بخط ــع التص ــل اذا وق ــذا الفص ــررة يف ه ــئولية املق ــب املس ترتت
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ــا. ــاد اجباري االرش

 املادة ٢٢٨ 
ال يفرتض اخلطأ فيام يتعلق باملسئولية الناشئة عن التصادم.

 املادة ٢٢٩ 
ال تــري احــكام هــذا الفصــل عــى التصــادم الــذي يقع بــني الســفينة القاطرة ، والســفينة 

املقطــورة ، وال عــى أيــة حالــة أخــرى توجــد فيهــا عالقــة عقدية بني الســفينتني.

 املادة ٢٣٠ 
ــادر اىل مســاعدة الســفينة  ــة ان يب ــان كل ســفينة مــن الســفن املتصادم ١- جيــب عــى رب
ــض  ــتطاعته ، ودون تعري ــدود اس ــك ىف ح ــا وذل ــافرين عليه ــا واملس ــرى وبحارهت االخ
ســفينته و بحارهتــا واملســافرين عليهــا خلطــر جــدي ، وعليــه بقــدر اســتطاعته ان خيطــر 
الســفينة االخــرى باســم ســفينته ومينــاء تســجيلها واجلهــة القادمــة منهــا واجلهــة املســافرة 

اليهــا. 
- وال يكون مالك السفينة او جمهزها مسئوال ملجرد خمالفة االحكام السابقة.

 املادة ٢٣١ 
١- للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى املحاكم اآلتية : 

أ- حمكمــة موطــن املدعــى عليــه او املحكمــة التــي يقــع يف دائرهتــا احــد مراكــز اســتغالل 
 . لسفينة ا

ــت  ــي احدث ــه الت ــى علي ــفينة املدع ــى س ــز ع ــه احلج ــع في ــذي وق ــكان ال ــة امل ب- حمكم
ــزا ، او حمكمــة  ــه ، اذا كان احلجــز عليهــا جائ الــرضر ، أو عــى ســفينة أخــرى مملوكــة ل
املــكان الــذي كان مــن اجلائــز توقيــع احلجــز فيــه والــذي قــدم فيــه املدعــى عليــه كفيــال او 

ضامنــا آخــر. 
ــرايفء او يف  ــواينء او امل ــدث يف امل ــادم ، اذا ح ــه التص ــع في ــذي وق ــكان ال ــة امل ج- حمكم

ــة.  ــاه الداخلي املي
٢- وجيــوز للخصــوم االتفــاق عــى رفــع الدعــوى امــام حمكمــة غــري املحاكــم املذكــورة 

يف الفقــرة الســابقة ، او عــرض النــزاع عــى التحكيــم.

 املادة ٢٣٢ 
ــوع  ــخ وق ــن تاري ــنتني م ــي س ــادم بم ــن التص ــئة ع ــض الناش ــاوي التعوي ــي دع تنق

احلــادث.

 املادة ٢٣٣ 
ينقــي حــق الرجــوع املشــار اليــه يف الفقــرة االخــرية مــن املــادة ٢٢٦ بمــي ســنة مــن 

تاريــخ الوفــاء.
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 املادة ٢٣٤ 
تــري احــكام هــذا الفصــل عــى مســاعدة وانقــاذ الســفن البحريــة التــي تكــون يف حالــة 
اخلطــر ، واألشــياء التــي تنقلهــا وأجــور النقــل ، كــام تــري عــى اخلدمــات مــن النــوع 
ذاتــه التــي تــؤدي بــني الســفن البحريــة ومراكــب املالحــة الداخليــة ، دون اعتبــار للميــاه 

التــي تقــدم فيهــا هــذه اخلدمــات او حتصــل فيــه املســاعدة او االنقــاذ.

 املادة ٢٣٥ 
١- كل عمــل مــن اعــامل املســاعدة او االنقــاذ يعطــي احلــق يف مكافــأة عادلــة اذا أدى اىل 

نتيجــه نافعــه. 
٢- ويف مجيع األحوال ال جيوز ان جتاوز املكافأة قيمة األشياء التي انقذت. 

٣- وتستحق املكافأة ولو متت املساعدة او االنقاذ بني سفن مملوكة لشخص واحد.

 املادة ٢٣٦ 
ال يســتحق االشــخاص الذيــن ســامهوا يف أعــامل املســاعدة ايــة مكافــأة اذا كانــت الســفينة 

التــي قدمــت هلــا املســاعدة قــد منعتهــم عــن معونتهــا رصاحــة ولســبب معقــول.

 املادة ٢٣٧ 
يف حالــة القطــر او االرشــاد ال تســتحق أيــة مكافــأة - للســفينة التــي تقــوم هبــذه العمليه - 
عــن مســاعدة او انقــاذ الســفينة التــي تقطرهــا او ترشــدها او البضائــع املوجــودة عليها اال 
اذا قامــت الســفينة القاطــرة او املرشــدة بخدمــات اســتثنائية ال تدخــل عــادة يف عمليــات 

ــاد. القطر واالرش

 املادة ٢٣٨ 
١- حيدد الطرفان مقدار املكافأة واال فتحدده املحكمة. 

٢- وحتــدد بالكيفيــة ذاهتــا نســبة توزيــع املكافــأة بــني الســفن التــي اشــرتكت يف عمليــات 
املســاعدة او االنقــاذ ، وكذلــك نســبة التوزيــع بــني مالــك كل ســفينة ورباهنــا وبحارهتــا. 
٣- واذا كانــت الســفينة التــي قامــت باالنقــاذ اجنبيــة فيتــم التوزيــع بــني مالكهــا ورباهنــا 

واالشــخاص الذيــن يف خدمتهــا طبقــا لقانــون الدولــة التــي تتمتــع الســفينة بجنســيتها.

 املادة ٢٣٩ 
١- ال تستحق مكافأة عن انقاذ االرواح البرشية. 

ــا عــادال يف  ــة نصيب ــن انقــذوا االرواح البرشي ٢- ومــع ذلــك يســتحق االشــخاص الذي
املكافــأة التــي تعطــي ملــن قامــوا بانقــاذ الســفينة والبضائــع بمناســبة احلــادث ذاتــه.

 املادة ٢٤٠ 
١- جيــوز للمحكمــة بنــاء عــى طلــب احــد الطرفــني ابطــال او تعديــل كل اتفــاق عــى 
مســاعدة او انقــاذ تــم وقــت اخلطــر وحتــت تأثــريه اذا وجــدت ان رشوط االتفــاق غــري 

عادلــة. 
٢- ويف مجيــع األحــوال جيــوز للمحكمــة بنــاء عــى طلــب ذوي الشــأن ابطــال او تعديــل 
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االتفــاق املذكــور اذا تبــني ان رضــاء احــد الطرفــني شــابه تدليــس او اخفــاء للحقيقــة او 
ان املكافــأة ال تتناســب زيــادة او نقصــا واخلدمــات التــي اديــت.

 املادة ٢٤١ 
١- تراعــي املحكمــة يف حتديــد املكافــأة - تبعــا للظــروف - االساســني االتيــني حســب 

ترتيــب ذكرمهــا: 
ــر  ــم ، واخلط ــن وكفاءهت ــود املنقذي ــاذ ، وجه ــن االنق ــت ع ــي نتج ــدة الت ــدار الفائ أ- مق
ــي قدمــت هلــا املســاعدة واملســافرون عليهــا وبحارهتــا  ــه الســفينة الت ــذي تعرضــت ل ال
والبضائــع املشــحونه فيهــا ، واخلطــر الــذي تعــرض لــه املنقــذون والســفينة التــي قامــت 
باملســاعدة واالنقــاذ ، والوقــت الــذي اســتغرقته هــذه العمليات ، واملصاريــف واالرضار 
التــي نتجــت عنهــا. وخماطــر املســئولية وغريهــا مــن املخاطــر التــي تعــرض هلــا املنقــذون 
, وقيمــة األدوات التــي إســتعملوها , مــع مراعــاة ختصــص الســفينة يف املســاعدة واإلنقــاذ 

عنــد اإلقتضــاء .
ب- قيمة االشياء التي انقذت. 

٢- وتراعــي املحكمــة االساســني املذكوريــن يف الفقــره الســابقة عنــد توزيــع املكافــأة بني 
القائمــني باالنقــاذ اذا تعددوا. 

٣- وجيــوز للمحكمــة ان تقــي بتخفيض املكافأة او الغائهــا اذا تبني ان القائمني باالنقاذ 
قــد ارتكبــوا اخطــاء جعلــت املســاعدة او االنقــاذ الزمــا ، او اذا ارتكبوا رسقــات او اخفو 

اشــياء مروقــة او وقــع منهــم غــري ذلــك من اعــامل الغش.

 املادة ٢٤٢ 
ــض ســفينته او بحارهتــا او  ــى كل ربــان يف حــدود اســتطاعته ودون تعري ١- جيــب ع
املســافرين عليهــا خلطــر جــدي ان يقــدم املســاعدة لــكل شــخص يوجــد يف البحــر معرضا 

خلطــر اهلــالك ولــو كان مــن االعــداء. 
٢- ويعاقــب ربــان الســفينة الــذي ال يقــدم املســاعدة املذكــورة يف الفقره الســابقة باحلبس 
مــدة ال جتاوز ســتة شــهور وبغرامــة ال جتاوز ســتة آالف دينار او باحدى هاتــني العقوبتني 

، وال يســأل املالــك او املجهــز عــام حيكــم بــه للغــري من تعويض بســبب هــذه اجلريمة.

 املادة ٢٤٣ 
تنقــي دعــاوي املطالبــة باملكافــأة عــن املســاعدة واالنقــاذ بمي ســنتني من تاريــخ انتهاء 

هــذه االعامل.

املادة ٢٤٤ 
تــري عــى اخلســارات البحريــة األحــكام املنصــوص عليهــا يف هــذا الفصــل فيــام مل يــرد 
بشــأنه اتفــاق خــاص بــني ذوي الشــأن ، فــإذا مل يوجــد اتفــاق ، أو نــص ، تطبــق القواعــد 

املقــررة يف العــرف البحــري.

 املادة ٢٤٥ 
اخلسارات البحرية اما مشرتكة ، واما خاصة.
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 املادة ٢٤٦ 
ــان او  ــا الرب ــة يبذهل ــري اعتيادي ــف غ ــة او مصاري ــرتكة كل تضحي ــارة مش ــرب خس ١- تعت
ينفقهــا قصــدا ، وبكيفيــة معقولــة ، مــن اجــل تأمــني املصالــح املشــرتكة دفعــا خلطــر هيــدد 

الســفينة وشــحنتها. 
٢- وكل خسارة ال تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة تعترب خسارة خاصة. 

٣- ويفرتض ان اخلسارة خاصة وعى من يدعي اهنا خسارة مشرتكة اثبات ذلك.

 املادة ٢٤٧ 
ــف  ــه الــرضر او مــن انفــق املصاري ــذي حلق ــك الــيء ال يتحمــل اخلســارة اخلاصــة مال
مــع مراعــاة حقــه يف الرجــوع عــى مــن احــدث الــرضر او مــن افــاد مــن املصاريــف التــي 

انفقــت.

 املادة ٢٤٨ 
يســاهم يف حتمــل اخلســارة املشــرتكة كل األطــراف الذيــن مجعــت بينهــم مصاحلهــم 

املشــرتكة يف الرحلــة البحريــة الواحــدة.

 املادة ٢٤٩ 
١- تعتــرب اخلســارة مشــرتكة ولــو كان احلــادث الــذي نتجــت عنــه بخطــأ احــد املشــاركني 
ــه  ــدر من ــن ص ــى م ــوع ع ــأن يف الرج ــق ذوي الش ــالل بح ــري اخ ــك بغ ــة ، وذل يف الرحل

اخلطــأ. 
٢- وال جيوز ملن صدر منه اخلطأ ان يطالب باعتبار ما حلقه من رضر خسارة مشرتكة.

 املادة ٢٥٠ 
ــن  ــارشة ع ــئة مب ــف الناش ــرتكة اال االرضار واملصاري ــارات املش ــل يف اخلس ١- ال تدخ

ــه صفــة اخلســارة املشــرتكة.  عمــل ل
٢- امــا االرضار واملصاريــف غــري املبــارشة الناشــئة عــن تأخــري الســفينة او تعطيلهــا او 

عــن فــرق اســعار البضائــع او غــري ذلــك فــال تدخــل يف اخلســارات املشــرتكة. 
٣- وتعتــرب خســارة مشــرتكة املصاريــف التــي انفقــت بــدال مــن مصاريــف أخــرى كانت 
تدخــل يف اخلســارة املشــرتكة لــو اهنــا كانــت قــد انفقــت بــرشط ان ال جتــارز املصاريــف 

التــي مل تنفــق.

 املادة ٢٥١ 
ــا للعــرف البحــري يف اخلســارة  ــع املشــحونه عــى ســطح الســفينة خالف تســاهم البضائ
املشــرتكة اذا انقــذت ، أمــا اذا القيــت يف البحــر ، أو اتلفــت ، جــاز لصاحبهــا طلــب 

ــحنها. ــة ش ــى طريق ــق ع ــه مل يواف ــت ان ــرتكة اذا اثب ــارة مش ــا خس اعتباره

 املادة ٢٥٢ 
١- ال يدخــل يف اخلســارات املشــرتكة اهلــالك أو التلــف الــذي يلحــق البضائــع املشــحونة 
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بغــري علــم الربــان أو التــي قــدم عنهــا عمــدا وصــف غــري صحيــح. 
٢- وإذا قــدم بيــان عــن قيمــة البضائــع بأقــل مــن قيمتهــا احلقيقية فــال تقبل يف اخلســارات 

اال عــى اســاس القيمــة التــي وردت يف البيان. 
٣- ومــع ذلــك إذا انقــذت البضائــع التــي شــحنت بغــري علــم الربــان أو التــي قــدم بيــان 
ــى  ــرتكة ع ــارات املش ــاهم يف اخلس ــا تس ــا فاهن ــن وصفه ــا أو ع ــن قيمته ــح ع ــري صحي غ

اســاس قيمتهــا احلقيقيــة.

 املادة ٢٥٣ 
تتكــون مــن احلقــوق وااللتزامات الناشــئة عن اخلســارات املشــرتكة جمموعتــان ، جمموعة 

دائنــة وجمموعــة مدينة.

 املادة ٢٥٤ 
ــرب مــن اخلســارات املشــرتكة  ــي تعت ــة النفقــات واالرضار الت ــدرج يف املجموعــة الدائن ت

مقــدرة كــام يــيل : 
١- تقــدر قيمــة األرضار التــي تلحق بالســفينة يف املينــاء الذي تنتهي فيــه الرحلة ، ويكون 
التقديــر عــى اســاس املصاريــف التــي أنفقــت فعــال يف اصــالح مــا اصــاب الســفينة مــن 
رضر ، أو عــى اســاس املصاريــف التقديريــة يف حالــة عــدم اجــراء اصالحات يف الســفينة 
ــا او هــالكا يف احلكــم الــكيل ، حيــدد املبلــغ الــذي يدخــل يف  ، وإذا هلكــت الســفينة كلي
ــارشة  ــوع احلــادث مب ــل وق اخلســارات املشــرتكة عــى اســاس قيمــة الســفينة ســليمة قب
بعــد خصــم القيمــة التقديريــة لالصالحــات التــي ليــس هلــا صفــة اخلســارات والثمــن 

املتحصــل مــن بيــع احلطــام ان وجــد. 
ــر  ــون التقدي ــغ ، ويك ــاء التفري ــع يف مين ــق بالبضائ ــي تلح ــة االرضار الت ــدر قيم ٢- تق
عــى اســاس القيمــة التجاريــة هلــذه البضائــع وهــي ســليمة يف املينــاء املذكــور. ويف حالــة 
ــوم  ــر ي ــك يف آخ ــة ، وذل ــا تالف ــليمة وقيمته ــا س ــني قيمته ــرق ب ــاس الف ــى اس ــف ع التل
لتفريــغ الســفينة يف املينــاء املعــني اصــال لوصوهلــا ، او يف يــوم انتهــاء الرحلــة البحريــة اذا 
انتهــت يف غــري املينــاء املذكــور ، وإذا بيعــت البضائــع التالفــة حــدد الــرضر الــذي يدخــل 
يف اخلســارات املشــرتكه عــى اســاس الفــرق بــني الثمــن الصــايف الناتــج مــن البيــع ، وقيمة 
البضائــع وهــي ســليمة يف آخــر يــوم لتفريــغ الســفينة يف املينــاء املعــني اصــال لوصوهلــا او 

يف يــوم انتهــاء الرحلــة البحريــة اذا انتهــت يف غــري املينــاء املذكــور.

 املادة ٢٥٥ 
اذا مل يدفــع أحــد ذوي الشــأن األمــوال املطلوبــة منــه للمســامهة يف اخلســارات املشــرتكة 
ــل يف  ــا تدخ ــا يعادهل ــوال ، أو م ــذه األم ــى ه ــول ع ــرف للحص ــي ت ــات الت ــإن النفق ف

ــرتكة. ــارات املش اخلس

 املادة ٢٥٦ 
تــدرج يف املجموعــة املدنيــة الســفينة وأجــرة النقل والبضائع املشــحونة يف الســفينة مقدرة 

ــيل :  كام ي
١- تقــدر الســفينة بقيمتهــا يف املينــاء الــذي تنتهــي فيــه الرحلــة البحريــة ، مضافــا اليهــا 
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عنــد االقتضــاء قيمــة التضحيــات التــي حتملتهــا. 
٢- وتقــدر االجــرة االمجاليــة لنقــل البضائــع وأجــرة نقــل االشــخاص التــي مل يشــرتط 

اســتحقاقها ، يف مجيعــا األحــوال ، بمقــدار الثلثــني. 
٣- وتقــدر البضائــع التــي انقــذت بقيمتهــا التجاريــة احلقيقيــة يف مينــاء التفريــغ وتقــدر 

البضائــع التــي ضحيــت بقيمتهــا التجاريــة التقديريــة يف املينــاء املذكــور.

 املادة ٢٥٧ 
ال تســاهم يف حتمــل اخلســارة املشــرتكة امتعــة املســافرين التــي مل يصــدر بشــأهنا ايصــال 
مــن الناقــل أو وكيلــه او الربــان ، ومــع ذلــك اذا هلكــت هــذه االمتعــة ، أو تلفــت فاهنــا 

تســاهم يف اخلســارة املشــرتكة بقيمتهــا التقديريــة.

 املادة ٢٥٨ 
١- اذا قــدم اصحــاب البضائــع مبالــغ نقديــة لضــامن مســامهتهم يف اخلســارات املشــرتكة 
، وجــب ايداعهــا فــورا يف حســاب مشــرتك يفتــح باســم نائــب عــن املجهــز ونائــب عــن 
اصحــاب البضائــع يف أحــد املصــارف التــي يتفــق عليهــا الطرفــان ، وحتفــظ هــذه املبالــغ 
لضــامن الوفــاء بحقــوق ذوي الشــأن يف اخلســارات املشــرتكة ، وال جيــوز رصف دفعــات 
مــن هــذه املبالــغ او ردهــا اىل مــن دفعهــا ، اال بــاذن كتــايب مــن خبــري التســوية ، وذلــك مــع 

عــدم االخــالل باحلقــوق ، وااللتزامــات التــي ترتتــب عــى التســوية النهائيــة. 
٢- ويف حالــة اخلــالف ، يعــني قايض األمــور الوقتيــة باملحكمة الكلية نائبــا عن اصحاب 

البضائــع ، كــام يعــني املــرف الذي تــودع فيه هــذه املبالغ.

 املادة ٢٥٩ 
تــوزع اخلســارات املشــرتكة بــني مجيــع ذوي الشــأن يف الرحلة البحرية عى اســاس النســبة 

بــني املجموعــة الدائنة واملجموعــة املدينة.

 املادة ٢٦٠ 
ــة  ــور الوقتي ــايض األم ــه ق ــر ، يعين ــري أو أكث ــرتكة خب ــارات املش ــوية اخلس ــوم بتس ١- يق

ــه.  ــى تعيين ــأن ع ــع ذوي الش ــق مجي ــة اذا مل يتف ــة الكلي باملحكم
٢- وجيوز هلؤالء اخلرباء االستعانة بغريهم يف تأدية مهمتهم.

 املادة ٢٦١ 
اذا مل يــرض مجيــع ذوي الشــأن بالتســوية ، وجــب عرضهــا عــى املحكمــة بنــاء عــى طلب 

احدهــم للفصــل فيها.

 املادة ٢٦٢ 
جيــوز للربــان االمتنــاع عــن تســليم البضائــع التي جيب ان تســاهم يف اخلســارات املشــرتكة 
، اال اذا قــدم صاحبهــا ضامنــا كافيــا لدفــع نصيبهــا مــن اخلســارات ، واذا مل يتفــق الطرفــان 
عــى الضــامن ، يعــرض االمــر عــى قــايض االمــور الوقتيــة باملحكمــة الكليــة لتعيــني خبــري 
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ــر الضامن. لتقدي

 املادة ٢٦٣ 
١- تعترب الديون الناشئة عن اخلسارات املشرتكة ممتازة. 

٢- ويقــع هــذا االمتيــاز فيــام يتعلــق باملبالــغ املســتحقة ملجهــز الســفينة عــى البضائــع التــي 
انقــذت ، أو الثمــن املتحصــل مــن بيعهــا. 

٣- امــا بالنســبة اىل املبالــغ املســتحقة الصحــاب البضائــع ، فيقــع االمتيــاز عــى الســفينة 
التــي انقــذت واجرهتــا وتوابعهــا. 

ــن  ــا م ــا عداه ــى م ــة ع ــرتكة باألولوي ــارات املش ــوية اخلس ــف تس ــتويف مصاري ٤- وتس
ــون. الدي

 املادة ٢٦٤ 
ال تضامــن بــني امللتزمــني باملســامهة يف اخلســارات املشــرتكة ، ومع ذلــك إذا عجز احدهم 
عــن دفــع نصيبــه يف هــذه اخلســارات ، وزع اجلــزء غــري املدفــوع عــى آخريــن بنســبة مــا 

يتحمــل بــه كل منهــم يف اخلســارات املشــرتكة.

 املادة ٢٦٥ 
١- اذا حدثــت خســارة مشــرتكة فعــى الربــان ان يثبــت يف دفــرت الســفينة الظــروف التــي 
أدت اليهــا ، والتضحيــة التــي بذلــت أو املروفات التــي انفقت من اجــل تأمني املصالح 

املشــرتكة ، وعليــه أن يبلــغ هــذه املعلومــات يف أقــرب وقــت اىل املجهز. 
٢- وال يقبــل طلــب االشــرتاك يف تســوية اخلســارات املشــرتكة عــن االرضار التــي حلقت 
البضائــع اال اذا اخطــر املجهــز او الربــان كتابــة بالطلــب خــالل ثالثــني يومــا مــن تســلم 
ــار  ــب اخط ــفينة وج ــت الس ــي حلق ــاالرضار الت ــا ب ــب متعلق ــع ، واذا كان الطل البضائ

اصحــاب البضائــع بــه يف امليعــاد املذكــور مــن يــوم انتهــاء الرحلــة.

 املادة ٢٦٦ 
١- تنقــي دعــوى االشــرتاك يف اخلســارات املشــرتكة بمــي ســنتني مــن يــوم وصــول 
الســفينة اىل املينــاء الــذي كان معينــا لوصوهلــا او اىل املينــاء الــذي انقطعــت فيــه الرحلــة 

البحريــة. 
ــباب  ــة اىل االس ــك باالضاف ــوية ، وذل ــري التس ــني خب ــادم بتعي ــان التق ــع رسي ٢- وينقط

ــا ــررة قانون املق

املادة ٢٦٧ 
١- التأمــني البحــري عقــد يلتــزم املؤمــن بموجبــه بضــامن االرضار الناشــئة عــن األخطار 

البحريــة يف نظــري قســط مــايل معــني يؤديــه املؤمــن له. 
ــادة  ــه اف ــب علي ــوز ان يرتت ــض ، وال جي ــد تعوي ــري عق ــني البح ــد التأم ــرب عق ٢- ويعت
املؤمــن لــه مــن حتقــق اخلطــر بــام يزيــد عــن القــدر احلقيقــي للــرضر. ويبطــل كل اتفــاق 

خيالــف ذلــك.
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 املادة ٢٦٨ 
١- ال جيوز اثبات عقد التأمني اال بالكتابة. 

٢- وجيوز ان تكون وثيقة التأمني املتضمنة رشوط العقد رسمية أو عرفية. 
٣- وكل ما يطرأ عى هذه الوثيقة من تعديالت جيب اثباته بالكتابة أيضا.

 املادة ٢٦٩ 
ــات  ــدى اللغ ــا اح ــاف اليه ــوز ان تض ــة ، وجي ــة العربي ــني باللغ ــة التأم ــب وثيق ١- تكت

الدوليــة يف التعامــل. 
٢- كــام جيــب ابــراز الــرشوط املطبوعــة بشــأن األحــوال التــي يتعــرض فيهــا حــق املؤمــن 
لــه للبطــالن او الســقوط او حتديــد الضــامن بــأن تكتــب بحــروف أكثــر ظهــورا او اكــرب 

حجــام واال بطــل الــرشط.

 املادة ٢٧٠ 
١- تكوين وثيقة التأمني باسم املؤمن له او المره او للحامل. 

٢- وجيوز اجراء عقد التأمني ملصلحة شخص غري معني. 
٣- ويكــون حلامــل الوثيقــة الرشعــي احلــق يف املطالبــة بالتعويــض ، وللمؤمــن ان حيتــج 
ــو كانــت وثيقــة  ــه توجيههــا اىل املتعاقــد االصــيل ول ــه بالدفــوع التــي جيــوز ل يف مواجهت

التأمــني حمــرره لالمــر أو للحامــل.

 املادة ٢٧١ 
أ- تشتمل وثيقة التأمني عى البيانات اآلتية : 
١- تاريخ عقد التأمني مبينا باليوم والساعة. 

٢- مكان التعاقد. 
٣- اسم كل من املؤمن واملؤمن له وموطنه. 

٤- األموال املؤمن عليها. 
٥- االخطار التي يشملها التأمني واملستثناه منه وزماهنا ومكاهنا. 

٦- مبلغ التأمني وقسطه. 
ب- وجيب أن يوقع املؤمن أو من يمثله وثيقة التأمني.

 املادة ٢٧٢ 
يقع باطال ما يرد يف الوثيقة من الرشوط اآلتية: 

١- الــرشط الــذي يقــي بســقوط احلــق يف التأمــني بســبب خمالفــة القوانــني واللوائــح اال 
اذا انطــوت هــذه املخالفــة عــى جنايــة او جنحــه عمديــة. 

ــادث  ــالن احل ــره يف اع ــبب تأخ ــه بس ــن ل ــق املؤم ــقوط ح ــي بس ــذي يق ــرشط ال ٢- ال
املؤمــن منــه اىل الســلطات او يف تقديــم املســتندات اذا تبــني مــن الظــروف ان التأخــري كان 

لعــذر مقبــول. 
٣- رشط التحكيــم اذا ورد يف الوثيقــة بــني رشوطهــا العامــة املطبوعــة ومل يتخــذ صــورة 

اتفــاق خــاص منفصــل عــن الــرشوط العامــة. 
ــوع احلــادث املؤمــن  ــر يف وق ــه أث ــه مل يكــن ملخالفت ــت ان ٤- كل رشط تعســفي آخــر يثب
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منــه.

 املادة ٢٧٣ 
١- جيوز ان يكون حمال للتأمني كل مصلحة مرشوعة بام يف ذلك الربح املتوقع. 

٢- وال جيــوز ان يكــون طرفــا يف عقــد التأمــني او مســتفيدا منــه اال مــن كانــت لــه مصلحة 
يف عــدم حصــول اخلطر.

 املادة ٢٧٤ 
ــل  ١- جيــوز للمؤمــن اعــادة التأمــني عــى األمــوال املؤمــن عليهــا او عــى املســئولية قب

الغــري. 
٢- وال يكون للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التأمني الذي يربمه املؤمن.

 املادة ٢٧٥ 
اذا كان اخلطــر مؤمنــا عليــه يف عقــد واحــد مــن قبــل عــدة مؤمنــني التــزم كل منهــم بنســبة 

حصتــه يف مبلــغ التأمــني ويف حــدود هــذه احلصــة بغــري تضامــن بينهــم.

١- ال يرتتــب عــى التأمــني اثــر اذا انقــىض تســعون يومــا مــن تاريــخ عقــد التأمــني او مــن 
التاريــخ املحــدد لبــدء رسيــان اخلطــر دون ان يبــدأ اخلطــر املؤمــن منــه يف الريــان. 
٢- وال يري هذا احلكم عى وثائق التأمني العائمة اال بالنسبة اىل الشحنة األوىل.

 املادة ٢٧٧ 
١- يقــع باطــال عقــد التأمــني الــذي يــربم بعــد حتقــق اخلطــر املؤمــن منــه او بعــد زوالــه اذا 
ثبــت ان نبــأ حتققــه أو زوالــه بلــغ اىل املــكان الــذي يوجــد فيــه املؤمــن لــه قبــل اصــداره 

امــره باجــراء التأمــني او اىل مــكان توقيــع العقــد قبــل ان يوقعــه املؤمــن. 
٢- واذا كان التأمــني معقــودا عــى رشط األنبــاء الســارة او الســيئة فــال يبطــل اال اذا ثبــت 

علــم املؤمــن لــه بتحقــق اخلطــر او علــم املؤمــن بزوالــه.

املادة ٢٧٨ 
يلتزم املؤمن له بام يأيت : 

١- أن يدفع قسط التأمني والرسوم واملروفات يف املكان والزمان املتفق عليهام. 
٢- أن يبذل العناية املعقولة للمحافظة عى السفينة او البضائع. 

٣- ان يعطــي بيانــا صحيحــا عنــد التعاقــد بالظــروف التــي يعلــم هبــا والتــي مــن شــأهنا 
متكــني املؤمــن مــن تقديــر األخطــار التــي جيــري التأمــني عليهــا. 

٤- أن يطلعــه اثنــاء رسيــان العقــد عــى مــا يطــرأ مــن تغيــري جوهــري يكــون مــن شــأنه 
زيــادة االخطــار وذلــك يف حــدود علمــه بــه. 

٥- أن خيطــره بــكل حادثــة مــن شــأهنا ان جتعله مســئوال يف موعد ال جياوز مخســة ايام عى 
األكثــر مــن تاريــخ علمــه بوقوعهــا مــامل يتفــق عــى اطالــة هــذا امليعــاد أو تقصــريه ، فــإذا 
ختلــف املؤمــن لــه عــن االخطــار يف املــدة املحــددة جــاز خفــض قيمــة التعويــض بمقــدار 
مــا اصــاب املؤمــن مــن رضر نتيجــة التأخــري يف األخطــار ويســقط احلــق يف التعويــض اذا 
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اثبــت املؤمــن ان عــدم االخطــار كان عــن عمــد بقصــد منعــه مــن الوقــوف عــى اســباب 
حتقــق اخلطــر يف الوقــت املناســب.

املادة ٢٧٩ 
١- اذا مل يدفــع املؤمــن لــه قســط التأمــني املســتحق جــاز للمؤمــن ان يوقــف التأمــني او ان 
يفســخ العقــد. وال ينتــج اإليقــاف أو الفســخ أثــره إال بعــد إنقضــاء مخســة عــرش يومــا عى 
إخطــار املؤمــن لــه بطلــب الوفــاء . وجيــوز أن يقــع االخطــار بكتــاب مســجل مصحــوب 

بعلــم الوصــول أو بربقيــة ىف آخــر موطــن للمؤمــن لــه يعلمــه املؤمــن .
٢- وال حيــول األخطــار بايقــاف التأمــني دون وجــوب توجيــه اخطــار آخــر بفســخ العقد 

طاملــا ان قســط التأمــني واملصاريــف مل تدفع. 
٣- ويعــود عقــد التأمــني اىل انتــاج آثــاره يف املســتقبل بعــد انقضــاء اربــع وعرشيــن ســاعة 

عــى دفــع أقســاط التأمــني واملصاريــف. 
ــام يعــادل االخطــار  ــرد قســط التأمــني ب ــزام املؤمــن ب ــد ال ــب عــى فســخ العق ٤- ويرتت

ــات.  ــن تعويض ــتحق م ــام يس ــالل ب ــك دون اخ ــارية وذل الس
٥- وال يــري اثــر االيقــاف او الفســخ عــى الغــري حســن النيــة الــذي انتقلت اليــه ملكية 

وثيقــة التأمــني قبــل وقــوع أي حــادث وقبل تبليــغ االيقاف او الفســخ. 
ــة  ــري باملقاص ــة الغ ــك يف مواجه ــادث ان يتمس ــوع احل ــة وق ــن يف حال ــوز للمؤم ٦- وجي

بقــدر القســط املســتحق.

 املادة ٢٨٠ 
١- جيــوز للمؤمــن ان يطلــب ابطــال عقــد التأمــني اذا قــدم املؤمــن لــه ولــو بغــري ســوء نيــة 
بيانــات غــري صحيحــة او كتــم بســوء قصــد مــا يلــزم مــن البيانــات وكان مــن شــأن ذلــك 

التقليــل بصــورة حمسوســة مــن تقديــر املؤمــن ألمهيــة اخلطــر. 
ــة  ــة صل ــامن اي ــح او الكت ــري الصحي ــان غ ــن للبي ــو مل يك ــال ول ــب االبط ــوز طل ٢- وجي

ــه.  ــن علي ــيء املؤم ــق ال ــذي حل ــرضر ال بال
٣- ويكــون للمؤمــن احلــق يف قســط التأمــني كامــال اذا ثبــت ســوء القصــد مــن جانــب 

املؤمــن لــه.

 املادة ٢٨١ 
١- عــى املؤمــن لــه ان خيطــر املؤمــن بالظــروف اجلوهريــة التــي تطــرأ اثنــاء رسيــان العقــد 
ويكــون مــن شــأهنا زيــادة االخطــار التــي يتحملهــا املؤمــن ، وذلــك خــالل ثالثة ايــام من 
تاريــخ العلــم هبــا بعــد اســتبعاد ايــام العطلــة الرســمية ، فــإذا مل يقــع االخطــار يف امليعــاد 

املذكــور جــاز للمؤمــن فســخ العقــد. 
٢- واذا وقــع االخطــار يف امليعــاد املذكــور يف الفقــره الســابقة وتبــني ان زيــادة االخطــار 
مل تكــن ناشــئة عــن فعــل املؤمــن لــه ، بقــي التأمــني ســاريا مقابــل قســط اضــايف ، امــا اذا 
كانــت زيــادة االخطــار ناشــئة عــن فعــل املؤمن لــه ، جــاز للمؤمن امــا فســخ العقد خالل 
ثالثــة ايــام مــن تاريــخ علمــه بزيــادة االخطــار مــع االحتفــاظ باحلــق يف قســط التأمــني ، 

وامــا ابقــاء العقــد مــع املطالبــة بقســط اضــايف مقابــل زيــادة االخطــار.
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 املادة ٢٨٢ 
اذا قــدم املؤمــن لــه بســوء نيــة ترحيــا غــري مطابــق للحقيقــة فيــام يتعلــق باحلــادث ســقط 

حقــه يف مبلــغ التأمــني.

  املادة ٢٨٣ 
ــاذ  ــتطاعته النق ــايف اس ــذل م ــه ان يب ــن من ــر املؤم ــوع اخلط ــد وق ــه عن ــن ل ــى املؤم ١- ع
االشــياء املؤمــن عليهــا ، وعليــه ان يتخــذ كافــة االجــراءات التحفظيــة للمحافظــة عــى 
حــق الرجــوع عــى الغــري املســئول ، وال يؤثــر ذلــك عــى حقــوق املؤمــن لــه الناشــئة عــن 

عقــد التأمــني. 
٢- ويســأل املؤمــن لــه يف مواجهــة املؤمــن عــن الــرضر الــذي يلحقــه بســبب عــدم تنفيــذ 

هــذا االلتــزام نتيجــة خطــأ او امهــال املؤمــن لــه.

  املادة ٢٨٤ 
١- جيــوز للمؤمــن طلــب ابطــال العقــد اذا كان مبلــغ التأمــني يزيــد عــى قيمــة االشــياء 
املؤمــن عليهــا وثبــت التدليــس مــن جانــب املؤمــن لــه او وكيلــه ويف هــذه احلالــة يبقــى 

القســط كامــال مــن حــق املؤمــن. 
٢- فاذا انتفى التدليس اعترب العقد صحيحا بقدر قيمة االشياء املؤمن عليها. 

٣- امــا اذا كان مبلــغ التأمــني اقــل مــن القيمــة احلقيقيــة لالشــياء املؤمــن عليهــا فــال يلتزم 
املؤمــن اال يف حــدود مبلــغ التأمني.

  املادة ٢٨٥ 
١- فيــام عــدا حالــة الغــش اذا كان اخلطــر مؤمنــا عليــه بعــدة عقــود ســواء اكانــت مربمــة 
ــغ التأمــني املذكــور يف هــذه  ــخ خمتلفــة ، وكان جممــوع مبل ــخ واحــد ، ام يف تواري يف تاري
العقــود يزيــد عــى قيمــة الــيء املؤمــن عليــه ، اعتــربت عقــود التأمــني صحيحــة وجــاز 
للمؤمــن لــه الرجــوع يف حــدود الــرضر وبــام ال يزيــد عــى قيمــة الــيء املؤمــن عليــه عــى 
املؤمنــني املتعدديــن بغــري ترتيــب بينهــم بنســبة مبلــغ التأمــني الــذي يلتــزم بــه كل منهــم اىل 

القيمــة احلقيقيــة للــيء املؤمــن عليــه. 
٢- وجيــب عــى املؤمــن لــه الــذي يطلب تســوية الــرضر الذي حلق بــه ان يــرح للمؤمن 

بوجــود التأمينــات االخــرى التــي يعلم هبــا واال كان طلبه غــري مقبول. 
٣- ويف حالــة ثبــوت الغــش مــن املؤمــن لــه ، يكــون كل عقــد مــن عقــود التأمــني املتعددة 

قابــال لالبطــال بنــاء عــى طلــب املؤمن. 
٤- ويف مجيع األحوال يكون قسط التأمني بأكمله من حق املؤمن حسن النية.

  املادة ٢٨٦ 
يلتــزم املؤمــن لــه عــن الــرضر الناتــج عــن وقــوع اخلطــر املؤمــن منــه عــى اال جيــاوز ذلــك 

قيمــة التأمــني.

  املادة ٢٨٧ 
ــوع  ــي تلحــق االشــياء املؤمــن عليهــا بســبب وق ــة الت يســأل املؤمــن عــن االرضار املادي
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ــرب قــوة قاهــرة ، كــام يســأل كذلــك :  خطــر بحــري او حــادث يعت
ــن  ــا مل تك ــرتكة م ــة املش ــارات البحري ــا يف اخلس ــن عليه ــوال املؤم ــامهة االم ــن مس ١- ع

ناشــئة عــن خطــر مســتثني مــن التأمــني. 
٢- عــن املصاريــف التــي تنفــق بســبب خطــر مؤمــن منــه حلاميــة األمــوال املؤمــن عليهــا 

مــن رضر مــادي أو للحــد منــه.

  املادة ٢٨٨ 
١- يســأل املؤمــن عــن الــرضر املــادي الــذي يلحــق االشــياء املؤمــن عليهــا بفعــل او خطأ 
املؤمــن لــه او تابعيــه الربيــني مــامل يثبــت املؤمــن ان الــرضر نــايشء عــن خطــأ عمــدي او 
ــة  ــة الالزم ــة املعقول ــذل العناي ــه يف ب ــن امهال ــه او ع ــن ل ــب املؤم ــن جان ــيم م ــأ جس خط

حلاميــة االشــياء املؤمــن عليهــا. 
٢- كــام يســأل املؤمــن عــن الــرضر املــادي الــذي يلحــق االشــياء املؤمــن عليهــا بفعــل او 

خطــأ الربــان او البحــارة دون اخــالل بــام تقــي بــه الفقــره الثانيــة مــن املــادة ٣٠٤.

  املادة ٢٨٩ 
ال يشمل التأمني االخطار التالية اال اذا اتفق عى خالل ذلك: 

١- اخطــار احلــرب االهليــة ، أو اخلارجية ، وأعامل القرصنــة، واالضطرابات والثورات 
، واالضطــراب ، واالغــالق ، واعــامل التخريــب ، واالرهــاب واالرضار الناشــئة عــن 
تفجــريات او اشــعاعات ذريــة ايــا كان ســببها ، وكذلــك االســتيالء واملنــع الصــادر مــن 

ســلطة عاملــة يف أيــة دولــة. 
٢- االرضار التــي حتدثهــا االشــياء املؤمــن عليهــا لالمــوال االخــرى او لالشــخاص فيــام 

عــدا مــا نصــت عليــه املــادة ٣٠٥.

  املادة ٢٩٠ 
اذاال اتفــق عــى تأمــني اخطــار احلــرب ، شــمل هــذا التأمــني االرضار التي تلحق االشــياء 
املؤمــن عليهــا بســبب االعــامل العدائيــة ، واالنتقاميــة ، واالرس ، واالســتيالء وااليقــاف 
، واالكــراه ، اذا وقعــت بفعــل احلكومــات او الســلطات ســواء كانــت معرتفــا هبــا او غــري 
معــرتف هبــا ، او بســبب انفجــار االلغــام ومعــدات احلــرب االخــرى ولــو مل تكــن احلرب 

قــد اعلنــت او كانــت قــد انتهــت.

  املادة ٢٩١ 
إذا تعــذر معرفــة مــا إذا كان الــرضر قــد وقــع بســبب خطــر حــريب أو خطــر بحــري أعتــرب 

ناشــئا عــن خطــر بحــري مــا مل يثبــت خــالف ذلــك.

  املادة ٢٩٢ 
ال يسأل املؤمن عام ييل : 

١- االرضار املاديــة الناشــئة عــن عيــب ذايت يف البضائــع املؤمــن عليهــا او عن عــدم كفاية 
تغليفهــا او حزمها. 

٢- النقص الطبيعي الذي يطرأ عى البضائع اثناء الطريق. 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٩٠       -العودة لفهرس القانون

احلراســة  والوضــع حتــت  واملصــادرة  الغرامــات  عــن  الناشــئة  املاديــة  ٣- االرضار 
واالســتيالء والتدابــري الصحيــة والتعقيــم واخــرتاق احلصــار واعــامل التهريــب وممارســة 

ــة.  ــارة ممنوع جت
٤- التعويضات املستحقة بسبب احلجز والكفالة املقدمة لرفع احلجز. 

٥- االرضار التــي ال تعتــرب تلفــا ماديــا يلحــق مبــارشة باالشــياء املؤمــن عليهــا كالبطالــة 
ــا  ــي جيرهي ــة الت ــة التجاري ــر يف العملي ــي تؤث ــات الت ــعار والعقب ــروق االس ــري وف والتأخ

املؤمــن لــه.
 

املادة ٢٩٣ 
تســوي االرضار بطريــق التعويــض وفقــا لنــص املــادة ٢٨٦ اال اذا اختــار املؤمــن لــه تــرك 
الــيء املؤمــن عليــه يف االحــوال التــي جييــز لــه االتفــاق او القانــون اتبــاع هــذه الطريقــة.

  املادة ٢٩٤ 
ال يلزم املؤمن باصالح او استبدال االشياء املؤمن عليها.

  املادة ٢٩٥ 
عــى املؤمــن ان يدفــع حصــة االشــياء املؤمــن عليهــا يف املســامهة يف اخلســارات املشــرتكة 
ومصاريــف املســاعدة واالنقــاذ وذلــك يف حــدود مبلــغ التأمــني بعــد خصــم اخلســارات 

اخلاصــة التــي يتحملهــا املؤمــن ان وجــدت.

  املادة ٢٩٦ 
١- ال جيوز ان يكون الرتك جزئيا او معلقا عى رشط. 

٢- ويرتتــب عــى الــرتك انتقــال ملكيــة االشــياء املؤمــن عليهــا اىل املؤمــن والتزامــه بدفــع 
مبلــغ التأمــني بكاملــه. 

٣- وحيــدث انتقــال امللكيــة اثــره بــني الطرفــني مــن يــوم اعــالن املؤمن لــه رغبتــه يف الرتك 
املؤمن.  اىل 

٤- وجيــوز للمؤمــن دون اخــالل بالتزامــه بدفــع مبلــغ التأمــني ان يرفــض انتقــال ملكيــة 
االشــياء املؤمــن عليهــا اليــه.

   املادة ٢٩٧ 
١- يبلغ الرتك اىل املؤمن باعالن او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

٢- وعى املؤمن ان يدفع مبلغ التأمني خالل ثالثة شهور من تاريخ تبليغه بالرتك.

  املادة ٢٩٨ 
جيــب عــى املؤمــن لــه عنــد تبليــغ رغبتــه يف الــرتك ان يــرح بجميــع عقــود التأمــني التــي 

اجراهــا او التــي يعلــم بوجودهــا.

  املادة ٢٩٩ 
حيــل املؤمــن قانونــا بــام دفعــه مــن تعويــض يف الدعــاوي التــي تكــون للمؤمــن لــه قبــل 
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مــن تســبب بفعلــه يف الــرضر الــذي نجمــت عنــه مســئولية املؤمــن.

  املادة ٣٠٠ 
١- تنقي بمي سنتني كل دعوى ناشئة عن عقد التأمني البحري. 

٢- وتبدأ هذه املدة كام ييل : 
أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمني فيام يتعلق بدعوى املطالبة به. 

ب- مــن تاريــخ وقــوع احلــادث الــذي تنشــأ عنــه الدعــوى فيــام يتعلــق بدعــوى املطالبــة 
بتعويــض االرضار التــي تلحــق بالســفينة. 

ج- مــن تاريــخ وصــول الســفينة ، او التاريــخ الــذي كان جيــب ان تصــل فيــه فيــام يتعلــق 
بدعــوى املطالبــة بتعويــض االرضار التــي تلحــق بالبضائــع امــا اذا كان احلــادث الحقــا 

الحــد هذيــن التارخيــني رسى التقــادم مــن تاريــخ وقــوع احلــادث. 
ــق  ــوية األرضار بطري ــة بتس ــوى املطالب ــق بدع ــام يتعل ــادث في ــوع احل ــخ وق ــن تاري د- م
الــرتك. ويف حالــة حتديــد مهلــة يف العقــد القامــة دعــوى الــرتك يــري التقــادم مــن تاريخ 

انقضــاء هــذه املهلــة. 
ــارات  ــامهة يف اخلس ــوى املس ــق بدع ــام يتعل ــاء في ــه بالوف ــن ل ــام املؤم ــخ قي ــن تاري هـــ- م

ــاعدة.  ــن املس ــتحقة ع ــأة املس ــة باملكاف ــوى املطالب ــرتكة، أو بدع املش
و- مــن التاريــخ الــذي يقيــم فيــه الغــري الدعــوى عــى املؤمــن لــه ، او من يــوم قيــام املؤمن 

لــه بالوفــاء ، فيــام يتعلــق بدعــواه قبــل املؤمن بســبب رجــوع الغري. 
٣- وكذلــك تنقــي بمــي ســنتني دعــوى اســرتداد املبالــغ املدفوعــه بغــري وجــه حــق. 

وتبــدأ هــذه املــدة مــن تاريــخ علــم مــن دفــع هــذه املبالــغ بحقــه يف االســرتداد. 
٤- وينقطــع رسيــان التقــادم باملطالبــة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول كــام 
ــري عقــب وقــوع  ــدب خب ــني الطرفــني او ين ــي جتــري ب ينقطــع بمفاوضــات التســوية الت

ــا. ــررة قانون ــباب املق ــة اىل االس ــك باالضاف ــادث ، وذل احل

 املادة ٣٠١ 
يعقد التأمني عى السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحالت متعاقبة ، أو ملدة حمددة.

  املادة ٣٠٢ 
١- يــري ضــامن املؤمــن يف التأمــني بالرحلــة منــذ البــدء يف شــحن البضائــع اىل االنتهــاء 
مــن تفريغهــا دون ان جتــاوز مــدة رسيــان التأمــني عــى أيــة حــال مخســة عــرش يومــا مــن 

وصــول الســفينة اىل املــكان املقصــود. 
ــا  ــت حتركه ــن وق ــن م ــامن املؤم ــع رسى ض ــن البضائ ــة م ــفينة فارغ ــت الس ٢- واذا كان

ــه.  ــاء املتفــق علي ــى رســوها يف املين للســفر حت
٣- واذا شــمل التأمــني عــدة رحــالت متعاقبــة اعتــرب املينــاء املتفــق عليــه النتهــاء الرحلــة 

االخــرية مــكان اهتــاء العقــد.

  املادة ٣٠٣ 
اذا كان التأمني ملدة حمددة فان ضامن املؤمن يبدأ وينتهي يف التاريخ املحدد يف العقد.
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  املادة ٣٠٤ 
١- يسأل املؤمن عن االرضار الناشئة عن العيب اخلفي يف السفينة. 

٢- وال يسأل عن االرضار الناشئة عام يصدر من الربان من اخطاء متعمدة.

  مادة ٣٠٥ 
فيــام عــدا الــرضر الــذي يصيــب االشــخاص يلتــزم املؤمــن بدفــع التعويضــات ايــا كان 
نوعهــا التــي ترتتــب عــى املؤمــن لــه قبــل الغــري يف حالــة تصــادم الســفينة املؤمــن عليهــا 
بســفينة أخــرى او ارتطامهــا بــيء ثابــت او متحــرك عائــم مــامل يتفــق عــى تغطيــة نســبة 

معينــة مــن هــذه التعويضــات.

  املادة ٣٠٦ 
١- اذا كان التأمــني عــى الســفينة لرحلــة واحــدة ، أو لعــدة رحــالت متعاقبــة ، اســتحق 

املؤمــن قســط التأمــني كامــال بمجــرد بــدء رسيــان االخطــار املؤمــن منهــا. 
ــني إذا  ــدة التأم ــل م ــن كام ــط ع ــن القس ــتحق املؤم ــة اس ــدة معين ــني مل ٢- وإذا كان التأم
هلكــت الســفينة كليــا أو قــرر املؤمــن لــه تركهــا وكان اهلــالك أو الــرتك ممــا يقــع عــى عاتق 
املؤمــن ، أمــا إذا كان اهلــالك أو الــرتك ممــا ال يقــع عــى عاتــق املؤمــن فــال يســتحق مــن 
القســط إال القــدر الــذي يقابــل املــدة بــني تاريــخ بــدء رسيــان األخطــار وتاريــخ وقــوع 

احلــادث الــذي أدى إىل هــالك الســفينة أو إعــالن تركهــا.

  املادة ٣٠٧ 
ــة  ١- يبقــى املؤمــن مســئوال عــن األخطــار التــي يشــملها التأمــني عــى الســفينة يف حال
ــه.  ــان دون تدخــل املؤمــن ل اضطرارهــا إىل تغيــري طريقهــا أو رحلتهــا مــن جانــب الرب

ــر  ــادة املخاط ــأنه زي ــن ش ــا وكان م ــة اضطراري ــق أو الرحل ــري الطري ــن تغي ٢- وإذا مل يك
ــزء  ــت يف ج ــا وقع ــت أهن ــي يثب ــوادث الت ــن احل ــن إال ع ــأل املؤم ــال يس ــا ، ف ــن منه املؤم

ــه. ــق املتفــق علي الطري

  املادة ٣٠٨ 
ــاء  ــع أثن ــادث يق ــن كل ح ــئة ع ــني األرضار الناش ــغ التأم ــدود مبل ــن يف ح ــن املؤم يضم

ــوادث.  ــددت احل ــني وان تع ــة التأم ــان وثيق رسي
وجيوز للمؤمن أن يشرتط عند التعاقد طلب قسط تكمييل عقب كل حادث.

  املادة ٣٠٩ 
ــزم املؤمــن بمصاريــف اســتبدال القطــع  ــق التعويــض يلت ــة تســوية التأمــني بطري يف حال
واإلصالحــات الرضوريــة جلعــل الســفينة صاحلــة للمالحــة دون التعويضــات األخــرى 

الناشــئة عــن انخفــاض قيمــة الســفينة أو عــن بطالتهــا أو عــن أي ســبب آخــر.

  املادة ٣١٠ 
١- تشــمل القيمــة املتفق عليها للســفينة جســم الســفينة واآلالت املحركة هلــا وامللحقات 

اململوكــة للمؤمــن له بــام فيها املــؤن ومصاريــف التجهيز. 
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٢- وكل تأمــني آخــر ايــا كان تارخيــه يعقــد عــى امللحقــات اململوكــة للمؤمــن لــه وحدهــا 
، يرتتــب عليــه يف حالــة اهلــالك الــكيل أو الــرتك ختفيــض القيمــة املتفــق عليهــا بــام يعــادل 

قيمــة هــذه امللحقــات.

  املادة ٣١١ 
جيوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن يف األحوال اآلتية : 

١- إذا هلكت السفينة كليا. 
٢- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آلخر أنباء عنها. 

٣- إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصالحه. 
٤- إذا كانت نفقات إصالح السفينة تعادل ثالثة أرباع قيمتها عى األقل.

  املادة ٣١٢ 
١- تــري التأمينــات املعقــودة عــى عــدة ســفن تابعــة ملجهــز واحــد كــام لــو كانــت كل 

ســفينة منهــا تابعــة ملجهــز خمتلــف. 
٢- وتعتــرب البضائــع وغريهــا مــن األمــوال اململوكــة للمجهــز بالنســبة إىل املؤمــن عــى 

الســفينة كــام لــو كانــت مملوكــة للغــري.

  املادة ٣١٣ 
١- إذا انتقلــت ملكيــة الســفينة أو أجــرت غــري جمهــزة اســتمر التأمــني بحكــم القانــون 
لصالــح املالــك اجلديــد أو املســتأجر بــرشط أن يعلــن املؤمــن خــالل مخســة عــرش يومــا 
مــن تاريــخ انتقــال امللكيــة أو مــن تاريــخ اإلجيــار. وعــى املالــك اجلديــد أو املســتأجر أن 
يقــوم بجميــع االلتزامــات التــي كانــت عــى عاتــق املؤمــن لــه قبــل املؤمــن بمقتــىض عقــد 
التأمــني. ومــع ذلــك جيــوز للمؤمــن فســخ العقــد خــالل شــهر مــن تاريــخ إعالنــه بانتقال 
امللكيــة أو اإلجيــار , وىف هــذه احلالــة يســتمر العقــد قائــام مــدة مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

اإلعــالن بالفســخ. 
٢- ويبقــى املؤمــن لــه األصــيل ملزمــا قبــل املؤمــن بدفــع أقســاط التأمــني املســتحقة حتــى 

تاريــخ انتقــال امللكيــة أو تاريــخ اإلجيــار.

  املادة ٣١٤ 
١- تــري أحــكام هــذا الفــرع عــى عقــد التأمــني عــى الســفن الــذي يقتــر عــى فــرتة 
وجــود الســفينة يف أحــد املوانــئ أو املــرايس أو األحــواض اجلافــة أو يف أي مــكان آخــر. 

٢- كام ترى هذه األحكام عى التأمني عى السفينة وهى يف دور البناء.

  املادة ٣١٥ 
يكون التأمني عى البضائع بمقتىض وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة اشرتاك.

  املادة ٣١٦ 
١- تكــون البضائــع مشــمولة بالتأمــني دون انقطــاع يف أي مــكان توجــد فيــه أثنــاء الرحلة 

املحــددة يف الوثيقة. 
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٢- وإذا كانــت البضائــع أثنــاء الرحلــة حمــال لنقــل بــري أو هنــري أو جــوي مكمــل هلــذه 
الرحلــة رست عليهــا قواعــد التأمــني البحــري خــالل فــرتة النقــل املذكــورة إال إذا اتفــق 

عــى غــري ذلــك.

  املادة ٣١٧ 
ال جيــوز أن يزيــد مبلــغ التأمــني عــى الســعر العــادي للبضائــع يف مــكان الشــحن وزمانــه 

مضافــا إليــه مــا حتملتــه مــن نفقــات حتــى بلوغهــا مــكان الوصــول والربــح املتوقــع.

  املادة ٣١٨ 
ــليمة يف  ــا س ــة وقيمته ــا تالف ــني قيمته ــرق ب ــع بالف ــت البضائ ــي أصاب ــائر الت ــدر اخلس تق

ــني. ــغ التأم ــى مبل ــة ع ــص القيم ــبة نق ــق نس ــد ، وتطب ــكان واح ــان وم زم

  املادة ٣١٩ 
جيوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن يف احلاالت اآلتية : 

١- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. 
٢- إذا أصبحــت الســفينة غــري صاحلــة للمالحــة خــالل الرحلــة واســتحال نقــل البضائع 
بأيــة طريقــة أخــرى إىل مــكان الوصــول املتفــق عليــه خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ قيــام 

املؤمــن لــه بإخطــار املؤمــن بعــدم صالحيــة الســفينة للمالحة. 
٣- إذا هلكت البضائع أو تلفت بام يعادل ثالثة أرباع قيمتها عى األقل. 

ــة بســبب إصابتهــا بتلــف مــادي متــى نشــأ الــرضر  ــاء الرحل ــع أثن ٤- إذا بيعــت البضائ
عــن خطــر يشــمله التأمــني.

  املادة ٣٢٠ 
ــزم  ــي يلت ــرشوط الت ــى ال ــتمل ع ــب أن تش ــة وج ــة عائم ــني بوثيق ــرى التأم ١- إذا أج
بمقتضاهــا كل مــن املؤمــن واملؤمــن لــه واحلــد األعــى للمبلــغ الــذي يتعهــد بدفعــه عــن 
كل شــحنة وأقســاط التأمــني. أمــا البضائــع املؤمــن عليهــا ، والرحــالت والســفن ، وغــري 

ذلــك مــن البيانــات ، فتعــني بمالحــق تصــدر بمناســبة كل شــحنة عــى حــده. 
٢- ويلتــزم املؤمــن لــه يف وثيقــة التأمــني العائمــة بإخطــار املؤمــن بالشــحنات املذكــورة 

فيــام يــيل ويكــون املؤمــن ملزمــا بقبــول التأمــني عليهــا : 
١- مجيــع الشــحنات التــي تتــم حلســاب املؤمــن لــه ، أو تنفيــذا لعقــود رشاء أو بيــع تلزمــه 
بإجــراء التأمــني. ويشــمل التأمــني هــذه الشــحنات تلقائيــا مــن وقــت تعرضهــا لألخطــار 
ــه يف  ــوص علي ــاد املنص ــا يف امليع ــارا عنه ــه إخط ــن ل ــدم املؤم ــرشط أن يق ــا ب ــن منه املؤم

العقــد. 
٢- مجيــع الشــحنات التــي تتــم حلســاب الغــري والتــي يعهــد إىل املؤمــن لــه بإجــراء التأمني 
عليهــا بــرشط أن تكــون لــه مصلحــة يف الشــحنة بوصفــه وكيــال بالعمولــة أو أمينــا عــى 
البضائــع أو غــري ذلــك. وال يشــمل التأمــني هــذه الشــحنات إال مــن وقــت إخطــار املؤمن 

. هبا
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  املادة ٣٢١ 
١- إذا خالــف املؤمــن لــه االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف املادة الســابقة جــاز للمحكمة 
ــبيل  ــى س ــن - ع ــتيفاء املؤم ــع اس ــة م ــد دون مهل ــخ العق ــن فس ــب املؤم ــى طل ــاء ع بن

التعويــض - أقســاط التأمــني اخلاصــة بالشــحنات التــي مل خيطــر هبــا. 
ــوادث  ــن احل ــه ع ــا دفع ــرتد م ــن أن يس ــاز للمؤم ــه ج ــن ل ــة املؤم ــوء ني ــت س ٢- وإذا ثب
ــه. ــة مــن جانــب املؤمــن ل اخلاصــة بالشــحنات الالحقــة عــى وقــوع أول خمالفــة عمدي

  املادة ٣٢٢ 
ــع إخطــار املؤمــن خــالل مخســة  ــع حــاالت التأمــني عــى البضائ ــه يف مجي عــى املؤمــن ل
أيــام مــن تاريــخ تســليم البضائــع املؤمــن عليهــا بوجــود التلــف وإال افــرتض أنــه تســلمها 

ســليمة ، مــا مل يثبــت املؤمــن لــه خــالف ذلــك.

  املادة ٣٢٣ 
يف حالــة التأمــني لضــامن املســئولية ال يلتــزم املؤمــن بدفــع التعويــض عــن وقــوع احلــادث 
املذكــور يف وثيقــة التامــني إال إذا وجــه الغــري الــذي أصابه الــرضر مطالبة وديــة أو قضائية 
إيل املؤمــن لــه. ويكــون التــزام املؤمــن يف حــدود مــا يلتــزم املؤمــن لــه بأدائــه مــن تعويض.

  املادة ٣٢٤ 
إذا كان حمــل التامــني مــن املســئولية تعويــض الــرضر الــذي يصيــب الغــري بفعــل الســفينة 
وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة ٣٠٥ فــال ينتــج التأمــني أثــره إال إذا كان مبلــغ التأمــني عــى 

الســفينة ال يكفــي لتعويــض الــرضر.

 املادة ٣٢٥ 
اذا عقــدت عــدة تأمينــات لضــامن املســئولية التــزم كل مؤمــن عــن كل حــادث عــى حــده 

يف حــدود املبلــغ املذكــور يف وثيقــة التأمــني وان تعــددت احلــوادث.


