
  

  

  /٤٦/م ـون رقـالقان
  ............رئيس الجمهورية 

  :بناء على أحكام الدستور 
  . م ٢٨/١١/٢٠٠٦الموافق في , هـ  ٧/١١/١٤٢٧وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلته المنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي 

  السـفينة –الباب األول 
  تعــاريف -الفصــل األول 

  :ف اآلتية في مجال تطبيق هذا القانون التعابير الواردة بجانب كل منها يقصد بالتعاري -:  ١المادة  *

  .وزير النقل : الوزير المختص  -١

 .المديرية العامة للموانئ : اإلدارة أو اإلدارة البحرية المختصة  -٢

شـهادة المحمـول   / البحرية المختصـة   ةهي كل وثيقة رسمية تمنحها اإلدار: الشهادات الحكومية  -٣

الشهادة الدولية  –شهادة معدات السالمة بسفن الشحن  -شهادة سالمة إنشاء السفن  - ١٩٦٩الدولية 

 / .الخ ... .......شهادة العمل البحري  –لمنع التلوث بالزيت 

هو الحجم الكلي لكافة الفراغات في السفينة وتقاس الدولية لحساب المحمول : محمول السفينة القائم   -٤

 .  ١٩٦٩لعام 

 . ٣م ٢.٨٣هو وحدة قياس المحمول ويعادل : الطن المسجل  -٥

 .هو الحجم الكلي لكافة الفراغات في السفينة والمعدة لشحن البضائع : محمول السفينة الصافي  -٦

هي كل ما تستطيع السفينة حمله عندما يكون جسمها مغموراً بالماء حتـى خـط   : الحمولة الساكنة  -٧

 . الخ ... .......متعة الشحن الصيفي بما في ذلك البضائع والمؤن واأل

 .السجل الرسمي الذي تسجل فيه ويوجد في اإلدارة البحرية المختصة : سجل السفن  -٨

وتعد ملحقات السفينة الالزمـة  , هي كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للمالحة البحرية : السفينة  -٩

 .الستغاللها جزءاً منها 

  

  

  

  



  

  

  الفصــل الثاني
  مفهـوم السـفينة 

ال تسري أحكام هذا القـانون علـى السـفن    , فيما عدا الحاالت التي ورد بشأنها نص خاص :  ٢ادة الم *

ية والسفن التي تخصصها الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة لخدمة عامـة وألغـراض غيـر    بالحر

  .تجارية 

السفينة أحكام المنقول عـدا  تسري على , مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا القانون :  ٣المادة  *

  .التي تملكها بالحيازة 

  :إن عناصر تحديد هوية السفينة هي :  ٤المادة  *

وأن يكتـب هـذا   , يجب على كل سفينة أن تتخذ اسماً توافق عليه اإلدارة البحرية المختصة : االسم  -

  .لتسجيل االسم باألحرف العربية والالتينية على مكان بارز منها مصحوباً باسم ميناء ا

 .لكل سفينة ميناء تسجيل هو مكان تسجيلها ويعد موطنها القانوني  :ميناء التسجيل -

 .لكل سفينة جنسية هي جنسية الدولة التي تم تسجيلها فيها : الجنسية  -

على مالك السفينة أن يبين محمولها الصافي والقائم ويحدد هذان المحموالن بقـرار مـن   : المحمول  -

ويجب على المالك كتابـة  . وتعطي هذه اإلدارة لذوي الشأن شهادة بذلك . مختصة اإلدارة البحرية ال

       .رقم تسجيل السفينة ومحمولها الصافي على مؤخرة السفينة 

يعاقب المالك والربـان بـالحبس مـدة ال    , في حال مخالفة األحكام الواردة في المادة السابقة :  ٥المادة  *

  .اوز خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين تتجاوز الشهر وبغرامة ال تتج

  .مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليها في القوانين األخرى :  ٦المادة  *

  .تكتسب السفينة الجنسية السورية إذا كانت مسجلة في اإلدارة البحرية المختصة 

  .لم الجمهورية العربية السورية متع بالجنسية السورية أن ترفع عتعلى كل سفينة ت:  ٧المادة  *

السفينة المخلى عنها في البحـر وتلقطتهـا   , تعتبر في حكم السفينة المتمتعة بالجنسية السورية :  ٨المادة  *

  .وكذلك التي تتم مصادرتها طبقاً لقوانين الجمهورية العربية السورية , سفينة سورية 

  :  ٩المادة  *

الجنسية السورية ممارسة الصيد أو القطر أو اإلرشاد فـي الميـاه   ال يجوز لغير السفن التي تتمتع ب )١

 .يجوز لها ممارسة المالحة الساحلية بين المرافئ السورية  ال كما, اإلقليمية السورية 

يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من  )٢

 .السابقة وخالل فترة زمنية محددة  األعمال المذكورة في الفقرة



يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى  )٣

 .هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة 

  

  : ١٠المادة  *

خيص مـن اإلدارة  يجب على األجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية أن يحصلوا على تر )١

وأن , البحرية المختصة في حال استعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه اإلقليميـة السـورية   

ويلغي الترخيص إذا استعملت السفينة في غيـر  . يقيموا بتسجيلها في السجل المؤقت الخاص بذلك 

 .أغراض النزهة وتخطر اإلدارة بذلك لتقوم بشطب التسجيل 

وال يجوز لهـا  , شار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التي تحمل جنسيتها على السفن الم )٢

 .أن ترفع علم الجمهورية العربية السورية 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى  )٣

 . ةام هذه المادهاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحك

  : ١١المادة  *

تسري أحكام التشريعات الجزائية السورية على الجرائم التي ترتكب على كـل سـفينة ترفـع علـم      )١

 .الجمهورية العربية السورية 

تسري على السفن المذكورة في الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالمحافظة على النظام  )٢

 .والتأديب 

تختص محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مكان تسجيل السـفينة التـي ترفـع علـم     :  ٢١المادة  *

  .ما لم ينص القانون على غير ذلك , الجمهورية العربية السورية بالنظر في الدعاوى العينية المتعلقة بها 

  : ١٣المادة  *

غيره من الحقـوق العينيـة علـى    تقع التصرفات التي يكون إنشاء أ نقل أو انقضاء حق الملكية أو  )١

 .السفينة بسند رسمي أو بمقتضى حكم حائز قوة األمر المقضي وإال كانت باطلة 

إذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الجمهورية العربية السورية فـي   )٢

 .وعند عدم وجوده تكون أمام الجهة المحلية المختصة , البلد  كذل

تصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء علـى  ال تكون ال )٣

 .وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في هذا السجل , طلب ذوي الشأن في سجل السفينة 

  

  

  



  

  

  

  الفصــل الثالث
  تسـجيل السـفينة

  : ١٤المادة  *

 .علم السوري إال إذا كانت مسجلة وفقاً ألحكام هذا القانون ال يجوز ألي سفينة أن تبحر رافعة ال )١

وتـرقم صـفحاته   ) سجل السفن ( تقوم بالتسجيل اإلدارة التي تعد لهذا الغرض سجالً خاصاً يسمى  )٢

 .ويوضع على كل منها خاتم اإلدارة 

 .ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة , تخصص لكل سفينة صحيفة في السجل المذكور  )٣

  : ١٥ادة الم *

مرفقـاً  . يتم تسجيل السفينة عندما تؤم ميناء التسجيل وبناء على طلب يقدمـه المالـك إلـى اإلدارة     )١

 :بالبيانات اآلتية 

 .وأسماؤها السابقة , اسم السفينة الحالي  -أ 

 .موانئ التسجيل السابقة  -ب             

 .تاريخ وكمان بناء السفينة واسم الصانع  - ج

 / .االيمو / بحري الدولية رقم المنظمة ال - د

 .إشارة النداء الدولية السابقة للسفينة  -هـ

 .... )ركاب  –نقل صب  –حاويات  –شحن عام ( نوع السفينة   - و

 ... / .رقمها  –عدد األسطوانات  –عدد الدورات  –قوتها / مواصفات اآلالت الدافعة   - ز

 .أبعاد السفينة   - ح

 .محمول السفينة القائم والصافي   - ط

المالك الحالي وجنسيته وأسماء المالكين السابقين وجنسياتهم أو اسم الشـركة المالكـة    اسم  - ي

 .ونوعها ومقرها وأسماء وجنسيات أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها 

على طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق الالزمة إلثبـات صـحة البيانـات     )٢

وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة , ة للسفينة وجنسيتها وعلى األخص وثائق ملكي, المقدمة 

البحرية  ةوتؤشر اإلدار, من سجل السفن في اإلدارة البحرية المختصة األجنبية التي كانت مقيدة فيها 

  .على الطلب بتاريخ وساعة وروده 



وتبدأ هذه المهلة من . أو تملكها يقدم طلب التسجيل خالل ثالثين يوماً من تاريخ بناء السفينة :  ١٦المادة  *

  .تاريخ دخول السفينة أحد الموانئ السورية إذا بنيت أو اكتسبت ملكيتها في الخارج 

والمستندات المؤيدة , يثبت فيه طلبات التسجيل ) سجل الطلبات ( سجالً يسمى  ةتمسك اإلدار:  ١٧المادة  *

ويسلم طالب التسجيل إيصاالً يذكر فيه رقم القيد وتاريخه . لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها 

  .وساعته 

  :  ١٨المادة  *

 .أو بصورة رسمية عنها  لتحتفظ اإلدارة بأصل المستندات والوثائق المقدمة مع طلب التسجي )١

تسلم اإلدارة مالك السفينة شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات المدون في الصحيفة المخصصـة   )٢

 .في السجل  للسفينة

جازت لصاحب الشأن الحصول من اإلدارة المذكورة على شهادة , أو هلكت , إذا فقدت هذه الشهادة  )٣

 .بدالً منها بعد أداء الرسم المقرر 

  : ١٩المادة  *

في سجل السفينة بناء على طلـب  /  ١٣/ يتم شهر التصرفات واألحكام المنصوص عليها في المادة  )١

 .أحدهم عن إجراءه جاز رفع األمر إلى المحكمة لتأمر به فإذا امتنع . ذوي الشأن 

وبناء على طلب الورثة بعد تقديم ما يثبت  يجب شهر انتقال الملكية أو الحقوق العينية بسبب اإلرث )٢

 .ونصيب كل منهم  حقهم في اإلرث

  : ٢٠المادة  *

دة فـي صـحيفة تسـجيل    على مالك السفينة أن يبلغ اإلدارة عن كل تعديل يطرأ على البيانات الوار )١

 .السفينة 

يجب تقديم طلب التعديل مرفقاً به المستندات الالزمة إلثبات صحة البيانات الجديـدة وذلـك خـالل     )٢

وتقـدم  . ثالثين يوماً من تاريخ حصول التعديل وتدون اإلدارة مضمون التعديل في صحيفة السفينة 

 .حصوله شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد 

  : ٢١المادة  *

وعلى المحكمة . يجب التأشير في صحيفة تسجيل السفينة بكل دعوى يكون موضوعها حقاً عينياً على السفينة 

وعليها إخطار اإلدارة بالحكم الذي يصـدر  , أن تخطر اإلدارة فوراً بإقامة الدعوى إلجراء التأشير المذكور 

  .فيها 

  : ٢٢المادة  *

 .أو فقدت جنسية الجمهورية العربية السورية , لكت السفينة بطريقة ما يشطب التسجيل إذا ه )١

 .تشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن أو بحكم مبرم  )٢



  

  

  

  : ٢٣المادة  *

 .يجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خالل ثالثين يوماً من تاريخ قيام سببه  )١

  :ى البيانات اآلتية ويشتمل الطلب عل

 .وجنسيته وموطنه ومهنته , ولقبه , اسم طالب الشطب   - أ

 .اسم السفينة ورقم تسجيلها   - ب

 .أو البيان المطلوب شطبه , الحق العيني  - ج

 .والمستندات الالزمة إلثبات صحته , سبب الشطب  - د

 .إبراز براءات الذمة من الجهات المعنية  -هـ 

 .وتمنح اإلدارة الطالب شهادة تفيد حصول الشطب . يل يؤشر بالشطب على شهادة التسج )٢

  .يجوز لمن يشاء أن يطلب من اإلدارة صورة من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة:  ٢٤المادة  *

  .كما يجوز لكل ذي شأن أن يطلب صورة من المستندات المحفوظة لديها 

  .ديم طلبات التسجيل تكون مرتبة التسجيل بحسب أسبقية تق:  ٢٥المادة  *

  : ٢٦المادة  *

ألف ليرة سورية أو بإحدى هـاتين   /٥٠٠/يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز شهرين وبغرامة ال تتجاوز  )١

العقوبتين كل من يسير سفينة ترفع علم الجمهورية العربية السورية دون أن تكون مسجلة وفقاً ألحكام 

 .هذا القانون 

 .ة السفينة يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادر )٢

ألف ليرة سورية أو بإحـدى   /٢٥٠/يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز شهراً وبغرامة ال تتجاوز :  ٢٧المادة  *

  :هاتين العقوبتين 

  . /٢٠/مالك السفينة الذي ال يطلب قيد التعديالت وفقاً للمادة  -١

 . /٢٢/مالك السفينة الذي ال يطلب شطب التسجيالت في األحوال المذكورة في المادة  -٢

  

  

  

  

  



  

  

 

  الفصــل الرابــع
  وثائق السفينة والرقابة عليها

  : ٢٨المادة  *

 :يجب على كل سفينة مسجلة في الجمهورية العربية السورية أن تكون حائزة الوثائق التالية  )١

 .شهادة التسجيل  -  أ

شـهادة  –شهادة سالمة إنشاء السفن  – ١٩٦٩شهادات المحمول الدولية / الشهادات الحكومية  -  ب

 .الخ  .........الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت  –عدات السالمة لسفن الشحن م

 .خطة أمن السفينة  -  ج

 .الخ  .........كتيب الحشرات  –سجل القاذورات  –سجل الزيت  –سجل اليوميات  - د

 .وسجل اآلالت , دفتر البحارة وإجازات المالحة السنوية الخاصة بهم  -هـ

 .ب الحجر الصحي في آخر ميناء أمته السفينة شهادة صحية بتوقيع مكت - و

 .الخطط والمخططات والكتيبات المطلوبة وفقاً لالتفاقيات النافذة ذات الصلة  - ز

أحكام االتفاقيـات  , تراعى فيما يتعلق بشروط منح تلك الشهادات والتراخيص واإلجازات المذكورة  )٢

في البحار وخطوط الشحن , سالمة األرواح الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية والخاصة ب

 .لقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص 

  : ٢٩المادة  *

 .ديد الشهادات الحكومية إلى اإلدارة على النموذج الذي تحدده لذلك يقدم طلب تج )١

لمالحة من صالحية السفينة ل قتتولى اإلدارة البحرية المختصة إصدار الشهادات الحكومية بعد التحق )٢

 .وتوافر الشروط التي تتطلبها القوانين واألنظمة النافذة , 

إذا انتهت صالحية الشهادات الحكومية والسفينة موجودة في الخارج وتعذر قدومها إلى أحد المـوانئ   )٣

 :السورية يمكن منحها شهادات حكومية مؤقتة لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من قبل 

 .إجراء الكشف الفني الالزم اإلدارة البحرية المختصة بعد  -  أ

   حدى هيئات التصنيف المعترف بها وبتفويض من قبل اإلدارة أو قنصـل الجمهوريـة العربيـة    إ -ب        

 .السورية في ميناء البلد الذي توجد فيه السفينة 

  اإلدارةل الجهة المختصة بالميناء األجنبي إذا تعذر وجود ممثل لهيئة التصنيف وبتفويض من قب -ج        

 .السورية  ئوتنتهي صالحية الشهادات الحكومية الممنوحة عند وصولها أحد الموان            



  

  

  

  : ٣٠المادة  *

في جميع األحوال يجب أن تبقى شروط منح . تكون الشهادات الحكومية نافذة لمدة سنة قابلة للتجديد   )١

 .هادات الشهادة متوافرة في السفينة طوال فترة صالحية هذه الش

إذا حدث خالل هذه المدة أن أصيبت السفينة بتلف من شأنه أن يعرضها للخطـر أو أجريـت فيهـا      )٢

ك الشهادات وال يجوز تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار اإلدارة فوراً لتأمر بوقف العمل بتل

 .ي هذا الشأن عمل بها إال بعد إجراء معينة للسفينة والحصول على الشهادات الالزمة فإعادة ال

إذا انتهت مدة الشهادات الحكومية أثناء الرحلة امتد بحكم القانون إلى أن تدخل السـفينة أول  :  ٣١المادة  *

وال تمتـد  . ميناء في الجمهورية العربية السورية أو أول ميناء أجنبي يمكن إجراء الكشف على السفينة فيـه  

  .ثة أشهر صالحية الشهادات على أي حال ألكثر من ثالمدة 

أو أن تمـر أو  , ال يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ الجمهورية العربية السورية :  ٣٢ المادة *

إال إذا توافرت فيها شروط السالمة طبقاً ألحكام االتفاقيات الدوليـة النافـذة فـي    , توجد في مياهها اإلقليمية 

  .وخطوط الشحن , واح في البحار الجمهورية العربية السورية والخاصة بسالمة األر

  :  ٣٣المادة  *

لإلدارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن السورية والسـفن األجنبيـة    )١

 .التي تمر أو توجد في المياه اإلقليمية السورية أو موانئها 

ة وحصولها علـى شـهادات   تشمل هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن السورية التحقق من تسجيل السفين )٢

وتوافر الشروط القانونية في , وصالحية اآلالت والمراجل للعمل وصيانتها , حكومية سارية المفعول 

وكفاية أدوات النجاة واإلنقاذ ومراعـاة  ,ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين , الطاقم ومؤهالته 

ة أو على سطحها وتوافر الخدمات الطبيـة  واألصول الفنية لشحن البضائع في السفين, خطوط الشحن 

 .والنظام األمني للسفينة , والصحية فيها 

فيما يتعلق بالسفن األجنبية تشمل الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصـوص عليهـا االتفاقيـات     )٣

 .وخطوط الشحن , الدولية ذات الصلة وتعديالتها وخاصة المتعلقة بسالمة األرواح في البحار 

 .في إجراء الرقابة عدم تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة يراعى  )٤

وللخبراء الذين يندبونهم , ولقناصل الجمهورية العربية السورية في الخارج , دارة لمندوبي اإل:  ٣٤المادة  *

ولهم , القانون حق الصعود إلى السفن السورية للتفتيش عليها من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها 



وتدون أعمالهم في محاضر تودع لـدى اإلدارة وتسـجل فـي سـجل     , حق اإلطالع على الوثائق المذكورة 

  .يوميات السفينة 

أن يـأمر بمنعهـا مـن    , أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة , لمدير اإلدارة  : ٣٥المادة *

   .وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر ,  /٣٣/ة بالمادة السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبين

  :  ٣٦المادة  *

أو برفض , أو برفض اعتمادها , الحكومية  تيجب أن تكون القرارات الصادرة برفض منح الشهادا )١

أو بمنع السفينة من السفر معللة وتبلغ قرارات الرفض إلـى  , منح شهادات السالمة وخطوط الشحن 

 .وقرارات منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدورها ,  بالطال

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص أو من يندبه لذلك خالل عشرة  )٢

 تبليغ القرار ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا على أن يبت الـوزير بالمـز   أيام من تاريخ

 .من تاريخ تقديم التظلم خالل أسبوع 

يجب أن تتوافر في كل سفينة خدمة طبية وصحية وفقاً للقرار الذي يصدر بذلك من الجهـة  :  ٣٧المـادة   *

  .الحكومية المختصة 

  : ٣٨المادة  *

, ودفتر البحـارة  , فيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب أن توجد فيها شهادة التسجيل ودفتر اليومية  )١

 .و التراخيص المتعلقة بالصيد  حةوترخيص المال

 .وترخيص المالحة . ودفتر البحارة , أما سفن النزهة فيجب أن تحمل شهادة التسجيل  )٢

ألف ليرة سورية أو بإحدى    /٥٠٠/يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز شهرين وبغرامة ال تتجاوز:  ٣٩المادة  *

  :هاتين العقوبتين 

 .يص المالحة مالك السفينة الذي ال يحصل على ترخ -١

 . /٢ -٣٠/الربان الذي ال يخطر اإلدارة بالتلف أو التغيير المذكور في المادة  -٢

 .مجهز السفينة وربانها إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار يمنعها من السفر  -٣

 . /٣٨/ربان السفينة التي ال توجد فيها األوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة  -٤

والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الموانئ والمالحة في المياه اإلقليميـة   كل من يخالف اللوائح -٥

 .السورية 

ألف ليرة سورية أو بإحـدى   /٢٥٠/يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز شهراً وبغرامة ال تتجاوز :  ٤٠المادة  *

  :هاتين العقوبتين 

 .كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفينة  -١



ز السفينة وربانها إذا لم تتوافر في السفينة الخدمات الطبية والصحية المنصوص عليهـا فـي   مجه -٢

 . /٣٧/المادة 

  

  

  

  

  البــاب الثــاني
  الحقوق العينية على السفينة

  بنـاء السـفينة –الفصل األول 
  .ال يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه إال بالكتابة :  ٤١المادة  *

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء وال تنتقل الملكية إلى طالب البناء إال بقبول اسـتالمها بعـد   :  ٤٢ المادة *

  .تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك 

يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية حتى بعد تسـليمها إلـى طالـب البنـاء     :  ٤٣المادة  *

  .وتجربتها 

كما تنقضـي تلـك   , ضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب تنق:  ٤٤المادة  *

  .الدعوى بمضي سنتين من وقت تسليم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب 

من هذا القانون على العقود التي يكون محلهـا إجـراء    /٤٤/و  /٤٣/تسري أحكام المادتين :  ٤٥المادة  *

  .الحات بالسفينة إص

  الفصـل الثاني
  الملكيــة الشــائعة

  :  ٤٦المادة  *

يعتمد رأي األغلبية في كل قرار يتعلق باستغالل سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القـانون أو    )١

 .يتفق على غير ذلك 

أو يتفـق   تتحقق األغلبية بموافقة المالكين ألكثر من نصف الحصص في السفينة ما لم ينص القانون  )٢

 .المالكون على األغلبية أخرى 

تاريخ  نالطعن فيه خالل خمسة عشر يوماً م, يجوز لكل مالك من األقلية التي لم توافق على القرار   )٣

وللمحكمة اإلبقاء على , صدوره أمام محكمة البداية المدنية التي تقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة 

 .طعن وقف تنفيذ القرار إال إذا قضت المحكمة بذلك لى الوال يترتب ع, القرار أو إلغاءه 

  : ٤٧المادة  *



يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يتعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكي أو من غيرهم  )١

وعند تعدد المديرين يجب أن يعلموا مجتمعـين  , فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديراً له 

 .  إذا اتفق على غير ذلك إال 

 .يجب شهر أسماء المديرين في صحيفة تسجيل السفينة  )٢

  

 

  : ٤٨المادة  *

للمدير القيام بجميع التصرفات واألعمال التي تقضيها إدارة الشيوع ويمثل المالكين أمام القضاء فـي   )١

ب أي حق عيني آخر ومع ذلك ال يجوز له بيع السفينة أو رهنها أو ترتي, كل ما يتعلق بهذه األعمال 

 .عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة إال بإذن من أغلبية المالكين 

 .كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة ال يحتج به على الغير  )٢

يتحمل كل مالك على الشيوع نصيباً في نفقات الشيوع وفي الخسارة بنسبة حصته في ملكيـة  :  ٤٩المادة  *

ويكون له نصيب في األرباح الصافية الناتجة عـن اسـتغالل السـفينة    , لسفينة ما لم يتفق على خالف ذلك ا

  .ذاتهابلنسبة 

إذا كان المدير من المالكين على الشيوع اعتبر مسؤوالً في جميع أمواله عن الديون الناشـئة  :  ٥٠المادة  *

وكل اتفـاق علـى   , يع أموالهم بالتضامن فيما بينهم وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جم, عن الشيوع 

فيما بيـنهم   نفي جميع أمولهم وبالتضام نويسأل المالكون غير المديرو. خالف ذلك ال يحتج به على الغير 

وال يحتج بهذا االتفاق فيما بينهم على الغير إال من , الناتجة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك  نعن الديو

  . في صحيفة تسجيل السفينة  تاريخ شهره

  :  ٥١المادة  *

لكل مالك على الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين اآلخرين إال إذا كان من شـأن   )١

 .التصرف فقدان السفينة الجنسية السورية فيلزم أن يوافق على البيع جميع المالكين 

موافقة المالكين الحـائزين لثالثـة أربـاع    ال يجوز للمالك على الشيوع رهن حصته في السفينة إال ب )٢

 .الحصص على األقل 

يبقى المالك على الشيوع الذي تصرف في حصته مسؤوالً عن الديون التي تعلق بالشيوع حتى تاريخ  )٣

 .شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة 

  : ٥٢المادة  *



المشتري إخطار المـالكين  إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة ألجنبي وجب على  )١

اآلخرين بكتاب مسجل يعلمهم بالبيع وبالثمن المتفق عليه وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تـاريخ  

 .البيع 

لكل مالك على الشيوع أن يسترد الحصة المباعة بإعالن يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشـرط   )٢

وذلك خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ   ,  أن يدفع الثمن والمصاريف وأن يقيم الدعوى عند االقتضاء

 .اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة 

 .الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم  تإذا طلب االسترداد أكثر من مالك على الشيوع قسم )٣

إذا كان المالك على الشيوع من العاملين على السفينة جاز له في حالة فصله من عملـه أن  :   ٥٣المادة  *

  .حب من الشيوع وتقدر  حصته عند الخالف بمعرفة المحكمة المختصة ينس

  : ٥٤المادة  *

ال يجوز بيع السفينة المملوكة على الشيوع إال بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثالثة أربـاع   )١

 .ويبين القرار كيفية حصول البيع وشروطه , الحصص على األقل 

معه استمرار الشيوع علـى   الف بين المالكين يتعذرلة وقوع خيجوز لكل مالك على الشيوع في حا )٢

ويبـين الحكـم   , أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة , وجه مفيد 

 .كيفية حصول البيع وشروطه 

بأكملها  قع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينةوإذا :  ٥٥المادة  *

ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيـع  , 

  .على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب 

اتفـق   ال ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجر عليه أو شهر إفالسه أو إعساره إال إذا:  ٥٦المادة  *

  .على غير ذلك 

  ثــل الثالـالفص
  حقوق االمتياز على السفينة

  :ودرجة امتيازها تحدد حسب الترتيب اآلتي , ممتازةالديون اآلتية وحدها :  ٥٧المادة  *

المطالبات المتعلقة باألجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة وضباطها وسـائر العـاملين     -  أ

بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن واشتراكات التأمينات االجتماعية , لهم فيها عليها فيما يتعلق بعم

 ,المدفوعة لصالحهم 

ويتصل اتصـاالً  , المطالبات المتعلقة بالوفاة أو الضرر الشخصي الذي يحدث في البر أو في البحر    -  ب

 , مباشراً بتشغيل السفينة 



 .سفينة في الخسائر البحرية المشتركة وحصة ال, المطالبات المتعلقة بمكافأة السفينة  -  ج

المطالبات المتعلقة برسوم الموانئ والمرافئ والقنوات وغيرها من المجاري المائية ورسوم القطـر    - د

 . البحرية األخرى  والخدماتاإلرشاد والتحميل ومصاريف الحراسة والصيانة 

المادي الذي يسببه تشـغيل السـفينة    المطالبات القائمة على الضرر المترتب على الهالك أو التلف  - هـ 

 .لمنشئات الموانئ واألحواض وطرق المالحة 

 المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها والرسوم والضرائب المستحقة   - و

 .للدولة أو ألحد أشخاص القانون العام      

 .فينة أو تلفها التعويضات عن هالك البضائع واألمتعة المحمولة على الس - ز

 الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في -  ح

حدود صالحياته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكـان الربـان                 

لمقترضـين أم  ل للمورد أم وسواء أكان الدين مستحقاً له أم للمورد أم, مالكاً للسفينة أم غير مالك لها 

ذلك الديون التي تترتـب علـى   لألشخاص الذين قاموا بإصالح السفينة أم لغيرهم من المتعاقدين وك

 .من هذا القانون  /١٦٨/المجهز بسبب األعمال التي يؤديها وكيل السفينة وفقاً للمادة 

المستحقة عـن آخـر رحلـة    , مجموع أقساط التأمين المعقود على جسم السفينة وأجهزتها وعتادها  - ط

دة للتامين إذا كان التـأمين معقـوداً   فيما لو كان التأمين معقوداً للرحلة أو آلخر م. مَؤمن عليها فيها 

 .ألجل معين على أن ال يتجاوز المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة 

  .ال تخضع حقوق االمتياز ألي إجراء شكلي أو ألي شرط خاص باإلثبات :  ٥٨المادة  *

لى السفينة وأجرة من هذا القانون ع /٥٧/ ةتترتب حقوق االمتياز المنصوص عليها في الماد:  ٥٩المادة  *

النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خاللها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المستحقة منـذ بـدء   

  . الرحلة 

  : ٦٠المادة  *

 :يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل ما يلي  )١

ـ   -  أ أو عـن   , الحها التعويضات المستحقة للمالك عن األضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يـتم إص

 .خسارة أجرة النقل 

و لم يتم  التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة -  ب

 .أو عن خسارة أجرة النقل ,  اصالحها 

المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة واإلنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعـد خصـم    -  ج

 .المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة  المبالغ

 .تعد أجرة نقل الركاب في حكم أجرة النقل  )٢



ال تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالـك بموجـب عقـود التـأمين أو      )٣

 .تمنحها الدولة  التي اإلعالنات أو المساعدات

حق االمتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت األجرة مستحقة الدفع أو كانت تحـت يـد   يبقى :  ٦١المادة  *

  . وكذلك الحال بالنسبة إلى االمتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل , الربان أو ممثل المالك 

  

  

  

  

  : ٦٢المادة  *

األولوية  /هـ –د   -ج  - ب  -أ /الفقرات  /٥٧/لالمتيازات البحرية المنصوص عليها في المادة  )١

 :وال تكون ألية مطالبة أخرى األولوية على هذه االمتيازات فيما عدا ما يلي . على الرهون المسجلة 

ارقة انتشلتها اإلدارة من أجل سالمة المالحـة أو حمايـة   جانحة أو غ في حالة البيع الجبري لسفينة -  أ

بيع من قبل جميع المطالبات األخـرى المضـمونة   تدفع تكاليف انتشالها م حصيلة ال, البيئة البحرية 

 .بامتياز بحري على السفينة 

يتمتع وفقـاً لقـانون    , فن سوقت البيع الجبري في حوزة متعهد بناء أو إصالح , في حال كانت السفينة    - ب

ـ , بحق االحتباس , الدولة التي يجري البيع فيها  ازة فعلى متعهد البناء أو اإلصالح هذا أن يتخلى عن حي

السفينة إلى المشتري على أن يحق له الحصول على ما يفي بمطالبته من حصـيلة البيـع بعـد الوفـاء     

 . /٥٧/بمطالبات أصحاب االمتيازات البحرية المنصوص عليها في الفقرات الخمس األولى من المادة 

من المادة  /هـ  –د  –ج  –ب  –أ / تأتي مرتبة االمتيازات البحرية المنصوص عليها في الفقرات  )٢

لكن بشرط أن تكون لالمتيازات البحرية الضامنة للمطالبات المتعلقـة  , حسب الترتيب المبين  /٥٧/

بمكافأة إنقاذ السفينة األولوية على كافة االمتيازات البحرية األخرى المقررة على السفينة قبل إجـراء  

 .العمليات المنشأة لالمتيازات المذكورة 

مـن  / هـ/و/ د/و/ ب/و / أ/ت البحرية المنصوص عليها في كل من الفقرات تكون مرتبة االمتيازا )٣

 .كل منها  قيمة سبةنمتساوية فيما بينها وتشترك في التوزيع ب /٥٧/المادة 

تأتي مرتبة االمتيازات البحرية الضامنة للمطالبات بمكافأة إنقاذ السفينة في عكس ترتيب وقت نشـوء   )٤

بر هذه المطالبات قد نشأت في التاريخ الذي انتهت فيه كـل عمليـة   وتعت. المطالبات المضمونة بها 

 .إنقاذ

  :  ٦٣المادة  *

 .عن رحلة سابقة  ةتتقدم الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة على الديون الممتازة الناشئ )١

 .الديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحالت تأتي في المرتبة مع ديون آخر رحلة  )٢



  :  ٦٤دة الما *

 . /ي -ط  -ح  -ز -و/وبالفقرات  /٥٧/تتقدم الرهون المسجلة على االمتيازات الواردة في المادة   )١

  .الديون الممتازة تتبع السفينة بصرف النظر عن أي تغيير يطرأ على الملكية أو التسجيل أو العلم   )٢

  : ٥٦المادة  *

 :تنقضي حقوق االمتياز على السفينة في الحاالت اآلتية  )١

 .أو بتنازل صاحبه عنه , أو بإيداعه لصاحبه المحكمة , بدفع الدين الممتاز لصاحبه  -  أ

 .ببيع السفينة بيعاً قضائياً  -  ب

 :إذا قام المشتري قبل دفع الثمن باإلجراءات التالية  ,ببيع السفينة بيعاً رضائياً  -  ج

  .تسجيل عقد البيع في سجل السفن  -ً ١     

الثمن واسم المشتري وموطنه في لوحة إعالنات اإلدارة البحرية المختصة وميناء  نشر بيان بالبيع و -ً ٢     

  .تسجيل السفينة 

نشر ملخص لعقد البيع يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه في الجريدة الرسمية وفي صـحيفتين   -ً ٣     

  .يوميتين 

شهر عقد البيع في سـجل السـفن    ينقضي االمتياز في هذه الحالة بمرور ستين يوماً من تاريخ إتمام )٢

ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الـثمن إذا  , وتنتقل حقوق االمتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع 

أبلغ الدائنون الممتازون كالً من المالك القديم والمالك الجديد أصوالً وخالل الميعاد المذكور في هـذه  

 .المادة بمعارضتهم في دفع الثمن 

  : ٦٦دة الما *

تنقضي حقوق االمتياز على السفينة بمضي سنة واحدة عدا حقوق االمتياز المنصوص عليهـا فـي     )٣

كل ذلك ما ل يقع قبل , فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر  /٥٧/من المادة  )ط , ح , ز , و ( الفقرات 

  .براً جحجر على السفينة يفضي إلى بيعها ,انقضاء هذه المدة 

  :هلة المشار إليها في الفقرة وفقاً لما يأتي يبدأ سريان الم  )٢ 

مـن تـاريخ إعفـاء     ,  /٥٧/من المادة  /أ/فيما يتعلق باالمتياز البحري المنصوص عليه في الفقرة  -أ  

  .صاحب المطالبة من العمل في السفينة 

  . فيما يتعلق بجميع االمتيازات البحرية األخرى من يوم استحقاق الدين  -ب  

في الميـاه   االمتياز دة انقضاء االمتياز إلى ثالث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليهاتمتد م -ج  

وال يفيد من ذلك إال األشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية . اإلقليمية السورية 

الرعايـا   أو األشخاص الذين لهم موطن بها أو األشخاص الذين ينتمون إلى جنسـية دولـة تعامـل   

  .السوريين بالمثل 



, لإلدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضماناً لنفقات إزالته أو انتشاله أو رفعـه  :  ٦٧المادة  *

ويودع باقي الثمن , ولها بيعه إدارياً بالمزاد والحصول على دينها من الثمن باألفضلية على الدائنين اآلخرين 

  .في خزانة المحكمة المختصة 

من هذا القانون على السفن التي يسـتغلها المجهـز    /٦٧/إلى  /٥٧/تسري أحكام المواد من :  ٦٨المادة  *

إذا فقد المالـك   إليها ومع ذلك ال تسري األحكام المشار. المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر األصلي 

  .حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية 

  

  الرابع لـالفص
  الرهـن البحـري

  .ال ينعقد رهن السفينة بعقد رسمي وإال كان باطالً :  ٦٩المادة  *

, أو بعضاً مـن حصـص مالكيهـا    , إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها كالً :  ٧٠المادة  *

رفع األمر إلى المحكمـة  وإذا لم تتوافر هذه النسبة جاز , بموافقة المالكين لثالثة أرباع الحصص على األقل 

  .المختصة لتقتضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع 

  : ٧١المادة  *

  .الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها  )١

ال يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو اإلعالنات أو المساعدات التي تمنحها الدولة   )٢

لمالك عن األضرار التـي تلحـق   لالعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات المستحقة ألحد األشخاص ا

ومع ذلك يجوز االتفاق في عقد الرهن صراحة على أو يسـتوفي  , بالسفينة أو بموجب عقود التأمين 

 .الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعالنهم به 

ويجب أن يسبق قيد الـرهن إقـرار فـي مكتـب     , السفينة وهي في دور البناء يجوز رهن :  ٧٢المادة  *

التسجيل الواقع في دائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها األخـرى وحمولتهـا   

  .على وجه التقريب 

رتب الرهن على السـفينة  وإذا ت, يقيد الرهن في سجل السفن لدى اإلدارة البحرية المختصة :  ٧٣المادة  *

  .وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء 

ويرفق بها قائمتان موقعتان , يجب إلجراء القيد تقديم صورة رسمية عن عقد الرهن لإلدارة :  ٤٧المادة  *

  :من طالب القيد تشتمالن بوجه خاص على ما يأتي 

 .الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته اسم كل من  - ١

 .تاريخ العقد  - ٢

 .مقدار الدين المبين في العقد  - ٣



 .الخاصة بالوفاء  طالشرو - ٤

 .اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة  - ٥

 .المحل المختار للدائن في ميناء التسجيل الذي يتم فيه القيد   - ٦

ثبت اإلدارة ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما في المادة السابقة في :  ٧٥المادة  *

  .ويسلم الطالب إحداها بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل ,  لالسج

نتقال الحقوق الناشئة عـن  ترتب على تظهيره ا, إذا كان الدين المضمون بالرهن ألمر الدائن :  ٧٦المادة  *

  .ويجب التأشير باسم هذا الدائن في قيد الرهن , الرهن إلى الدائن الجديد 

إذا لم يجـدد قبـل    ديحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القي:  ٧٧المادة  *

  .نهاية هذه المدة 

مـن   )هــ  , د , ج , ب , أ ( ت المذكورة في الفقرات يقع الرهن في مرتبة تالية لالمتيازا:  ٧٨المادة  *

وإذا قيدت عدة رهون في , وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون متسلسلة بحسب تاريخ قيدها  /٥٧/المادة 

  .يوم واحد اعتبرت في مرتبة واحدة 

ال يجوز التصرف في و, لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت  نالدائنون المرتهنو:  ٧٩المـادة   *

  .السفينة المرهونة بعد قيد الرهن في سجل السفن 

  : ٨٠المادة  *

إذا كان الرهن واقعاً على جزء ال يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إال حجز هذا الجزء  )١

عـد  وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ب, وبيعه 

 .إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها 

على الدائن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة أن يعلم رسمياً باقي المالكين قبل  بويبج )٢

 . بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً بدفع الدين المستحق له أو االستمرار في إجراءات التنفيذ 

تنتقل حقوق الدائنين إلـى   و بيع السفينة بالمزاد العلني تطهيرها من كل الرهونيترتب على :  ٨١المادة  *

  .الثمن 

  : ٨٢المادة  *

أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي باشر , إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة  )١

  .ى يد محضر بدفع الثمن إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلم الحائز بحضر الحجز مع إخطاره عل

تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هـذه اإلجـراءات أو خـالل     إذا أراد الحائز )٢

الخمسة عشر يوماً التالية للتنبيه أن يخطر الدائنين المقيدين في سجل السفن أصوالً في محلهم المختار 

لتها وثمنها والمصاريف وقائمـة بالـديون   بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمو

المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين وباستعداد لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً سـواء  

 .كانت مستحقة أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة 



  : ٨٣المادة  *

بيع السفينة أو جزءاً منها بالمزايدة مـع   بيجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطل )١

 .التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف 

يجب تبليغ هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خالل عشرة أيام من تاريخ التبليـغ المنصـوص    )٢

التي توجد السفينة ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة , عليه في المادة السابقة 

في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فـي أحـد   

 .الموانئ السورية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة 

السفينة مـن   فاللحائز أن يطه, إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة :  ٨٤المادة  *

وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الـرهن إتبـاع أي إجـراءات    , الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة 

  .أخرى 

  : ٨٥المادة  *

ما لم يتنازل الدائن المرتهن في نفس  باطال كان البيع ألجنبيإذا بيعت السفينة المرهونة بيعاً اختيارياً  )١

 .عقد البيع عن الرهن 

حبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقـوبتين  يعاقب بال )٢

  .الذي يخالف الفقرة السابقة  عالبائ

من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين  /٨٤/مع مراعاة أحكام المادة :  ٨٦المادة  *

جب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن ومصدقاً على توقيعـه  األخيرة ي ةوفي هذه الحال, الدائن والمدين 

  . بموافقته على شطب قيد الرهن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  البـاب الثالـث
  الفصل األول -الحجز على السفينة 

  الحجـز االحتيــاطي عـلى الســفينة

س محكمة البداية المدنية المختصـة  يجوز إلقاء الحجز االحتياطي على السفينة بقرار من رئي:  ٨٧المادة  *

  .ويجوز األمر بإيقاع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر , أو من يقوم مقامه 

ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحـد  , ال يوقع الحجز االحتياطي على إال وفاء لدين بحري :  ٨٨المادة  *

  :األسباب اآلتية 

  .ت المائية رسوم المرافئ والموانئ ولممرا  -١

 .نفقات إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع   -٢

 .األضرار التي تحثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيره من الحوادث البحرية المماثلة   -٣

 . الخسائر في األرواح البشرية أو اإلصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغاللها  -٤

 .ود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها العق  -٥

 .التامين على السفينة   -٦

 .العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن   -٧

 .تلف أو هالك البضائع واألمتعة التي تنقلها   -٨

 .اإلنقاذ والمساعدة   -٩

 .الخسائر والبحرية المشتركة   -١٠

 قطر السفينة   -١١

 .اإلرشاد   -١٢

أدوات الزمة الستغالل السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهـة التـي حصـل منهـا      توريد مواد أو -١٣

 .التوريد

 .بناء السفينة أو إصالحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في األحواض  -١٤



 .والوكالء البحريين  السفينة  أجور طاقم -١٥

حسـاب السـفينة أو   المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكالء البحريون ل -١٦

 . لحساب مالكها 

 .المنازعة في ملكية السفينة  -١٧

المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغاللها أو في حقوق المالكين على   -١٨

 .الشيوع على المبالغ الناشئة عن االستغالل 

 .الرهن البحري  -١٩

  :  ٨٩المادة  *

في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الـدين  لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة  )١

  .أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين 

ع ذلك ال يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص مو )٢

 .ن المادة السابقة م )١٩(و ) ١٨(و ) ١٧(عليها في الفقرات 

  : ٩٠المادة  *

جـاز  , إذا كان مستأجر السفينة يتلى إدارتها المالحية وكان حده مسؤوالً عن دين بحري متعلق بها  )١

وال يجوز توقيع الحجز , للدائن توقيع الحجز على السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر 

 .الدين البحري على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بموجب ذلك 

وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحاالت التي يكون فيها شخص آخـر غيـر مالـك السـفينة      )٢

 .مسؤوالً عن أي دين بحري 

  : ٩١المادة  *

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصـورة ثانيـة للجهـة البحريـة      )١

رة ثالثـة لـإلدارة البحريـة    ولمنع السفينة من السفر وص ع فيه الحجزقالمختصة في الميناء الذي و

 .المختصة 

إذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية العربية السورية قامت الجهة البحرية المختصة فـي المينـاء    )٢

 .جز بإخطار اإلدارة بالحجز للتأشير به في صحيفة تسجيل السفينة في سجل السفن حالذي وقع فيه ال

لى الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام محكمة البداية المدنيـة التـي وقـع    ع:  ٩٢المادة  *

الحجز في دائرتها خالل ثمانية أليام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامـه وإال اعتبـر   

  .لم يكن  كأنهالحجز 

  :  ٩٣المادة  *

 .واليوم المعين إلجرائه والثمن األساسي  يشمل الحكم بصحة الحجز األمر بالبيع وشروطه )١



 .ويجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خالل خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ  )٢

  : ٩٤المادة  *

 يأمر رئيس محكمة البداية المدنية برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين )١

الحجز إذا تقرر بسـبب الـديون البحريـة المـذكورة فـي الفقـرتين              مع ذلك ال يجوز األمر برفع  )٢

وفي هذه الحالة يجوز لرئيس محكمة البداية المدنية , من هذا القانون  /٨٨/من المادة  )١٨(و ) ١٧(

اإلذن لحائز السفينة باستغاللها إذا قدم ضماناً كافياً أو بتنظيم إدارة السفينة خالل مدة الحجز بالكيفيـة  

 .التي يقررها اإلذن 

  ل الثانيـالفص
  ذيـز التنفيـالحج

  : ٩٥المادة  *
ال يجوز إيقاع الحجز التنفيذي على السفينة إال بعد إنذار المدين رسمياً بالدفع ويجوز أن يتم اإلنـذار     )١

  .وتوقيع الحجز بإجراء واحد 
ى السفينة جاز تسليمه للربان أو من وإذا كان األمر متعلقاً بدين عل. يجب تسليم اإلنذار للمالك أصوالً   )٢

 . يقوم مقامه 
  : ٩٦المادة  *

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصـورة ثانيـة للجهـة البحريـة       )١
المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لإلدارة البحرية المختصة 

 .الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها  وصورة رابعة لقنصل
إذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية العربية السورية قامت الجهة البحرية المختصة فـي المينـاء     )٢

الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في صحيفة تسجيل السفينة في 
 .سجل السفن 

  : ٩٧المادة  *
حضر الحجز تكليفاً بالحضور أمام رئيس التنفيذ بالمحكمة التي وقع الحجـز فـي   يجب أن يتضمن م )١

 .دائرتها لسماع الحكم بالبيع 
وال يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثالثين من تاريخ الحجز وال يضاف  )٢

 .إلى هذا الميعاد مهلة المسافة 
  : ٩٨المادة  *

صة البيع وجب أن تحدد الثمن األساسي وشروط البيع واأليام التي تجري فيها إذا قررت الجهة المخت )١
  .المزايدة 

يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع في لوحة اإلعالنـات فـي    )٢
ـ , ميناء تسيل السفينة واإلدارة البحرية المختصة  ة وعلى السفينة ذلتها وفي أي مكان آخر تعينه الجه

 :ويشتمل اإلعالن ما يلي , المختصة 
  .اسم الحاجز وموطنه  -  أ



 .بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه   -  ب
  .المبلغ المحجوز من أجله  -ج
  .الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة  -د
  .اسم مالك السفينة وموطنه  -هـ
  .ه اسم المدين المحجوز عليه وموطن -و
  . اسم السفينة وأوصافها  -ز
  .اسم الربان  -ح
  .المكان الذي توجد فيه السفينة  -ط
  .الثمن األساسي وشروط البيع-ي
  .اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع  -ك

  .ال يجوز إجراء البيع إال بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر  )٣

ائن بإتمام إجراءات النشر خالل ستين يوماً من تاريخ صـدور القـرار بـالبيع جـاز     وإذا لم يقم الد )٤

  .للمحكمة بناء على طلب المدين أن تحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن 

ويقبل أكبر عطاء في الجلسة األولـى بصـفة   , يقع البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام :  ٩٩المادة  *

ايدة في الجلسة الثانية التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبـر عطـاء فـي    مؤقتة ويتخذ أساساً للمز

  .الجلستين 

إذا لم يقدم أي عطاء في اليوم المعين وجب أن تحدد الجهة المختصة ثمناً أساسياً جديداً أقل :  ١٠٠المادة  *

وتتبع إجراءات اإلعـالن المنصـوص    ين اليوم الذي تحصل فيه المزايدةمن األول بما ال يجاوز الخمس وتع

  .من هذا القانون  /٩٨/عليها في المادة 

يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليـه وأن يـودع   :  ١٠١المادة  *

باقي الثمن والمصروفات في خزانة المحكمة خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ رسو المزاد وإال أعيـد  

  .ع السفينة على نفقته بي

  : ١٠٢المادة  *

 .ال يجوز استئناف الحكم الصادر برسو المزاد إال لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم  )١
يكون ميعاد االستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم وال يضاف إلى هذه المـدة مهلـة    )٢

 .المسافة 
  : ١٠٣المادة  *

ي ترفع بطلب استحقاق وبطالن الحجز إلى ديون المحكمة التي تجري البيـع  يجب تقديم الدعاوى الت )١

ويترتب على تقديم الدعاوى المـذكورة  , قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على األقل 

ويجوز استئناف الحكم الصادر في هذه الدعاوى خالل خمسة عشر يوماً مـن  , وقف إجراءات البيع 

 .تاريخ صدوره 
 .إذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم عليه بالعطل والضرر والتعويضات عن كان لها مقتضى  )٢



رسو المزاد غير مانعة في تسليم المبالغ المستوفاة  رتعد دعاوى االستحقاق التي ترفع بعد صدور قارا )٣

 .من البيع 
المنصوص عليها في قانون  تسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة األحكام:  ١٠٤المـادة   *

  .أصول المحاكمات المدنية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ 

إذا بيعت السفينة بسبب الحجز عليها فال يلتزم الراسي عليه المزاد بعقود عمل الربـان أو  :  ١٠٥المـادة   *

  .البحارة الذين كانوا يعملون عليها 

  

  

  

  

  عـاب الرابـالب
  ة البحريةـخاص المالحـأش

  المالك والمجهز –األول الفصل 
ويعتبر المالـك  , المجهز هو من يقوم باستغالل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجر لها :  ١٠٦لمادة ا*

  .مجهزاً حتى يثبت غير ذلك 
تحدد بقرار من الوزير المختص السائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشـكيل بحارتهـا   :  ١٠٧المـادة   *

ين المستخدمين ووسائل السالمة فيها مع مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية ونسبة السوري
  .السورية في هذا الخصوص والعرف البحري 

يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخـر  :  ١٠٨المادة  *
كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة , نهم أثناء تأدية وظائفهم أو سببها يعمل في خدمة السفينة متى وقعت م

  .عن العقود التي يبرمها في حدود صالحياته القانونية 
  : ١٠٩المادة  *

إذا كان الدين ناشئ  /١١١/لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته أياً كان نوع هذه المسؤولية وفق المادة  )١
 :عن أحد األسباب اآلتية 

 .ألضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت المرافئ األحواض أو الممرات المائية أو المساعدات المالحية ا -  أ
األضرار البدنية واألضرار المادية التي تقع على ظهر السفينة أو التـي تتعلـق مباشـرةً بالمالحـة      -  ب

 .البحرية أو بتشغيل السفينة 
  .نقل البضائع في البحر والركاب وأمتعتهم  الدعاوى المتعلقة بالفقدان الناجم عن التأخير في -  ج
الدعاوى الخاصة بأي فقدان آخر ناجم عن خرق حقوق غير تعاقدية لها صـلة مباشـرة بتشـغيل     - د

  .السفينة أو عمليات اإلنقاذ 
الدعاوى المتعلقة بتحريك السفينة أو تدميرها بحيث ال يشكل ذلك ضرراً على البضـائع الموجـودة     - هـ

  .ة على متن السفين



يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسؤوليته في الحاالت المذكورة في الفقرة السابقة ولو كـان  ) ٢
  .الدين لصالح الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وال يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية إقراراً بها 

  :الدين ناشئاً عن أحد األسباب التالية ال يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسؤولية إذا كان: ١١٠المادة  *
تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة وانتشال حطامها ورفع شحنتها أو األشياء الموجـودة   -١

  .عليها إذا كان ذلك يشكل عائقاً في سبيل المالحة البحرية 
 .قة المطالبات المتعلقة باإلنقاذ الذي يتم وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات العال -٢
 .المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة  -٣
حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخـدمتها وكـذلك    -٤

 .حقوق ورثة هؤالء األشخاص وخلفائهم 
 .الضرر النووي  -٥
 .الضرر الناشئ عن التلوث بالنفق وغيره من المواد األخرى  -٦

  : ١١١المادة  *

ون تحديد مسؤولية مالك السفينة عن األضرار الناشئة عن األسباب الناشئة عن األسباب المذكورة يك  )١

وفقاً لالتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون الدولة طرفاًً  /١٠٩/من المادة  /١/في الفقرة 

 .فيها 

 /١/لية المشار إليها فـي الفقـرة   يحسب المحمول القائم للسفينة والمنصوص عليه في االتفاقيات الدو  )٢

 .وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة 

يقع باطالً كل اتفاق للقوانين قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد    :  ١١٢المادة  *

  . /١١١/مسؤولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه في االتفاقيات الدولية المشار إليها في المادة 

اشترك الباقي منهـا فـي   , إذا لم يكف المبلغ المخصص لألضرار البدنية للوفاء بها كاملة :  ١١٣المادة  *

  .المبلغ المخصص لألضرار األخرى غير البدنية 

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن األضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة :  ١١٤المادة  *

ء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ مستقلة تخصص ألدا

  .عن حادث آخر 

  : ١١٥المادة  *

فـال يسـري تحديـد    , إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين تجاه أحد الدائنين في هذا الحادث  )١

 .بين الدائنين المسؤولية إال بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة 

ال يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع فعليـاً تحـت تصـرفه المبـالغ      )٢

 .المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضماناً تقبله المحكمة 

  : ١١٦المادة  *



ها إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التي يجري التوزيع بين )١

  .جاز له الحلول محل الدائن في التوزيع بمقدار المبلغ الذي أوفاه 

المخصصـة   بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبـالغ   ويجوز للمحكمة )٢

 . به ءللتعويضات للوفاء بدين يثبت أن مالك السفينة قد يلتزم بالوفا

تمسك بتحديد مسؤوليته إذا أثبت المدعي أن الضرر نشأ عن فعـل  ال يجوز لمالك السفينة ال:  ١١٧المادة  *

أو امتناع عن فعل صدر عن مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بـإدراك  

  .أن ضرراً يمكن أن يحدث 

  

  

  

  :  ١١٨المادة  *

  . لمنشئ للمسؤوليةفعل امن تاريخ وقوع ال بمضي سنتين تنقضي دعوى المسؤولية على مالك السفينة )١

وينقطع سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب مسجل مع إشعار باستالم أو ما يقوم  )٢

وذلك باإلضـافة إلـى   , مقامه أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير األضرار 

 .األسباب األخرى المقررة في القواعد القانونية العامة 

  : ١١٩المادة  *

تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوع البحري  )١

كما تسري األحكام , والمؤمن واألشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة 

يتعلق بتأدية وظائفهم على أن تتجاوز  المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما

 /١١١/من المادة  )١(في الفقرة  ةمسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبين

  .من هذا القانون 

إذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان  )٢

 .خصي صادر منهم بصفتهم المذكورة ه الضرر يرجع إلى خطأ شالحادث الذي نشأ عن

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل الثاني 

  الربــان
وللربان المعزول الحق في التعويض وفقـاً للقواعـد   . له يعين مجهز السفينة الربان ويعز:  ١٢٠المادة  *

  .العامة 

  : ١٢١المادة  *

الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه  للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم )١

 .في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر 
يجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة األصول الفنية في المالحة البحرية واالتفاقيات الدولية  )٢

افئ ومـوانئ  النافذة في الجمهورية العربية السورية والعرف البحري واألحكام المعمول بها في المر

 .الدولة التي توجد بها السفينة 
وعليه أن يحافظ على صالحية السفينة للمالحة وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم السـفينة خـالل    )٣

 .الرحلة البحرية 
  : ١٢٢المادة  *

ال يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو مرفـأ   )١

 .آمن 
, وال يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إال بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضـباطها   )٢

 .وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك 
راسـي أو  أو الم, على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولهـا المرافـئ    : ١٢٣المادة  *

األنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك في جميع األحوال التي تعتـرض المالحـة   

 .عقبات خاصة ولو كان الربان ملزماً باالستغاثة بمرشد 
  :       ١٢٤المادة  *

 .يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة  )١
ة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السـفينة  وتكون له على األشخاص الموجودين في السفين )٢

 . وله توقيع العقوبات التأديبية طبقاً لقوانين الخاصة بذلك , وسالمة الرحلة 
  : ١٢٥المادة  *

إذا حدثت والدة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر اليوميـة للسـفينة    )١

  .ها في القوانين الخاصة باألحوال المدنية وإتباع اإلجراءات المنصوص علي

الموجودين في السفينة أن يقوم باالشتراك مع أحد ضـباط   صعلى الربان في حالة وفاة أحد األشخا )٢

السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات اإلدارية المختصة في أول ميناء 

 .من الموانئ السورية 



األشخاص الموجودين في السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله في أقـرب مكـان    إذا أصيب أحد  )٣

 . فيه يمكن عالجه

  : ١٢٦المادة  *

إذا وقعت جريمة على ظهر سفينة تولى الربان إلـى حـين وصـول السـلطات المختصـة جمـع        )١

التحفظ علـى  وله عند االقتضاء أن يأمر ب, مل التأخير تتح االستدالالت وإجراءات التحريات التي ال

  .  المتهم وأن يتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على األشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة 

يحرر الربان تقريراً باإلجراءات التي اتخذها ويسلم هذا التقرير مرفقاً به محضـر جمـع الوثـائق     )٢

 .ول مرفأ سوري واألشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضابطة العدلية في أ

  : ١٢٧المادة  *

 األعمـال الالزمـة    وتشـمل النيابـة  , يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء  )١

ويمارس الربان . للسفينة والرحلة وكل تحديد يرد على هذه النيابة ال يحتج به على الغير حسن النية 

  .مصلحة في السفينة أو الشحنة السلطات التي يقررها له القانون تجاه من له 

ال يثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إال في المكان الذي ال يوجد فيه المجهز أو وكيـل   )٢

ومع ذلك يجـوز  , عنه وال يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير إال إذا كان هذا الغير يعلم ذلك 

رة السفينة وباإلصالحات البسـيطة وباسـتخدام البحـارة    للربان القيام باألعمال المعتادة المتعلقة بإدا

 .أو وكيل عنه  المجهز وعزلهم في المكان الذي يوجد فيه

على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز وعليه أن يخطـره وفقـاً   :  ١٢٨المادة  *

  . و الشحنة للعرف البحري بكل أمر خص بالسفينة

على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون وتتعلق بالسـفينة   : ١٢٩المادة *

  .والبحارة والمسافرين والشحنة 

  : ١٣٠المادة  *

على الربان أن يمسك دفتر اليومية للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من اإلدارة  )١

  . البحرية 

ومية للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثنـاء الرحلـة والمالحظـات    يذكر في دفتر الي )٢

ويشمل الدفتر بياناً بالجرائم واألفعال التي قد يرتكبها البحارة أو , اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر 

 .نة المسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والوالدات والوفيات التي حدثت في السفي

يجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك دفتراً خاصاً باآلالت المحركة يذكر فيـه كميـة    )٣

 .الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يومياً وجميع ما يتعلق باآلالت المحركة 



ود أو المكـان  على الربان خالل أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقص:  ١٣١المادة  *

, الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر اليومية للسفينة إلى اإلدارة البحرية المختصة للتأشير عليه

  .وجوده  عدم ويكون خارج الجمهورية العربية السورية من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند

  : ١٣٢المادة  *

عادية تتعلق بالسفينة أو باألشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة  إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير )١

  .وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك , 

وصـول   نوعلى الربان أن يقدم التقرير إلى اإلدارة البحرية المختصة خالل أربع وعشرين ساعة م )٢

لسورية إلـى القنصـل أو   ويقدم التقرير خارج الجمهورية العربية ا, السفينة إلى الميناء أو المرسى 

 . السلطة المختصة عند عدم وجوده 

تتولى الجهة التي تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين إذا اقتضى األمـر وجمـع    )٣

المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صـورة منـه إلـى    

 .قامة الدليل على خالف ما جاء بالتقرير ويجوز في جميع األحوال إ. الربان 

ال يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبـل تقـديم التقريـر     )٤

 .المذكور 

  : ١٣٣المادة  *

فإذا لم يكف هـذا  , إذا طرأت حاجة ملحة أثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها  )١

راض بضمان شحنة السفينة وفي جميع األحـوال ال يجـوز االقتـراض إال بعـد     الضمان جاز االقت

الحصول على إذن من قاضي األمور المستعجلة بالجهة التي توجد فيها السـفينة إذا كانـت السـفينة    

ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عنـد عـدم   , موجودة في الجمهورية العربية السورية 

  .سفينة خارجها وجوده إذا كانت ال

إذا لم يتيسر للربان االقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقاً لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من  )٢

البضائع المبيعة المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع 

المرفأ المشحونة إليه وفـي اليـوم    المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في

 .المتوقع وصولها فيه 

ويجوز للشاحنين أو وكالئهم أن يعارضوا في رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشـرط أداء   )٣

 .أجرة النقل كاملة 

  .ال يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها :  ١٣٤المادة  *

  

  



  :  ١٣٥المادة  *

ر الربان إلى إصالح السفينة أثناء السفر كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين االنتظار حتـى  إذا اض  )١

تمام إصالح السفينة أو إخراج بضائعه منها وفي هذه الحالة األخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع 

  .األجرة كاملة 

ذا تعذر إصالح السفينة في مدة ال يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في األجرة عن مدة اإلصالح وإ  )٢

معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان المعين 

فإذا تعذر عليه ذلك فال تستحق األجرة إال بمقدار مـا تـم مـن    . دون أن تستحق زيادة في األجرة 

وعلى الربان أن يخبـرهم بـالظرف   , بضائعه وفي هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل , الرحلة 

هذا ما لم يوجد اتفاق على خالف . الذي يوجد فيه وأن يتخذ الوسائل الالزمة للمحافظة على البضائع 

 .ذلك 

  : ١٣٦المادة  *

يتخذ اإلجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السـفينة   ويجب على الربان أ  )١

  .والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقاً للعرف البحري والمجهز والبحارة 

وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سالمة األرواح والمحافظة على   )٢

ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غيـر عـادي إذا   , السفينة والشحنة 

 .سمحت الظروف بذلك 

 .ن الربان مسؤوالً عن أخطائه ولو كانت يسيرة يكو  )٣

  الثــل الثـالفص
  ل البحريـارة وعقد العمـالبح

  األحكام العامة  –أوالً 

  : ١٣٧المادة  *

ويعد الربان من البحرة , مل على متن السفينة عحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحري ويبيقصد بال  )١

  .جهز فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين الم

تحدد االتفاقيات النافذة في الجمهورية العربية السورية والقوانين النافذة واألعراف البحرية المقصـود    )٢

وجودهم على السفينة والمـؤهالت   البحريين وعدد البحارة الذين يجب بالربان والضباط والمهندسين

 .والسن والشروط التي يجب توافرها فيهم 

  : ١٣٨المادة  *

بالجنسية السورية أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحـر خـارج الميـاه     يتمتعون ال يجوز لمن  )١

 .اإلقليمية إال بعد الحصول على جواز سفر بحري من اإلدارة البحرية المختصة 



  .وتسري على التذكرة المذكورة األحكام المنصوص عليها في القوانين وألنظمة الخاصة بذلك   )٢

ي شخص أن يقوم بعمل على سفينة سورية إال يعد الحصول علـى تـرخيص   ال يجوز أل:  ١٣٩المادة  * 

  .وفقاً للقوانين واألنظمة الخاصة بذلك , مالحي من اإلدارة المختصة 

  

  :  ١٤٠المادة  *

ال يجوز ألجنبي أن يعمل في سفينة تقوم بالمالحة الساحلية أو بـالقطر أو اإلرشـاد فـي المـوانئ       )١

  .المختصة دارة البحرية السورية إال بترخيص من اإل

وال يجوز في السفن السورية أن يزيد عدد البحارة األجانب واألجور المخصصة لهم علـى النسـب     )٢

 .التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص 

  عقد العمل البحري –ثانياً 

مقابل أجر تحت  عقد العمل البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة:  ١٤١المادة  *

  .إشراف مجهز أو ربان 

  : ١٤٢المادة  *

تسري على عقد العمل البحري األحكام الواردة في القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينـات االجتماعيـة     )١

  .  يرد في شأنه نص في هذا القانون لم  فيما

ملون فـي سـفن   عين يال تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون على األشخاص الذ  )٢

 .بحرية يقل محمولها القائم عن عشرين طناً 

ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته بجميع طـرق  , ال يثبت عقد العمل البحري إال بالكتابة :  ١٤٣المادة  *

  .اإلثبات 

  : ١٤٤المادة  *

دع الثانية لـدى  يحرر عقد العمل البحري باللغة العربية على ثالث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتو  )١

ـ  ركاً فيحـرر العقـد علـى    تاإلدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحار إال إذا كان العقد مش

ل علـى  صوللبحار أن يح, تسلم األولى إلى رب العمل وتودع الثانية لدى اإلدارة المختصة , نسختين

  .صورة طبق األصل عنها 

ه ومدته واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل يجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرام  )٢

الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار جواز السفر البحري والترخيص 

وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منـه  الرحلـة   , المالحي 

 .والميناء الذي تنتهي فيه 

  

  



  : ١٤٥المادة  *

يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمـة السـفينة وال     )١

  .يجوز له مغادرتها إال بإذن 

 .يتعين على البحار أن يكون موجداً على متن السفينة في اليوم والساعة التي يحددهما رب العمل   )٢

بالعمل على تنظيف مكان عمله والملحقات التابعة ,  هرج ساعات عملاخ, يجب على البحار أن يقوم   )٣

ماليـة   تله واألدوات والمعدات التي يستعماله دون أن يكون هذا العمل محالً للمطالبة بأية تعويضا

 . إضافية 

, بدون إذن مسبق في الوقت الذي يجب عليه أن يتولى مهامه , وقت الخدمة , في حال غياب البحار   )٤

حقه في األجر عن الفترة التي يتغيب عنها مع االحتفاظ بالحق لرب العمل بطلب التعويض عـن  يفقد 

كما يفقد البحار حقه في األجر عن الفترة التي نفـذت بحقـه   . األضرار التي قد يحدثها هذا الغياب 

 .عقوبة سالبة للحرية كالحبس والحجز 

, فينة واألشخاص الذين يوجدون عليها والشـحنة  يلتزم البحار في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ الس  )٥

وفي هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل اإلضافي يجب أن ال تقل عن األجر المقابل للسـاعات التـي   

 .استغرقها هذا العمل 

ال يجوز للربان أو ألحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إال بإذن من رب :  ١٤٦المادة  *

يترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التي شـحنت  و, العمل 

وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع في البحر إذا كانت تهـدد سـالم السـفينة أو    , مضافاً إليها مبلغ يعادلها 

  .أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات , األشخاص الموجودين عليها 

  : ١٤٧المادة  *

يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد أو اللذين يقضـي بهمـا     )١

  .العرف البحري 

يلتزم رب العمل بتطبيق مبدأ األجر المتساوي عن العمل الواحد على جميع البحارة المستخدمين على   )٢

أو اللون أو الجنس أو الـدين أو الـرأي السياسـي أو     متن السفينة ذاتها دون تمييز قائم على العرق

 . االنتماء الوطني أو األصل االجتماعي 

في حال إسناد رب العمل للبحار عمالً آخر غير العمل المتفق عليه في العقد فإنـه يسـتحق األجـر      )٣

 .المحدد للعمل الجديد 

كما يكـون تعيـين عالواتهـم    ,  يكون تعين الحد األدنى ألجور وتعويضات البحارة بالسفن السورية  )٤

 .وبدالتهم ومكافآتهم وكيفية أدائها وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر عن الوزير المختص 

  .يجب أن يعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها نظام العمل وشروطه على متن السفينة  )٥



ي العقد نسبة يعين حدها األدنـى قـرار مـن    تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين ف:  ١٤٨المادة  *

  .الوزير المختص 

إذا كان األجر محدداً بالرحلة فال يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعـل المجهـز أو   :  ١٤٩المادة  *

  .أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد األجر بنسبة امتداد المدة , الربان 

  .لحكم األخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئهوال يسري هذا ا

  :  ١٥٠المادة  *

عمل بأداء كامل أجره إذا توفي بعد بـدء  لإذا كان البحار معيناً بالرحلة في الذهاب وحده التزم رب ا  )١

  .السفر 

أداء نصف أجـره إذا تـوفى   إذا كان البحار معيناً بالرحلة في الذهاب واإلياب معاً التزم رب العمل ب  )٢

 .وبأداء كامل األجر إذا توفى أثناء اإلياب , أثناء الذهاب أو في مرفأ الوصول 

  : ١٥١المادة  *

دون بيـان عـن   وي. ة ال تتجاوز ربع أجره األصلي على سلف لإذا تقرر سفر البحار جاز له الحصو  )١

  .البحار السلفة في دفتر البحارة أو دفتر اليومية حسب األصول ويوقعه 

ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أورده أو أصوله أو فروعه وكـذلك األشـخاص     )٢

 .الذين يقيمون معه ويتولى اإلنفاق عليهم 

وال يجوز استرداد السلفة المذكورة في الفقرة السابقة في حالة إلغاء العقد ألي سبب كان ولـو وجـد     )٣

 .اتفاق على االسترداد 

  .ال يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إال في الحدود المبينة في قانون العمل :  ١٥٢المادة  *

وذلـك وفقـاً   , عمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته في السفينة دون مقابـل  ليلتزم رب ا:  ١٥٣المادة  *

  .للقوانين واألنظمة الخاصة بذلك 

  : ١٥٤المادة  *

إذا . لبحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السـفينة  يلتزم رب العمل بعالج ا  )١

كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حاالت سوء السلوك وجب على 

  .    رب العمل أداء نفقات العالج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من  أجر 

 .ج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير القابل للشفاء وينقضي التزام رب العمل بعال  )٢

  : ١٥٥المادة  *

  . يسحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة أجره كامالً أثناء الرحلة   )١

 .وتسري فيما يتعلق باستحقاق األجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة األحكام الواردة بقانون العمل   )٢



حق البحار أي أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ال يست  )٣

 .ذلك من أحول سوء السلوك 

  :  ١٥٦المادة  *

إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أياً كان سـبب    )١

  .الوفاة 

للبحـار   المستحقة دارة البحرية األجر النقدي وغيره من المبالغوعلى رب العمل أن يودع خزانة اإل  )٢

 .عشر يوماً من تاريخ الوفاة  خمسة المتوفى خالل

  : ١٥٧المادة  *

ر السوري إلى الجمهورية العربية السورية إذا حدث أثناء السـفر مـا   ايلتزم رب العمل بإعادة البح  )١

ى أمر من السلطات األجنبية أو بناء على اتفاق بين إذا كان ذلك بناء عل اليوجب إنزاله من السفينة إ

  .رب العمل والبحار 

إذا تم التعاقد مع البحار السوري في أحد الموانئ السورية أعيد إلى هذا الميناء إال إذا اتفق في العقـد    )٢

 .على أن تكون اإلعادة إلى ميناء آخر 

اختياره إلى هذا الميناء أو إلى ميناء آخر  وإذا تم التعاقد في ميناء أجنبي أعيد البحار السوري حسب  )٣

 .يعينه في الجمهورية العربية السورية 

ويعاد البحار األجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إال إذا نص العقد على إعادته إلى أحد المـوانئ    )٤

 .السورية 

 .ويشمل االلتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضالً عن نقله   )٥

إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى :  ١٥٨مادة ال *

وإذا مرت السفينة قبل دخولها , / ١٤٩/وصول السفينة إلى أول ميناء سوري وتراعى عند ذلك أحكام المادة 

من هذا القانون فال يمتد / ١٥٧/ألحكام المادة  أحد الموانئ السورية بالميناء الذي يجب إعادة البحار إليه وفقاً

  .العقد إال إلى وقت رسو الفينة في هذا الميناء 

إذا توفى البحار أو قد بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها اسـتحق  :  ١٥٩المادة  *

الرحلة إذا كان معينـاً بالرحلـة    اجرثالثة أشهر أو يعادل  ورثته مبلغاً يعادل أجر ثالثة أشهر أو يعادل أجر

  .وذلك فضالً عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات االجتماعية 

  : ١٦٠المادة  *

إذا فصل البحار فال يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء أجنبي إال بإذن خطـي مـن     )١

ويجب إثبات قرار الفصل , لطة البحرية المحلية للميناء ذاته عند عدم وجوده القنصل السوري أو الس

  .وتاريخه وأسبابه في دفتر اليومية وإال عد الفصل غير مشروع 



وفي حال رغبة رب العمل فسخ العقد يلتزم بإخطار البحـار  , إذا كان العقد قد ابرم لمدة غير محددة   )٢

 .يوماً بذلك خالل مدة ال تقل عن خمسة عشر 
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلـة  :  ١٦١المادة  *

  .أجره عن األيام التي قضاها فعالً في خدمة السفينة وال يجوز له المطالبة بأي مكافأة أو تعويض 
  : ١٦٢المادة  *

صبحت غير صالحة للمالحة جاز للمحكمـة أن  إذا غرقت السفينة أو تمت مصادرتها أو فقدت أو أ  )١
تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضـرر  

  .نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة 
 .نهاء عقد العمل البحري دون إخطار سابقويجوز لرب اعمل في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة إ  )٢

  .تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد :  ١٦٣المادة  *
يعاقب رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل بغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين ألـف  :  ١٦٤المادة  *

ليرة سورية مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تـنص عليهـا القـوانين    ليرة سورية وال يزيد على مائة ألف 
  .وتعدد العقوبات بتعدد من وقعت في شأنهم العقوبة , األخرى 

  عـل الرابـالفص
  الوآالء البحريون والمقاولون البحريون

  ةـام العامـاألحك –أوًال 
ريون والمقاولون البحريـون قـانون   يسري على العقود واألعمال التي يجريها الوكالء البح:  ١٦٥لمادة ا*

  .الدولة التي يقع فيها المرفأ الذي تتم فيه هذه العقود أو األعمال 
أو المقاول البحري على الموكل أو صاحب العمل أمام  ييجوز أن تقام دعوى الوكيل البحر:  ١٦٦المادة  *

  .المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الوكيل أو المقاول 
تنقضي دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري بمضـي  :  ١٦٧المادة  *

  .سنتين من تاريخ استحقاق الدين 

  فينةـل السـوآي –ثانيًا 
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيالً عن المجهز باألعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة الالزمـة  :  ٨١٦المادة  *

  .للسفينة 
يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها في السفينة عند المغـادرة أو بتسـليمها   :  ١٦٩المادة  *

  .ألصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز 
  .يسأل وكيل السفينة تجاه المجهز بوصفه وكيالً بأجر :  ١٧٠المادة  *
ن هالك أو تلـف البضـائع التـي    عالسفينة تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم  ال يسأل وكيل:  ١٧١المادة  *

يستلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها ألصحابها إال عن خطئه الشخصـي وخطـأ   
  .تابعيه 



لجمهورية العربية يه في امثالً للمجهز في الدعاوى التي تقام منه أو علميعتبر وكيل السفينة :  ١٧٢المادة  *
  .كما يعد موطن وكيل السفينة في سورية موطناً للمجهز يبلغ فيه باألوراق القضائية وغير القضائية. السورية

  
  ةـل البضاعـوآي –ثالثًا 

نقـل  لينوب وكيل البضاعة عن أصحاب الشأن في تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة ا:  ١٧٣المادة  *

  .بعضها إن كانت مستحقة كلها أو 

على وكيل البضاعة القيام باإلجراءات والتدابير التي يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق :  ١٧٤المادة  *

وإال افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكميـة المـذكورتين فـي    , أصحاب الشأن في البضاعة تجاه الناقل 

  .بين وكيل البضاعة والناقل ويجوز إثبات عكس هذه القرينة في العالقة , وثيقة الشحن 

  :  ١٧٥المادة  *

  .يسأل وكيل البضاعة تجاه أصحاب الشأن في البضاعة التي تسلمها بوصفه وكيالً بأجر   )١

 .من هذا القانون  /١٧١/وتسري على وكيل البضاعة األحكام المنصوص عليها في المادة   )٢

 

  حن والتفريغـاول الشـمق –ًا ـرابع
  : ١٧٦المادة  *

ول الشحن والتفريغ بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغهـا  امقيقوم   )١

  .منها 

ليات ميجوز أن يعهد إلى مقاول الشحن والتفريغ بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بع  )٢

ـ   فينة أو وكيـل  أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق صريح من وكيـل الس

 .البضاعة 

وال , يقوم المقاول بعمليات الشحن والتفريغ والعمليات اإلضافية األخرى لحساب من كلفه القيام بهـا    )٣

 .يسأل في هذا الشأن إال من قبل هذا الشخص الذي يكون له وده توجيه الدعوى إليه 

لى تعليمات من صاحب العمل أو بناء وإذا كان الناقل هو الذي عهد إلى المقاول بالقيام بالعمل بناء ع  )٤

 .وجب على الناقل إخطار المقاول بذلك , على شرط في وثيقة الشحن أو في عقد إيجار السفينة 

 . يسأل المقاول عن األعمال التي يتوالها عما يقع منه أو تابعيه من خطأ   )٥

أحكام تحديد المسـؤولية   تسري على مقاول الشحن والتفريغ فيما يتعلق بالدعاوى الناشئة عن نشاطه  )٦

 .واإلعفاء منها وأحكام التقادم المقررة بالنسبة إلى الناقل البحري 

  

  



  

  

  

  فينةـتثمار السـاس  – امسـاب الخـالب
  )عقد إيجار السفينة وعقد النقل البحري ( 
  فينة ـار السـة في إيجـام عامـأحك –ل األول ـالفص

المؤجر بمقتضاه أن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينـة أو  إيجار السفينة عقد يلتزم :  ١٧٧المادة  *

  .برحلة أو رحالت معينة  مجزءاً منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة أو للقيا

  :  ١٧٨المادة  *

  .يثبت عقد إيجار السفينة كتابة في محرر يسمى مشارطة اإليجار   )١

 .الغير إال إذا قيد بسجل السفن وإذا ما زادت مدة العقد على سنة فال يكون نافذاً في حق   )٢

 .وال يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها   )٣

  :  ١٧٩المادة  *

ال يجوز للمستأجر أن يؤجر السفينة من الباطن أو يتنازل للغير عن الحقوق الناشئة عن عقد اإليجـار   )١

  . إال بموافقة خطية من المؤجر 

 .اشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن وال تنشأ عن اإليجار من الباطن عالقة مب  )٢

ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما ال يجاوز ما هو مسـتحق عليـه للمسـتأجر    

  .األصلي 

  :  ١٨٠المادة  *

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمسـتأجر السـتيفاء األجـرة      )١

  .ما لم تقدم له كفالة يقدرها قاضي األمور المستعجلة , تها المستحقة له وملحقا

, ويأمر القاضي في حالة استعمال حق الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين يعينـه    )٢

 .ويعين ميعاداً للبيع وكيفية إجرائه ,  جرة و ملحقاتهاوله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاء لأل

 .تياز على البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة ضماناً لدين األجرة وملحقاتها وللمؤجر ام  )٣

أو , تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة بمضي سنتين من تاريخ انتهاء العقـد  :  ١٨١المادة  *

إلى المـؤجر عنـد   من تاريخ رد السفينة إلى المؤجر في الحاالت التي يتأخر فيها المستأجر عن رد السفينة 

  .انتهاء مدة العقد 

  

  



  

  

  

  انيـل الثـالفص
  إيجار السفينة المجهزة بالرحلة

إيجار السفينة المجهزة بالرحلة عقد يلزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز :  ١٨٢المادة  *

  .تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو عدة رحالت 

  :إيجار السفينة بالرحلة البيانات التالية  يذكر في عقد:  ١٨٣المادة  *

  .اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما   -١

 .شامالً للسفينة أو لجزء منها  راسم السفينة وجنسيتها ومحمولها الصافي وما إذا كان اإليجا  -٢

 .اسم الربان   -٣

 .نوع الحمولة إن كانت معينة أو البيانات الكافية لتعيينها   -٤

 .المتفق عليهما للشحن والتفريغ المكان والوقت   -٥

 .مقدار األجرة وطريقة حسابها   -٦

 .بيان الرحلة أو الرحالت المتفق على القيام بها   -٧

يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما السـفينة  :  ١٨٤المادة  *

الرحلة أو الرحالت المنصوص عليهـا فـي عقـد    المعينة في حالة صالحة للمالحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ 

  .اإليجار كما يلتزم بإبقاء السفينة مجهزة على هذه الحالة طوال الرحلة أو الرحالت موضوع االتفاق 

  .يحتفظ المؤجر باإلدارة المالحية وباإلدارة التجارية للسفينة :  ١٨٥المادة  *

  :  ١٨٦المادة  *

 وإذا لم يشحن المستأجر كـل البضـائع   , لبضائع المتفق عليها على المستأجر أن يقوم بشحن كمية ا  -١

  .بدفع األجرة كاملة  مع ذلك  المتفق عليها التزم

يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المهل المتفق عليها فإذا لم يتفق الطرفـان علـى هـذه       -٢

 .عرف البحري العام لالمهل وجب الرجوع إلى ما يقضي به ا

يتم الشحن أو التفريغ خالل المهلة األصلية التي يحددها االتفاق أو العـرف سـرت مهلـة    وإذا لم    -٣

إضافية ال تجاوز المهلة األصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يومياً يحـدده االتفـاق أو العـرف    

 .وذلك بغير حاجة ألي إجراء يتخذه المؤجر 



ة المذكورة سرت مهلة إضافية ثانيـة ال تتجـاوز   إذا لم يتم الشحن أو التفريغ خالل المهلة اإلضافي   -٤

المهلة األولى ويستحق المؤجر عنها تعويضاً إضافياً يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة اإلضافية 

 .األولى زائداً النصف وذلك دون إخالل بما قد يستحق من تعويضات أخرى

 .ات األجرة وتسري عليه أحكامه ويعد التعويض اليومي المستحق عن المهل اإلضافية من ملحق   -٥

  

  : ١٨٧المادة  *

تبدأ المهلة األصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذي الشأن استعداد السفينة لشحن   -١

  . البضائع أو تفريغها 

ا لم يتفق وإذا تم الشحن قبل انتهاء المهلة المحددة له فال تضاف األيام الباقية منها إلى مهلة التفريغ م  -٢

 .يجوز االتفاق على منح المستأجر مكافأة عن اإلسراع في إنجاز الشحن أو التفريغ . على غير ذلك 

عرف ما لم تكن قد لال تحسب في المهلة األصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها ا  -٣

 .لقوة القاهرة قضيت فعالً في الشحن أو في التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة ا

يجـوز  القوة القاهرة ومع ذلـك   بسبب أما المهلة اإلضافية فتحسب فيها أيام العطل وال يقف سريانها  -٤

 .مهلة اإلضافية األولى في استمرار المانع الحكم بتخفيض التعويض عن ال

قـة المسـتأجر   للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نف:  ١٨٨المادة  *

  .وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على البضائع , ومسؤوليته 

ال يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضـائع غيـر خاصـة    :  ١٨٩المادة  *

ق المستأجر الذي لـه أيضـاً   بدون إذن من ح المشحونة وإال كانت أجرة البضائع, بالمستأجر دون إذن منه 

  .المطالبة بالتعويض عن الضرر إن كان له مقتضى 

يكون المستأجر مسؤوالً عن األضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع المشـحونة فيهـا إذا   :  ١٩٠المادة  *

كانت هذه األضرار ناشئة عن خطا المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه أو كانت ناشئة عـن عيـب فـي    

  .ائعه بض

ينفسخ عقد إيجار السفينة بالرحلة دون تعويض ألحد الطرفين على اآلخر إذا طـرأت قـوة   :  ١٩١المادة  *

  .قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيالً 

السفينة بالرحلة نافذاً دون تعويض أو زيادة في األجـرة إذا طـرأت قـوة     تأجير يبقى عقد:  ١٩٢المادة  *

  .السفينة أو استمرار السفر خالل الرحلة قاهرة تحول مؤقتاً دون سفر 

إذا بدأ السفر ثم استحال االستمرار فيه بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه فـال يلتـزم   :  ١٩٣المادة  *

  .المستأجر إال بدفع أجرة ما تم من السفر 



جب على الربـان أن  و, إذا تعذر على السفينة الوصول إلى المرفأ المعين لتفريغ البضائع :  ١٩٤المادة  *

فإذا لم تصدر إليه تعليمات وجب عليه أن , ينفذ التعليمات الصادرة إليه والمتفق عليها بين المؤجر والمستأجر 

في هذه الحالة يتحمـل المـؤجر   , وجه إلى أقرب مرفأ من المرفأ المعين لتفريغ البضائع يمكن تفريغها فيه تي

عليه إال إذا كان تعذر الوصول إلى هذا المرفأ ناشئاً عن قوة قاهرة مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق 

  .فيتحمل المستأجر هذه المصاريف 

  .يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته أثناء السفر على أن يدفع األجرة المتفق عليها كاملة :  ١٩٥المادة  *

  :  ١٩٦المادة  *

 :ة في السفينة متى كان الهالك ناشئاً عن أحد األسباب التالية تستحق األجرة إذا هلكت البضائع المشحون  )١

  .خطأ المستأجر أو تابعيه  -  أ

 .طبيعة البضاعة أو عيب فيها   -  ب

اضطرار الربان لبيع البضاعة لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بـذلك   -ج

  .عند وضعها في السفينة 

انات ونفقت أثناء السفر بسبب ال يرجع إلى خطـأ المـؤجر أو   إذا كانت البضائع المشحونة حيو  -د

  .تابعيه 

  .إلنقاذ السفينة وذلك مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية  في البحر إذا قرر الربان إلقاء البضاعة -هـ

ال تستحق األجرة إذا هلكت البضائع المشحونة في السفينة لسبب آخر غير ما هو منصوص عليه في  )٢

 .لسابقة إال إذا اشترط استحقاق األجرة في جميع األحوال الفقرة ا

ال تبرأ ذمة المستأجر من دفع األجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتهـا  :  ١٩٧المادة  *

  .أثناء السفر 

  الثـل الثـالفص
  ينـجل معار السفينة المجهزة ألـإيج

  :  ١٩٨المادة  *

و عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يضع سفينة مجهـزة تحـت تصـرف    إيجار السفينة ألجل محدد ه  -١

  .المستأجر لمدة معينة 

 :ويتضمن عقد اإليجار على وجه خاص البيانات اآلتية   -٢

  .اسم السفينة المؤجرة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من األوصاف الالزمة لتعيينها  -أ

 .اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنها  -ب

 . ألجرة أو طريقة حسابها مقدار ا -ج



 .مدة اإليجار  -د

يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما السـفينة  :  ١٩٩المادة  *

كمـا  , لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد اإليجـار   يلزم المعينة في حالة صالحة للمالحة ومجهزة بما

  .ى هذه الحالة طوال مدة العقد يلتزم بإبقاء السفينة عل

  

  

  :  ٢٠٠المادة  *

 المالحية للسفينة ويتولى تجهيز السفينة وصيانتها وتعيين البحارة وإطعـامهم   باإلدارةيحتفظ المؤجر   -١

  .ودفع أجورهم عند تأجيرها مع الركب المبحر 

 .الركب المبحر يجوز االتفاق على نقل اإلدارة المالحية إلى المستأجر عندما يتعهد بتأمين   -٢

إذا انتقلت اإلدارة المالحية للسفينة إلى المستأجر مسؤوالً عن هالك السفينة والخسائر المشـتركة إال    -٣

فإذا لم تنتقـل اإلدارة  , إذا ثبت أن الهالك ناشئ عن خطر من أخطار المالحة أو عن خطأ المؤجر 

السفينة ما لم يثبت أن الهالك ناشـئ  المالحية للسفينة إلى المستأجر كان المؤجر مسؤوالً عن هالك 

 .عن خطأ المستأجر 

  : ٢٠١المادة  *

تكون للمستأجر اإلدارة التجارية للسفينة ويتحمل نفقاتها وبخاصة تزويد السفينة بـالوقود والزيـوت     -١

والشحوم والماء العذب ودفع رسوم الموانئ والمرافئ والقطر وغير ذلك مـن المصـروفات التـي    

  .ل التجاري للسفينة يقتضيها االستغال

يجب على الربان أن يتبع التعليمات التي يعطيها المستأجر في كل ما يتعلـق باالسـتغالل الجـاري      -٢

 .للسفينة في الحدود المنصوص عليها في المشارطة 

  :  ٢٠٢المادة  *

  .يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضاعة إذا كان ناشئاً عن تقصيره في تنفيذ التزاماته   -١

يسأل المستأجر عن األضرار الناشئة عن االستغالل التجاري للسفينة مع مراعاة االستهالك الناشـئ    -٢

 .عن االستعمال العادي 

  :  ٢٠٣المادة  *

ومع ذلك ال تستحق األجرة , تسري األجرة من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر   -١

المؤجر وال يجوز االتفاق على دفعهـا فـي    ة أو فعلقاهرإذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب القوة ال

  .جميع األحوال 

 .وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت األجرة كاملة إلى تاريخ آخر خبر عنها   -٢



يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف األجرة المستحقة له خالل ثالثة :  ٢٠٤المادة  *

ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصـول  , ن تاريخ إخطار المستأجر كتابةً أيام م

  .مقابل أجرة المثل مع عدم اإلخالل بحقه في المطالبة بالتعويض 

  :  ٢٠٥المادة  *

  .يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة اإليجار برد السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه   -١

ويسـتحق المـؤجر   . وإذا انقضت مدة اإليجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة   -٢

 .األجرة المتفق عليها في العقد عن األيام الزائدة 

 .ذلك  خالفال تخفض ألجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة اإليجار إال إذا اتفق على   -٣

  عـل الرابـالفص
  ير المجهزةـغفينة ـار السإيجـ

  : ٢٠٦المادة  *

إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المسـتأجر    -١

  .لمدة محددة سفينة معينة بدون طاقم ويدون أي تجهيز مادي أو بتجهيز غير تام 

 .تكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين المالحية والتجارية   -٢

  :  ٢٠٧ة الماد *

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المعينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في   -١

كما يلتزم بإصالح األضرار التي تنشأ عـن عيـب   , حالة صالحة للمالحة وللخدمة المخصصة لها 

  .خاص في السفينة أو عن االستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه 

فال تسـتحق   اعة قفت السفينة عن السفر بسبب تلك األضرار لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين سوإذا تو  -٢

 .األجرة طوال مدة التوقف 

  : ٢٠٨المادة  *

يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنيـة   -١

 .المالحةالثابتة في ترخيص 

     المادةواإلصالحات غير المنصوص عليها في  السفينة  جر مصروفات صيانةتقع على عاتق المستأ -٢

 .السابقة 

يلتزم المستأجر بتزويد السفينة بالبحارة ودفع أجورهم وإطعامهم ويتحمل جميع المصـروفات التـي    -٣

 .يقتضيها استغالل السفينة ودفع نفقات التأمين عليها 



العقد بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مـع مراعـاة    كما يلتزم المستأجر برد السفينة في نهاية -٤

ويكون الرد في ميناء تسليم السفينة إليه إال إذا اتفق خالف , االستهالك الناشئ عن االستعمال العادي 

 .ذلك 

في حالة التأخير في رد السفينة بسبب راجع إلى المستأجر التزم بأداء ضعف األجـرة عـن مـدة     -٥

 .التعويض  هذاالمؤجر أن الضرر يجاوز التأخير ما لم يثبت

وإذا انقضت مدة اإليجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها واستحق المؤجر األجـرة   -٦

 .المنصوص عليها في العقد عن األيام الزائدة 

  .المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يعود إلى استثمار السفينة  نيضم:  ٢٠٩المادة  *

  

  

  امسـل الخـالفص
  ريـل البحـقد النقـع

  ة ـأحكام عام –الفرع األول 
  .البضائع أو األشخاص بالبحر مقابل أجرة  بنقل عقد النقل البحري يلتزم بمقتضاه الناقل:  ٢١٠المادة  *

  : ٢١١المادة  *

  .ال يثبت عقد النقل البحري إال بالكتابة   -١

 .الوزير المختص التعليمات المتعلقة به  ويصدر, يمكن أن يكون عقد النقل إلكتروني   -٢

سواء أكان هذا الناقل مالكـاً  , تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحري :  ٢١٢المادة  *

  .للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها 

  نقل البضائع –الفرع الثاني 
  :  ٣١٢المادة  *

  . نم البضائع وثيقة شحيصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند استال )١

 .ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصاالً باستالم البضائع قبل شحنها  )٢

 .بهذا اإليصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة  نتستبدل وثيقة الشح )٣

 للشاحن أن يطلب من الناقل أو من يمثله وضع بيان على وثيقة الشحن يفيد حصول الشحن فعالً على )٤

  .سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن 

  :تتضمن وثيقة الشحن ما يأتي :  ٢١٤المادة  *

  .اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم  )١



وعلى األخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمهـا أو  , موصفات البضاعة كما دونها الشاحن  )٢

 .وحالتها الظاهرة العالمات المميزة الموضوعة عليها 

 .اسم السفينة إذا صدرت وثيقة الشحن عند الشحن أو بعده  )٣

 .اسم الربان  )٤

 .مرفأ الشحن ومرفأ التفريغ  )٥

 .أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها  )٦

 .مكان إصدار وثيقة الشحن وتاريخ إصدارها وعدد النسخ التي حررت منها  )٧

 .النقل على سطح السفينة إذا تم ذلك  بيان حصول )٨

يجب أن تكون العالمات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيـث تبـدو   :  ٢١٥المادة  *

  .قراءاتها ممكنة حتى نهاية الرحلة 

  

  :  ٢١٦المادة  *

يـذكر فيهـا   تسلم إحداها إلى الشاحن وتبقى األخرى لدى الناقل و, تحرر وثيقة الشحن على نسختين  )١

  .أنها غير قابلة للتداول 

يوقع الناقل أو من يمثله النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأي وسيلة أخـرى تقـوم    )٢

 .وتعطي هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها , مقام الكتابة 

  .يمكن أن تكون وثيقة الشحن إلكترونية   -أ )٣

 .لها وكل ما يتعلق بهايصدر الوزير المختص القواعد المتعلقة بمضمونها وإصدارها وتوثيقها وانتقا -ب        

اإللكترونية الصادرة وفق القواعد الموضوعة من قبل الـوزير نفـس القـوة     نيكون لوثيقة الشح -ج

  .القانونية المتوفرة في وثيقة الشحن الخطية 

اء على طلب الشاحن عدة نسخ وتكون كل نسخة موقعة ويـذكر  وثيقة الشحن بنن م يجوز أن تحرر )٤

فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام األخرى ويترتب على تسليم البضـائع بمقتضـى   

 .إحداها اعتبار األخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل 

  : ٢١٧المادة  *

  .تحرر وثيقة الشحن باسم شخص معين أو ألمره أو لحاملها  )١

 .تداول وثيقة الشحن االسمية بإتباع اإلجراءات المقررة بشأن حوالة الحق يتم  )٢

 .وثيقة الشحن المحررة لألمر تكون قابلة للتداول بالتظهير  )٣

 .يتم تداول وثيقة الشحن المحررة لحاملها بالتسليم  )٤

 .يجوز النص في وثيقة الشحن على حظر تحويلها أو تداولها  )٥



عياً لوثيقة الشحن الشخص المبين اسمه فيها أو المحال إليه إن كانت الوثيقـة  يعد حامالً شر:  ٢١٨المادة  *

والمظهر إليه األخير إن كانت الوثيقة لألمر , وحاملها إن كانت الوثيقة للحامل أو مظهرة على بياض , اسمية 

  .وذكر فيها اسم المظهر إليه 

  : ٢١٩المادة  *

وتدون هذه البيانات في وثيقـة  , بضائع عند تسليمها إلى الناقل يقدم الشاحن كتابةً البيانات المتعلقة بال )١

وللناقل الحق في إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم , الشحن 

  .وتدون أسباب التحفظ في وثيقة الشحن , العادية للتأكد منها  الوسائل يكن لديه

ة أو قابلة لالشتعال أو االنفجار وجب على الشـاحن إخطـار   وإذا كانت البضاعة ذات طبيعية خطر )٢

 .وكيفية الوقاية منها , وأن يدون على البضاعة ما يشير للتحذير من خطورتها , بذلك  لناقلا

يكون الشاحن مسؤوالً تجاه الناقل عن تعويض الضرر المترتب عن عدم صـحة البيانـات   :  ٢٢٠المادة  *

  .وثيقة الشحن إلى الغير  عن  لو تنازلالتي قدمها عن البضاعة حتى و

  : ٢٢١المادة  *

كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بموجبه الشاحن تعويض الناقل عن األضرار التـي تنـتج عـن     )١

ال يحتج به تجاه الغير الذي ال يعلم , أي تحفظ على البيانات المدونة بها  نإصدار وثيقة شحن خالية م

  .لبيانات غير صحيحة وقت حصوله على الوثيقة بأن تلك ا

يعد المرسل إليه الذي صدرت الوثيقة باسمه أو ألمره من الغير في حكم هذه المادة إال إذا كان هـو   )٢

 .الشاحن نفسه 

  :  ٢٢٢المادة  *

إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في وثيقة الشحن أو في إيصـال اسـتالم    )١

لبيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة في مكان الشـحن أو  البضائع أو تبين له عدم صحة ا

إبقائها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها في المكان المذكور وذلك مع عدم اإلخالل 

  .بما يستحق من تعويض وفي حال إبقائها وجب على الربان تعديل وثيقة الشحن وفق الواقع الجديد 

جاز للربان األمـر بإلقائهـا فـي    , شفت البضائع المذكورة في الفقرة السابقة أثناء السفر في حال اكت )٢

أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستوجب دفع  لسفينةلالبحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار 

 .غرامات أو دفع نفقات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً 

  :  ٢٢٣المادة  *

ال يسأل الناقل عما ورد في الفقرة السابقة إذا ثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لـو علـم    )١

  .ويسأل الشاحن عن األضرار والمصروفات التي تترتب عن شحن هذه البضائع في السفينة, بطبيعتها



خراجها من السفينة وفي حال علم الناقل بطبيعة هذه البضائع والسماح بشحنها فال يجوز له بعد ذلك إ )٢

وفي هذه الحالـة ال  , أو إتالفها أو إزالة خطورتها إال إذا أصبحت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة 

 .يتحمل الناقل أي مسؤولية إال ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند االقتضاء 

  : ٢٢٤المادة  *

تعد وثيقة الشحن دليالً على اسـتالم   نقانومن هذا ال /٢١٩/من المادة  )١(مع مراعاة أحكام الفقرة  )١

الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيها وإذا كانت وثيقة الشحن مشتملة على البيان المنصوص 

من هذا القانون عد ذلك دليالً على شحن البضاعة في السفينة  /٢١٤/من المادة  )٣(عليه في الفقرة 

كما تعد وثيقة الشحن حجـة فـي إثبـات    , ي التاريخ المذكور فيه أوفي السفن المعينة في البيان وف

  .البيانات التي تشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير 

ويجوز في العالقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في وثيقة الشحن أما بالنسبة للغير حسـن   )٢

 .ا ورد في وثيقة الشحن وإنما يجوز ذلك لهذا الغير النية فال يجوز للناقل إثبات عكس م

يعتبر المرسل إليه الذي صدرت الوثيقة باسمه أو ألمره من الغير في حكم هذه المادة إال إذا كان هو  )٣

 .الشاحن نفسه 

من هذا القانون دليالً على  /٢١٣/من المادة  )٢(يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة :  ٢٢٥المـادة   *

  .ستالم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في اإليصال ما لم يثبت غير ذلك ا

  : ٢٢٦المادة  *

يجوز لكل من له حق في تسليم بضائع بمقتضى وثيقة الشحن أن يطلب من الناقل إصـدار أذونـات    )١

  .منها بشرط أن ينص على ذلك في وثيقة الشحن  بكميات تسليم  تتعلق

 .ويوقعها الناقل وطالب اإلذن , ليم باسم شخص معين أو ألمره أو لحامله وتصدر أذونات التس )٢

إذا كانت وثيقة الشحن قابلة للتداول وجب أن يذكر فيها الناقل بيان عن أذونات التسليم التي أصدرها  )٣

وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذونات تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقـل  , والبضائع المبينة بها 

 .ثيقة الشحن و

 .يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق استالم البضائع المبينة به  )٤

  .ال يترتب على بيع السفينة فسخ العقد النقل البحري :  ٢٢٧المادة  *

السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ الرحلة المتفـق   عدادإعلى الناقل :  ٢٢٨المادة  *

وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة , بضاعة التي تشحن فيها عادةً عليها ونقل نوع ال

  .لوضع البضاعة فيها وحفظها 

  :  ٢٢٩المادة  *

كمـا يلتـزم بتسـتيف    , يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك  )١

  .د وصولها نالبضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها ع



 .يلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التي تشحن على السفينة  )٢

عدا المالحة الساحلية بين المرافئ السورية ال يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة :  ٢٣٠المادة  *

ول بها أو كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الطريقة بموجب األنظمة المعم, إال إذا أذن له الشاحن في ذلك كتابةً 

, في مرفأ الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في هذا المرفأ على الشحن بهـذه الطريقـة   

  .ويجب في جميع األحوال أن يذكر في وثيقة الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح 

نايـة الالزمـة   على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أياً كان سبب ذلك بـذل الع :  ٢٣١المادة *

إلعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى المرفأ المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلـك إال إذا كـان   

من هذا القـانون   /٢٤٣/توقف السفينة راجعاً إلى حاالت اإلعفاء من المسؤولية المنصوص عليها في المادة 

ناقل األجرة المتفق عليها عن الرحلـة كاملـة إذا   فتكون المصروفات في هذه الحالة على الشاحن ويستحق ال

  .وصلت البضاعة إلى المرفأ المتفق عليه 

على الشاحن تسليم البضائع للناقل في الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقض بهمـا  :  ٢٣٢المادة  *

د قيمة التعويض الـذي  وال يجوز أن تزي, العرف السائد في مرفأ الشحن ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك 

  .يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا االلتزام على مقدار األجرة 

  :  ٢٣٣المادة  *

التزم أيضاً بأدائهـا  , وإذا كانت األجرة مستحقة األداء عند الوصول ,  النقل يلتزم الشاحن بأداء أجرة )١

  .صاحب الحق في البضاعة إذا قبل استالمها 

افترض أن الناقل قبض األجـرة  , ن مقدار األجرة المستحقة عند الوصول إذا لم يذكر في وثيقة الشح )٢

أن  وال يجوز إثبات ذلك تجاه الغير الذي ال يعلم وقت حصوله علـى الوثيقـة  , بكاملها عند الشحن 

باسمه أو ألمره من  األجرة أو جزء منها ال يزال مستحقا ويعتبر المرسل إليه الذي أصدرت الوثيقة 

 .هذه المادة إال إذا كان هو الشاحن نفسه الغير في حكم 

ال يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع األجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أثناء  )٣

 .السفر 

  : ٢٣٤المادة  *

قرر الربان إلقائها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى يتستحق أجرة النقل عن البضائع التي  )١

  .وذلك مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة , فينة أو الشحنة إلنقاذ الس

تستحق أجرة النقل على البضائع التي أتلفت بسبب عيب خاص بها أو اقتضت الضرورة أثناء الرحلة  )٢

 .إلى بيعها بسبب تعيبها ألي سبب كان 

ال تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال النقل فـي تنفيـذ مـا    :  ٢٣٥المادة  *

  .يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات 



يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كـان الضـرر   :  ٢٣٦المادة  *

  .بضائعه  ناشئاً عن فعله أو فعل تتابعيه أو عن عيب في

وب عنه نعلى الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لوثيقة الشحن أو من ي:  ٢٣٧المادة *

  . في تسليمها 

يعد تسليم نسخة من وثيقة الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق في :  ٢٣٨المادة  *

  .تسليمها ما لم يثبت عكس ذلك 

  :  ٣٩٢المادة  *

وجـب  , إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من وثيقة الشحن القابلة للتداول بطلب تسلم البضـائع   )١

  .النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ األخرى  ملتفضيل حا

كانت له األفضلية على حامـل أو حملـة النسـخ    , إذا تسلم البضائع حامل حسن النية إلحدى النسخ  )٢

 .األخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخياً 

  :  ٢٤٠لمادة ا *

إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو  )١

جاز للناقل أن يطلب من قاضي األمور المستعجلة اإلذن بإيداع , غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل 

ويجوز للناقل طلب اإلذن ببيع البضائع كلها أو بعضها الستيفاء المبالغ , س قضائي البضائع عند حار

  .المذكورة 

النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب  أجرة  يكون للناقل امتياز على ثمن البضائع الستيفاء )٢

  .النقل 

  : ١٢٤المادة  *

التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع فـي   يضمن الناقل هالك البضائع وتلفها إذا حدث الهالك أو )١

مرفأ الشحن وبين قيامه في مرفأ التفريغ بتسلمها إلى صاحب الحق في تسلمها أو إيداعها طبقاً للمادة 

  .السابقة 

 :ال تسري أحكام المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ما يأتي  )٢

  .تفق على غير ذلك المالحة الساحلية إال إذا ا  -أ         

  النقل فتسري أحكام هذه المسؤوليةالنقل بمقتضى عقد إيجار إال إذا صدرت وثيقة شحن لهذا  -ب         

 .العالقة بين حاملها والناقل  الوثيقة ابتداء من الوقت الذي تنظم فيه             

ستين يوماًُ التالية النقضاء ميعاد التسـليم  الهالكة إذا لم تسلم خالل ال م تعد البضائع في حك:  ٢٤٢المادة  *

  .من هذا القانون  /٢٥٤/من المادة  )٢(المنصوص عليه في الفقرة 



مـن هـذا    /٢٤١/من المـادة   )١(يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في القفرة :  ٢٤٣المادة  *

له أو لنائبه أو ألحد م تابعيه فيه أو  يد  إذا أثبت أن هالك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبي ال نالقانو

  .المضرور  ألخط

طبيعة البضائع أو قيمتها فال  نإذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في وثيقة الشحن ع:  ٢٤٤المادة *

  .يسأل الناقل عن هالك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة البيانات 

أو تلف البضائع التي يذكر في وثيقة الشحن أنهـا منقولـة علـى     ال يسأل الناقل عن هالك:  ٢٤٥المادة  *

  .سطح السفينة إذا أثبت أن الهالك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل 

ال يسأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هالكها أو ما يلحقها من ضـرر إذا كـان   :  ٢٤٦المادة  *

وإذا نفذ الناقل تعليمات الشـاحن بشـأن   , شئاً عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل الهالك أو الضرر نا

افترض أن هالكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع مـن النقـل    تنقل الحيوانا

  .حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه 

  :  ٢٤٧المادة  *

حدد المسؤولية أياً كان نوعها عن هالك البضائع أو تلفها وفق االتفاقيات الدولية واألنظمة والقوانين ت )١

  .النافذة عن كل طرد أو وحدة شحن أو وزن أيها أعلى 

وذكر في وثيقة الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي , وإذا اجتمعت الطرود أو الوحدات في حاويات  )٢

أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد األعلى للمسؤولية وإذا لـم   طردا نهاتشملها الحاوية عد كل م

 . وحدة مستقلة  أو  فت اعتبرت طرداًلتكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو ت

ال يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسؤولية إذا قدم الشـاحن بيانـاً قبـل    :  ٢٤٨المادة  *

وفي هذه الحالة يعد البيان المـذكور  . شحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وذكر هذا البيان في وثيقة الشحن ال

  .قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها 

  :  ٢٤٩المادة  *

ي الناقل جاز لهذا التابع التمسك إذا أقيمت دعوى المسؤولية عن هالك البضائع أو تلفها على أحد تابع )١

أن الخطأ الذي ارتكبه وقع أثناء تأدية وظيفته  تبأحكام اإلعفاء من المسؤولية وتحديدها بشرط أن يثب

  .أو بسببها 

وتابعيه على الحد األقصـى المنصـوص    لوال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به عل الناق )٢

 .من هذا القانون / ٢٤٧/من المادة ) ١(عليه في الفقرة 

وال يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعـل   )٣

 .بقصد إحداث الضرر أو إهمال مصحوب بإدراك بأن ضرراً يمكن أن يحدث 



ضـوعه أحـد   شأ عنه الضرر ويكون مونيعد باطالً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي :  ٢٥٠المادة  *

  :األمور اآلتية 

 .إعفاء الناقل من المسؤولية عن هالك البضائع أو تلفها  -  أ

 .من هذا القانون  /٢٤٧/من المادة  )١(تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة  - ب

  .التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة أو أي اتفاق آخر مماثل  -ج   

كما يجوز له أن يزيـد  , للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق واإلعفاءات المقررة له :  ٢٥١المادة  *

  .من مسؤوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في وثيقة الشحن 

من هـذا القـانون إذا كانـت الظـروف      /٢٥٠/يجوز االتفاق على كل ما يخالف المادة :  ٢٥٢المادة  *

بشرط أن ال يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية , يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا االتفاق  االستثنائية التي

وأن يدون االتفاق في إيصال غير قابل للتـداول  , عن خطئه أو خطا تابعيه وبشرط أن ال يصدر وثيقة شحن 

  .يبين فيه ما يفيد ذلك 

  

  : ٢٥٣المادة  *

ب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه كتابةً في حالة هالك البضاعة أو تلفها يج )١

بالهالك أو التلف في ميعاد ال يتجاوز يومي العمل التاليين ليوم تسليم البضـاعة وإال افتـرض أنهـا    

وإذا كـان الهـالك أو   , يخالف ذلك  اسلمت بحالتها المبينة في وثيقة الشحن حتى يقوم الدليل على م

  .جاز تقديم اإلخطار خالل الخمسة عشر يوماً التالية لتسليم البضاعة التلف غير ظاهر 

وال يلزم تقديم اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها  )٢

 .وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه أو من تسلم  البضاعة المبينة في وثيقة الشحن 

  :  ٢٥٤المادة  *

ل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إال إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي ال يـد لـه   يسأ )١

  .فيه

ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضاعة في الميعاد المتفق عليه أو في الميعـاد الـذي    )٢

 .تفاق يسلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا اال

وال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة التأخير في تسليم البضـاعة أو   )٣

من هـذا   /٢٤٧/من المادة  )١(جزء منها على الحد األقصى للتعويض المنصوص عليه في الفقرة 

 .القانون 

ذا لـم يخطـر طالـب    وال تستحق أي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم البضاعة إ )٤

 .التعويض الناقل كتابةً بالتأخير خالل ستين يوماً من تاريخ التسليم 



 .وعلى الناقل إعالم المرسل إليه بوصول البضاعة  )٥

  :  ٢٥٥المادة  *

لناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هالك البضائع أو تلفها أو تأخير تسـليمها إذا ثبـت أن   لال يجوز  )١

متناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحـداث الضـرر أو   الضرر نشأ عن فعل أو ا

 .كن أن يحدث إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يم

  :أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين اآلتيتين , ويفترض قصد الناقل  )٢

بقصـد  إذا صدرت وثيقة الشحن خالية من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكرها في الوثيقة وذلـك    -آ

  .اإلضرار بالغير حسن النية 

 .إذا كان شحن البضاعة على السفينة مخالفاً التفاق صريح يوجب شحنها في عنابر السفينة  -ب

ال يسأل الناقل عن هالك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسـبب إنقـاذ أو   :  ٢٥٦المادة  *

  .ابير المعقولة التي يتخذها إلنقاذ األموال في البحر محاولة إنقاذ األرواح في البحر أو بسبب التد

  

  :  ٢٥٧المادة  *

ما لـم يتفـق   ) الناقل الفعلي ( يجوز للناقل أن يعهد لناقل آخر بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها  )١

عـن   مسؤوالً تجاهه) الناقل المتعاقد ( ويبقى الناقل الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن , على غير ذلك 

وال يسأل الناقل الفعلي تجـاه الشـاحن إال عـن    , جميع األضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل 

األضرار التي تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسؤوالً عن هذه األضرار تجـاه  

  .الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد 

مـن المـادة    )١(لي التمسك بتحديد المنصوص عليها في الفقـرة  لكل من الناقل المتعاقد والناقل الفع )٢

من هذا القانون وال يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل / ٢٤٧/

 .الفعلي على الحد األقصى المنصوص عليه في الفقرة المذكورة 

عليها في الفقـرتين السـابقتين علـى    المنصوص  األحكامفي حالة النقل بوثيقة شحن مباشرة تسري  )٣

 أومع ذلـك يبـر  ,له نالالحقيالذي اصدر وثيقة الشحن وعلى مسؤولية الناقلين  األولمسؤولية الناقل 

البضـاعة أو تلفهـا أو تـأخير     الحادث الذي نشا عنه هالك أناثبت  إذامن المسؤولية  الغولالناقل 

 .وصولها وقع أثناء وجودها في حراسة ناقل الحق

  : ٢٥٨المادة  *

بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من  لبحرتنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضاعة با )١

  .التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم 

المستندات المتعلقـة   موينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مع إشعار استالم أو ما يقوم مقامه أو بتسلي )٢

 .ير لتقدير األضرار وذلك باإلضافة إلى األسباب المقررة في القانون المدني بالمطالبة أو بندب خب



وينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بمضي تسعين يوماً مـن   )٣

 )١(تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقـرة  

 .المادة من هذه 

ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً ألحام قانون :  ٢٥٩المادة  *

أن ترفع الدعاوي المـذكورة إلـى    ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعي, أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

ويقع باطالً كـل  , السفينة  على يغ أو الذي حجز فيهالتفر المحكمة التي يقع في دائرتها مرفأ الشحن أو مرفأ

  .اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بحرمان المدعي من حقه في هذا االختيار أو تقييده 

وجـب  , إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم :  ٢٦٠المادة  *

عي في دائرة المحكمة التي يقع فيها مرفأ الشحن أو مرفأ التفريـغ أو فـي   إجراء التحكيم حسب اختيار المد

موطن المدعى عليه أو في مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسـي أو  

فيـه   فرع وكالة أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها المرفأ الذي حجز

على السفينة ويقع باطالً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بحرمان المدعي الحق في هذا االختيـار أو  

  .تقييده 

في حالة االتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضاعة بالبحر إلى التحكيم يلتزم :  ٢٦١المادة  *

ويقـع  . ص عليها في هذا القانون بشأن العقـد المـذكور   المحكمون بالفصل في النزاع وفق األحكام المنصو

  . كمين من التقييد بهذه األحكام باطالً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بإعفاء المح

  

  الفصل السادس

  خاصــل األشــنق
  : ٢٦٢المادة  *

السفر على وجه ويذكر في تذكرة )) تذكرة السفر (( بمحرر يسمى , يثبت عقد نقل األشخاص بالبحر  )١

  : الخصوص 

 . اسم الناقل واسم المسافر  -  أ

 .بيان عن الرحلة   -  ب

 . اسم السفينة   -ج                         

 .المعينة لرسو السفينةمرفأ القيام وتاريخه ومرفأ الوصول وتاريخه والمرافئ المتوسطة   -د                      

 .ل أجرة النق  -هـ                      

 .الدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر أو مكانه في السفينة   -و                      

  . ذكرة السفر إلى الغير إال بموافقة الناقل تال يجوز التنازل عن  )٢



يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخـدمات التـي يلتـزم     : ٢٦٣المادة  *

وذلك إذا كان محمول السفينة القائم ال يزيد على عشرين طناً بحرياً أو كانت السفينة تقوم بخـدمات  , يتها بتأد

  . داخل المرفأ أو في مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية 

ـ  : ٢٦٤المادة  * ق يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ السفر المتف

  . ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر , عليه 

على المسافر الحضور للسفر في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السـفر فـإذا تخلـف     : ٢٦٥المادة  *

  .المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد بقي ملزماً بدفع األجرة 

, و قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو من يرثه إذا توفي المسافر أ : ٢٦٦المادة *

. فال يستحق الناقل إال ربع األجرةالناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثالثة أيام على األقل فإذا تم اإلخطار 

  . ا طلبوا ذلك وتسري هذه األحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذ

إذا بدأ السفر فال تكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيمـا يرتبـه العقـد مـن      : ٢٦٧المادة   *

  التزامات 

  : ٢٦٨المادة  *

 السـفر وإذا ثبت أن المانع من . فسخ العقد دون تعويض , إذا تعذر السفر بسبب ال يرجع إلى الناقل  )١

ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل ,  يض يعادل نصف األجرة يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعو

  . الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك 

إذا توقف السفر لمدة ال تتجاوز ثالثة أيام جاز للمسافر فسخ العقد مـع التعـويض المناسـب عنـد      )٢

وال . غير راجع إليه ويعفى الناقل من االلتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر , االقتضاء 

يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة 

  .من ذات المستوى 

للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند االقتضاء إذا أجرى الناقل تعديل جوهرياً في  : ٢٦٩المادة *

ومع ذلك يعفـى الناقـل مـن    , الرسو المتوسطة المعينة  مرفأفينة أو في د السفر أو في خط سير السيعامو

  . التعويض إذا ثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل 

  : ٢٧٠المادة  *

يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات إذا وقع الحادث الـذي   )١

  . عقد النقل  نشأ عنه الضر خالل تنفيذ

أثناء صعود المسافر إلى السفينة فـي   أوويعد الحادث واقعاً خالل تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر  )٢

مرفأ القيام أو نزوله منها في مرفأ الوصول أو مرفأ متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في 

  . ه منها حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزول



يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن وفاة الراكـب أو   : ٢٧١المادة  *

  . إصابته ترجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه 

  : ٢٧٢المادة  *

ي ال يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة وفاة المسافر أو إصابته على مليـون  )١

أو حسب ما نصت عليه االتفاقات الدولية النافذة في سورية أيهما أكثر ويجوز االتفـاق  , ليرة سورية 

  . المقدار على حد التعويض يزيد على هذا

من هذا المادة مجموع طلبات التعويض التي تقدم من المسافر أو  )١(ويشمل التعويض المقرر بالفقرة  )٢

  . عن كل حادث على حدة وذلك , من ورثته أو ممن يعولهم 

ال يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صـدر  :  ٢٧٣المادة  *

  .منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث 

ث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضـوعه احـد   يقع باطالً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحاد : ٢٧٤المادة  *

  : األمور اآلتية 

  . الناقل من المسؤولية تجاه المسافر أو ورثته أو من يعولهم  ءعفاإ -١

 .تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه القانون على عاتقه  -٢

 . من هذا القانون  /٢٧٢/تحديد التعويض بأقل مما هو  مقر في المادة  -٣

 .الناشئة عن التأمين على الشخص المسافر  التنازل للناقل عن الحقوق -٤

في حالة اإلصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة باإلصابة خالل خمسة عشر يومـاً مـن    : ٢٧٥المادة  *

  .لم يثبت هو غير ذلك  تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإال افترض أنه غادرها دون إصابة ما

لذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ االلتزامات التي يرتبها عليه العقـد  يسأل الناقل عن الضرر ا : ٢٧٦المادة  *

  . إال إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجبني ال يد له فيه 

  : ٢٧٧المادة  *

  : تنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضي سنتين تسريان اعتباراً من  )١

 مسافر السفينة في حالة اإلصابة البدنية اليوم التالي لمغادرة ال -  أ

 .اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل   -ب   

وفي هـذه  , يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ العقد النقل   -ج   

 . على أي حال بمضي ثالث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة الحالة تنقضي الدعوى 

وتنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغـادرة   )٢

  . المسافر للسفينة 



أقيمت عليه على أحد تابعيه جاز لمن  أوإذا أقيمت دعوى التعويض على أحد الوكالء الناقل  : ٢٧٨المادة  *

الدعوى التمسك بالدفوع التي يكون للناقل االحتجاج بها وبأحكام المسؤولية وانقضاء الدعوى بمضي المدة إذا 

  . أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر في حالة تأدية وظيفته أو بسببها 

  : ٢٧٩المادة  *

ي هذا الفصل على النقل المجاني إال إذا كـان  ال تسري أحكام عقد نقل األشخاص المنصوص عليها ف )١

كما ال تسري في حالة األشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير , الناقل محترفاً 

  . أجرة 

وتسري أحكام عقد نقل األشخاص المنصوص عليها في هذا الفصل على األشخاص الـذين يوافـق    )٢

  . حي أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع  الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان

  .يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعنيها العقد أو العرف  : ٢٨٠المادة  *

  : ٢٨١المادة  * 

يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصاالً باألمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه األمتعة في  )١

  . ر خاص دفت

وتعد من األمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معـه   )٢

  . على السفينة 

  

  

  : ٢٨٢المادة  *

ال يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة هالك األمتعة المسجلة أو تلفهـا   ) ١

لكل مسافر إال إذا كان الضرر متعلقاً بسيارة أو غيرها مـن المركبـات    على مائة ألف ليرة سورية

فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن ال تزيد على مليوني ليرة سورية لكل سـيارة أو  

  . مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة 

القانون تسري على نقل  من هذا /٢٨٥/ومع مراعاة األحكام المذكورة في الفقرة السابقة وفي المادة  )٢

  . األمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر 

  : ٢٨٣المادة  *

يسأل الناقل عن هالك أو تلف األمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها المسافر إذا ثبـت أن الضـرر     )١

  . يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه 

من هذا القانون ال يجوز أن يزيد التعويض  /٢٧٣/منصوص عليها في المادة ومع مراعاة األحكام ال )٢

الذي يحكم به على الناقل في حالة هالك األمتعة غير المسجلة أو تلفها على خمسين ألف ليرة سورية 



وال يسري هذا الحد على األشياء التي يودعها المسافر عند الربان أو عنـد الشـخص   , لكل مسافر 

  . الودائع في السفينة متى أخطره بما يتعلق للمحافظة عليها من أهمية خاصةالمكلف بحفظ 

  . ال يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء ألجرة النقل  : ٢٨٤المادة  *

وم مغادرة المسافر يتنقضي الدعاوى الناشئة عن نقل األمتعة بمضي سنتين من اليوم التالي ل:  ٢٨٥المادة  *

  . سفينة أو اليوم التالي لليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه ال

ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشخاص وأمتعتهم بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً  : ٢٨٦المادة  *

ويجـوز أيضـاً حسـب اختيـار     , لألحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

ع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها مرفأ القيام أو مرفأ الوصول أو المرفـأ  المدعي أن ترف

الذي حجز فيه على السفينة ويقع باطالً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هـذا  

  . تقييده  أواالختيار 

زم منظم الرحلة تجاه المشتركين فيها بتنفيـذها وفقـاً   في حالة الرحالت البحرية للسياحة يلت : ٢٨٧المادة  *

  .للشروط المنصوص عليه في عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها 

لرحلة وإال كان عقد ايسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة  : ٢٨٨المادة  *

  . بطالن وللمشترك وحده حق التمسك بهذا ال, الرحلة باطالً 

  

  

  

  : يبين في تذكرة الرحلة على وجه الخصوص  : ٢٨٩المادة  *

 .اسم السفينة   -  أ

 . اسم منظم الرحلة وعنوانه   -  ب

 . اسم المسافر وعنوانه   -ج    

 .درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة    -د    

 . الثمن  ثمن التذكرة وبيان النفقات التي يشملها هذا   -هـ    

 . مرفأ القيام ومرفأ الوصول والمرافئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة   -و    

 . تاريخ القيام وتاريخ العودة   -ز    

 . الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها   -ح    

رحلة دفتراً يشتمل على قسائم تبين فيه كل يسلم منظم الرحلة للمسافر باإلضافة إلى تذكرة ال : ٢٩٠المادة  *

  . منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر في المرفأ المذكور في القسيمة 



المبينة في تذكرة الرحلة وفي الدفتر المشار إليه  تيسأل منظم الرحلة عن اإلخالل بااللتزاما : ٢٩١المادة  *

  . في المادة السابقة 

يسأل منظم الرحلة عن الضرر الذي يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحري  : ٢٩٢المادة  *

  . من هذا القانون  /٢٨٦/إلى  /٢٧٠/وتسري على هذه المسؤولية األحكام المنصوص عليها في المواد من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  اب السادسبـال
  ادــر واإلرشـالقط

  : ٢٩٣المادة  *

تكون إدارة عملية القطر داخل المرفأ لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عـن جميـع    )١

  . عملية القطر  أثناء األضرار التي تحدث

, كتابي ترك إدارة عملية القطر للسفينة المقطورة داخل المرفأ لربان السفينة القـاطرة    قويجوز باتفا )٢

نة األخيرة عن األضرار التي تحدث أثناء عملية القطر إال إذا اثبت وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفي

  . أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة 

  : ٢٩٤المادة  *



تكون إدارة عملية القطر خارج حدود المرافئ لربان السفينة القاطرة ويسأل مجهز هذه السفينة عـن   )١

أثبت أن الضرر نشـأ عـن خطـأ السـفينة      إال إذا, جميع األضرار التي تحدث أثناء عملية القطر 

  .المقطورة 

وفي هذه الحالة يسأل , ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج المرفأ لربان السفينة المقطورة  )٢

  .مجهز هذه السفينة عن األضرار التي تحدث أثناء عملية القطر 

  .تين من تاريخ انتهاء هذه العملية تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضي سن : ٢٩٥المادة  *

  : ٢٩٦المادة  *

  . اإلرشاد إجباري في المرافئ السورية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص  )١

وتسري فيما يتعلق بتنظيم اإلرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم األصلية واإلضافية التـي تسـتحق    )٢

  .ة بذلك عنه وفقاً للقوانين والقرارات الخاص

بإرشاد السفن في المرافئ السورية قـرار مـن الـوزير     مويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء من االلتزا )٣

  .المختص 

على كل سفينة خاضعة اللتزام اإلرشاد أن تتبع القواعد التـي تحـددها الجهـة اإلداريـة      : ٢٩٧المادة  *

  . فيها أو خروجها منها المختصة بطلب اإلرشاد قبل دخولها منطقة اإلرشاد أو تحركها 

  . على المرشد أن يقدم مساعدته أوالً للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك :  ٢٩٨المادة  *

األحوال الجوية أو بناء علـى طلـب    سوءإذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب  : ٢٩٩المادة  *

  . قام منه مع التعويض عند االقتضاء ه وإعادته إلى المرفأ الذي فإن األخير يلتزم بنفقات غذائه وإقامت, الربان

  .تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها  : ٣٠٠المادة  *

يسأل مجهز السفينة وحده عن األضرار التي تلحق الغير بسبب األخطاء التـي تقـع مـن     : ٣٠١المادة  *

  .إلرشاد المرشد في تنفيذ عملية ا

يسأل مجهز السفينة عن األضرار التي تلحق بسفينة اإلرشاد أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد إال إذا  : ٣٠٢المادة *

  .أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد 

يسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة اإلرشاد أثنـاء تنفيـذ    : ٣٠٣المادة  *

  . إال إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة , رشاد عملية اإل

  . ال يسأل المرشد عن األضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها  : ٣٠٤المادة  *

  . تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية اإلرشاد بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية  : ٣٠٥المادة  *

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ابعــاب السـالب
  ريةـار البحـفي األخط
  التصادم البحري – الفصل األول

  : ٣٠٦المادة  *

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين المراكب للمالحة الداخلية تسوى التعويضات المستحقة  )١

ألحكام الـواردة  عن األضرار التي تلحق بالسفن واألشياء واألشخاص الموجودين على السفينة طبقاً ل

  . في هذا الفصل دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي حصل فيها التصادم 

على تعويض األضرار  –ولو لم يقع تصادم مادي  –تسري األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل  )٢

هـذه   إذا كانـت , التي تسببها سفينة ألخرى أو لألشياء أو األشخاص الموجودين على هذه السـفينة  

األضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو إهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة األحكام التي يقررهـا  



للتشريع الوطني أو االتفاقيات الدولية المصادق عليها في الجمهورية العربية السورية بشـأن تنظـيم   

  . السير في البحار

سفن المتصادمة سفينة بحرية مخصصة للخدمة كذلك تجري أحكام التصادم البحري ولو كانت إحدى ال )٣

  . العامة وألغراض غير تجارية من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

  : ٣٠٧المادة  *

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه األسباب تحملت كل سفينة ما  )١

  . أصابها من ضرر 

  . كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم  ويسري هذا الحكم ولو )٢

التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عـن  , إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن  : ٣٠٨المادة  *

  .التصادم 

  : ٣٠٩المادة  *

ـ  , إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها  )١ ت ومع ذلـك إذا حال

وزرعت , أو إذا تبين أن األخطاء متعادلة , الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة 

  . المسؤولية فيما بينها بالتساوي 

تسأل السفن في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها تجاه الغير ذلك عـن   )٢

أو األمتعة أو األموال األخرى الخاصـة بالبحـارة أو بـأي     األضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع

  . شخص أخر موجود على السفينة 

ويكـون  , تكون المسؤولية بالتضامن إذا أدى الخطأ إلى وفاة شخص على السفينة أو إصابته بجروح  )٣

  . للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن األخرى 

ؤولية المقررة في هذا الفصل على التصادم الذي يقع بخطأ المرشد ولـو كـان   تترتب المس:  ٣١٠المادة  *

  . اإلرشاد إجبارياً 

  . ال يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم  : ٣١١المادة  *

  : ٣١٢المادة  *

رتهـا  على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة أن يبادر إلـى مسـاعدة السـفينة األخـرى وبحا     )١

والمسافرين عليها كلما كان ذلك ممكناً وبالقدر الذي ال يعرض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها 

وعليهِ أن يخطر السفينة األخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهـة القادمـة منهـا    . لخطر جدي 

  .والجهة المتوجهة إليها 

مخالفة الربان لألحكام السابقة إال إذا وقعت المخالف ة  ال يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤوالً عن )٢

  .بناء على تعليمات صريحة منه 



  : ٣١٣المادة  *

  :للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم اآلتية  )١

  .المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه  -  أ

 .  يل سفينة المدعى عليه المحكمة التي يقع في دائرتها مرفأ تسج  -  ب

المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحـدثت   -ج

الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزاً أو المحكمة التي يقـع فـي   

دم فيه المدعي عليه كفيال أو ضامنا دائرتها المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي ق

  . آخر 

المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في المرافئ السورية أو فـي   -د

  .غيرها من أجزاء المياه الداخلية 

د إلـى  إذا اختار المدعي إحدى المحاكم المبينة في الفقرة السابقة فال يجوز له رفع دعوى جديدة تستن) ٢

  .الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إال تنازل عن الدعوى األولى 

يجوز للخصوم االتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفتـرة األولـى أو    )٣

  .التحكيم  علىعرض النزاع 

بمضي سـنتين مـن    يسقط بالتقادم حق اإلدعاء عن األضرار الناتجة عن التصادم البحري : ٣١٤المادة  *

ينقضي بمضـي   /٣١٨/تاريخ وقوع الحادث غير أن حق الرجوع المنصوص عليه بالفترة الثالثة من المادة 

  .سنة من تاريخ الوفاء 

  

  
  انيـل الثـالفص

  اذـاعدة واإلنقـالمس
تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون فـي حالـة خطـر    :  ٣١٥المادة  *

كما تسري على الخدمات من النـوع ذاتـه   . التي تنقلها وأجور النقل  ءاألشخاص الموجودين عليها واألشياو

التي تؤدي بين السفن البحرية والمراكب التي تقوم بالمالحة في المياه الداخلية وذلـك دون اعتبـار للنظـام    

  .أو اإلنقاذ  القانوني للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات أو تحصل فيها المساعدة

  :  ٣١٦المادة  *

  .أو اإلنقاذ يعطى الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة  المساعدة أعمال من كل عمل )١

 .وفي جميع األحوال ال يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة األشياء التي أنقذت  )٢

 . وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة أو اإلنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد )٣



ال يستحق األشخاص الذين أسهموا في أعمال المساعدة أي مكافأة إذا كانت السفينة المغاثـة  :  ٣١٧المادة  *

  .قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول 

في حالة القطر أو اإلرشاد ال تستحق أي مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مسـاعدة  :  ٣١٨المادة  *

تي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إال إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشـدة  أو إنقاذ السفينة ال

  .تدخل عادةً في عمليات القطر أو اإلرشاد ال  بخدمات استثنائية

  :  ٣١٩المادة  *

  .يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإال فتحدد المحكمة المختصة  )١

فأة بين السفن التي اشتركت في عمليات اإلسـعاف أو اإلنقـاذ   وكذلك تحدد بالكيفية ذاتها توزيع المكا )٢

 .وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها 

إذا كانت السفينة المنقذة أو المسعفة أجنبية فيتم توزيـع المكافـأة بـين مالكهـا وربانهـا      :  ٣٢٠المادة  *

  .تي تتمتع بجنسيتها واألشخاص الذين في خدمتها طبقاً لقوانين الدولة ال

  :  ٣٢١المادة  *

  .ال تستحق أي مكافأة عن إنقاذ األشخاص  )١

ومع ذلك فإن األشخاص الذين أنقذوا األرواح البشرية يستحقون نصيباً عادالً في المكافأة التي تعطى  )٢

 .للحادث ذاته  والبضائع لمن قاموا بإنقاذ السفينة

  :  ٣٢٢المادة  *

١( على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة وإنقـاذ   يجوز للمحكمة المختصة بناء

  .تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط االتفاق غير عادلة 

وفي جميع األحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل االتفاق المـذكور إذا   )٢

فاء للحقيقة أو أن المكافأة مبالغ فيها زيـادة أو نقصـاً   تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو إخ

 .تتناسب والخدمات التي أديت  ال بحيث

  : ٣٢٣المادة  *

  :تراعي المحكمة في تحديد المكافأة األساسين التاليين تبعاً للظروف وحسب ترتيب ذكرهما  )١

ي تعرضت له السفينة التي مقدار الفائدة التي نتجت عن اإلنقاذ وجهود المنقذين وكفاءتهم والخطر الذ -  أ

والخطر الذي تعـرض  , والمسافرون عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها , قدمت لها المساعدة 

له المنقذون والسفينة التي قامت بالمساعدة واإلنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف 

, من المخاطر التي تعرض لها المنقـذون  ومخاطر المسؤولية وغيرها , واألضرار التي نتجت عنها 

مع مراعاة تخصص السفينة التي تقـوم بالمسـاعدة أو اإلنقـاذ إذا    , وقيمة األدوات التي استعملوها 

  .اقتضى الحال ذلك 

 .التي أنقذت  ءقيمة األشيا  -  ب

 .ا تعددوا يراعى األساسان المذكوران في الفقرة السابقة عند توزيع المكافأة بين القائمين باإلنقاذ إذ )٢



ويجوز للمحكمة تخفيض المكافأة أو إلغاؤها إذا تبين أن القائمين بالمساعدة واإلنقاذ قد ارتكبوا أخطاء  )٣

جعلت المساعدة أو اإلنقاذ أكثر لزوماً أو أنهم ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع مـنهم  

 .يهم أو التعويض عن ذلك غير ذلك من أعمال الغش وذلك دون إخالل بتوقيع العقوبات عل

  :  ٣٢٤المادة  *

يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر  )١

جسيم أن يقدم المساعدة لكل سفينة تشرف على الغرق ولكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطـر  

ة أو مجهزها مسؤوالً عن مخالفة هذا االلتزام إال وال يكون مالك السفين, الهالك ولو كان من األعداء 

  .إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه 

السابقة بـالحبس مـدة ال تتجـاوز     ةويعاقب ربان السفينة الذي ال يقدم المساعدة المذكورة في الفقر )٢

 .ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين  /٥٠٠/السنتين وال تزيد على 

يسقط بالتقادم حق اإلدعاء بالمطالبة بالمكافأة عن المساعدة واإلنقاذ بمضي سنتين من تاريخ :  ٣٢٥المادة  *

  .هذه األعمال  انتهاء

  :  ٣٢٦المادة  *

 تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة للخدمة العامة وألغراض غير   )١

  .تجارية 

بالمساعدة المعروضة علـى ربابنـة    متحدد القوانين الخاصة االلتزا /٣٢٤/ استثناء من أحكام المادة  )٢

 .السفن الحربية 

يقع باطالً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن المسـاعدة  :  ٣٢٧المادة  *

ذا وقعـت المسـاعدة   واإلنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك إ

واإلنقاذ في المياه السورية وكانت كل من السفينة التي قامت بالمساعدة واإلنقاذ والسفينة التي أنقـذت تتمتـع   

  . بالجنسية السورية 
  الثـل الثـالفص

  الخسائر البحرية المشترآة
  :  ٣٢٨المادة  *

وكذلك كـل  , ء الرحلة البحرية يعتبر خسائر بحرية كل هالك أو ضرر يلحق السفينة أو الحمولة أثنا )١

  .ما قد يدفع لتأمين سالمة الرحلة من نفقات استثنائية 

. تخضع الخسائر البحرية ألحكام هذا الفصل ما لم يوجد في شأنها اتفاق خاص بين أطراف العالقـة   )٢

 .وإذا لم يوجد نص أو اتفاق فإنه تطبق القواعد  المقررة في العرف البحري 

 .وعان خسائر خاصة وخسائر مشتركة والخسائر البحرية ن )٣



ويتحمل هـذه  , تعتبر خسائر خاصة الخسائر التي ال تتوافر فيها شروط الخسائر المشتركة :  ٣٢٩المادة  *

  .الخسائر مالك السفينة الذي لحقه الضرر 

  :  ٣٣٠المادة  *

قولـة مـن أجـل    تعتبر خسائر مشتركة التضحيات والنفقات االستثنائية المبذولة قصداً وبطريقة مع )١

  .السالمة العامة اتقاء لخطر وشيك يهدد السفينة أو حمولتها 

 :ويدخل في الخسائر المشتركة بوجه خاص ما يأتي  )٢

  .إلقاء البضائع في البحر واألضرار التي تصيب السفينة أو الحمولة بسبب ذلك  -  أ

يادة البخار بقصد إعـادة  تجنيح السفينة عمداً من أجل السالمة العامة وإطالق العنان لألشرعة أو ز  -  ب

 .تعويمها واألضرار التي تلحق بالسفينة أو الحمولة بسبب ذلك 

األضرار التي تلحق السفينة والحمولـة أو إحـداهما بسـبب صـب المـاء أو غيـره أو إلحـاق              -ج 

  .الضرر بالسفينة نار شبت فيها 

لة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض النفقات التي تصرف في حا -د

  .البضائع على السفينة  نوإعادة شح

األشياء والمؤن التي تقتضي السالمة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السـفينة قـد زودت بـالوقود     -هـ

  .افي قبل تحركها ثم نفذ بعد ذلك ألي سبب كان كال

لسفينة ألجل السالمة العامة إلى مرفأ أو مرسى بسبب ظروف غير عاديـة أو نفقـات   نفقات لجوء ا -و

استئناف سفرها بحمولتها األولى أو بجزء منها وكذلك نفقات توجهها لإلصالح إلى مرفأ الذي ترسو 

  .فيه 

ر نفقات تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ذلك ضرورياً إلصالح ضرر يعتبر مـن الخسـائ   -ز

عن ذلك من نفقات إعادة شـحن   عدون إصالحه وما يتفر السفر المشتركة وال تستطيع السفينة متابعة

البضائع وتستيفها وتخزينها والتأمين عليها واألضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيـام  

  .بهذه العمليات 

ت أثناء امتداد السفر بسبب لجوء السفينة إلى أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلك -ح

مرفأ أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصالحات تعتبر من الخسائر المشتركة وذلك خالل المـدة  

  .المعقولة لتصبح صالحة لمتابعة السفر 

  .السفينة وقطرها  مساعدة نفقات -ط

  .مصاريف تسوية الخسائر المشتركة  -ي

  .الخسارة خاصة وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك يفترض :  ٣٣١المادة  *

  :  ٣٣٢المادة  *



, تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه وقع بخطأ أحد المشاركين فـي الرحلـة    )١

  .في الرجوع على من صدر منه الخطأ وذلك بغير إخالل بحق ذوي الشأن اآلخرين 

ضرر خسارة مشتركة ومع ذلك إذا كان  نيطلب اعتبار ما لحقه م ال يجوز لمن صدر عنه الخطأ أن )٢

يطلب اعتبار الضرر الـذي   نمالحي صادر عن الربان جاز لمجهز السفينة أ عن خطأ الحادث ناشئاً

 .أصابه خسارة مشتركة 

  :  ٣٣٣المادة  *

صفة الخسارة تدخل في الخسائر المشتركة األضرار المادية والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له  )١

  .المشتركة 

أما األضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو انخفـاض أسـعار    )٢

 .البضائع أو غير ذلك فال تدخل في الخسائر المشتركة 

تعتبر خسارة مشتركة المصاريف التي أنفقت عوضاً عن مصاريف أخرى كان من الممكن :  ٣٣٤المادة  *

  .ا من الخسارة المشتركة وذلك في حدود هذه المصاريف اعتباره

  :  ٣٣٥المادة  *

أما إذا ألقيت في البحر , تسهم البضائع المشحونة على سطح السفينة في الخسائر المشتركة إذا أنقذت  )١

أو تلفت في البحر فال يجوز لمالكها اعتبارها خسارة مشتركة إال إذا أثبت أنه لم يوافق على شـحنها  

  .أو إن نقلها على ظهر السفينة كان مخالفاً للعرف البحري في مرفأ الشحن , طح السفينة على س

 .وال يسري هذا الحكم على المالحة الساحلية  )٢

  :  ٣٣٦المادة  *

الربان ومع ذلـك إذا   مال يدخل في الخسائر المشتركة الهالك أو التلف الذي يلحق بالبضائع بغير عل )١

  .ساهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية أنقذت هذه البضائع فإنها ت

البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتهـا   )٢

 .على أساس القيمة التي وردت في البيان  ذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إالالحقيقية وال تقبل في ه

ة المسافرين والبحارة التي لم يصدر بشأنها وثيقة أو إيصال من الناقل وكذلك الطـرود  أمتع:  ٣٣٧المادة  *

أما إذا ضحي بها فإنها تـدرج  , البريدية أياً كان نوعها ال تسهم في الخسائر البحرية المشتركة إذا هي أنقذت 

  .في الخسائر المشتركة بقيمتها التقديرية 

ة مجموعة دائنة من الحقوق وااللتزامات الناشئة عنهـا مجموعـة   تشكل الخسائر المشترك:  ٣٣٨المادة  *

  .مدنية 

  :المشتركة مقدرة كما يليتشمل المجموعة الدائنة األضرار والنفقات التي تعتبر من الخسائر :  ٣٣٩المادة *



اس ويكون التقدير على أس, تقدر قيمة األضرار التي تلحق بالسفينة في المرفأ الذي تنتهي فيه الرحلة   -  أ

المصروفات التي أنفقت فعالً في إصالح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أسـاس المصـروفات   

وفي حالة هالك السفينة هالكاً كلياً أو في حكـم  ,في حالة عدم إجراء إصالحات في السفينة  ةالتقديري

بـل وقـوع   سـليمة ق  ةفي الخسائر المشتركة على أساس قيمة السفين يقبل يحدد المبلغ الذي, الكلي 

الحادث بعد خصم القيمة التقديرية لإلصالحات التي ليست لها صـفة الخسـائر المشـتركة والـثمن     

  .المتحصل من بيع الحطام إن وجد 

ويكون على أساس القيمة التجارية لهـذه  , تقدر قيمة األضرار التي تلحق البضائع في مرفأ التفريغ  -  ب

سـليمة   الة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتهاوفي ح, البضائع وهي سليمة في المرفأ المذكور 

تالفة وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في المرفأ المعين أوالً لوصولها أو في يـوم انتهـاء    وقيمتها

وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضـرر الـذي   , الرحلة البحرية إذا انتهت في غير المرفأ المذكور 

ج عن البيع وقيمة البضائع وهي سـليمة  الفرق بين الثمن الصافي الناتعلى أساس   يدخل في الخسائر

في آخر يوم لتفريغ السفينة في المرفأ المعين أوالً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت فـي  

 .غير المرفأ المذكور 

ـ :  ٣٤٠المادة  * ائر المشـتركة فـإن   إذا لم يدفع أحد ذوي الشأن األموال المطلوبة منه للمساهمة في الخس

  .النفقات العادية التي تصرف للحصول على هذه األموال تدخل في الخسائر المشتركة 

تشمل المجموعة المدنية كل من السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة مقدرة على النحو :  ٣٤١المادة  *

  :التالي 

يها عند االقتضـاء قيمـة األضـرار التـي     السفينة بقيمتها في المرفأ الذي تنتهي فيه الرحلة مضافاً إل -  أ

  .أصابتها 

األجرة اإلجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل المسافرين بمقدار الثلثين فيما عدا أجـرة السـفينة التـي      -  ب

 .يشترط استحقاقها في جميع األحوال 

للثانية وذلك كلـه  البضائع المنقذة والبضائع الهالكة بحسب قيمتها التجارية الحقيقية لألولى أو المقدرة  -ج

  . في مرفأ التفريغ 

على مجموع المبالغ التي تدخل فـي الخسـائر    /% ٥/تحسب نفقات إدارية بما ال يتجاوز :  ٣٤٢المادة  *

المشتركة وتضاف هذه النفقات إلى المجموعة المدنية حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي 

  .ذه التسوية الحقوق من مبالغ قبل إجراء ه

  : ٣٤٣المادة  *



نقدية لضمان مساهمتهم في الخسائر المشتركة وجب إيداعها فوراً في  مبالغ إذا قدم أصحاب البضائع )١

يفتح باسم وكيل عن المجهز ووكيل عن أصحاب البضائع في أحد المصـارف التـي    مشترك حساب

  .الشأن في الخسائر المشتركة  يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي

وفي حالة الخالف يعين قاضي األمر المستعجلة وكيالً عن أصحاب  البضائع كما يعـين المصـرف    )٢

 .الذي تودع لديه المبالغ 
بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية على أساس النسبة بين  ةتوزع الخسائر المشترك:  ٣٤٤المادة   *

  .عة المدنية المجموعة الدائنة والمجمو

  :  ٣٤٥المادة  *

فإذا لم يتفقوا يعينه قاضـي أألمـور   , الشأن  المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو يقوم بتسوية الخسائر )١

أما  إذا كان هذا المرفـأ موجـوداً   . المستعجلة لدى المحكمة التي يقع في دائرتها آخر مرفأ للتفريغ 

  .صاص للمحكمة التي يقع في دائرتها ميناء التسجيل خارج الجمهورية العربية السورية يكون االخت

إذا لم يقبل جميع  ذوي الشأن بالتسوية الصادر من الخبير وفقاً ألحكام الفقرة السابقة وجب عرضـها   )٢

 .على المحكمة المختصة بناء على طلب أحده للفصل فيها 
شتركة وذلك بترك أموالـه التـي   لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسائر الم:  ٣٤٦المادة  *

 .قبل تسلمها  ينةتدخل في المجموعة المد
  :  ٣٤٧المادة  *

للربان االمتناع عن تسليم البضائع التي جيب أن تسهم في الخسائر المشتركة أو طلب إيداعها لـدى   )١

الضـمان   الغير إال إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسائر وإذا لم يتفق الطرفان على

  .يعرض األمر على قاضي األمور المستعجلة لتعيين خبير لتقدير الضمان 

وللمحكمة أ تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان وتتبع في البيـع أحكـام     )٢

 .التنفيذ على األشياء المرهونة وفقاً للقانون 
  : ٣٤٨المادة *

   .ركة ممتازة تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشت )١

ويقع هذا االمتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقـذت أو الـثمن    )٢

 .المتحصل من بيعها 
يقع االمتياز على السفينة التـي أنقـذت وأجرتهـا    , أما بالنسبة للمبالغ المستحقة ألصحاب البضائع  )٣

 .وملحقاتها 
 .لمشتركة باألولوية على ما عداها من هذه الديون تستوفى نفقات تسوية الخسائر ا )٤

ومع ذلك إذا عجز أحدهم عـن  , ال تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسائر المشتركة :  ٣٤٩المادة  *

دفع نصيبه في هذه الخسائر وزع الجزء غير المدفوع على اآلخرين بنسبة ما يلتزم به كل منهم في الخسائر 

  .المشتركة 



ال يقبل طلب االشتراك في تسوية الخسائر المشتركة عن األضرار التي لحقت البضـائع إال  :  ٣٥٠ة الماد *

وإذا كـان الطلـب متعلقـاً    . إذا أخطر المجهز أو الربان كتابةً بذلك خالل ثالثين يوماً من تسلم البضـائع  

ر اعتباراً من يوم انتهـاء  باألضرار التي لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكو

  .الرحلة 

  .ال محل ألي تسوية في حالة الهالك الكلي لألموال المشتركة في الرحلة البحرية :  ٣٥١المادة  *

  :  ٣٥٢المادة  *

تسقط بالتقادم حق دعوى االشتراك في الخسائر المشتركة بمضي سنتين  من يوم وصول السفينة إلى  )١

  .ا أو إلى المرفأ الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية المرفأ الذي كان معنياً لوصوله

بتعيـين  , باإلضافة إلى األسباب القانونية األخرى التي ينقطع بها التقـادم  , ينقطع سريان تلك المدة  )٢

وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة بالمدة نفسها من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر , خبير التسوية 

 .يخ الذي توقف فيه خبير التسوية عن عمله المشتركة أو من التار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  التأمين البحري   – الباب الثامن

 الفصل األول
  – ةـأحكام عام – 



 -األول الفرع  -
  عقد التأمين

له عن الضرر الالحق به في  بتعويض المؤمن   البحري عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن نالتأمي:  ٣٥٣المادة  *
على أن ال يجاوز هـذا التعـويض قيمـة    , ة عن هالك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط معرض رحلة بحري

  .األشياء الهالكة 
وال يجوز أن يترتب عليه إفادة المؤمن له مـن  . ويعتبر عقد التأمين البحري عقد تعويض :  ٣٥٤المادة  *

  .ك ويبطل كل اتفاق يخالف ذل. تحقق الخطر بما يزيد عن القدر الحقيقي للضرر 
  :  ٣٥٥المادة  *

  .ال يجوز إثبات عقد التأمين إال بالكتابة  -١
 .ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عادية  -٢
 .وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديالت يجب إثباته بالكتابة أيضاً  -٣

  :  ٣٥٦المادة  *
  .اف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل ويجوز أن تض. تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية  -١
كما يجب إبراز الشروط المطبوعة بشأن األحوال التي يتعرض فيها حق المـؤمن لـه للـبطالن أو     -٢

 .السقوط أو تحديد التأمين بأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً وإال بطل الشرط 
  :  ٣٥٧المادة  *

  .له أو ألمره أو للحامل تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن  -١
 .ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين  -٢
وللمؤمن أن يحتج في مواجهة بالدفوع . ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض  -٣

 .التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد األصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة لألمر أو للحامل 
  : ٣٥٨ المادة *

  :تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التالية  )١
  .تاريخ عقد التأمين مبيناً به السنة والشهر واليوم والساعة  -  أ
 .مكان العقد   -  ب
  .اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه  -ج
  .األموال المؤمن عليها  -د

  .ا ومكانها األخطار التي يشملها التأمين  واألخطار المستثناة منه وزمانه -هـ 
  .مبلغ التأمين وقسطه  -و
  .من يمثله وثيقة التأمين  وويجب أن يوقع المؤمن أ )٢

  : ٣٥٩المادة  *
  .حة مشروعة بما في ذلك الربح المتوقع ليجوز أن يكون محالً للتأمين كل مص -١



صـول  وال يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إال من كانت له مصلحة في عدم ح -٢
 .الخطر 

  :  ٣٦٠المادة  *

 .يجوز للمؤمن إعادة التأمين على األموال المؤمن عليها أو على المسؤولية قبل الغير  -١

  .وال يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن  -٢

نهم بنسبة حصته إذا كان الخطر مؤمناً عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل م:  ٣٦١المـادة   *

  .في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم 

  : ٣٦٢المادة  *

ال تقبل دعوى التأمين إذا انقضى تسعون يوماًُ من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحـدد لبـدء    -١

  .سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان 

 .إال بالنسبة إلى الشحنة األولى  )اشتراك  ( العائمة نق التأميوال يسري هذا الحكم على وثائ -٢

  :  ٣٦٣المادة  *

يقع باطالً عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد زواله إذا ثبت أن نبأ تحققه أو  -١

كان توقيـع  زواله بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى م

  . ه المؤمن عالعقد قبل أن يوق

وإذا كان التأمين معقوداً على شرط األنباء السارة أو السيئة فال يبطل إال إذا ثبت علم المـؤمن لـه    -٢

 .بتحقيق الخطر أو علم المؤمن بزواله 

  :يقع المؤمن له بما يأتي :  ٣٦٤المادة  *

  .ان والزمان المتفق عليهما أن يدفع قسط التأمين والرسوم والمصروفات في المك -١

 .أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة أو البضائع  -٢

أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقـدير   -٣

 .األخطار التي يجري التأمين عليها 

غيير جوهري يكون من شأنه زيادة األخطار وذلك في أن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من ت -٤

 .حدود علمه به 

أن يخطره بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسؤوالً في موعد ال يجاوز خمسة أيام على األكثـر مـن    -٥

فإذا تخلف المـؤمن لـه عـن    . تاريخ علمه بوقوعها ما لم يتفق على إطالة هذا الميعاد أو تقصيره 

دة جاز خفض قيمة التعويض  بمقدار ما أصاب المؤمن من ضـرر نتيجـة   اإلخطار في المدة المحد

التأخير في اإلخطار ويسقط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم اإلخطار كان عـن عمـد   

 .بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب 

  :  ٣٦٥المادة  *



وال . مستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقـد  إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين ال -١

. إال بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطار المؤمن له بطلب الوفـاء   أثره أو الفسخ فينتج اإليقا

  .ويجوز أن يقع اإلخطار بكتاب مسجل أو ببرقية في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن 

إخطار أخر بفسخ العقد طالما أن قسط التامين  توجيه وجوب ن دونوال يحول اإلخطار بإيقاف التأمي -٢

 . والمصاريف لم تدفع

ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع أقسـاط   -٣

 .التأمين والمصاريف 

لسارية وذلك دون إخالل ويترتب على فسخ العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل األخطار ا -٤

 .بما يستحق من تعويضات 

وال يسري أثر اإليقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التـأمين قبـل    -٥

 .وقوع أي حادث وقبل اإليقاف أو الفسخ 

 .حقويجوز للمؤمن في حالة وقوع الحادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المست -٦

 :  ٣٦٦المادة  *

يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة  -١

أو كتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسـة مـن تقـدير    

  .المؤمن ألهمية الخطر 

صحيح أو الكتمان أي صلة بالضرر الذي لحق الشيء ويجوز طلب اإلبطال ولو لم يكن للبيان غير ال -٢

  .المؤمن عليه 

  .ويكون للمؤمن الحق في قسط التامين كامالً إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له  -٣

  :  ٣٦٧المادة  *

عقد ويكون من شأنها لعلى المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان ا  -١

وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ العلم بها بعد اسـتبعاد أيـام   , التي يتحملها المؤمن  زيادة األخطار

  .فإذا لم يقع اإلخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد . العطلة الرسمية 

وإذا وقع اإلخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة األخطار لم تكن ناشئة عـن   -٢

أما إذا كانت زيادة األخطار ناشئة عن فعل . بقي التأمين سايراً مقابل قسط إضافي , المؤمن له فعل 

جاز للمؤمن إما فسخ العقد خالل ثالثة أيام من تاريخ علمه بزيادة األخطار مع االحتفاظ , المؤمن له 

  .ة األخطار وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زياد, بالحق في قسط التأمين 

إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق لحقيقة فيما يتعلق بالحادث سقط حقه فـي  :  ٣٦٨المادة  *

  .مبلغ التأمين 



  :  ٣٦٩المادة  *

األشياء المؤمن عليها  اإلنقاذ وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل ما في استطاعته دعلى المؤمن له عن -١

وال . ت التحفظية كافة للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسـؤول  وعليه أن يتخذ اإلجراءا, 

  .يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التامين 

يسأل المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ هذا االلتزام نتيجة خطا  -٢

  .له  المؤمن أو إهمال

  : ٣٧٠المادة * 

ن على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه ووجد هناك غش أو خداع مـن  إذا عقد التأمي -١

قبل المؤمن له فيمكن إبطال العقد بناء على طلب المؤمن الذي يستحق كامـل القسـط مـن قبيـل     

وإذا لم يكن غش وال خداع فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة األشـياء المضـمونة وال   . التعويض 

  .فاء القسط عن المقدار الزائد لكن له أن ينال بدل عطل وضرر عند االقتضاء يحق للمؤمن استي

أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية لألشياء المؤمن عليها فال يلزم المؤمن إال في حـدود   -٢

  .مبلغ التأمين 

شياء المؤمن عليها فـيمكن  إذا كان مجموع المبالغ المؤمن بها في عدة عقود يفوق قيمة األ:  ٣٧١المادة  *

أما إذا لم يكن غـش وال  . إبطال العقود وفقاً للمادة السابقة في حال وجود غش أو خداع من قبل المؤمن له 

خداع فتكون كل العقود صحيحة ويعطي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامـل قيمـة   

ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو يـنص علـى   ويمكن تنحية هذا النص . الشيء المؤمن عليه 

  .تضامن المؤمنين 

يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه على أال :  ٣٧٢المادة  *

  .يجاوز ذلك قيمة التأمين 

مؤمن عليها بسبب وقـوع خطـر   يسأل المؤمن عن األضرار المادية التي تلحق األشياء ال:  ٣٧٣المادة  *

  :كما يسأل كذلك , بحري أو حادث يعتبر قوة قاهرة 

عن مساهمة األموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشـئة عـن خطـر     -١

  .مستثنى من التأمين 

و عن المصاريف التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية األموال المؤمن عليها من ضرر مـادي أ  -٢

 .للحد منه 

  

  

  



  :  ٣٧٤المادة  *

يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق األشياء المؤمن عليها بفعل أو بخطأ المؤمن له أو تابعيه  -١

البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطا عمدي أو خطأ جسيم من جانب المؤمن لـه أو  

 .ة األشياء المؤمن عليها عن إهماله في بذل العناية المعقولة الالزمة لحماي

كما يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق األشياء المؤمن عليها بفعـل أو خطـأ الربـان أو     -٢

 . /٣٩١/المادة  البحارة دون إخالل بما تقضي به الفقرة الثانية من

  :  ٣٧٥المادة  *

لة االضطرار إلى تغيير يبقى المؤمن مسؤوالً عن األضرار الناشئة عن األخطار المؤمن منها في حا -١

الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربـان دون تـدخل   

  .المجهز أو المؤمن له 

أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً بقي المؤمن مسؤوالً عن الحوادث التي وقعت في  -٢

 .الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق  أو, الجزء من الطريق المتفق عليه 

  :ال يشمل التأمين األخطار التالية إال إذا اتفق على خالف ذلك :  ٣٧٦المادة  *

واإلضراب , والثورات ,  تواالضطرابا, وأعمال القرصنة , أو الخارجية , أخطار الحرب األهلية  -١

اشئة عن تفجيرات أو إشعاعات ذرية أياً واألضرار الن, واإلرهاب , وأعمال التخريب , واإلغالق , 

  .وكذلك االستيالء والمنع الصادر من سلطة عامة في أي دولة , كان سببها 

األضرار التي تحدثها األشياء المؤمن عليها لألموال األخرى أو لألشخاص فيما عدا ما نصت عليـه   -٢

 . /٣٩٢/المادة 

شمل هذا التأمين األضرار التي تلحق باألشياء المؤمن , إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب :  ٣٧٧المادة  *

إذا وقعـت بفعـل   , واإلكراه , واإليقاف , واالستيالء , واألسر , واالنتقامية , عليها بسبب األعمال العدائية 

أو بسبب انفجار األلغام ومعدات الحرب , الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفاً بها أم غير معترف بها 

  .ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت األخرى 

خطر بحري اعتبر ناشئاً  أو إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي :  ٣٧٨المادة  *

ويقع على المؤمن عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر غيـر  . ذلك  فعن خطر بحري ما لم يثبت خال

  .بحري 

  :مؤمن عما يلي ال يسأل ال:  ٣٧٩المادة  *

عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها أو عن عـدم كفايـة تغليفهـا أو     الناشئة األضرار المادية -١

  .حزمها 

 .النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق  -٢



األضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة واالسـتيالء والتـدابير    -٣

 .لتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة الصحية وا

 .التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز  -٤

األضرار التي ال تعتبر تلفاً مادياً يلحق مباشرةً باألشياء المؤمن عليها كالبطالة والتـأخير وفـروق    -٥

 .ارية التي يجريها المؤمن له األسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التج

  رارـوية األضـتس - رع الثانيـالف
إال إذا اختـار   /٣٥٤/و  /٣٥٣/تسوى األضرار بطريق التعويض وفقاً لـنص المـادتين   :  ٣٨٠المادة  *

  . المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في األحوال التي يجيز له االتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة 

  .المؤمن عليها  األشياء ال يلزم المؤمن بإصالح أو استبدال:  ٨١٣المادة  *

  :  ٣٨٣المادة  *

  .ال يجوز أن يكون الترك جزئياً أو معلقاً على شرط  -١

ويترتب على الترك انتقال ملكية األشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بـدفع مبلـغ التـأمين     -٢

 .بكامله

 .المؤمن  ىرفين من يوم إعالن المؤمن لع رغبته في الترك إلأثره بين الط الملكية ويحدث انتقال -٣

المؤمن عليها  االشياء ويجوز للمؤمن دون إخالل بالتزامه بدفع مبلغ التأمين أن يرفض انتقال ملكية -٤

 .إليه 

يبلغ الترك إلى المؤمن بكتاب مسجل أو بإعالن على يد محضر وذلك خالل ثالثة أشهر من :  ٣٨٤المادة  *

  .لم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك تاريخ ع

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها :  ٣٨٥المادة *

  .أو التي يعلم بوجودها 

يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له إزاء من تسـبب  :  ٣٨٦المادة *

  .له في الضرر الذي نجمت عنه المسؤولية المؤمن بفع

  

  

  

  

  

  



  

  ادمـالتق – الفرع الثالث
  :  ٣٨٧المادة  *

   .البحري  نتنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمي -١

 :وتبدأ هذه المدة كما يلي  -٢

  .من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به    -  أ

الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض األضـرار   من تاريخ وقوع الحادث -  ب

 . بلسفينة التي تلحق

أو تاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبـة  , من تاريخ وصول السفينة  -ج

أما إذا كان الحادث الحقاً ألحد هذين التاريخين سرى . بتعويض األضرار التي تلحق بالبضائع 

  .تاريخ وقوع الحادث  نلتقادم ما

وفي حالة .من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية األضرار بطريق الترك  -د 

  .تحديد مهلة في العقد إلقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة 

أو , اهمة في الخسـارات المشـتركة   من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المس -هـ  

  .بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة 

فيما , أو من يوم قيام المؤمن له بالوفاء , من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له  -و

  .يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير 

وتبدأ هذه المـدة  . المبالغ المدفوعة بغير وجه حق  وكذلك تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد -٣

  .من تاريخ علم من دفع هذه المبالغ بحقه في االسترداد 

كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بـين  , وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل  -٤

ـ    ى األسـباب  الطرفين أو بندب خبير لتقدير األضرار عقب وقوع الحادث وذلـك باإلضـافة إل

  .المقررة قانوناً 

  

  

  

  

  

  



  
  
  انيـل الثـالفص

  أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري
  فينةـن على السـالتأمي –الفرع األول 

  .أو لمدة محددة , أو لعدة رحالت متعاقبة , يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة :  ٣٨٨المادة  *

  :  ٣٨٩المادة  *

لضمان بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى االنتهاء من تفريغها دون يسري تأمين المؤمن في ا -١

أن تجاوز مدة سريان التأمين على أي حال خمسة عشر يوماً من وصـول السـفينة إلـى المكـان     

  .المقصود 

وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى تأمين المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في  -٢

 .فق عليه المت أالمرف

مكان انتهاء  ةالمتفق عليه النتهاء الرحلة األخير أوإذا شمل التأمين عدة رحالت متعاقبة اعتبر المرف -٣

 .سريان عقد التأمين 

  .إذا كان التأمين لمدة محددة فإن تأمين المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد :  ٣٩٠المادة  *

  :  ٣٩١المادة  *

  .األضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة يسأل المؤمن عن  -١

 .وال يسأل عن األضرار الناشئة عما يصدر عن الربان من أخطاء متعمدة  -٢

فيما عدا الضرر الذي يصيب اِألشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها التي :  ٣٩٢المادة  *

ة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفين

  .أو متحرك عائم ما لم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات 

  :  ٣٩٣المادة  *

استحق المؤمن قسط التـأمين كـامالً   , أو لعدة رحالت متعاقبة , إذا تبين على السفينة لرحلة واحدة   -١

  .ا بمجرد بدء سريان األخطار المؤمن منه

وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السـفينة كليـاً أو     -٢

أما إذا كـان الهـالك أو   . قرر المؤمن له تركها وكان الهالك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن 

يقابل المدة بين تاريخ بدء الترك مما ال يقع على عاتق المؤمن فال يستحق من القسط إال المقدار الذي 

 .الك السفينة أو إعالن تركها هسريان األخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى 

  



  

  

  :  ٣٩٤المادة  *

يبقى المؤمن مسؤوالً عن األخطار التي يشملها التأمين على السفينة في حالة اضطرارها إلى تغيير  -١

  .من له طريقها أو رحلتها من جانب الربان دون تدخل المؤ

فـال  . وإذا لم يكن تغيير الطريق أو الرحلة اضطرارياً وكان من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها  -٢

 . يسأل المؤمن إال عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء الطريق المتفق عليه 

  : ٣٩٥المادة  *

اء سريان وثيقة التأمين يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين األضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثن -١

 . وإن تعددت الحوادث 

  .ويجوز للمؤمن أن يشترط عند التعاقد طلب تكميلي عقب كل حادث  -٢

في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتـزم المـؤمن بمصـاريف اسـتبدال القطـع      :  ٣٩٦المادة  *

الناشئة عن انخفاض قيمـة   واإلصالحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للمالحة دون التعويضات األخرى

  أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر           ةالسفين

  :  ٣٩٧المادة  *

ها والملحقات المملوكة للمؤمن لـه  لتشمل القيمة المتفق عليها للسفينة جسم السفينة واآلالت المحركة  -١

  .بما فيها المؤن ومصاريف التجهيز 

لمحقات المملوكة للمؤمن له وحدها  ويترتب عليـه فـي   وكل تأمين آخر أياً كان تاريخه يعقد على ا -٢

 .حالة الهالك الكلي أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات 

  :يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في األحوال التالية :  ٣٩٨المادة  *

  . إذا هلكت السفينة كلياً  -١

 .ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها  إذا انقطعت أخبار السفينة لمدة -٢

 .إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصالحه  -٣

 .باع قيمتها على األقل {إذا كانت نفقات إصالح السفينة تعادل ثالثة أ -٤

وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسـرها أو   -٥

لى أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له مـن اسـترداد   بناء ع احتجازها أو إيقافها

 .خالل أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث  السفينة 

  :  ٣٩٩المادة  *



تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز  -١

  . مختلف 

بضائع وغيرها من األموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانـت  وتعد ال -٢

 .مملوكة للغير 

  :  ٤٠٠المادة  *

إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديـد أو    -١

من تاريخ انتقال الملكيـة أو مـن تـاريخ     المستأجر بشرط أن يعلن المؤمن خالل خمسة عشر يوماً

وعلى المالك الجديد أو المستأجر أن يقوم بجميع االلتزامات التي كانت على عاتق المـؤمن  . اإليجار 

ومع ذلك يجوز للمؤمن  فسخ العقد خالل شهر من تـاريخ إعالنـه بانتقـال    . بمقتضى عقد التأمين 

  عقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بالفسخالملكية أو اإليجار وفي هذه الحالة يستمر ال

ويبقى المؤمن له األصلي ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكيـة    -٢

 .أو تاريخ اإليجار 

  :  ٤٠١المادة  *

أحد المرافـئ أو   تسري أحكام هذا الفرع على عقد التأمين الذي يقتصر على فترة وجود السفينة في -١

  .المراسي أو األحواض الجافة أو في أي مكان آخر 

 .كما تسري هذه األحكام على التأمين على السفينة وهي في دور البناء  -٢

  ائعـن على البضـالتأمي –الفرع الثاني 
  . )اشتراك  (يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة :  ٤٠٢المادة  *

  :  ٤٠٣المادة  *

  .تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة  -١

وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محالً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت عليهـا   -٢

 .تفق على غير ذلك قواعد التأمين البحري خالل فترة النقل المذكورة إال إذا ا

ال يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضـافاً  :  ٤٠٤المادة  *

  .إليه ما تحملته من نفقات حتى بلوغها مكان الوصول والربح المتوقع 

ا سليمة في زمان ومكان تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمته:  ٤٠٥المادة  *

  .وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين , واحد 

  :يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحاالت اآلتية :  ٤٠٦المادة  *

  .إذ انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها  -١



حال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى إذا أصبحت السفينة غير صالحة للمالحة خالل الرحلة واست -٢

مكان وصول المتفق عليه خالل أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المـؤمن بعـدم صـالحية    

 .السفينة للمالحة 

 .إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثالثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على األقل  -٣

متى نسأ الضـرر عـن خطـر يشـمله     , بسبب إصابتها بتلف مادي إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة  -٤

 .التأمين

  :  ٤٠٧المادة  *

يلتزم بمقتضاها كل من المـؤمن   إذا جرى التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي  -١

أمـا البضـائع   , يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التـأمين   والمؤمن له والحد األعلى للمبلغ الذي

فتعين بمالحق تصدر بمناسبة كل شحنة , وغير ذلك من البيانات , والرحالت والسفن , من عليها المؤ

  .على حدة 

ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلـي ويكـون    -٢

 :المؤمن ملزماً بقبول التأمين عليها 

. أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بـإجراء التـأمين   , له جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن  -  أ

ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً من وقت تعرضها لألخطار المؤمن منهـا بشـرط أن يقـدم لـه     

  .إخطاراً عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد 

التأمين عليهـا بشـرط أن    جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء  -  ب

وال يشـمل  . تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيالً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير ذلك 

 .التأمين هذه الشحنات إال من وقت إخطار المؤمن بها 

  :  ٤٠٨المادة  *

ء علـى طلـب   إذا خالف المؤمن له االلتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمحكمة بنا -١

أقساط التـأمين الخاصـة    –على سبيل التعويض  –المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن 

  .بالشحنات التي لم يخطر بها 

وإذا ثبت سوء نية المؤمن له جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحـوادث الخاصـة بالشـحنات     -٢

  .لهعلى وقوع أول مخالفة عمديه من جانب المؤمن  الالحقة

على المؤمن له في جميع حاالت التأمين على البضائع إخطار المؤمن خالل خمسة أيام من :  ٤٠٩المادة  *

ما لم يثبت المؤمن له خالف , تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإال أفترض أنه تسلمها سليمة 

  .ذلك 

  



  

  

  

  

  

  

  

  ؤوليةـن المسـتأمي –الث ـرع الثـالف
في حالة التأمين لضمان المسؤولية ال يلتزم المؤمن بدفع التعويض عـن وقـوع الحـادث    :  ٤١٠ة الماد *

. المذكور في وثيقة التأمين إال إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المـؤمن لـه   

  .ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض 

إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقـاً  :  ٤١١المادة  *

فال ينتج التامين أثره إال إذا كان مبلغ التأمين على السفينة ال يكفـي لتعـويض    /٣٩٢/لما نصت عليه المادة 

  .الضرر 

ؤمن على حدة عن كـل حـادث فـي    إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل م:  ٤١٢المادة  *

شريطة أن ال يجاوز مجمـوع مـا   , حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث 

  .قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية  المؤمن له هيلعيحصل 

  . ١٢/٣/١٩٥٠ تاريخ /٨٦/ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم :  ٤١٣المادة  *

  .يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون :  ٤١٤المادة  *

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية :  ٤١٥المادة  *

  

  

  ٥/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق  ١٤/١١/١٤٢٧دمشق 

  

  

  

  رئيس الجمهورية

  دــار األســبش



  

  

  

  

  

  

  

  بةــباب الموجــاألس
وتعديالتـه   /١٩٥٠آذار  ١٢/تاريخ  /٨٦/الصادر بالمرسوم التشريعي رقم لم يعد القانون التجاري البحري 

والمعمول به حالياً في الجمهورية العربية السورية يتناسب مع التطور الذي طرأ على التجارة الدولية بشـكل  

  .حيث أصبح عاجزاً عن تلبية حاجات العصر في هذين المجالين , خاص عام و على التجارة البحرية بشكل 

والذي ألغى بـدوره مـن خـالل     /١٩٦٣/اقتبست نصوص هذا القانون من القانون التجاري الفرنسي لعام 

كما أنه تم نقل العديـد  ,  ) ١٩٦٩ــ  ١٩٦٦( اإلصالحات التشريعية الجارية في فرنسا في الفترة ما بين 

بتوحيد بعـض القواعـد   الخاصة  /١٩٢٤/من أحكامه من عدة اتفاقيات دولية قديمة كمعاهدة بروكسل لعام 

القانونية المتعلقة بوثائق الشحن والتي ألغي العمل بها وأصبحت بحكم المنسية باإلضافة إلى النقص الكبير في 

  .األحكام الناظمة لعملية النقل البحري من بدايتها إلى نهايتها 

اري البحري من قبل رئاسة فقد تم تشكيل لجنة متخصصة في القانون التج, وانين وليدة الحاجة قولما كانت ال

ير الدولة رئيس اللجنة الوطنية لقانون البحار إلعداد مشـروع جديـد للقـانون    زمجلس الوزراء وبإشراف و

والتي بدأت منـذ تشـكيلها   . التجاري البحري يتناسب مع متطلبات العصر الحديث في مجال النقل البحري 

  :ية في وضعه عدة اعتبارات بإعداد مشروع متكامل لقانون التجارة البحرية مراع

يعتمد المشروع الكثير من األحكام التي تلبي حاجات القطر وهو ما حققته اللجنة بعقد لقاءات مـع  :  أوالً*  

  .المهتمين بقطاع التجارة  البحرية لمناقشة ما يعرض عليهم من مشاكل واقتراح أفضل ما يناسبها من حلول 

مع المعاهدات الدولية الناظمة ألحكام المالحة البحرية وما يتفرع عنها من يتوخى المشروع التوافق :  ثانياً *

, مع قوانين التجارة البحرية التي صدرت حديثاً في الدول العربية وفي الدول الغربية من جهة أخرى , جهة 

يجعله قواعد تتناسب مع معطيات العصر ما  خالل ما يضمن ازدهار التجارة البحرية واالقتصاد الوطني من

  .أكثر مرونة 

  .يتماشى المشروع المقترح مع األعراف والعادات التجارية البحرية السائدة دولياً  :ثالثاً  *



وي المشروع على العديد من القواعد التي تنظم عالقات معينة تنفرد بطبيعة خاصة خضوعها تيح:  رابعاً *

وذلك من خالل أداتها السفينة سواء مـن حيـث   منها األحكام التي تتصل بالمالحة البحرية , ألحكام خاصة 

وما له صـلة بشـؤون العـاملين    , أم الحجز عليها , أم رهنها , أم حقوق االمتياز عليها , أم ملكيتها , بنائها 

ومنها األحكام التي تتصل بالتجارة البحرية سواء من , أو المتصلين بها من وكالء ومقاولين بحريين , عليها 

والتي أفرد لها هذا , نة أم من حيث عقد النقل البحري أم غير ذلك من العالقات والتصرفات حيث إيجار السفي

  . المشروع عديداً من األحكام المنظمة لها

  

  

أضيف العديد من المواد الهامة إلى المشروع الجديد والتي لم يرد لها نص في القانون الحـالي  :  خامساً* 

  .ة البحرية التي انضم القطر إلى العديد منها ولكنها موجود في االتفاقيات الدولي

  .يرجى التفضل باإلطالع والموافقة على استكمال أسباب صدوره 

  

  

  ٢٠٠٥/    / دمشق في   

  

  ة ـر الدولـوزي

   رئيس اللجنة الوطنية لقانون البحار

  عار ــار الشــبش. د 
  

  

  

  

  ق ـمواف

  رئيس مجلس الوزراء 

مد ناجي ـالمهندس مح
  عطري

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التعليمات التنفيذية 
  ونــللقان

  ٢٠٠٦ام ـلع ٤٦
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الجمهورية العربية السورية

  لـوزارة النق
  

  /٩٣٥/م ــرار رقــق
  ٢٠٠٦لعام / ٦٤/مشروع التعليمات التنفيذية للقانون 

  ريـاري البحـون التجـاص بالقانـالخ
  

  ............... وزير النقل
  .المتضمن إحداث وزارة النقل  /٩٣/وم التشريعي رقم بناء على المرس

  .المتضمن تشكيل الوزارة  ٢٠٠٦لعام  /٥٠/وعلى المرسوم رقم 

  .منه  /٤١٤/وال سيما المادة  ٢٠٠٦لعام  /٦٤/وعلى قانون التجارة البحري رقم 

  ١٩/١٢/٢٠٠٦تاريخ  /١٨٥٣/وعلى قرار تشكيل اللجنة رقم 

  . وعلى مقتضيات المصلحة العامة

  :تعاريف  : 1مادة 

ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو ال سلكية أو :  الكتروني -آ •

  .كهرومغناطيسية أو ضوئية أو ما شابه ذلك بصرية أو 

أو  معلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات:  المعلومات االلكترونية -ب •

  .   رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات 

نظام الكتروني إلنشاء أو استخراج أو إرسال و اسـتالم أو تخـزين أو   :  نظام المعلومات االلكتروني -ج •

  .عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل الكترونياً 



  .ئل والمعلومات الكترونياً إرسال واستالم الرسا:  ةالمراسلة االلكتروني -د •

  . ةعق نقل يتم إبرامه بالوسائل االلكتروني:  عقد النقل االلكتروني -هـ •

هي وثيقة الشحن التي ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية أياً كانت وسـيلة  :  ةوثيقة الشحن االلكتروني -و • 

  .استخراجها في المكان المستلمة فيه 

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال وثيقـة  :  )قل النا/الشاحن( المرسل  -ز •

بمهمة مزود خدمات المتعلقة فيمـا يتعلـق بإنتـاج أو     التي تقوم  وال يعتبر مرسالً الجهة, الشحن الكترونياً 

  .معالجة أو إرسال أو حفظ تلك الوثيقة االلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها 

, الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد مرسل الوثيقة توجيه الوثيقة إليه الكترونيـاً  : المرسل إليه  -ح •

وال يعتبر مرسالً إليه الشخص الذي يقوم بتزيد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المراسـالت  

  .  االلكترونية وغير ذلك نمن الخدمات المتعلقة بها 

توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رمز أو صوت أو نظام معالجة ذي شـكل  :  قيع االلكترونـي التو -ط •

  .الكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً برسالة الكترونية وممهور بشهادة توثيق واعتماد تلك الرسالة والتوقيع 

بـه بـالتوقيع أو يـتم    هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز ألداة توقيع الكتروني خاصة : الموقع  -ي •

     .  التوقيع بالنيابة عنه على وثيقة الشحن االلكترونية باستخدام هذه األداة 

جهاز أو معلومات الكترونية معد بشكل فريد لتعمل بشكل مسـتقل أو باالشـتراك مـع    :  أداة التوقيع -ك •

مل هذه العملية أية أجهزة وتش, أجهزة ومعلومات الكترونية أخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين 

  .أو معلومات فريدة مثل رموز أو أرقام أو تعريف الشخصية أو خواص الشخصية 

شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو :  ةشهادة المصادقة االلكتروني -ل •

  ) .دة ويشار إليها هنا بتعبير الشها( الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة 

ـ :  الطرف المعتمد -م • أو تثبيـت صـحة    يوهو الشخص المخول بإصدار شهادة صحة التوقيع االلكترون

    .          ةالمعلومات االلكتروني

  . وهو تبادل المعلومات التجارية الجاري بالتراسل عن بعد : )  EDI( تبادل البيانات الكترونياً  -ن •

واعد األمم المتحدة لتبادل البيانات الكترونيـاً مـن أجـل اإلدارة    ويعني ق :)  UN/  EDIFACT(  -س •

  .والتجارة والنقل 

ويعين واحدة أو أكثر مرسلة الكترونياً مع بعضها البعض كوحدة متكاملة وتتضمن بيانـات  :  الـإرس -ع •

  .تحدد بدايتها ونهايتها 

يحاً دون المساس بأيـة اعتبـارات أو   ويعني مراسلة تفيد بأن مضمون الرسالة كامالً وصح:  تـتثب -ف •

  .أفعال الحقة يثبتها المضمون 

أو أحـرف قـد يتفـق عليهـا     /مثل مجموعة أرقام و, ويعني أي صيغة فنية مالئمة : رمز خاص  -ص  •

  .األطراف لضمان صحة وسالمة المراسلة 



وذلك بموجب حيازته )  آ – 16( ويعني الجهة المخولة بالحقوق المنصوص عليها في المادة :  حامل -ق •

  .على رمز خاص ساري المفعول 

ويعين الجهاز الذي يمكن بواسطته فحص منظومـة الكمبيـوتر مـن حيـث     :  نظام مراقبة الكتروني -ر •

 . سجل بيانات تجارية أو نظام تدقيق ومراجعة : المسجلة عليه مثل  تالعمليا

أو دائم للبيانات االلكترونية بمـا فـي ذلـك    ويعني أي تخزين مؤقت أو مرحلي :  تخزين الكتروني -ش •

  . التخزين األولي واالحتياطي لمثل هذه البيانات 

ـ تعني المطالبة بمثل األجور السائدة لنقل البضاعة المشحونة :  المطالبة بالمثل -ت •  ا تعنـي أن عقـد   كم

  .المتفق عليها واجبة االقتضاء  األجرة  اإليجار تم فسخه وإال كانت

  ) . MATERECEIPT( يقصد به إيصال الضابط األول على السفينة : ل استالم البضاعة إيصا -ث •

  :يشمل تعريف السفينة السفن التجارية بجميع أنواعها  -خ •

  . شحن بضائع عامة والحاويات والدكما والدحرجة  -

  .الركاب والسياحة  -

  .ناقالت النفط والغازات والكيماويات  -

  .الصيد التجاري  -

  .القطر واإلرشاد واإلنقاذ والمواصالت  -

  :تقسيم السفن التجارية  -:  2مادة 
  :تقسم السفن التجارية من حيث الحمولة إلى 

  .طن مسجل / 200/سفن كبيرة وهي السفن التي يزيد محمولها القائم عن  -آ •

  .طن مسجل وما دون / 200/سفن صغيرة وهي السفن التي يكون محمولها القائم  -ب •

  .أمتار / 5/وتستثنى من السفن التجارية كل عائمة بحرية يقل طولها عن  -ح •

  :العائمات البحرية  -:  3مادة 
لنظام خاص يصـدر عـن   ) غير ذاتية الدفع ( تخضع جميع العائمات البحرية التي ال تسير بوسائلها الذاتية 

  .اإلدارة من حيث التسجيل والشطب ومنح الترخيص المالحية 

  :الشروط العامة لتسجيل السفينة  - : 4 مادة

العربية والالتينية على مؤخرة ومقدمة السفينة باإلضـافة إلـى رقـم     فباألحر ةعلى السفن كتابة اسم السفين

أمـا  . الالتينية ومحمولها الصافي  فواسم ميناء التسجيل باألحر)  يالرقم التسجيل( المنظمة البحرية الدولية 

تابة رقم تسجيل السفينة لدى اإلدارة واسمها باألحرف العربية والالتينية فـي مكـان   السفن الصغيرة فيكفي بك

  . لبارز على الجانبين أو البرج مصحوباً باسم ميناء التسجي

  :ممارسة القطر أو اإلرشاد في المياه اإلقليمية السورية :  5مادة 



بالترخيص للسفن التي ال ترفـع العلـم   ) وانئ المديرية العامة للم( يفوض المدير العام لإلدارة البحرية  -آ •

  .السوري القيام بعمل أو أكثر من أعمال أو اإلرشاد في المياه اإلقليمية السورية خالل فترة زمنية محددة 

  :يمنح هذا الترخيص في الحاالت التالية  -ب •

  .عدم توفر سفن سورية تقدم هذا النوع من األعمال  -

 .صوالً للعمل ضمن المياه اإلقليمية للشركات والمنشآت المرخصة أ -

  
  

  :البحارة السوريين العاملين على السفن التي ترفع العلم السوري  -:  6ادة م

%/ 50/التي ترفع العلم السوري بما ال يقل عـن   تحدد نسبة البحارة السوريين العاملين على متن السفن -آ •

  .تثنى من ذلك السفينة المملوكة بالكامل من أجنبي ويس طاقم السفينة من تعداد الطاقم في الئحة السفينة

سـاعة   /14/تحدد ساعات العمل القصوى على متن السفن التي ترفع العلم السوري بحيث ال تتجاوز  -ب •

  .ساعة خالل فترة سبعة أيام  /72/لليوم الواحد و 

طول إحدى هاتين الفتـرتين   ال يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين على أن ال يقل -ج •

  .ساعة  /14/عن ست ساعات وأال تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين 

  .دينيةأسبوعية ألطقم السفن التي ترفع العمل السوري باإلضافة إلى العطالت الرسمية وال راحةيمنح يوم  -د •

م السوري إجازة سنوية مدفوعة األجـر مسـتحقة   يستحق البحار العامل على متن السفن التي ترفع العل -هـ •

  :عن كل شهر خدمة  2.5على أساس حد أدنى 

يحدد الحد األدنى ألجر البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع العلم السوري والتي ال يقل محمولها  -و •

  :طن مسجل بمختلف أنواعها وفق ما يلي )  500( القائم عن 

  مساح  –سفرجي  -      

 )زيات  –عادي ( بحري  -      

 )ميكانيكي  –بحري ( بحري مسؤول عن نوبة  -      

)طباخ  –نجارة  -لحام –كهرباء ( رئيس بحارة أو اختصاصي  -      

 الضابط الثالث والمهندس الثالث  -      

 الضابط الثاني -      

 الثانيالمهندس  الضابط األول و -      

  مهندسين  ربان وكبير -      

  ) ةليرة سوري 7500( 

  ) ةليرة سوري 10000( 

  )ليرة سورية  12500( 

  )ليرة سورية  25000( 

  )ليرة سورية  30000( 

  )ليرة سورية  40000( 

  )ليرة سورية   60000(

  )ليرة سورية  75000( 

  .من أجره األساسيعمل إضافية ال يقل عن أجر ساعة وربع  ساعة يستحق البحار أجراً إضافياً عن كل -ز •



على الربان أو من يفوضه مسك سجالت لتسجيل جميع ساعات العمل اإلضافية الفعلية ويوقـع عليهـا    -ح •

  .البحارة 

  :الرعاية الصحية والطبية للبحارة السوريين  – 7مادة 

فق المعـايير  يجب أن يتوفر على متن كل سفينة ترفع العلم السوري صيدلية وأجهزة طبية ودليالً طبياً و -أ •

  .وتخضع هذه المعدات لتفتيش دوري من قبل اإلدارة . الوطنية والدولية ذات الصلة 

يجب على مالك السفينة أو مجهزها أو مشغلها أن يكفل توفير خدمات الرعاية الطبية والحماية الصحية  -ب •

  .للبحارة مجاناً أثناء تواجدهم على متن السفينة أو في مكان رسوها 

تحمل مالك السفينة أو مجهزها أو مشغلها تكاليف دفع نفقات العالج الطبي وتوفير األدوية واألجهـزة  ي -ج •

 أن أو إلـى أن يعلـن  , العالجية الالزمة والغذاء واإلقامة بعيداً عن الوطن إلى أن يشفى البحار المـريض  

  .أسبوع من يوم بدء المرض  /16/المريض ذو طابع دائم لفترة ال تقل عن 

شخصاً أن تزود بغرفة إضافية تسـتخدم   /20/ جب على كل سفينة سورية يزيد عدد أفراد طاقمها عني -د •

  .لعزل المريض وتقديم العالج المناسب 

منهـا علـى    لتلزم السفن بتوفير قائمة كاملة ومحدثة بأسماء المحطات الالسلكية التي يمكن الحصـو  -هـ  •

  .المشورة الطبية 

شخص أو أكثر وتقوم برحلة دولية مدتها أكثـر   /100/فينة سورية يتواجد على متنها يتعين على كل س -و •

  .من ثالثة أيام أن تتواجد على متنها طبيب مختص له بمزاولة المهنة 

شخص وتقوم برحلة مدتها أكثر من ثالثة أيام  /100/على كل سفينة سورية يتواجد على متنها أقل من  -ز •

ص على األقل من أفراد الطاقم تلقى التدريب المتعمد على الرعايـة الطبيـة وفـق    تواجد على متنها شخيأن 

وتعديالتها وكذلك التدريب العملي وتقنيات اإلنقاذ مما  STCW95متطلبات االتفاقية الدولية لمعايير التدريب 

مبحرة وتزويـد  يمكن هؤالء األشخاص المعنيين بالمشركة بصورة فعالة في برنامج المساعدة الطبية للسفن ال

  .المريض بمستوى مهني من الرعاية الطبية خالل المدة التي يقضيها على متن السفينة 

يجب المحافظة التامة على نظافة أماكن المعيشة وتجهيزاتها وملحقاتها والمطبخ والقائمين على أعمـال   -ح •

تدوين نتائج التفتيش في سجل و الطهي والخدمة ويقع على عاتق الربان التفتيش والتحقق من ذلك بشكل دوري

  .يوميات السفينة 

من حيث التخزين والنظافـة  ) المواد الغذائية  –مياه الشرب ( على الربان التفتيش على تموين السفينة  -ط •

  .والصالحية بشكل دوري وتدوين نتائج التفتيش في سجل يوميات السفينة 

من أجل الوقاية من الحشرات في أماكن اإلقامة وخاصـةً  على الربان اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة  -ي •

  . موبوئة عند اإلبحار إلى موانئ

  .يقع على عاتق الربان التأكد من تبخير السفينة وخلوها من الحشرات والفئران  -ك •



 ية الصحية المهنية ألفراد الطـاقم وأن اعلى مالك السفينة أو مشغلها أو مجهزها تأمين مستلزمات الحم -ل •

  .يعيشوا ويعملوا ويتدربوا على متن السفينة في بيئة آمنة وصحية 

على مالك السفينة أو مشغلها أو مجهزها اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من الحوادث واإلصابات المهنية  -م •

 التي تحدث على متن السفينة بما في ذلك تدابير تقليل ومنع مخاطر التعرض لمستويات ضارة من العوامـل 

  .المحيطة والمواد الكيميائية التي قد تنجم عن استخدام األجهزة واآلالت وذلك بتأمين الوسائل الالزمة لذلك 

على الربان تأمين مياه شرب ومواد غذائية كافية وجيدة النوعيـة ومتنوعـة علـى النحـو المناسـب       -ن •

خلفيات الثقافية والدينية للبحـارة ومـدة   الحتياجات السفينة مجاناً للبحارة على متنها ويراعى بذلك مختلف ال

  .  الرحلة وطبيعتها 

يجب أن يكون البحار الذي يعين كطباخ للسفينة مدرباً ومؤهالً ومتمتعاً بالكفاءة الالزمة ألداء الوظيفـة   -ي •

والتي تتضمن القدرة العملية على إعداد الوجبات والغذاء والقواعد الصـحية الشخصـية وتخـزين األغذيـة     

  .اقبة المخزون وحماية البيئة والسالمة والصحة في تقديم الوجبات ومر

  .ال يجوز استخدام أو تشغيل أي بحار دون سن الثامنة عشر كطباخ للسفينة  -ع •

  :إرشاد السفن في المرافئ السورية :  8مادة 

قانون التجاري البحـري  من ال /296/من المادة  /1/تحدد المرافئ التي يكون اإلرشاد فيها وفقاً للفقرة  -أ •

  :السوري كاآلتي 

  .مرفأ الالذقية  -

 .مرفأ طرطوس  -

 .مصب النفط في طرطوس  -

 .مصب النفط في بانياس  -

 /296/من المـادة   /3/تحدد حاالت اإلعفاء من االلتزام بإرشاد السفن في المرافئ السورية وفقاً للفقرة  -ب •

  :من القانون التجاري البحري السوري كاآلتي 

  .الصيد والنزهة عند دخولها وخروجها من موانئ الصيد والنزهة سفن  -

 .الزوارق التابعة لجهات عامة وغيرها مخصصة ألعمال تجارية  -

  .الزوارق التي تعمل في المرفأ لتقديم الخدمات وفق ترخيص أصولي  -

 .السفن الحربية الوطنية  -

 .سفن األبحاث العلمية الوطنية  -

 .أمتار السفن التي يقل طولها خمسة  -

  :ة ـالتذكرة البحري:  9مادة 



على السوريين والعرب واألجانب المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية الحصول علـى تـذكرة   

  .بحرية من اإلدارة للعمل على السفن التي تبحر داخل المياه اإلقليمية السورية 

  :إثبات عقد إيجار السفينة :  10مادة 

إيجار السفينة من خالل نص كتابي يدعى عقد اإليجار أو مشارطة اإليجار ولهـم نفـس   يتم إثبات عقد  -آ •

  .المعنى والغرض 

عقد إيجارها إال أنه يظل مفهوماً أن المالك الجديد وافق عليه  انهاء رغم أنه ال يترتب على بيع السفينة -ب •

.  

  :فينة ـرد الس:  11مادة 

ء الذي وضعت فيه تحت تصرفه إال إذا اتفق على أن يكون الـرد فـي   يلتزم المستأجر برد السفينة في المينا

  .ميناء آخر 

  :ليم البضائع ـتس:  12مادة 

على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لوثيقة الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها وإذا 

الوصول إلى صاحب الشأن في استالمها  عند ةكان األصل أن يقوم الربان باعتباره نائباً للناقل بتسليم البضاع

  .إال أنه يمكن لوكيل الناقل في مرفأ التفريغ القيام بتسليم البضاعة 

  :أصول إجرائية العتماد التبادل اإللكتروني للمعلومات :  13مادة 

جارية بالتراسل تعتبر القواعد الموحدة للسلوك في تبادل البيانات الت, عند عدم تعارضها مع هذه القواعد  -آ •

  .هي الناظمة للسلوك بين األطراف  ) UNCID(  1987,عن بعد 

   يجب أن يكن التبادل اإللكتروني للمعلومات بموجب هذه القواعد مطابقاً لمعايير قواعد األمـم المتحـدة    -ب •

 )UN / EDIFACT (  ,رية تكون إال أنه يمكن لألطراف استخدام أي طريقة أخرى لتبادل المعلومات التجا

  .مقبولة من كل المستخدمين 

فإن صيغة مستند عقد النقل يجب أن تكون مطابقة للنمـوذج  , ما لم يتم االتفاق على ما هو خالف ذلك  -ج •

  .التنظيمي الرئيسي لألمم المتحدة أو أحد المعايير الوطنية لوثيقة الشحن المتوافق معه 

ال يحق لمتلقي المراسلة العمل بموجبها إال بعد إرساله تثبيت , ما لم يتم االتفاق على ما هو خالف ذلك  -د •

  .باستالمها 

يمكن استخدام نظام مراقبة الكتروني , في حال نشوء خالف بين األطراف حول البيانات المرسلة فعلياً  -هـ  •

يانـات موضـوع   بالب تعلقة بعمليات أخرى ال عالقـة لهـا  وتعتبر البيانات الم, للتحقق من البيانات المستلمة 

وإذا ما كشفت مثل هذه البيانات بشكل ال يمكن تفاديه , الخالف كأسرار تجارية وبالتالي ال يجوز التدقيق بها 

فيجب أن تعامل هذه البيانات على أنهـا سـرية وال   , بسبب عملية التدقيق بواسطة نظام المراقبة االلكتروني 

  .ألي غرض آخر  يجوز اإلفضاء إلى أية جهة خارجية أو استخدامها



يعتبر أي انتقال للحقوق في البضاعة كمعلومات خاصة ال ينبغي اإلفضاء بها إلى أي جهة خارجيـة ال   -و •

  .عالقة لها بنقل أو تخليص البضاعة 

  :رسالة االستالم :  14مادة 

ـ  , وعند استالمه للبضاعة من الشاحن , على الناقل  -آ • ى الشـاحن  أن يرسل إشعاراً باستالم البضـاعة إل

  :بموجب رسالة موجهة إلى العنوان االلكتروني المحدد من قبل الشاحن 

  

  

  :يجب أن تتضمن رسالة االستالم  -ب •

  .اسم الشاحن  -1

فإنها ترسل بنفس الصيغة التي تكون مطلوبة في حالـة  , وصف البضاعة وفي حال وجود تحفظات  -2

  .وثيقة الشحن الورقية 

  .لبضاعة تاريخ ومكان استالم ا -3

  .إشارة إلى شروط وأحكام النقل المحددة من قبل الناقل  -4

  .الرمز الخاص الذي سيستخدم في المراسالت الالحقة  -5

  )) . حامل ((  بمثابة على الشاحن أن يثبت رسالة االستالم هذه للناقل وعند ذلك التثبيت يعتبر الشاحن

الستالم بتاريخ ومكان الشحن فور تحميل البضاعة علـى  يتم تحديث رسالة ا, بناء على طلب الشاحن  -ت •

  .متن السفينة 

بما في ذلـك تـاريخ ومكـان    , أعاله  –ب  –من الفقرة  /4-3-2/يكون للمعلومات الواردة في البنود  -ث •

  .نفس القوة واألثر وكأنها داخلة ضمن وثيقة شحن ورقية / ت/الشحن في حال تحديثهما وفقاً للفقرة 

  :أحكام وشروط عقد النقل  : 15مادة 

  .جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد  يتعتبر الشروط الخاصة التي يدرجها الناقل في عقد النقل اإللكترون -آ •

  .      يجب أن تكون هذه الشروط واألحكام متاحة ألطراف عقد النقل  -ب •

قواعد و فـإن األرجحيـة لهـذه    في حال أي تعارض أو عدم توافق بين هذه الشروط واألحكام وهذه ال -ج •

  .القواعد 

  :حق التحكم وإرسال البيانات :  16مادة 

  :الحامل هو الجهة الوحيدة التي يجوز لها وبمواجهة الناقل أن  -آ •

  .تطالب باستالم البضاعة  -1

  .تسمى المرسل إليه أو تستبدل مرسل إليه سبق تسميته بأي جهة بما في ذلك هو نفسه  -2

  .إلى جهة أخرى ) حق التصرف ( التحكم وإرسال البيانات تنقل حق  -3



تعطى تعليمات إلى الناقل بخصوص أي موضوع آخر متعلق بالبضاعة وفقاً لشروط وأحكام عقد النقـل   -4

  .وكأنه حامل لوثيقة شحن ورقية 

  .يتم انتقال حق التحكم وإرسال البيانات  -ب •

  .ه في نقل حقه في التحكم وإرسال البيانات إلى حامل جديد يقترحه قيام الحامل الحالي بإشعار الناقل بنيت -1

  .تثبيت من قبل الناقل باستالم لمثل هذا اإلشعار  -2

إلى الحامل الجديـد  ) باستثناء الرمز الخاص (  14قيام الناقل بإرسال المعلومات المشار إليها في المادة  -3

  .المقترح 

  .الغ الناقل بحق التحكم وإرسال البيانات قيام الحامل الجديد المقترح بإب -4

  .قيام الناقل بإلغاء الرمز الخاص الحالي وإصدار رمز خاص جديد للحامل الجديد  -5

إذا ما قام الحامل الجديد بإبالغ الناقل بعدم قبوله بحق التحكم وإرسال البيانات أو لم يبلغ الناقل بمثل هـذا   -6

يتم االنتقال المقترح لحق التحكم وإرسال البيانات وعلى الناقل أن يبلـغ   ال, القبول ضمن مدة زمنية معقولة 

  .الحامل الحالي بذلك ويظل الرمز الخاص الحالي متمتعاً بقوته القانونية 

 الواردة اعاله له نفس مفعول التنازل في مثل هـذه الحقـوق   انتقال حق التحكم وإرسال البيانات بالطريقة -7

  .لورقية وبموجب وثيقة الشحن ا

  :الرمز الخاص :  17مادة 

وعلى كـل  , الرمز الخاص وحيد ومخصص لكل حامل بالتتابع وال يجوز التنازل عنه من قبل الحامل  -آ •

  .من الحامل والناقل المحافظة على سالمة وسرية الرمز الخاص 

أصدر له مفتاحاً خاصاً عنـد   إلى الحالم األخير الذي ةالناقل غير ملزم بإرسال تثبيت لرسالة االلكتروني -ب •

  .ز الخاص مقيام مثل هذا الحامل بتأمين إرسال رسالة إلكترونية باستخدام الر

يجب أن يكون الرمز الخاص متميزاً ومنفصالً عن أي واسطة مستخدمة لتعريف عقد النقل أو أي كلمة  -ج •

  .مرور أو تعريف مستخدمة لدخول شبكة الكمبيوتر 

  :التسليم :  18مادة 

وعلى الحامل عند استالم مثـل هـذا   , بمكان وتاريخ التسليم المزمع للبضاعة  ملعلى الناقل إبالغ الحا –آ •

, كافية إلى الناقل مع التحقق من الرمز الخـاص   تسليم وم بتسمية مرسل إليه وان يعطى تعليماتقالتبليغ أن ي

  .ه وفي غياب مثل هذه التسمية يعتبر الحامل نفسه هو المرسل إلي

على الناقل تسليم البضاعة إلى المشحون إليه عند إبرازه للتعريف الالزم وفقاً لتعليمات التسليم المحددة  -ب •

  .وهذا التسليم يلغي تلقائياً الرمز الخاص , أعاله / آ/في الفقرة 

أكد من أن الجهة ال يتحمل الناقل أي مسؤولية بسبب خطأ في التسليم إذا ما أثبت بأنه بذل ما بوسعه للت -ج •

  .التي أدعت بأنها هي تلك الجهة بالفعل 



  :حق االختيار باستالم وثيقة شحن ورقية :  19مادة 

. أن يطلب من الناقل تزويده بوثيقة شحن ورقيـة  , وفي أي وقت قبل استالم البضاعة , للحامل الخيار  -آ •

لحامل شريطة أن ال يكـون الناقـل ملزمـاً    يجب أن تكون مثل هذه الوثيقة متوفرة في المكان الذي يحدده ا

وفي مثل هذه الحالة يكون الناقل ملزماً فقط بإيصال , بإيصال مثل هذه الوثيقة إلى مكان ليس له تسهيالت فيه 

وال يتحمل الناقل مسؤولية أي . لمحدد من قبل الحامل ا المكان إلىالوثيقة إلى أقرب مكان توجد فيه تسهيالت 

  .ج عن ممارسة الحامل للخيار أعاله تلبضاعة ناتأخير في تسليم ا

أن يقوم بإصدار وثيقة الشحن للحامل ما لم يكن هنـاك  , وفي أي وقت استالم البضاعة , للناقل الخيار  -ب •

  .احتمال في أن تؤدي ممارسة هذا الخيار إلى تأخير أو تعطيل ال مبرر له في تسليم البضاعة 

  :ضمن تتيبج أن    ب/ 19/أو    أ/ 19/موجب القاعدة رقم إن وثيقة الشحن الصادرة ب -ج •

  .الرمز الخاص ) باستثناء (  /16/المعلومات المحددة في رسالة االستالم المشار إليها في المادة رقم  -1-

بموجـب   /EDI/نص يفيد بان وثيقة الشحن قد أصدرت بعد انتهاء إجراءات تبادل البيانات إلكترونيـاً   -2-

وحسـب اختيـار   , ويتم إصدار وثيقة الشحن المذكورة أعـاله  . لبوالص الشحن االلكترونية  )CMI(قواعد 

  / .لحاملها / مع ذكر اسمه في وثيقة الشحن أو / الحامل / إما ألمر , الحامل 

يلغى الرمـز الخـاص وينهـي    ,  ب/ 19/أو    أ/ 19/إن إصدار وثيقة شحن ورقية بموجب القاعدة  -هـ  •

دل االلكترونية للبيانات و وأن إنهاء هذه اإلجراءات من قبل الحامل أو الناقل ال يعفى أي مـن  إجراءات التبا

  .أو مسؤولياتهما بموجب عقد النقل  االطرفين في عقد النقل من حقوقهما أو التزاماتهم

في  للحامل أن يطلب في أي وقت من األوقات إصدار نسخة مطبوعة لرسالة االستالم المنصوص عليها -و •

وأن , / نسخة غيـر قابلـة للتـداول    / وعلى أن تكون معلمة ) باستثناء الرمز الخاص ( / 14/القاعدة رقم 

  .إصدار مثل هذه النسخة المطبوعة ال يلغي الرمز الخاص وال ينهي إجراءات تبادل المعلومات إلكترونياً 

  :البيانات اإللكترونية معادلة للمكتوبة :  20مادة 

القوانين والعادات واألعراف  كل بان, والشاحن وكل الجهات التي تستخدم هذه اإلجراءات الحقاً يوافق الناقل 

التي تتطلب تثبيت عقد النقل لتوقيعه ستكون قد استوفيت بموجب بيانات إلكترونية مرسلة ومثبتة وموجـودة  

ض مرئيـة أو بشـكل   على واسطة تخزين بيانات على الكمبيوتر وقابلة للعرض بلغة بشرية على شاشة عر

وأن األطراف وبموافقتهم على هذه القواعد يعتبرون موافقين علـى  , بيانات أخرجت مطبوعة من الكمبيوتر 

  .بأن هذا العقد ليس خطياً عدم الدفع 

  : يقبول التعامل االلكترون:  21مادة 

وثيقة الشـحن اإللكترونيـة   يتفق األطراف الذين لهم عالقة بإنشاء أو إرسال أو استالم أو تخزين أو معالجة 

  .على أن يكون صريحاً وواضحاً 

  :اعتماد التوقيع اإللكتروني :  22مادة 



ويتحمل الطرف الذي يعتمد التوقيع نتائج إخفاقه فـي  , يعتمد التوقيع اإللكتروني عندما يكون معززاً بشهادة 

يع قلممكن لشخص أن يعتمد على توولتقرير ما إذا كان من ا. اتخاذ خطوات التحقق من صحة ونفاذ الشهادة 

  :إلكتروني أو شهادة يولى االعتبار إلى 

  .ا بالتوقيع اإللكتروني هطبيعة المعاملة المعنية والتي قصد تعزيز -أ •

  .قيمة أو أهمية المعاملة المعنية إذا كان ذلك معروفاً  -ب •

هادة قد اتخذ خطوات مناسبة ليقرر مدى ما إذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع اإللكتروني أو الش -ج •

وكذلك اتخذ ما يلزم من خطوات للتحقق مـن التوقيـع   , إمكانية االعتماد على التوقيع اإللكتروني أو الشهادة 

  .اإللكتروني معزز بشهادة 

 ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع اإللكتروني أو الشهادة قد عرف أو كان عليه أن يعـرف أن  -د •

  .التوقيع أو الشهادة قد تم اإلخالل بها أو ألغيت  يعرف ان

إذا كان االعتماد عل التوقيع اإللكتروني أو الشهادة غير مقبول في ضوء الظـروف المحيطـة فـإن     -هـ  •

  . الطرف الذي اعتمد على التوقيع اإللكتروني أو الشهادة يتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقيع أو تلك الشهادة

  :القوة القانونية لعقد النقل اإللكتروني :  23مادة 

ينهض عقد النقل اإللكتروني بنفس الوظائف التي ينهض بها عقـد النقـل المكتـوب مـن حيـث الحقـوق       

  .والمسؤولية على أطرافه  توااللتزاما

ا عقـد  ويكون له ذات الحجية التي يتمتع به ) EDI( ينتقل عقد النقل اإللكتروني عبر تراسل المعطيات  -أ •

  .النقل المكتوب 

  .لعقد النقل اإللكتروني نفس حجية اإلثبات التي يتمتع بها عقد النقل الخطي  -ب •

  .يكون للتوقيع اإللكتروني نفس القيمة القانونية للتوقيع على العقد المكتوب  -ج •

  :بيانات وثيقة الشحن اإللكترونية وحجيتها :  24مادة 

ون وثيقة الشحن اإللكترونية وتنهض بذات الوظائف التي تنهض بها وثيقـة  يمكن أن تكون يمكن أن تك -أ •

  .الشحن الخطية 

  :يجب أن تتضمن وثيقة الشحن اإللكترونية ذات البيانات التي تتضمنها وثيقة الشحن الخطية وهي  -ب •

  .اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم إلكترونياً  -١

وعلى األخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنهـا أو  , كما دونها الشاحن إلكترونياً مواصفات البضاعة  -٢

 .حجمها أو العالمات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة 

 .اسم السفينة إذا حددت في وثيقة الشحن عند الشحن أو بعده  -٣

 .اسم ربان السفينة  -٤



 .مرفأ الشحن ومرفأ التفريغ  -٥

 .قة بكاملها أو عند وصولها أو الجزء المستحق منها أجرة النقل إذا كانت مستح -٦

 .مكان إصدار وثيقة الشحن وتاريخ إصدارها وعدد النسخ التي حررت منها إلكترونياً  -٧

 .بيان حصول النقل على سطح السفينة إذا تم ذلك  -٨

  :يقة تنتقل الحقوق في وثيقة الشحن اإللكترونية إلى أصحابها حسب الشكل الذي حررت فيه الوث -ج •

  . ةيتم عن طريق حوالة الحق اإللكتروني: إذا كانت وثيقة اسمياً  -

 .فيتم بالتظهير اإللكتروني ويمكن أن يكون التظهير إلكتروني معزز : إذا كانت وثيقة لألمر  -

 .ال يجوز أن تصدر وثيقة الشحن اإللكترونية للحامل  -

  .تع بها وثيقة الشحن الخطية يكون لوثيقة الشحن اإللكترونية ذات الحجية التي تتم -د •

  .يعتبر التوقيع اإللكتروني ذا حجية بين أطرافه بشرط التثبيت من جهة معترف بها وطنياً أو دولياً  -هـ •

  
  .ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره :  25مادة 
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  :صورة إلى 

  .رجاء النشر: وزارة المالية 

  .السيد معاون الوزير لشؤون النقل البحري 

  .مديرية مكتب الوزير 

  .مديرية شؤون النقل البحري  –مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية 



  .المؤسسة العامة للنقل البحري  –المديرية العامة للموانئ 

  .غرفة المالحة البحرية السورية  –لتوكيالت المالحية شركة ا

  .الشركة العامة لمرفأ الالذقية  –الشركة العامة لمرفأ طرطوس 

  .الشركة األردنية السورية للمالحة البحرية 

  .الشركة السورية العراقية للمالحة البحرية 
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