التاريـخ 28 :ديسمبر 2020م.

صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح

املوقــر

رئيـــس جملـــس الشـــورى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
يسرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون
بإصدار القانون البحري ،المرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2018م ،برجاء التفضل بالنظر والتوجيه
باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،

الدكتور حممد علي حسن علي
رئيـس جلنة املرافـق العامـة والبيئة
المرفقات:
 ملخص تنفيذي لتقرير اللجنة. .1تقرير اللجنة.
 .2جدول بمواد مشروع القانون.
 .3رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 .4رأي وزارة الداخلية.
 .5رأي وزارة شؤون الدفاع.
 .6رأي وزارة المواصالت واالتصاالت.
 .7رأي وزارة الصحة.
 .8رأي المجلس األعلى للبيئة.
 .9رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين.
 .10قرار مجلس النواب ومرفقاته.

َّ
ملخص تنفيذي لتقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
العنوان

مشروع قانون بإصدار القانون البحري ،المرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2018

أصل املشروع

الحكومة الموقرة

اإلحالة إىل اجمللس

 01مارس 2020م  -دور االنعقاد السنوي العادي الثاني – الفصل التشريعي الخامس

اإلحالة إىل اللجنة

 02مارس 2020م  -دور االنعقاد السنوي العادي الثاني – الفصل التشريعي الخامس

االنتهاء من املناقشة

 08ديسمبر 2020م  -دور االنعقاد السنوي العادي الثالث – الفصل التشريعي الخامس

عدد االجتماعات

( )11اجتماعا

يتض َّمن تطوير األحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي وقانون تسجيل السفن
المتقدم
وتحديد شروط السالمة ،وأحكاما أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط المالحي
ِّ
تبعا التفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية ( )IMOوالمنظمات الدولية ذات العالقة،
والتي تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين.
مضمونه

بنيته
رأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية

 تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة المالحة والنقل البحريواالتفاقيات البحرية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
 إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميز يكفل لمملكة البحرين االستفادة منإمكانياتها وموقعها الجغرافي ،ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية واألمنية والسالمة
البحرية للمملكة.
 تحقيق النمو واالزدهار لمملكة البحرين في مجال النقل البحري لتكون في مصاف الدولالمتقدمة في هذا الشأن بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
 جذب االستثمارات المحلية والدولية لمباشرة األنشطة التجارية في مملكة البحرين.قبل التعديل:

ديباجة  )4( +مواد إصدار  )389( +مادة موضوعية =  393مادة

بعد التعديل:

ديباجة  )4( +مواد إصدار  )388( +مادة موضوعية =  392مادة

سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية والقانونية.
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 رأي وزارة الداخلية:
بينت الوزارة الموقرة عدم وجود مالحظات لديها على مشروع القانون ،ذلك أن مشروع
القانون يخرج عن اختصاصها.
 رأي وزارة شؤون الدفاع:
بينت الوزارة مالحظاتها على المادتين ( )207و( )215من مشروع القانون ،وتم إعادة
صياغتهما من مجلس النواب الموقر على ضوء مالحظات الوزارة.
 رأي وزارة المواصالت واالتصاالت:
حيث بينت الوزارة أنه تم إعداد المسودة األولى لمشروع القانون باالستعانة بخبير بحري
دولي من قبل المنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOوباطالع على القوانين العالمية لدول
متطورة في هذا المجال.

خالصة
آراء اجلهات املختصة

كما خضع مشروع القانون لمراحل عديدة من المراجعة الدقيقة والشاملة من قبل لجنة
متخصصة ضمنت الجهات الحكومية المعنية به وخبراء في مجال الموانئ والمالحة
البحرية.
وأنه تمت مقارنة مشروع القانون بالقانون البحري الحالي والقانون البحري المصري،
والقانون البحري االسترشادي لجامعة الدول العربية بهدف الخروج بقانون متميز ومتكامل
يعالج كل ما يتعلق بالتجارة والمالحة البحرية.
وأثناء دراسة مشروع القانون من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى حيث
رأت مخاطبة وزارة المواصالت واالتصاالت للوقوف على رأيها حول بعض المالحظات
التي استظهرتها على مواد مشروع القانون ،حيث ردت الوزارة الموقرة بخطاب مكتوب
للجنة على استفساراتها.
 رأي وزارة الصحة:
بينت الوزارة أنها بعد االطالع على مشروع القانون والمذكرة المرفقة به ال توجد
مالحظات لديها على مشروع القانون.
 رأي المجلس األعلى للبيئة:
بين المجلس أنه قد قام في وقت سابق بمراجعة مشروع القانون وإبداء المالحظات حوله
أثناء مناقشته في مجلس النواب الموقر ،وأنه ال توجد لديه أي مالحظات إضافية على
مشروع القانون بصيغته الحالية.
 راي غرفة تجارة وصناعة البحرين:
بينت الغرفة بأن مشروع القانون سيساهم في النمو واالزدهار لمملكة البحرين في المجال
البحري ،وقد بينت مالحظاتها بكتابها المرسل للجنة.

توصية اللجنة

الموافقة على مشروع القانون بعد إجراء عدد من التعديالت على مواده.

2

مملكة البحرين
مجلس الشورى
إدارة شؤون اللجان

لجنة المرافق العامة والبيئة

املرفق األول
تقرير اللجنة
دور االنعقاد العادي الثالث

الفصل التشريعي اخلامس

التاريخ 28 :ديسمبر 2020م
التقرير رقم)07( :
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص
مشروع قانون بإصدار القانون البحري،
املرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2018م.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس
مقدمـة:

بتاريخ  19اكتوبر 2020م ،أرسل صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس
الشورى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة الخطاب رقم ( 417ص ل م ب  /ف  5د  )3بشأن مواصلة
دراسة مشروعات القوانين التي ال زالت قيد الدراسة لدى اللجنة من دور االنعقاد السابق لدراستها
وإعداد تقرير بشأنها ،ومنها مشروع قانون بإصدار القانون البحري ،المرافق للمرسوم رقم ()29
لسنة 2018م ،على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم
عرضه على المجلس.
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ً
أول -إجراءات اللجنة:

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
()1

تدارست اللجنة مشروع القانون – آنف الذكر – في دوري االنعقاد الثاني والثالث من الفصل

التشريعي الخامس في اجتماعاتها اآلتية:
رقم االجتماع

الدور

تاريخ االجتماع

الفصل

20

 08مارس 2020م

2

5

22

 22مارس 2020م

2

5

23

 29مارس 2020م

2

5

24

 05أبريل 2020م

2

5

03

 26أكتوبر 2020م

3

5

04

 02نوفمبر 2020م

3

5

05

 10نوفمبر 2020م

3

5

06

 16نوفمبر 2020م

3

5

07

 23نوفمبر 2020م

3

5

08

 25نوفمبر 2020م

3

5

09

 08ديسمبر 2020م

3

5
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( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون على الوثائق المتعلقة بالقرار موضوع البحث
والدراسة والتي اشتملت على:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية( .مرفق) مرئيات وزارة الداخلية( .مرفق) مرئيات وزارة شؤون الدفاع( .مرفق) مرئيات وزارة المواصالت واالتصاالت( .مرفق) مرئيات وزارة الصحة( .مرفق) مرئيات المجلس األعلى للبيئة( .مرفق) مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين( .مرفق)( )3كما خاطبت اللجنة الجهات المذكورة أدناه ،حيث لم يرد رأي مكتوب منها حتى إعداد هذا التقرير،
وهي:
 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. جمعية التأمين البحرينية. مجلس التنمية االقتصادية. جهاز المساحة والتسجيل العقاري.( )4كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته( .مرفق)
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( )5وبدعوة من اللجنة للجهات المعنية حضر كل من:
املنصب

السم

وزارة املواصالت والتصالت

السيد يوسف عيسى بوبشيت
السيد بدر هود المحمود

البحرية
الوكيل المساعد لشؤون الموانئ
مدير إدارة تسجيل السفن وشئون

السيد مياس المعتز باهلل

البحارة

السيد محمد يوسف المرباطي

السيد محمد إبراهيم الحميدي
السيدة كوثر عبدالرضا

الوكيل المساعد لشئون المالحة

مدير إدارة السالمة وحماية البيئة
البحرية
مدير إدارة عمليات الموانئ والخدمات
الفنية
باحث قانوني أول
وزارة الدفاع

اللواء الحقوقي الدكتور يوسف رئيس القضاء العسكري رئيس
راشد فليفل

محكمة التمييز العسكرية
اجمللس األعلى للبيئة
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القائم بأعمال مدير إدارة التنوع

السيدة نوف الوسمي

البيئي
وزارة شئون اجمللسني

اخصائي تنسيق ومتابعة أول

السيدة رباب العالي

( )6حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:
هيئة املستشارين القانونيني

األستاذ عبدالرحيم علي عمر

المستشار القانوني لشؤون اللجان

السيد علي نادر الـسلوم

باحث قانوني.
إدارة شؤون اللجان

السـيد أيوب علي طريف

مشرف شؤون اللجان.

السيدة دانة إبراهيم الشيخ

أمين سر لجنة.
إدارة العالقات واإلعالم

السيد علي عباس العــــرادي

مشرف إعالم.

السيد صادق جعفر الحلواجي

أخصائي إعالم.
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ً
ثانيا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية( :مرفق)

بينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية
والقانونية.

ً
ثالثا :رأي وزارة الداخلية( :مرفق)

بينت الوزارة الموقرة عدم وجود مالحظات لديها على مشروع القانون ،ذلك أن مشروع
القانون يخرج عن اختصاصها.
ً

رابعا :رأي وزارة شؤون الدفاع( :مرفق)

بينت الوزارة مالحظاتها على المادتين ( )207و( )215من مشروع القانون ،وتم إعادة
صياغتهما من مجلس النواب الموقر على ضوء مالحظات الوزارة.
ً
خامسا :رأي وزارة املواصالت والتصالت( :مرفق)

حيث بينت الوزارة أنه تم إعداد المسودة األولى لمشروع القانون باالستعانة بخبير بحري دولي
من قبل المنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOوباطالع على القوانين العالمية لدول متطورة في هذا
المجال.
كما خضع مشروع القانون لمراحل عديدة من المراجعة الدقيقة والشاملة من قبل لجنة متخصصة
ضمنت الجهات الحكومية المعنية به وخبراء في مجال الموانئ والمالحة البحرية.
وأنه تمت مقارنة مشروع القانون بالقانون البحري الحالي والقانون البحري المصري ،والقانون
البحري االسترشادي لجامعة الدول العربية بهدف الخروج بقانون متميز ومتكامل يعالج كل ما
يتعلق بالتجارة والمالحة البحرية.
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وأثناء دراسة مشروع القانون من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى حيث رأت
مخاطبة وزارة المواصالت واالتصاالت للوقوف على رأيها حول بعض المالحظات التي
استظهرتها على مواد مشروع القانون ،حيث ردت الوزارة الموقرة بخطاب مكتوب للجنة على
استفساراتها( .مرفق)
ً
سادسا :رأي وزارة الصحة( :مرفق)

بينت الوزارة أنها بعد االطالع على مشروع القانون والمذكرة المرفقة به ال توجد مالحظات
لديها على مشروع القانون.
ً

سابعا :رأي اجمللس األعلى للبيئة( :مرفق)

بيّن المجلس أنه قد قام في وقت سابق بمراجعة مشروع القانون وإبداء المالحظات حوله أثناء مناقشته
في مجلس النواب الموقر ،وأنه ال توجد لديه أي مالحظات إضافية على مشروع القانون بصيغته
الحالية.
ً

ثامنا :راي غرفة جتارة وصناعة البحرين( :مرفق)

بينت الغرفة بأن مشروع القانون سيساهم في النمو واالزدهار لمملكة البحرين في المجال البحري،
وقد بينت مالحظاتها بكتابها المرسل للجنة.
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ً
تاسعا :رأي اللجنة:

تدارست اللجنة مشروع قانون بإصدار القانون البحري ،المرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة
2018م ،الذي يهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين االستفادة من
موقعها الجغرافي المتميز وامكانياتها ويحقق لها النمو واالزدهار في المجال البحري لتكون في
مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية ،وأيضا تطوير األحكام والقواعد التي
أرساها القانون البحري القائم ،وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السالمة واستحداث أحكام
جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط المالحي المتقدم ،كذلك اإلسهام في جذب االستثمارات المحلية
والدولية لمباشرة األنشطة التجارية بمملكة البحرين.
يتألف مشروع القانون فضال عن الديباجة ومواد اإلصدار من ( )388مادة مقسمة على
خمسة أبواب ،جاء (الباب األول) منها بعنوان أحكام عامة حيث تناول في الفصل األول منه تعريفًا
ألهم المصطلحات الواردة في القانون ،ونطاق تطبيقه ،فيما تناول الفصل الثاني األحكام المتعلقة
بنطاق سريان أحكام التشريعات الجنائية البحرينية في إطار هذا القانون ،وكذلك األحكام المتعلقة
بتحديد الرسوم.
وجاء (الباب الثاني) من مشروع القانون بعنوان (السفينة والمالحة البحرية) متناوال جميع
القواعد واألحكام المتعلقة بها في خمسة وعشرين فصال ،حيث تناول الفصل األول األحكام
المتعلقة بتسجيل السفينة ،وتناول الفصل الثاني األحكام المتعلقة بجنسية السفينة وعلمها ،ونظم
صل الفصل الرابع األحكام المتعلقة بملكية السفينة على الشيوع،
الفصل الثالث ملكية السفينة ،وف ّ
وتناول الفصل الخامس الحقوق المترتبة على السفينة من امتياز ورهن وحجز تحفظي وحجز
تنفيذي ،أما الفصل السادس فتناول المالحة الساحلية ،وجاء الفصل السابع في تنظيم تعيين الربان
وعزلهم وواجباتهم ،وتضمن الفصل الثامن رعاية البحارة ،وأفرد الفصل التاسع لتنظيم سجالت
السفينة ،والفصل العاشر في تسهيل حركة النقل البحري ،وتناول الفصل الحادي عشر قياس
حمولة السفينة ،والفصل الثاني عشر خطوط التحميل ،وجاء الفصل الثالث عشر بعنوان سالمة
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األرواح في البحار ،ونظم الفصل الرابع عشر قطر السفن وتقادم دعوى التعويض الناشئة عن
ذلك ،وتناول الفصل الخامس عشر موضوع إرشاد السفن ،والفصل السادس عشر موضوع
صل الفصل
التصادم وما يترتب عليه من تعويضات ،والفصل السابع عشر مسألة إنقاذ السفن ،وف ّ
الثامن عشر األحكام المتعلقة بالخسارات البحرية ،ونظم الفصل التاسع عشر القواعد المتعلقة
بحطام السفينة ،وحدد الفصل العشرون االلتزامات التي تقع في حالة التلوث البحري ،وجاء الفصل
الحادي والعشرون في أنظمة طالء السفينة ،والفصل الثاني والعشرون في إدارة مياه التوازن،
والفصل الثالث والعشرون في رقابة دولة العلم ودولة الميناء ،والفصل الرابع والعشرون في إعادة
تدوير السفن ،أما الفصل الخامس والعشرون فقد نظم قواعد تحديد المسؤولية.
أما (الباب الثالث) من مشروع القانون فقد جاء بعنوان (الموانئ البحرية) متضمنًا األحكام المتعلقة
بامتثال المرافق المينائية لقواعد المدونة الدولية ألمن السفن ومتطلبات السالمة وحماية البيئة
والقواعد المنظمة للمرور البرئ للسفن وتصاريح دخول السفن لموانئ المملكة ومغادرتها
والقواعد الخاصة بسالمة الحاويات والمسح البحري.
بينما جاء (الباب الرابع) بعنوان (النقل والتجارة البحرية) حيث تناول القواعد واألحكام المتعلقة
بذلك في فصلين ،حيث تناول الفصل األول عقد النقل البحري ،بينما جاء الفصل الثاني معال ًجا
لموضوع إيجار السفن ،أما (الباب الخامس) فقد جاء بعنوان (التأمين البحري) حيث تناول القواعد
واألحكام العامة المنظمة للتأمين البحري في الفصل األول منه ،وجاء الفصل الثاني متضمنا
أحكاما خاصة ببعض أنواع التأمين ،هذا ولقد أفرد مجلس النواب الموقر المادة األخيرة الخاصة
بالعقوبات بباب مستقل وهو (الباب السادس) تأسيسا ً على أن هذه المادة ال تنصرف أحكامها إلى
الباب الخامس فحسب بل تسري أحكامها على جرائم متنوعة وردت في األبواب األخرى ،ولذا
فقد استحدث الباب السادس واألخير للعقوبات.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون وتدارست نصوص مواده ،واطلعت على مالحظات
الجهات المعنية بشأنه ،كما أطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي
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جاء مؤكداً لسالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ،كما اطلعت على قرار
مجلس النواب الموقر ومرفقاته وما أجراه من تعديالت على بعض نصوص مشروع القانون،
وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واالستئناس برأي المستشار
القانوني خلصت اللجنة إلى المالحظات اآلتية:
أوالً :أن مشروع القانون قامت بإعداده وزارة المواصالت واالتصاالت عن طريق خبراء في
مجال الموانئ والمالحة البحرية ،وفنيين متخصصين وقانونيين من جهات حكومية وخاصة
مختلفة ،وتم تشكيل لجان متخصصة لمراجعته وتدقيقه من شؤون الموانئ والمالحة البحرية،
ووزارة العمل ،ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،والمجلس األعلى للبيئة ،وهيئة التشريع
والرأي القانوني ،وغرفة تجارة وصناعة البحرين ،والشركة المشغّلة لميناء خليفة بن سلمان،
وجامعة البحرين ،وجمعية وكالء الشحن ،وتم تعديل بعض أحكامه ليتناسب مع القطاع البحري
والتجاري ويكون متناسقا ً مع القوانين السارية بالمملكة.
ثانياً :أن مشروع القانون المعروض قد تضمن العديد من أحكام القانون البحري النافذ الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  ،1982وكذلك أحكام قانون تسجيل السفن وتحديد شروط
السالمة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  ،1978وأضاف العديد من األحكام والقواعد
الحديثة ،ليواكب التطور الكبير في صناعة المالحة البحرية والنقل البحري ،كما أضاف األحكام
والقواعد الدولية للسفن ،وأخذ العديد من القواعد واألحكام من التشريعات المقارنة وجاء متوافقا ً
أيضا ً مع االتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها المملكة.
ثالثا :أن مشروع القانون وضع تنظيما ً تشريعيا ً متكامالً ومتناسقا ً للسفينة ،واستحدث تنظيما ً شامالً
للموضوعات التي عالجها ،وامتاز بوضع عنوانين فرعية لكل مادة من مواده على النحو الذي
يسهل الرجوع إليها وتقصي مضمونها اتساقا ً مع االتجاهات الفقهية الحديثة ،وخرج في أحكامه
ونصوصه عن بعض القواعد العامة في القانون المدني وهو ما يميزه باعتباره فرعا ً من القانون
التجاري ،يهدف إلى تطوير منظومة النقل البحري.
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رابعاً :وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر في تصحيح وتصويب األخطاء اإلمالئية
والنحوية والجمل التركيبية الواردة ببعض مواد مشروع القانون ،كما وافقته على حذف المادة
( )186من مشروع القانون المعروض ،حيث أنها خاصة بالمسؤولية عن أضرار البيئة ،وذلك
ألن المواد ( )9( ،)8( ،)6من المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  1996بشأن البيئة  ،تحظر تلوث
البيئة وأفردت المادة ( )29منه عقوبة الحبس والغرامة على مخالفة ذلك ،فضال عن أن هناك
مشروع قانون متكامل بشأن البيئة يؤلف من ( )125مادة ،عالج فيها التلوث الناتج عن الوسائل
البحرية في المواد من ( )22حتى ( )26منه وأفرد لها عقوبات في المواد (،)96( ،)94( ،)93
( ،)101كما وافقت اللجنة أيضا ً على قرار مجلس النواب الموقر في حذف المادة ( )361من
مشروع القانون لتكرار نصها في البند رقم ( )1من المادة ( )348من المشروع التي اصبحت
( )347بعد إعادة الترقيم .
خامساً :رأت اللجنة إضافة فقرة ثانية إلى المادة ( )13من مشروع القانون الخاصة بفقدان شهادة
التسجيل نصها" :وإذا فقدت أو تلفت شهادة التسجيل في الخارج ،تمنح القنصلية المختصة إفادة
تثبت بأن السفينة مسجلة في سجل السفن البحرينية حتى وصولها إلى أقرب ميناء بالمملكة" وذلك
سا على نص المادتين (/9ب) و( )17من مشروع القانون.
قيا ً
كما رأت اللجنة أيضا إضافة فقرة ثانية إلى المادة ( )286من مشروع القانون التي أصبحت
( )285بعد إعادة الترقيم ،نصها اآلتي" :ومع ذلك يجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا أثبت أنه
لم يكن عالما ً بعقد اإليجار وقت البيع وأن في استمرار اإليجار لنهاية مدته ضرراً عليه" وذلك
عمالً بنص المادة ( )138من القانون البحري القائم.
سا :خالفت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر فيما أجراه من إضافة فقرة أخيرة إلى المادة
ساد ً
( )150من مشروع القانون ،نصها اآلتي" :أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في ميناء
الشحن أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك".
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ورأت اللجنة أن هذه الفقرة غير متسقة ،ولذلك قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة على النحو
التالي" :البضائع المشحونة على سطح السفينة خالفا للعرف البحري تساهم في الخسارة المشتركة
إذا أُنقذت ،أما إذا أُلقيت في البحر أو أُتلفت جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة
إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة شحنها ،أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في ميناء
الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف البحري في هذا الميناء على
ذلك.
وال يسري هذا الحكم على المالحة الساحلية بين موانئ المملكة".
ولقد استندت اللجنة في إعادة صياغة هذه المادة إلى نص المادة (/240أ) من مشروع
القانون وإلى نص المادة ( )324من القانون البحري المصري.

سابعًا :رأت اللجنة استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات على النحو المبين بمواد مشروع
القانون بالجدول المرفق.

ثامناً :أن التعديالت التي اقترحتها اللجنة جاءت بالتوافق مع المختصين بوزارة المواصالت
واالتصاالت ،والمختصين بقوة دفاع البحرين.

وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ،من حيث المبدأ،
والموافقة على نصوص مواده طبقا ً للجدول المرفق.
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ً
عاشرا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:

إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار كل من:
-1

عبدهللا خلف راشد الدوسري

مقررا أصليــــــًـا.
ً

-2

جمعة محمد جمعة الكعبــــي

مقررا احتياطيـــًا.
ً

حادي عشر :توصية اللجنة:

في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون توصي اللجنة باآلتي:
 الموافقة ،من حيث المبدأ ،على مشروع قانون بإصدار القانون البحري ،المرافق للمرسومرقم ( )29لسنة 2018م.
 -الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال في الجدول المرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

الدكتور حممد علي حسن علي

مجعة حممد مجعة الكعبي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مملكة البحرين
مجلس الشورى
إدارة شؤون اللجان

لجنة المرافق العامة والبيئة

املرفق الثاين
جدول مبواد مشروع القانون
دور االنعقاد العادي الثالث

الفصل التشريعي اخلامس

مشروع قانون بإصدار القانون البحري ،المرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2018
نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

احلكومة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) الموافقة على المس ّمى كما ورد في الموافقة على المس ّمى كما ورد في مشرررررررروع قرانون رقم ( ) لسرررررررنررة ( )
بإصدار القانون البحري.

مشروع القانون.

الديباجة

مشروع القانون.
الديباجة

الديباجة
 إضافة المراسيم والقوانين اآلتية:

الموافقة على الديباجة كما وردت بقرار

 المرسوم بقانون رقم ( )8لسنة مجلس النواب الموقر. 1985بشأن المصادقة على اتفاقية
األمم المتحدة لقانون البحار الموقعة
في جاميكا في  10ديسمبر .1982
 المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1995بشأن حماية الحياة الفطرية،
المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم ()12
لسنة .2000
 قانون اإلجراءات الجنائية الصادربالمرسوم بقانون رقم ( )46لسنة
 ،2002وتعديالته.
Page 1 of 503

بإصدار القانون البحري.
الديباجة

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 قانون العمل في القطاع األهليالصادر بالقانون رقم ( )36لسنة
 ،2012وتعديالته.
 القانون رقم ( )34لسنة 2018بشأن إصدار قانون الصحة العامة.
 إضافة عبارة (المعدَّل بالمرسوم
بقانون رقم ( )58لسنة  )2018بعد
عبارة (وعلى القانون رقم ( )2لسنة
 2018بشأن قواعد التسجيل والسالمة
الخاصة بالسفن الصغيرة).
الـنَّـص بعد التعديل:

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك

مملكة البحرين.

مملكة البحرين.

مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى

قانون

المرافعات

المدنية وعلى

قانون

المرافعات

المدنية

والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )12لسنة  ،1971وتعديالته،

رقم ( )12لسنة  ،1971وتعديالته،
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وعلى

قانون

المرافعات

المدنية

والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )12لسنة  ،1971وتعديالته،

نصوص مواد القانون كما وردت من

وعلى

قانون

احلكومة

العقوبات

قرار جملس النواب

الصادر وعلى

قانون

العقوبات

توصية اللجنة

الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 ،1976وتعديالته،

 ،1976وتعديالته،

النص بعد التعديل

وعلى

قانون

العقوبات

الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 ،1976وتعديالته،

وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد

وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد

شروط السالمة الصادر بالمرسوم شروط السالمة الصادر بالمرسوم

شروط السالمة الصادر بالمرسوم

بقانون رقم ( )14لسنة ،1978
وعلى

القانون

البحري

بقانون رقم ( )14لسنة ،1978

الصادر وعلى

القانون

البحري

بقانون رقم ( )14لسنة ،1978

الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )23لسنة بالمرسوم بقانون رقم ( )23لسنة
 ،1982وتعديالته،

وعلى

القانون

البحري

الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )23لسنة

 ،1982وتعديالته،

 ،1982وتعديالته،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )8لسنة

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )8لسنة

 1985بشأن المصادقة على اتفاقية

 1985بشأن المصادقة على اتفاقية

األمم المتحدة لقانون البحار الموقعة

األمم المتحدة لقانون البحار الموقعة

في جاميكا في  10ديسمبر ،1982

في جاميكا في  10ديسمبر ،1982

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )13لسنة وعلى المرسوم بقانون رقم ( )13لسنة

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )13لسنة

 1985بشأن الموافقة على انضمام  1985بشأن الموافقة على انضمام

 1985بشأن الموافقة على انضمام

دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في

دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في

شأن المالحة البحرية،

شأن المالحة البحرية،

شأن المالحة البحرية،
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وعلى قانون الوكالة التجارية الصادر وعلى قانون الوكالة التجارية الصادر

وعلى قانون الوكالة التجارية الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )10لسنة بالمرسوم بقانون رقم ( )10لسنة

بالمرسوم بقانون رقم ( )10لسنة

 ،1992وتعديالته،

 ،1992وتعديالته،

 ،1992وتعديالته،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )8لسنة وعلى المرسوم بقانون رقم ( )8لسنة

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )8لسنة

 1993بشأن البحر اإلقليمي لدولة  1993بشأن البحر اإلقليمي لدولة

 1993بشأن البحر اإلقليمي لدولة

البحرين والمنطقة المتاخمة،

البحرين والمنطقة المتاخمة،

البحرين والمنطقة المتاخمة،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة

 1995بشأن حماية الحياة الفطرية،

 1995بشأن حماية الحياة الفطرية،

المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم ()12

المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم ()12

لسنة ،2000

لسنة ،2000

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )13لسنة وعلى المرسوم بقانون رقم ( )13لسنة

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )13لسنة

 1995بالموافقة على االنضمام إلى  1995بالموافقة على االنضمام إلى

 1995بالموافقة على االنضمام إلى

االتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية االتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية

االتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية

عن أضرار التلوث الزيتي لعام  1969عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969

عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969

وبروتوكوليها لعامي  1976و 1992وبروتوكوليها لعامي  1976و1992

وبروتوكوليها لعامي  1976و1992

واالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق واالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق

واالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق

دولي للتعويض عن أضرار التلوث دولي للتعويض عن أضرار التلوث

دولي للتعويض عن أضرار التلوث
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

الزيتي لعام  1971وبروتوكوليها الزيتي لعام  1971وبروتوكوليها
لعامي  1976و،1992

لعامي  1976و،1992

النص بعد التعديل

الزيتي لعام  1971وبروتوكوليها
لعامي  1976و،1992

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة وعلى المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة

 1996بشأن البيئة ،والمعدل بالمرسوم  1996بشأن البيئة ،والمعدل بالمرسوم

 1996بشأن البيئة ،والمعدل بالمرسوم

بقانون رقم ( )8لسنة ،1997
القانون

وعلى

المدني

بقانون رقم ( )8لسنة ،1997
القانون

الصادر وعلى

المدني

بقانون رقم ( )8لسنة ،1997
الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )19لسنة بالمرسوم بقانون رقم ( )19لسنة
،2001

،2001

وعلى

بالمرسوم بقانون رقم ( )19لسنة
،2001

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )4لسنة وعلى المرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
 2002بشأن علم مملكة البحرين،

القانون

المدني

الصادر

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )4لسنة

 2002بشأن علم مملكة البحرين،

 2002بشأن علم مملكة البحرين،

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم ()46

الصادر بالمرسوم بقانون رقم ()46

لسنة  ،2002وتعديالته،

لسنة  ،2002وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )15لسنة  2005وعلى القانون رقم ( )15لسنة 2005

وعلى القانون رقم ( )15لسنة 2005

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

غير

غير

إلى

اتفاقية

قمع

األعمال

غير إلى

اتفاقية

قمع

األعمال

المشروعة الموجهة ضد سالمة المشروعة الموجهة ضد سالمة
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إلى

اتفاقية

قمع

األعمال

المشروعة الموجهة ضد سالمة

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المالحة البحرية وبروتوكول قمع المالحة البحرية وبروتوكول قمع

المالحة البحرية وبروتوكول قمع

األعمال غير المشروعة الموجهة ضد األعمال غير المشروعة الموجهة ضد

األعمال غير المشروعة الموجهة ضد

سالمة المنصات الثابتة القائمة في سالمة المنصات الثابتة القائمة في

سالمة المنصات الثابتة القائمة في

الجرف القاري،

الجرف القاري،

الجرف القاري،

وعلى القانون رقم ( )32لسنة  2005وعلى القانون رقم ( )32لسنة 2005

وعلى القانون رقم ( )32لسنة 2005

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى االتفاقية الدولية لمنع التلوث من إلى االتفاقية الدولية لمنع التلوث من

إلى االتفاقية الدولية لمنع التلوث من

السفن لعام  1973وبروتوكوالتها السفن لعام  1973وبروتوكوالتها

السفن لعام  1973وبروتوكوالتها

ومرفقاتها أرقام ( )1و( )2و(،)5

ومرفقاتها أرقام ( )1و( )2و(،)5

ومرفقاتها أرقام ( )1و( )2و(،)5

وعلى قانون الموانئ والمالحة البحرية وعلى قانون الموانئ والمالحة البحرية

وعلى قانون الموانئ والمالحة البحرية

الصادر بالقانون رقم ( )61لسنة الصادر بالقانون رقم ( )61لسنة

الصادر بالقانون رقم ( )61لسنة

 ،2006والمعدل بالمرسوم بقانون رقم  ،2006والمعدل بالمرسوم بقانون رقم

 ،2006والمعدل بالمرسوم بقانون رقم

( )46لسنة ،2012

( )46لسنة ،2012

( )46لسنة ،2012

وعلى القانون رقم ( )4لسنة 2010

وعلى القانون رقم ( )4لسنة 2010

وعلى القانون رقم ( )4لسنة 2010

بالموافقة على االنضمام إلى االتفاقية بالموافقة على االنضمام إلى االتفاقية

بالموافقة على االنضمام إلى االتفاقية

الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون

الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

في ميدان التلوث الزيتي ( )OPRCفي ميدان التلوث الزيتي ()OPRC
لعام ،1990

النص بعد التعديل

في ميدان التلوث الزيتي ()OPRC

لعام ،1990

لعام ،1990

وعلى قانون العمل في القطاع األهلي

وعلى قانون العمل في القطاع األهلي

الصادر بالقانون رقم ( )36لسنة

الصادر بالقانون رقم ( )36لسنة

 ،2012وتعديالته،

 ،2012وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )11لسنة  2014وعلى القانون رقم ( )11لسنة 2014

وعلى القانون رقم ( )11لسنة 2014

بالموافقة على الئحة السالمة الخاصة بالموافقة على الئحة السالمة الخاصة

بالموافقة على الئحة السالمة الخاصة

بالسفن ذات الحموالت الصغيرة التي بالسفن ذات الحموالت الصغيرة التي

بالسفن ذات الحموالت الصغيرة التي

ال تشملها المعاهدات البحرية الدولية ال تشملها المعاهدات البحرية الدولية

ال تشملها المعاهدات البحرية الدولية

في دول مجلس التعاون لدول الخليج في دول مجلس التعاون لدول الخليج

في دول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية،

العربية،

العربية،

وعلى القانون رقم ( )5لسنة  2015وعلى القانون رقم ( )5لسنة 2015

وعلى القانون رقم ( )5لسنة 2015

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى بروتوكول عام  1988المتعلق إلى بروتوكول عام  1988المتعلق

إلى بروتوكول عام  1988المتعلق

باالتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام باالتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام

باالتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام

،1966

،1966

،1966
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2015وعلى القانون رقم ( )8لسنة 2015

وعلى القانون رقم ( )8لسنة 2015

باالنضمام إلى االتفاقية الدولية لسالمة باالنضمام إلى االتفاقية الدولية لسالمة

باالنضمام إلى االتفاقية الدولية لسالمة

الحاويات لعام  ،1972وتعديالتها،

الحاويات لعام  ،1972وتعديالتها،

الحاويات لعام  ،1972وتعديالتها،

وعلى القانون رقم ( )12لسنة  2015وعلى القانون رقم ( )12لسنة 2015

وعلى القانون رقم ( )12لسنة 2015

بالموافقة على االنضمام إلى بروتوكول بالموافقة على االنضمام إلى بروتوكول

بالموافقة على االنضمام إلى بروتوكول

عام  1988المتعلق باالتفاقية الدولية عام  1988المتعلق باالتفاقية الدولية

عام  1988المتعلق باالتفاقية الدولية

لسالمة األرواح في البحار (سوالس) لسالمة األرواح في البحار (سوالس)

لسالمة األرواح في البحار (سوالس)

لعام ،1974

لعام ،1974

لعام ،1974

وعلى القانون رقم ( )4لسنة  2016وعلى القانون رقم ( )4لسنة 2016

وعلى القانون رقم ( )4لسنة 2016

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في إلى االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في

إلى االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في

البحار لعام ،1979

البحار لعام ،1979

البحار لعام ،1979

وعلى القانون رقم ( )23لسنة  2017وعلى القانون رقم ( )23لسنة 2017

وعلى القانون رقم ( )23لسنة 2017

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية

إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية

المدنية عن أضرار التلوث بوقود المدنية عن أضرار التلوث بوقود

المدنية عن أضرار التلوث بوقود

السفن الزيتي لعام ،2001

السفن الزيتي لعام ،2001

السفن الزيتي لعام ،2001
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وعلى القانون رقم ( )25لسنة  2017وعلى القانون رقم ( )25لسنة 2017

وعلى القانون رقم ( )25لسنة 2017

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن

إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن

المطالبات البحرية لعام  ،1976المطالبات البحرية لعام ،1976

المطالبات البحرية لعام ،1976

وبروتوكول عام  1996المعدِّّل لها،

وبروتوكول عام  1996المعدِّّل لها،

وبروتوكول عام  1996المعدِّّل لها،

وعلى القانون رقم ( )2لسنة  2018وعلى القانون رقم ( )2لسنة 2018

وعلى القانون رقم ( )2لسنة 2018

بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة

بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة

بالسفن الصغيرة ،المعدَّل بالمرسوم

بالسفن الصغيرة ،المعدَّل بالمرسوم

بقانون رقم ( )58لسنة  ،2018وعلى

بقانون رقم ( )58لسنة  ،2018وعلى

القانون رقم ( )34لسنة  2018بشأن

القانون رقم ( )34لسنة  2018بشأن

إصدار قانون الصحة العامة،

إصدار قانون الصحة العامة،

بالسفن الصغيرة،

وعلى المرسوم رقم ( )20لسنة  1996وعلى المرسوم رقم ( )20لسنة 1996

وعلى المرسوم رقم ( )20لسنة 1996

بالموافقة على انضمام دولة البحرين بالموافقة على انضمام دولة البحرين

بالموافقة على انضمام دولة البحرين

إلى االتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب إلى االتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب

إلى االتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب

والمؤهالت للمالحين لعام ،1978

والمؤهالت للمالحين لعام ،1978
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والمؤهالت للمالحين لعام ،1978

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب أقر مجلس الشورى ومجلس النواب

أقر مجلس الشرررررررورى ومجلس النواب

القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه

القانون اآلتي نصررره ،وقد صررردقنا عليه

وأصدرناه:

وأصدرناه:
المادة األولى

وأصدرناه:
المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

تصويب كلمة (والبرتوكوالت) لتصبح الموافقة على نص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

(والبروتوكوالت).
الـنَّـص بعد التعديل:

يُعمل بأحكام القانون البحري المرافق،

يُعمل بأحكام القانون البحري المرافق ،يُعمل بأحكام القانون البحري المرافق،

بما ال يتعارض مع أحكام االتفاقيات

بما ال يتعارض مع أحكام االتفاقيات بما ال يتعارض مع أحكام االتفاقيات

والمعاهدات الدولية والبروتوكوالت

والمعاهدات الدولية والبرتوكوالت والمعاهدات الدولية والبروتوكوالت
ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.

ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.

المادة الثانية

المادة الثانية

ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.
المادة الثانية

المادة الثانية

يُلغى كل من قانون تسجيل السفن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نص المادة كما ورد في يُلغى كل من قانون تسجيل السفن
وتحديد شروط السالمة الصادر مشروع القانون.

مشروع القانون.

وتحديد شروط السالمة الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )14لسنة

بالمرسوم بقانون رقم ( )14لسنة

 ،1978والقانون البحري الصادر

 ،1978والقانون البحري الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )23لسنة

بالمرسوم بقانون رقم ( )23لسنة
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

 ،1982وتعديالته ،كما يُلغى كل حكم

 ،1982وتعديالته ،كما يُلغى كل حكم

يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

المادة الثالثة

المادة الثالثة

المادة الثالثة

إضافة كلمة (التنفيذية) بعد كلمة الموافقة على نص المادة كما ورد
(الالئحة) الواردة في السطر األول من بقرار مجلس النواب الموقر.
المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:

يصدر الوزير المعني بشئون الموانئ

يصدر الوزير المعني بشئون الموانئ يصدر الوزير المعني بشئون الموانئ

والمالحة البحرية الالئحة التنفيذية

والمالحة البحرية الالئحة والقرارات والمالحة البحرية الالئحة التنفيذية

والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون

الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون

المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ

خالل ستة أشهر من تاريخ نشره في المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية ،وإلى أن يتم

الجريدة الرسمية ،وإلى أن يتم إصدار نشره في الجريدة الرسمية ،وإلى أن يتم

إصدار هذه الالئحة والقرارات يستمر

هذه الالئحة والقرارات يستمر العمل إصدار هذه الالئحة والقرارات يستمر

العمل باللوائح والقرارات المعمول بها

باللوائح والقرارات المعمول بها وقت العمل باللوائح والقرارات المعمول بها

وقت صدور هذا القانون وذلك كله فيما

صدور هذا القانون وذلك كله فيما ال وقت صدور هذا القانون وذلك كله فيما

ال يتعارض مع أحكامه.

يتعارض مع أحكامه.

ال يتعارض مع أحكامه.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المادة الرابعة

المادة الرابعة

المادة الرابعة

المادة الرابعة

احلكومة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
 -كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا مشروع القانون.

مشروع القانون.

 -كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا

القانون ،ويُعمل به بعد ستة أشهر من

القانون ،ويُعمل به بعد ستة أشهر من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القانون البحري

القانون البحري

القانون البحري

القانون البحري

الباب األول

الباب األول

الباب األول

الباب األول

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

تعاريف ونطاق تطبيق القانون

تعاريف ونطاق تطبيق القانون

تعاريف ونطاق تطبيق القانون

تعاريف ونطاق تطبيق القانون

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

التعاريف

التعاريف

التعاريف

التعاريف

 تعريف سفينة الركاب:
 تصويب عبارة (اثنتي عشرة راكب) الموافقة على نص المادة كما وردلتكون (اثني عشر راكبا).

بقرار مجلس النواب الموقر.

 تعريف الراكب:
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 حذف عبارة (واألطفال دون سنالواحدة من عمرهم).
 تعريف ربّان السفينة:
 تصويب كلمة (قانونياً) لتصبح(قانونا).
 تعريف الحوض البحري:
(توجه) لتصبح
 تصويب كلمةّ
(تو ّجه).
 تعريف

الرحالت

القريبة

من

الساحل:
 تصويب كلمة (تسعة وخمسون)لتصبح (تسع وخمسين).
 تعريف الرصيف البحري الخاص:
 إضافة عبارة (حسب الترخيصالممنوح الصادر له من الجهات
المختصة) إلى نهاية التعريف.
 تعريف الناقل الفعلي:
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النص بعد التعديل

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 إضافة عبارة (بتنفيذ نقل البضائع أواألشخاص أو جزء من هذا النقل) إلى
نهاية التعريف ،وحذف عبارة (بهذا
العمل).
 تعريف المواد المؤذية:
 إعادة صياغة التعريف على النحواآلتي:
المعرفة بأنها
المواد المؤذية :المواد
َّ
المدونة البحرية
ملوثات بحرية في
َّ
الدولية

للسلع

الخطرة

(مدونة
َّ

 )IMDGأو التي تعتبرها اإلدارة
كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الـنَّـص بعد التعديل:
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون في تطبيق أحكام هذا القانون يكون

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون

للكلمات والعبارات التالية المعاني للكلمات والعبارات التالية المعاني

للكلمات والعبارات التالية المعاني

المبينة قرين كل منها ،مالم
يقتض سيا ُق
يقتض سيا ُق المبينة قرين كل منها ،مالم
ِّ
ِّ

يقتض سيا ُق
المبينة قرين كل منها ،مالم
ِّ

خالف ذلك:
النص
َ

خالف ذلك:
النص
َ

خالف ذلك:
النص
َ
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

المملكة :مملكة البحرين.

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

المملكة :مملكة البحرين.

المملكة :مملكة البحرين.

الوزارة :الوزارة المعنية بشئون الوزارة :الوزارة المعنية بشئون
الموانئ والمالحة البحرية.

الموانئ والمالحة البحرية.
والمالحة البحرية.
البحرية بالوزارة.

اإلدارة :شئون الموانئ والمالحة
البحرية بالوزارة.

السلطة المختصة :اللجنة التي يصدر السلطة المختصة :اللجنة التي يصدر
بتشكيلها قرار من الوزير.

الوزير :الوزير المعني بشئون الموانئ
والمالحة البحرية.

اإلدارة :شئون الموانئ والمالحة اإلدارة :شئون الموانئ والمالحة
البحرية بالوزارة.

الوزارة :الوزارة المعنية بشئون
الموانئ والمالحة البحرية.

الوزير :الوزير المعني بشئون الموانئ الوزير :الوزير المعني بشئون الموانئ
والمالحة البحرية.

النص بعد التعديل

بتشكيلها قرار من الوزير.

السلطة المختصة :اللجنة التي يصدر
بتشكيلها قرار من الوزير.

السفينة :كل منشأة تعمل أو تكون معدة السفينة :كل منشأة تعمل أو تكون معدة

السفينة :كل منشأة تعمل أو تكون معدة

للعمل في المالحة البحرية ،ولو لم للعمل في المالحة البحرية ،ولو لم

للعمل في المالحة البحرية ،ولو لم

تهدف إلى الربح ،وتعتبر جميع تهدف إلى الربح ،وتعتبر جميع

تهدف إلى الربح ،وتعتبر جميع

الملحقات الالزمة الستغالل السفينة الملحقات الالزمة الستغالل السفينة

الملحقات الالزمة الستغالل السفينة

جزءا ً منها.

جزءا ً منها.

جزءا ً منها.

السفينة البحرينية :السفينة المسجلة السفينة البحرينية :السفينة المسجلة

السفينة البحرينية :السفينة المسجلة

في المملكة بموجب أحكام هذا القانون .في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

سفينة بضائع :كل سفينة غير مرخصة سفينة بضائع :كل سفينة غير مرخصة
كسفينة ركاب أيا ً كان نوعها.

كسفينة ركاب أيا ً كان نوعها.

سفينة بضائع :كل سفينة غير مرخصة
كسفينة ركاب أيا ً كان نوعها.

سفينة ركاب :السفينة المرخصة لحمل سفينة ركاب :السفينة المرخصة لحمل
أكثر من اثنا عشرة راكب.

النص بعد التعديل

أكثر من اثني عشر راكبا.

سفينة ركاب :السفينة المرخصة لحمل
أكثر من اثني عشر راكبا.

الميناء :أي مكان أو قناة مالحية يتقرر الميناء :أي مكان أو قناة مالحية يتقرر

الميناء :أي مكان أو قناة مالحية يتقرر

اعتبارها مينا ًء طبقًا ألحكام قانون اعتبارها مينا ًء طبقًا ألحكام قانون

اعتبارها مينا ًء طبقًا ألحكام قانون

الموانئ والمالحة البحرية الصادر الموانئ والمالحة البحرية الصادر

الموانئ والمالحة البحرية الصادر

بالقانون رقم ( )61لسنة  ،2006بالقانون رقم ( )61لسنة ،2006

بالقانون رقم ( )61لسنة ،2006

والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )46والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ()46

والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ()46

لسنة ،2012

لسنة ،2012

لسنة ،2012

الترخيص :الترخيص الصادر بموجب الترخيص :الترخيص الصادر بموجب

الترخيص :الترخيص الصادر بموجب

قانون الموانئ والمالحة البحرية قانون الموانئ والمالحة البحرية

قانون الموانئ والمالحة البحرية

الصادر بالقانون رقم ( )61لسنة الصادر بالقانون رقم ( )61لسنة

الصادر بالقانون رقم ( )61لسنة

 ،2006والمعدل بالمرسوم بقانون رقم  ،2006والمعدل بالمرسوم بقانون رقم

 ،2006والمعدل بالمرسوم بقانون رقم

( )46لسنة .2012

( )46لسنة .2012

( )46لسنة .2012
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الطرق المالحية :القنوات المالحية الطرق المالحية :القنوات المالحية

الطرق المالحية :القنوات المالحية

المؤدية ألي ميناء ،والتي تعتبر جزءاً المؤدية ألي ميناء ،والتي تعتبر جزءا ً

المؤدية ألي ميناء ،والتي تعتبر جزءا ً

منه.

منه.

منه.

الشخص :أي شخص طبيعي أو الشخص :أي شخص طبيعي أو
اعتباري.

اعتباري.

الشخص :أي شخص طبيعي أو
اعتباري.

الراكب :أي شخص منقول على متن الراكب :أي شخص منقول على متن

الراكب :أي شخص منقول على متن

السفينة بموجب عقد للنقل ،أو مرافق_ السفينة بموجب عقد للنقل ،أو مرافق_

السفينة بموجب عقد للنقل ،أو مرافق_

بموافقة الناقل_ لعربة أو حيوانات حية بموافقة الناقل_ لعربة أو حيوانات حية

بموافقة الناقل_ لعربة أو حيوانات حية

موجودة على متن السفينة مغطاة بعقد موجودة على متن السفينة مغطاة بعقد

موجودة على متن السفينة مغطاة بعقد

للنقل ،باستثناء ُربّان السفينة وطاقمها للنقل ،باستثناء ُربّان السفينة وطاقمها

للنقل ،باستثناء ُربّان السفينة وطاقمها

واألطفال دون سن الواحدة من عمرهم والشخص المحمول على السفينة

والشخص المحمول على السفينة

والشخص المحمول على السفينة بسبب بسبب تحطم سفينته أو إنقاذه بسبب

بسبب تحطم سفينته أو إنقاذه بسبب

تحطم سفينته أو إنقاذه بسبب ظروف ظروف خارجة عن السيطرة.

ظروف خارجة عن السيطرة.

خارجة عن السيطرة.
ر ّبان السفينة :قائد السفينة والمسؤول ر ّبان السفينة :قائد السفينة والمسؤول
عنها قانونيا.

عنها قانونا.

ر ّبان السفينة :قائد السفينة والمسؤول
عنها قانونا.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الضابط :ربّان السفينة ،وضابط سطح الضابط :ربّان السفينة ،وضابط سطح

الضابط :ربّان السفينة ،وضابط سطح

السفينة والمهندس وضابط الكهرباء السفينة والمهندس وضابط الكهرباء

السفينة والمهندس وضابط الكهرباء

وضابط

وضابط

وضابط

اإللكترونيات

الالسلكي والضابط الطبيب.

وضابط وضابط

اإللكترونيات

الالسلكي والضابط الطبيب.

وضابط

اإللكترونيات

الالسلكي والضابط الطبيب.

طاقم السفينة أو الطاقم :جميع البحارة طاقم السفينة أو الطاقم :جميع البحارة

طاقم السفينة أو الطاقم :جميع البحارة

المستخدمين على متن السفينة فيما عدا المستخدمين على متن السفينة فيما عدا

المستخدمين على متن السفينة فيما عدا

ربّانها.

ربّانها.

ربّانها.

المالك :الشخص المقيد اسمه في سجل المالك :الشخص المقيد اسمه في سجل

المالك :الشخص المقيد اسمه في سجل

السفينة كمالك لها .ويأخذ حكم المالك السفينة كمالك لها .ويأخذ حكم المالك

السفينة كمالك لها .ويأخذ حكم المالك

في مجال إدارة وتشغيل السفينة كل من في مجال إدارة وتشغيل السفينة كل من

في مجال إدارة وتشغيل السفينة كل من

مستأجر السفينة خالية الطاقم ومشغل مستأجر السفينة خالية الطاقم ومشغل

مستأجر السفينة خالية الطاقم ومشغل

السفينة.

السفينة.

السفينة.

البحار :أي شخص طبيعي مستخدم البحار :أي شخص طبيعي مستخدم

البحار :أي شخص طبيعي مستخدم

على السفينة من أجل تشغيلها بسالمة على السفينة من أجل تشغيلها بسالمة

على السفينة من أجل تشغيلها بسالمة

وأمان والحفاظ على حماية البيئة وأمان والحفاظ على حماية البيئة

وأمان والحفاظ على حماية البيئة

البحرية .ويشمل الربان والطاقم البحرية .ويشمل الربان والطاقم

البحرية .ويشمل الربان والطاقم

والضباط وحاملي الرتب العاملين على والضباط وحاملي الرتب العاملين على

والضباط وحاملي الرتب العاملين على
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ظهر السفينة ،باستثناء المرشد أو من ظهر السفينة ،باستثناء المرشد أو من

ظهر السفينة ،باستثناء المرشد أو من

عين على متن السفينة بصورة مؤقتة عين على متن السفينة بصورة مؤقتة

عين على متن السفينة بصورة مؤقتة

ألداء عمل ما خالل تواجدها في ألداء عمل ما خالل تواجدها في

ألداء عمل ما خالل تواجدها في

الميناء.

الميناء.

الميناء.

التسهيالت والخدمات البحرية :خدمة التسهيالت والخدمات البحرية :خدمة

التسهيالت والخدمات البحرية :خدمة

قطر السفن وإرشادها ،وتوفير المياه قطر السفن وإرشادها ،وتوفير المياه

قطر السفن وإرشادها ،وتوفير المياه

وغيرها من اإلمدادات ،والخدمات وغيرها من اإلمدادات ،والخدمات

وغيرها من اإلمدادات ،والخدمات

البحرية األخرى التي يتم تقديمها للسفن البحرية األخرى التي يتم تقديمها للسفن

البحرية األخرى التي يتم تقديمها للسفن

ولمستخدمي الميناء.

ولمستخدمي الميناء.

ولمستخدمي الميناء.

تسهيالت وخدمات الموانئ :الخدمات تسهيالت وخدمات الموانئ :الخدمات

تسهيالت وخدمات الموانئ :الخدمات

والتسهيالت التي تقدم في الموانئ والتسهيالت التي تقدم في الموانئ

والتسهيالت التي تقدم في الموانئ

للركاب وألغراض مناولة البضائع للركاب وألغراض مناولة البضائع

للركاب وألغراض مناولة البضائع

ونقلها وتخزينها.

ونقلها وتخزينها.

ونقلها وتخزينها.

المزود بتجهيزات
المزود بتجهيزات الحاوية :الوعاء
الحاوية :الوعاء
ّ
ّ

المزود بتجهيزات
الحاوية :الوعاء
ّ

بمعدات

بمعدات

ركنية

لتسهيل

ميكانيكية.

مناولتها

بمعدات ركنية

لتسهيل

مناولتها

ميكانيكية.

ركنية

لتسهيل

ميكانيكية.
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مناولتها

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الحطام :كل ما هو ناجم عن وقوع الحطام :كل ما هو ناجم عن وقوع

الحطام :كل ما هو ناجم عن وقوع

حادثة بحرية ويشمل السفينة الغارقة أو حادثة بحرية ويشمل السفينة الغارقة أو

حادثة بحرية ويشمل السفينة الغارقة أو

الجانحة أو جزءا ً منها ،بما في ذلك كل الجانحة أو جزءا ً منها ،بما في ذلك كل

الجانحة أو جزءا ً منها ،بما في ذلك كل

ما هو موجود أو كان موجودا ً على ما هو موجود أو كان موجودا ً على

ما هو موجود أو كان موجودا ً على

متنها ،سواء كان جانحا ً أو غارقا ً أو متنها ،سواء كان جانحا ً أو غارقا ً أو

متنها ،سواء كان جانحا ً أو غارقا ً أو

طافيا ً على سطح الماء ،وكذلك كل طافيا ً على سطح الماء ،وكذلك كل

طافيا ً على سطح الماء ،وكذلك كل

سفينة على وشك الغرق أو الجنوح أو سفينة على وشك الغرق أو الجنوح أو

سفينة على وشك الغرق أو الجنوح أو

يتوقع بصورة معقولة أن تغرق أو يتوقع بصورة معقولة أن تغرق أو

يتوقع بصورة معقولة أن تغرق أو

تجنح ولم تتخذ أية تدابير فعلية لتقديم تجنح ولم تتخذ أية تدابير فعلية لتقديم

تجنح ولم تتخذ أية تدابير فعلية لتقديم

المساعدة لها أو ألي أمالك معرضة المساعدة لها أو ألي أمالك معرضة

المساعدة لها أو ألي أمالك معرضة

للخطر ،أو كانت في طور االتخاذ.

للخطر ،أو كانت في طور االتخاذ.

للخطر ،أو كانت في طور االتخاذ.

إزالة الحطام :أية تدابير متخذة في إزالة الحطام :أية تدابير متخذة في

إزالة الحطام :أية تدابير متخذة في

سبيل الوقاية من الخطر الناجم عن سبيل الوقاية من الخطر الناجم عن

سبيل الوقاية من الخطر الناجم عن

الحطام أو التخفيف من أثره أو القضاء الحطام أو التخفيف من أثره أو القضاء

الحطام أو التخفيف من أثره أو القضاء

عليه.

عليه.

عليه.

الحمولة اإلجمالية :الحجم اإلجمالي الحمولة اإلجمالية :الحجم اإلجمالي

الحمولة اإلجمالية :الحجم اإلجمالي

للسفينة الذي يتم حسابه طبقا ً لالتفاقية للسفينة الذي يتم حسابه طبقا ً لالتفاقية

للسفينة الذي يتم حسابه طبقا ً لالتفاقية
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام
.1969

.1969

النص بعد التعديل

الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام
.1969

اإلزاحة الخفيفة :وزن السفينة (بدون اإلزاحة الخفيفة :وزن السفينة (بدون

اإلزاحة الخفيفة :وزن السفينة (بدون

بضائع ،أو مستودعات ،أو مخازن ،أو بضائع ،أو مستودعات ،أو مخازن ،أو

بضائع ،أو مستودعات ،أو مخازن ،أو

مؤن باستثناء الحد األدنى من الوقود مؤن باستثناء الحد األدنى من الوقود

مؤن باستثناء الحد األدنى من الوقود

المبدئي

المبدئي

والماء

الالزم

للتشغيل

المبدئي والماء

الالزم

للتشغيل

للمولدات) ويُعبر عنه أيضا ً بالسفينة للمولدات) ويُعبر عنه أيضا ً بالسفينة
الخفيفة.

الخفيفة.

والماء

الالزم

للتشغيل

للمولدات) ويُعبر عنه أيضا ً بالسفينة
الخفيفة.

إزاحة التحميل :وزن السفينة مع إزاحة التحميل :وزن السفينة مع

إزاحة التحميل :وزن السفينة مع

الوقود ،والمواد المخزنة ،والمؤن الوقود ،والمواد المخزنة ،والمؤن

الوقود ،والمواد المخزنة ،والمؤن

والحد األقصى لحمولة السفينة من والحد األقصى لحمولة السفينة من

والحد األقصى لحمولة السفينة من

البضائع الذي يسمح به غاطسها.

البضائع الذي يسمح به غاطسها.

الحمولة الساكنة :الفرق بين إزاحة الحمولة الساكنة :الفرق بين إزاحة
التحميل واإلزاحة الخفيفة.

التحميل واإلزاحة الخفيفة.

البضائع الذي يسمح به غاطسها.
الحمولة الساكنة :الفرق بين إزاحة
التحميل واإلزاحة الخفيفة.

الحمولة الصافية :الحجم الداخلي الحمولة الصافية :الحجم الداخلي

الحمولة الصافية :الحجم الداخلي

للسفينة المتاح لالستخدام التجاري بعد للسفينة المتاح لالستخدام التجاري بعد

للسفينة المتاح لالستخدام التجاري بعد

خصم الفراغات الخاصة بالمالحة خصم الفراغات الخاصة بالمالحة

خصم الفراغات الخاصة بالمالحة
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

واآلالت طبقا ً لالتفاقية الدولية الخاصة واآلالت طبقا ً لالتفاقية الدولية الخاصة
بقياس الحمولة لعام .1969

بقياس الحمولة لعام .1969

النص بعد التعديل

واآلالت طبقا ً لالتفاقية الدولية الخاصة
بقياس الحمولة لعام .1969

الحوض البحري :أي تركيب أو تشييد الحوض البحري :أي تركيب أو تشييد

الحوض البحري :أي تركيب أو تشييد

توجه إليه السفن لغرض اصطناعي توجّ ه إليه السفن لغرض
اصطناعي ّ

اصطناعي توجّ ه إليه السفن لغرض

تحميلها أو تفريغها أو تجهيزها أو تحميلها أو تفريغها أو تجهيزها أو

تحميلها أو تفريغها أو تجهيزها أو

إصالحها ،ويشمل المزالق والعوارض إصالحها ،ويشمل المزالق والعوارض

إصالحها ،ويشمل المزالق والعوارض

والمستويات

والمستويات

والرافعات

المتزامنة

والمستويات والرافعات

المتزامنة

والرافعات

المتزامنة

المائلة وجميع اآلالت واألعمال المائلة وجميع اآلالت واألعمال

المائلة وجميع اآلالت واألعمال

واألشياء والتجهيزات الثابتة مهما واألشياء والتجهيزات الثابتة مهما

واألشياء والتجهيزات الثابتة مهما

كانت طريقة تثبيتها أو إلحاقها بها.

كانت طريقة تثبيتها أو إلحاقها بها.

الرحالت الداخلية :تشغيل السفينة الرحالت الداخلية :تشغيل السفينة
ضمن المياه البحرينية.

ضمن المياه البحرينية.

كانت طريقة تثبيتها أو إلحاقها بها.
الرحالت الداخلية :تشغيل السفينة
ضمن المياه البحرينية.

الرحالت الدولية :الرحالت من ميناء الرحالت الدولية :الرحالت من ميناء

الرحالت الدولية :الرحالت من ميناء

أو مكان في دولة ما إلى ميناء بحري أو مكان في دولة ما إلى ميناء بحري

أو مكان في دولة ما إلى ميناء بحري

أو مكان ما في دولة أخرى.

أو مكان ما في دولة أخرى.

أو مكان ما في دولة أخرى.

الرحالت القريبة من الساحل :يقصد الرحالت القريبة من الساحل :يقصد

الرحالت القريبة من الساحل :يقصد

بها الرحالت التي تكون بواسطة سفن بها الرحالت التي تكون بواسطة سفن

بها الرحالت التي تكون بواسطة سفن
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

من غير سفن الركاب ذات حمولة من غير سفن الركاب ذات حمولة

من غير سفن الركاب ذات حمولة

إجمالية أقل من خمسمائة طن ومجهزة إجمالية أقل من خمسمائة طن ومجهزة

إجمالية أقل من خمسمائة طن ومجهزة

بآالت دفع رئيسي قدرتها أقل من ثالثة بآالت دفع رئيسي قدرتها أقل من ثالثة

بآالت دفع رئيسي قدرتها أقل من ثالثة

آالف كيلوواط ضمن حدود المياه في آالف كيلوواط ضمن حدود المياه في

آالف كيلوواط ضمن حدود المياه في

الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج

الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج

عمان حتى خط الطول تسعة وخمسون عمان حتى خط الطول تسع وخمسين

عمان حتى خط الطول تسع وخمسين

درجة شرقاً ،وما عدا ذلك فهو ضمن درجة شرقاً ،وما عدا ذلك فهو ضمن

درجة شرقاً ،وما عدا ذلك فهو ضمن

ما تحدده السلطات البحرية في الدول ما تحدده السلطات البحرية في الدول

ما تحدده السلطات البحرية في الدول

األخرى وفق اتفاق تحديد الرحالت األخرى وفق اتفاق تحديد الرحالت

األخرى وفق اتفاق تحديد الرحالت

القريبة من الساحل بين السلطة البحرية القريبة من الساحل بين السلطة البحرية

القريبة من الساحل بين السلطة البحرية

في المملكة وإدارة الطرف اآلخر في المملكة وإدارة الطرف اآلخر

في المملكة وإدارة الطرف اآلخر

لتحديد تفاصيل مناطق اإلبحار القريبة لتحديد تفاصيل مناطق اإلبحار القريبة

لتحديد تفاصيل مناطق اإلبحار القريبة

من الساحل والشروط األخرى ذات من الساحل والشروط األخرى ذات

من الساحل والشروط األخرى ذات

الصلة ،شرط أن ال تبعد السفينة في أي الصلة ،شرط أن ال تبعد السفينة في أي

الصلة ،شرط أن ال تبعد السفينة في أي

من هذه الرحالت مسافة أكثر من من هذه الرحالت مسافة أكثر من

من هذه الرحالت مسافة أكثر من

ثالثين ميالً بحريا ً عن أقرب مالذ آمن .ثالثين ميالً بحريا ً عن أقرب مالذ آمن.

ثالثين ميالً بحريا ً عن أقرب مالذ آمن.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الرصيف البحري الخاص :كل مرسى الرصيف البحري الخاص :كل مرسى

الرصيف البحري الخاص :كل مرسى

أو رصيف ميناء مملوك أو مؤجر أو رصيف ميناء مملوك أو مؤجر

أو رصيف ميناء مملوك أو مؤجر

بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك

بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك

أو المستأجر له حسب الترخيص

أو المستأجر له حسب الترخيص

الممنوح الصادر له من الجهات

الممنوح الصادر له من الجهات

المختصة.

المختصة.

أو المستأجر له.

الشهادة :وثيقة سارية المفعول ،أيا ً كان الشهادة :وثيقة سارية المفعول ،أيا ً

الشهادة :وثيقة سارية المفعول ،أيا ً

االسم الذي يُطلق عليها ،صادرة من كان االسم الذي يُطلق عليها ،صادرة

كان االسم الذي يُطلق عليها ،صادرة

قِّبل اإلدارة أو بتفويض منها أو معترف من قِّبل اإلدارة أو بتفويض منها أو

من قِّبل اإلدارة أو بتفويض منها أو

بها من جانبها ،تخول حاملها الخدمة معترف بها من جانبها ،تخول حاملها

معترف بها من جانبها ،تخول حاملها

على السفينة.

الخدمة على السفينة.

الخدمة على السفينة.

الطول :الطول كما عرفته االتفاقية الطول :الطول كما عرفته االتفاقية

الطول :الطول كما عرفته االتفاقية

الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام

الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام

.1966

.1966

.1966

العالمات البحرية الثابتة :الوسائل العالمات البحرية الثابتة :الوسائل

العالمات البحرية الثابتة :الوسائل

الثابتة والظاهرة التي تستخدم في الثابتة والظاهرة التي تستخدم في

الثابتة والظاهرة التي تستخدم في

المساعدة المالحية.

المساعدة المالحية.

المساعدة المالحية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الوحدة الحسابية :حق السحب الخاص الوحدة الحسابية :حق السحب الخاص

الوحدة الحسابية :حق السحب الخاص

كما هو معرف من قبل صندوق النقد كما هو معرف من قبل صندوق النقد

كما هو معرف من قبل صندوق النقد

الدولي.

الدولي.

الدولي.

مركب صيد :المركب المصمم والمبني مركب صيد :المركب المصمم والمبني

مركب صيد :المركب المصمم والمبني

والمج ّهز بالمعدات الضرورية للصيد والمج ّهز بالمعدات الضرورية للصيد

والمج ّهز بالمعدات الضرورية للصيد

التجاري.

التجاري.

التجاري.

مركب نزهة أو مركب ترفيه :المركب مركب نزهة أو مركب ترفيه :المركب

مركب نزهة أو مركب ترفيه :المركب

المستخدم في األغراض الرياضية أو المستخدم في األغراض الرياضية أو

المستخدم في األغراض الرياضية أو

الترفيهية.

الترفيهية.

الترفيهية.

المعدات :أية أجهزة أو أدوات أو آالت المعدات :أية أجهزة أو أدوات أو آالت

المعدات :أية أجهزة أو أدوات أو آالت

أو أنظمة أو ملحقاتها التي تستخدم أو أنظمة أو ملحقاتها التي تستخدم

أو أنظمة أو ملحقاتها التي تستخدم

ألغراض توفير تسهيالت وخدمات ألغراض توفير تسهيالت وخدمات

ألغراض توفير تسهيالت وخدمات

بحرية أو مينائية.

بحرية أو مينائية.

بحرية أو مينائية.

الناقل :كل شخص أبرم عقدا ً أو أبرم الناقل :كل شخص أبرم عقدا ً أو أبرم

الناقل :كل شخص أبرم عقدا ً أو أبرم

نيابة عنه عقد مع الشاحن لنقل البضائع نيابة عنه عقد مع الشاحن لنقل البضائع

نيابة عنه عقد مع الشاحن لنقل البضائع

أو األشخاص بحراً.

أو األشخاص بحراً.

أو األشخاص بحراً.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الناقل الفعلي :كل شخص يعهد إليه الناقل الفعلي :كل شخص يعهد إليه

الناقل الفعلي :كل شخص يعهد إليه

الناقل بتنفيذ نقل البضائع أو جزء من الناقل بتنفيذ نقل البضائع أو جزء من

الناقل بتنفيذ نقل البضائع أو جزء من

هذا النقل ،كما يشمل كل شخص آخر هذا النقل ،كما يشمل كل شخص آخر

هذا النقل ،كما يشمل كل شخص آخر

يخول بموجب عقد من الباطن بتنفيذ يخول بموجب عقد من الباطن بتنفيذ

يخول بموجب عقد من الباطن بتنفيذ

نقل البضائع أو األشخاص أو جزء من نقل البضائع أو األشخاص أو جزء من

نقل البضائع أو األشخاص أو جزء من

هذا النقل.

هذا النقل.

هذا النقل.

الشاحن :كل شخص أبرم عقدا ً أو أبرم الشاحن :كل شخص أبرم عقدا ً أو أبرم

الشاحن :كل شخص أبرم عقدا ً أو أبرم

باسمه أو نيابة عنه مع الناقل لنقل باسمه أو نيابة عنه مع الناقل لنقل

باسمه أو نيابة عنه مع الناقل لنقل

البضائع بحراً ،كما يشمل كل شخص البضائع بحراً ،كما يشمل كل شخص

البضائع بحراً ،كما يشمل كل شخص

قام أو تم القيام باسمه أو نيابة عنه قام أو تم القيام باسمه أو نيابة عنه

قام أو تم القيام باسمه أو نيابة عنه

بتسليم البضائع للناقل لنقلها بحراً بتسليم البضائع للناقل لنقلها بحرا ً

بتسليم البضائع للناقل لنقلها بحرا ً

بموجب عقد النقل البحري.

بموجب عقد النقل البحري.

بموجب عقد النقل البحري.

المرسل إليه :الشخص المخول باستالم المرسل إليه :الشخص المخول باستالم
البضائع في وجهتها النهائية.

البضائع في وجهتها النهائية.

المرسل إليه :الشخص المخول باستالم
البضائع في وجهتها النهائية.

البضائع :الحمولة المنقولة على السفينة البضائع :الحمولة المنقولة على السفينة

البضائع :الحمولة المنقولة على السفينة

سواء كانت مخزنة في حاويات أو سواء كانت مخزنة في حاويات أو

سواء كانت مخزنة في حاويات أو

منصات نقالة أو في حالة سائبة أو منصات نقالة أو في حالة سائبة أو

منصات نقالة أو في حالة سائبة أو
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

بضائع عامة ،وكذلك الحيوانات الحية .بضائع عامة ،وكذلك الحيوانات الحية.

بضائع عامة ،وكذلك الحيوانات الحية.

وفي حالة تجميع البضائع في حاوية أو وفي حالة تجميع البضائع في حاوية أو

وفي حالة تجميع البضائع في حاوية أو

منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة أو في منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة أو في

منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة أو في

حالة تغليفها ،فإن مصطلح البضائع حالة تغليفها ،فإن مصطلح البضائع

حالة تغليفها ،فإن مصطلح البضائع

يشمل أداة النقل أو مواد التغليف يشمل أداة النقل أو مواد التغليف

يشمل أداة النقل أو مواد التغليف

المذكورة إذا قدمها الشاحن.

المذكورة إذا قدمها الشاحن.

المذكورة إذا قدمها الشاحن.

البضائع الخطرة :البضائع المعرفة البضائع الخطرة :البضائع المعرفة

البضائع الخطرة :البضائع المعرفة

بأنها خطرة في المدونة البحرية الدولية بأنها خطرة في المدونة البحرية الدولية

بأنها خطرة في المدونة البحرية الدولية

للسلع الخطرة (مدونة  )IMDGأو للسلع الخطرة (مدونة  )IMDGأو

للسلع الخطرة (مدونة  )IMDGأو

التي تعتبرها اإلدارة كذلك ،سواء كانت التي تعتبرها اإلدارة كذلك ،سواء كانت

التي تعتبرها اإلدارة كذلك ،سواء كانت

موضوعة في رزم أو منقولة في رزم موضوعة في رزم أو منقولة في رزم

موضوعة في رزم أو منقولة في رزم

سائبة أو كانت سائبة وفقًا لما تتطلبه سائبة أو كانت سائبة وفقًا لما تتطلبه

سائبة أو كانت سائبة وفقًا لما تتطلبه

طبيعة تلك البضائع الخطرة.

طبيعة تلك البضائع الخطرة.

طبيعة تلك البضائع الخطرة.

وكيل السفينة :الشخص المرخص له وكيل السفينة :الشخص المرخص له

وكيل السفينة :الشخص المرخص له

من اإلدارة لتمثيل مالك أو مستأجر أو من اإلدارة لتمثيل مالك أو مستأجر أو

من اإلدارة لتمثيل مالك أو مستأجر أو

مشغل السفينة في الحقوق والواجبات مشغل السفينة في الحقوق والواجبات

مشغل السفينة في الحقوق والواجبات

وتوفير الخدمات.

وتوفير الخدمات.

وتوفير الخدمات.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وكيل الشحن البحري (وكيل الشحن وكيل الشحن البحري (وكيل الشحن

وكيل الشحن البحري (وكيل الشحن

والتفريغ) :الشخص المرخص له والتفريغ) :الشخص المرخص له

والتفريغ) :الشخص المرخص له

البحري

البحري

لتقديم

خدمات

الشحن

البحري لتقديم

والتفريغ.

خدمات

الشحن

والتفريغ.

لتقديم

خدمات

الشحن

والتفريغ.

مشغل السفينة :الكيان المسؤول عن مشغل السفينة :الكيان المسؤول عن

مشغل السفينة :الكيان المسؤول عن

التشغيل السليم واآلمن للسفينة وحماية التشغيل السليم واآلمن للسفينة وحماية

التشغيل السليم واآلمن للسفينة وحماية

البيئة البحرية ،ولديه مستند امتثال البيئة البحرية ،ولديه مستند امتثال

البيئة البحرية ،ولديه مستند امتثال

للقوانين وشهادة إدارة السالمة.

للقوانين وشهادة إدارة السالمة.

للقوانين وشهادة إدارة السالمة.

مسجل السفينة :الموظف المسئول عن مسجل السفينة :الموظف المسئول عن
عملية تسجيل السفينة.

عملية تسجيل السفينة.

مسجل السفينة :الموظف المسئول عن
عملية تسجيل السفينة.

المرشد :الشخص المرخص له من المرشد :الشخص المرخص له من

المرشد :الشخص المرخص له من

اإلدارة لتقديم خدمات اإلرشاد البحري .اإلدارة لتقديم خدمات اإلرشاد البحري.

اإلدارة لتقديم خدمات اإلرشاد البحري.

الرهن البحري (الرهن) :قرض أو الرهن البحري (الرهن) :قرض أو

الرهن البحري (الرهن) :قرض أو

ضمان مالي يتم الحصول عليه مقابل ضمان مالي يتم الحصول عليه مقابل

ضمان مالي يتم الحصول عليه مقابل

السفينة أو أي سهم فيها ،ويتم تنظيمه السفينة أو أي سهم فيها ،ويتم تنظيمه

السفينة أو أي سهم فيها ،ويتم تنظيمه

بوثيقة قانونية رسمية ،وال يعتد به إال بوثيقة قانونية رسمية ،وال يعتد به إال

بوثيقة قانونية رسمية ،وال يعتد به إال

إذا كان مسجالً في سجل السفينة.

إذا كان مسجالً في سجل السفينة.
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إذا كان مسجالً في سجل السفينة.

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

اإلنقاذ :أي عمل أو نشاط متخذ اإلنقاذ :أي عمل أو نشاط متخذ

اإلنقاذ :أي عمل أو نشاط متخذ

لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى

لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى

في حالة خطر في المياه المالحية أو في في حالة خطر في المياه المالحية أو في

في حالة خطر في المياه المالحية أو في

أية مياه أخرى مهما كانت.

أية مياه أخرى مهما كانت.

أية مياه أخرى مهما كانت.

نوادي الحماية والتعويض الدولية:

نوادي الحماية والتعويض الدولية:

نوادي الحماية والتعويض الدولية:

هيئات الحماية والتعويض التي تقوم هيئات الحماية والتعويض التي تقوم

هيئات الحماية والتعويض التي تقوم

على نظام التأمين التكافلي بين على نظام التأمين التكافلي بين

على نظام التأمين التكافلي بين

أعضائها من مالك السفن إذ يشتركون أعضائها من مالك السفن إذ يشتركون

أعضائها من مالك السفن إذ يشتركون

معا ً بعالقة تبادلية مشتركة في التغطية معا ً بعالقة تبادلية مشتركة في التغطية

معا ً بعالقة تبادلية مشتركة في التغطية

التأمينية ضد المخاطر والمسؤوليات التأمينية ضد المخاطر والمسؤوليات

التأمينية ضد المخاطر والمسؤوليات

التي تتعرض لها هذه السفن مثل التي تتعرض لها هذه السفن مثل

التي تتعرض لها هذه السفن مثل

المسؤولية ضد الغير ،والمسؤولية المسؤولية ضد الغير ،والمسؤولية

المسؤولية ضد الغير ،والمسؤولية

الناتجة عن التلوث ،والمسؤولية تجاه الناتجة عن التلوث ،والمسؤولية تجاه

الناتجة عن التلوث ،والمسؤولية تجاه

حوادث االصطدام ،والمسؤولية تجاه حوادث االصطدام ،والمسؤولية تجاه

حوادث االصطدام ،والمسؤولية تجاه

طاقم المالحة.

طاقم المالحة.

طاقم المالحة.

المعرفة بأنها
المواد المؤذية :المواد المعرفة بأنها المواد المؤذية :المواد
َّ

المعرفة بأنها
المواد المؤذية :المواد
َّ

المدونة البحرية
ملوثات بحرية في المدونة البحرية ملوثات بحرية في
َّ

المدونة البحرية
ملوثات بحرية في
َّ
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نصوص مواد القانون كما وردت من

الدولية

احلكومة

للسلع

الخطرة

قرار جملس النواب

(مدونة الدولية

للسلع

الخطرة

توصية اللجنة

(مدونة
َّ

الدولية

 )IMDGأو التي تعتبرها اإلدارة  )IMDGأو التي تعتبرها اإلدارة
كذلك.

النص بعد التعديل

للسلع

الخطرة

 )IMDGأو التي تعتبرها اإلدارة

كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

نطاق تطبيق القانون

نطاق تطبيق القانون

نطاق تطبيق القانون

نطاق تطبيق القانون

 الفقرة (أ)  -البند ( :)1تغيير كلمة الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

(معنويين) إلى ( اعتباريين).

(مدونة
َّ

 الفقرة (ب)  -البند ( :)1إضافة
عبارة (المرخص بها) إلى نهاية البند.
 الفقرة (ج):
 البند ( :)1تصويب كلمتي (أربع،وخمسون) الواردتين في سياق البند
لتصبحا (أربعة ،وخمسين).
 البند ( :)2حذف عالمة (الفتحة) منكلمة (قَبل) الواردة بعد عبارة
(ألغراض غير تجارية من).
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند ( :)3تصويب كلمة (تابعه)الواردة في سياق البند إلى (تابعة).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ -تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي :أ -تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:

أ -تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:

تمت
 -1جميع األنشطة البحرية ،سواء ت ّمت  -1جميع األنشطة البحرية ،سواء ّ

تمت
 -1جميع األنشطة البحرية ،سواء ّ

ممارستها ألغراض الربح أو لغير ممارستها ألغراض الربح أو لغير

ممارستها ألغراض الربح أو لغير

ذلك ،من قِّبل أشخاص طبيعيين أو ذلك ،من قِّبل أشخاص طبيعيين أو

ذلك ،من قِّبل أشخاص طبيعيين أو

معنويين ،ضمن الوالية القانونية اعتباريين ،ضمن الوالية القانونية

اعتباريين ،ضمن الوالية القانونية

للمملكة ،وعلى السفن البحرينية أينما للمملكة ،وعلى السفن البحرينية أينما

للمملكة ،وعلى السفن البحرينية أينما

كانت ،وعلى جميع السفن األجنبية كانت ،وعلى جميع السفن األجنبية

كانت ،وعلى جميع السفن األجنبية

والمنشآت في المياه البحرينية وعلى والمنشآت في المياه البحرينية وعلى

والمنشآت في المياه البحرينية وعلى

الب ّحارة العاملين عليها.

الب ّحارة العاملين عليها.

الب ّحارة العاملين عليها.

 -2كافة الموانئ والمراسي والممرات  -2كافة الموانئ والمراسي والممرات

 -2كافة الموانئ والمراسي والممرات

المائية والقنوات المالحية وأحواض المائية والقنوات المالحية وأحواض

المائية والقنوات المالحية وأحواض

السفن والمرافئ وأرصفة الموانئ السفن والمرافئ وأرصفة الموانئ

السفن والمرافئ وأرصفة الموانئ

وأرصفة التحميل واألرصفة البحرية وأرصفة التحميل واألرصفة البحرية

وأرصفة التحميل واألرصفة البحرية

واألرصفة الخاصة والهياكل ذات واألرصفة الخاصة والهياكل ذات

واألرصفة الخاصة والهياكل ذات
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الصلة وحدود الشواطئ ،التي تقع الصلة وحدود الشواطئ ،التي تقع

النص بعد التعديل

الصلة وحدود الشواطئ ،التي تقع

ضمن الوالية القانونية للمملكة.

ضمن الوالية القانونية للمملكة.

ضمن الوالية القانونية للمملكة.

ب_ ألغراض هذا القانون:

ب_ ألغراض هذا القانون:

ب_ ألغراض هذا القانون:

 -1يعتبر النشاط بحريا ً إذا تمت  -1يعتبر النشاط بحريا ً إذا تمت

 -1يعتبر النشاط بحريا ً إذا تمت

ممارسته في البحر أو الموانئ أو ممارسته في البحر أو الموانئ أو

ممارسته في البحر أو الموانئ أو

األرصفة الخاصة.

األرصفة الخاصة المرخص بها.

األرصفة الخاصة المرخص بها.

 -2تشمل السفينة أي مركب مائي  -2تشمل السفينة أي مركب مائي

 -2تشمل السفينة أي مركب مائي

يستعمل أو قابل لالستعمال في المالحة يستعمل أو قابل لالستعمال في المالحة

يستعمل أو قابل لالستعمال في المالحة

البحرية ،وتعتبر جميع الملحقات البحرية ،وتعتبر جميع الملحقات

البحرية ،وتعتبر جميع الملحقات

واللوازم الضرورية الستعمال السفينة واللوازم الضرورية الستعمال السفينة

واللوازم الضرورية الستعمال السفينة

جزءا ً منها.

جزءا ً منها.

جزءا ً منها.

ج_ يستثنى من تطبيق أحكام هذا ج_ يستثنى من تطبيق أحكام هذا
القانون ما يلي:

القانون ما يلي:

ج_ يستثنى من تطبيق أحكام هذا
القانون ما يلي:

 -1السفن التي يقل طولها عن أربع  -1السفن التي يقل طولها عن أربعة

 -1السفن التي يقل طولها عن أربعة

وعشرين مترا ً أو التي تقل حمولتها وعشرين مترا ً أو التي تقل حمولتها

وعشرين مترا ً أو التي تقل حمولتها

اإلجمالية عن مائة وخمسون طناً ،اإلجمالية عن مائة وخمسين طناً،

اإلجمالية عن مائة وخمسين طناً،
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

والتي تحمل علم البحرين ،وذلك والتي تحمل علم البحرين ،وذلك
باستثناء سفن الركاب.

باستثناء سفن الركاب.

النص بعد التعديل

والتي تحمل علم البحرين ،وذلك
باستثناء سفن الركاب.

 -2السفن المملوكة أو المستخدمة  -2السفن المملوكة أو المستخدمة

 -2السفن المملوكة أو المستخدمة

ألغراض غير تجارية من قَبل قوة دفاع ألغراض غير تجارية من قبل قوة دفاع

ألغراض غير تجارية من قبل قوة دفاع

البحرين أو الحرس الوطني أو خفر البحرين أو الحرس الوطني أو خفر

البحرين أو الحرس الوطني أو خفر

الشرطة

الشرطة

السواحل

البحريني

أو

الشرطة السواحل

البحرينية أو الجمارك البحرينية.

البحريني

أو

البحرينية أو الجمارك البحرينية.

السواحل

البحريني

أو

البحرينية أو الجمارك البحرينية.

 -3التسهيالت والتجهيزات والمعدات  -3التسهيالت والتجهيزات والمعدات

 -3التسرررهيالت والتجهيزات والمعدات

المينائية التي يتم تطويرها أو المينائية التي يتم تطويرها أو

ا ل مينررررائيررررة ا لتي يتم ت طويرهررررا أو

استئجارها أو استخدامها من قواعد استئجارها أو استخدامها من قواعد

اسرررررتئجارها أو اسرررررتخدامها من قواعد

وأرصفة ومعسكرات تابعه لقوة دفاع وأرصفة ومعسكرات تابعة لقوة دفاع

وأرصررفة ومعسرركرات تابعة لقوة دفاع

البحرين أو خفر السواحل البحريني أو البحرين أو خفر السواحل البحريني أو

البحرين أو خفر السرررررررواحل البحريني

أية قوات أخرى تعمل بمقتضى اتفاقية أية قوات أخرى تعمل بمقتضى اتفاقية

أو أيررة قوات أخرى تعمررل بمقتضرررررررى

محددة مع المملكة.

اتفاقية محددة مع المملكة

محددة مع المملكة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

االختصاص والرسوم

االختصاص والرسوم

االختصاص والرسوم

االختصاص والرسوم

مادة ()3

مادة ()3

مادة ()3

مادة ()3

االختصاص

االختصاص

االختصاص

االختصاص

احلكومة

تسري أحكام التشريعات الجنائية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تسري أحكام التشريعات الجنائية
البحرينية على الجرائم التي ترتكب مشروع القانون.

مشروع القانون.

البحرينية على الجرائم التي ترتكب

على أي سفينة ترفع علم المملكة.

على أي سفينة ترفع علم المملكة.

ويسري فيما يتعلق بالمحافظة على

ويسرررررررري فيما يتعلق بالمحافظة على

النظام والتأديب في السفن البحرينية

النظام والتأديب في السرررررررفن البحرينية

أحكام القوانين الخاصة بذلك.

أحكام القوانين الخاصة بذلك.

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

الرسوم

الرسوم

الرسوم

الرسوم

تحدد الرسوم وفئاتها المقررة طبقا ً الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تحدد الرسررررررروم وفئاتها المقررة طبقا ً
ألحكام هذا القانون ،بقرار من الوزير ،مشروع القانون.

مشروع القانون.

وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

ألحكام هذا القانون ،بقرار من الوزير،
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الباب الثاني

الباب الثاني

الباب الثاني

الباب الثاني

السفينة والمالحة البحرية

السفينة والمالحة البحرية

السفينة والمالحة البحرية

السفينة والمالحة البحرية

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

تسجيل السفينة

تسجيل السفينة

تسجيل السفينة

تسجيل السفينة

مادة ()5

مادة ()5

مادة ()5

مادة ()5

التسجيل

التسجيل

التسجيل

التسجيل

احلكومة

 البند (أ) :تصويب كلمة (الزالت) إلى الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

(مازالت).
 البند (ب) :تصويب كلمة (وخمسون)
إلى (وخمسين).
 البند (ج):
 -تصويب

كلمة

إلى

(مسجله)

(مسجلة).
 تغيير عبارة (وطلب مصادرتها)الواردة في نهاية البند إلى (واتخاذ
اإلجراءات القضائية لمصادرتها).
 البند (و):
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

 -تصويب

كلمة

(مسجله)

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

إلى

(مسجلة).
 إضافة عبارة (وأن يكون عقداإليجار مصدَّقا عليه ).بعد عبارة (ستة
أشهر).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-تسري أحكام التسجيل على السفن أ-تسري أحكام التسجيل على السفن

أ-تسري أحكام التسجيل على السفن

المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون

المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون

وكذلك السفن التي الزالت تحت اإلنشاء وكذلك السفن التي مازالت تحت

وكذلك السفن التي مازالت تحت

بموجب عقد بناء بعد أن يكون قد ُمد اإلنشاء بموجب عقد بناء بعد أن يكون

اإلنشاء بموجب عقد بناء بعد أن يكون

صالبها.

قد ُمد صالبها.

قد ُمد صالبها.

ب-تسجل السفن التي تبلغ حمولتها ب-تسجل السفن التي تبلغ حمولتها

ب-تسجل السفن التي تبلغ حمولتها

اإلجمالية مائة وخمسون طنا ً فأكثر اإلجمالية مائة وخمسين طنا ً فأكثر وفقا ً

اإلجمالية مائة وخمسين طنا ً فأكثر وفقا ً

وفقا ً ألحكام هذا القانون شريطة أال ألحكام هذا القانون شريطة أال يكون قد

ألحكام هذا القانون شريطة أال يكون قد

يكون قد مر على إنشائها وقت تقديم مر على إنشائها وقت تقديم طلب

مر على إنشائها وقت تقديم طلب

طلب التسجيل أكثر من عشرين عاماً .التسجيل أكثر من عشرين عاماً.

التسجيل أكثر من عشرين عاماً.

وللوزير أو من يفوضه الحق في وللوزير أو من يفوضه الحق في

وللوزير أو من يفوضه الحق في
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

االستثناء من شرط المدة المشار إليها االستثناء من شرط المدة المشار إليها

االستثناء من شرط المدة المشار إليها

على أال يكون قد مر على إنشاء السفينة على أال يكون قد مر على إنشاء السفينة

على أال يكون قد مر على إنشاء السفينة

أكثر من ثالثين عاما ً وقت تقديم الطلب .أكثر من ثالثين عاما ً وقت تقديم الطلب.

أكثر من ثالثين عاما ً وقت تقديم الطلب.

ج -ال يجوز ألية سفينة أن تسير في ج -ال يجوز ألية سفينة أن تسير في

ج -ال يجوز ألية سفينة أن تسير في

البحر تحت علم المملكة مالم تكن البحر تحت علم المملكة مالم تكن

البحر تحت علم المملكة مالم تكن

مسجله وفقا ً ألحكام هذا القانون ،وإال مسجلة وفقا ً ألحكام هذا القانون ،وإال

مسجلة وفقا ً ألحكام هذا القانون ،وإال

واتخاذ

واتخاذ

حق

لإلدارة

احتجازها

مصادرتها.

وطلب حق

لإلدارة

احتجازها

اإلجراءات القضائية لمصادرتها.

حق

لإلدارة

احتجازها

اإلجراءات القضائية لمصادرتها.

د -يتم تسجيل السفن إذا كانت مملوكة د -يتم تسجيل السفن إذا كانت مملوكة

د -يتم تسجيل السفن إذا كانت مملوكة

لمواطنين بحرينيين أو لمواطني إحدى لمواطنين بحرينيين أو لمواطني إحدى

لمواطنين بحرينيين أو لمواطني إحدى

دول مجلس التعاون لدول الخليج دول مجلس التعاون لدول الخليج

دول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية أو لشركة مسجلة في المملكة ،العربية أو لشركة مسجلة في المملكة،

العربية أو لشركة مسجلة في المملكة،

أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول

أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول

مركزها

مركزها

الخليج

العربية

ويكون

مركزها الخليج

العربية

ويكون

الخليج

العربية

ويكون

الرئيسي في المملكة أو في إحدى دول الرئيسي في المملكة أو في إحدى دول

الرئيسي في المملكة أو في إحدى دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

على أن يكون لها حق التملك الذي على أن يكون لها حق التملك الذي

على أن يكون لها حق التملك الذي
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.

لدول الخليج العربية.

النص بعد التعديل

يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.

هــ-يتم تسجيل السفن المملوكة ألجنبي هــ-يتم تسجيل السفن المملوكة ألجنبي

هــ-يتم تسجيل السفن المملوكة ألجنبي

شريطة أن تكون ذاتية الدفع وأن يكون شريطة أن تكون ذاتية الدفع وأن يكون

شريطة أن تكون ذاتية الدفع وأن يكون

له موطن مختار في المملكة.

له موطن مختار في المملكة.

له موطن مختار في المملكة.

و-تُسجل السفن خالية الطاقم وفقًا لعقد و-تُسجل السفن خالية الطاقم وفقًا لعقد

و-تُسجل السفن خالية الطاقم وفقًا لعقد

إيجارها بنا ًء على طلب المستأجر إذا إيجارها بنا ًء على طلب المستأجر إذا

إيجارها بنا ًء على طلب المستأجر إذا

كانت مسجله في دولة أجنبية شريطة كانت مسجلة في دولة أجنبية شريطة

كانت مسجلة في دولة أجنبية شريطة

أن تزيد مدة اإليجار عن ستة أشهر .أن تزيد مدة اإليجار عن ستة أشهر وأن

أن تزيد مدة اإليجار عن ستة أشهر وأن

ويجب على اإلدارة إخطار السلطات يكون عقد اإليجار مصدَّقا عليه .ويجب

يكون عقد اإليجار مصدَّقا عليه .ويجب

المعنية في بلد التسجيل األول بتسجيلها على اإلدارة إخطار السلطات المعنية

على اإلدارة إخطار السلطات المعنية

كسفينة بحرينية .وال يجوز قيد أو في بلد التسجيل األول بتسجيلها كسفينة

في بلد التسجيل األول بتسجيلها كسفينة

تسجيل أي رهن على السفينة في بحرينية .وال يجوز قيد أو تسجيل أي

بحرينية .وال يجوز قيد أو تسجيل أي

المملكة.

رهن على السفينة في المملكة.

رهن على السفينة في المملكة.

ز-تسجل السفن البحرينية المؤجرة ز-تسجل السفن البحرينية المؤجرة

ز-تسجل السفن البحرينية المؤجرة

خالية الطاقم لمدة تزيد على ستة أشهر خالية الطاقم لمدة تزيد على ستة أشهر

خالية الطاقم لمدة تزيد على ستة أشهر

في دول أجنبية بعد موافقة اإلدارة ،في دول أجنبية بعد موافقة اإلدارة،

في دول أجنبية بعد موافقة اإلدارة،
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ويعتبر تسجيل السفينة في المملكة ويعتبر تسجيل السفينة في المملكة

ويعتبر تسجيل السفينة في المملكة

ساريا ً إلى أن يتم تسجيلها في الدولة ساريا ً إلى أن يتم تسجيلها في الدولة

ساريا ً إلى أن يتم تسجيلها في الدولة

األجنبية ،وال تتمتع تلك السفينة األجنبية ،وال تتمتع تلك السفينة

األجنبية ،وال تتمتع تلك السفينة

بالحقوق واالمتيازات التي تمنح للسفن بالحقوق واالمتيازات التي تمنح للسفن

بالحقوق واالمتيازات التي تمنح للسفن

البحرينية دون أن يؤثر ذلك على البحرينية دون أن يؤثر ذلك على

البحرينية دون أن يؤثر ذلك على

بالرهون

بالرهون

الخاصة

السجالت

بالرهون السجالت

واستمراريتها.

الخاصة

السجالت

واستمراريتها.

واستمراريتها.

ح-تعتبر المملكة ميناء التسجيل ألي ح-تعتبر المملكة ميناء التسجيل ألي
سفينة بحرينية.

الخاصة

ح-تعتبر المملكة ميناء التسجيل ألي
سفينة بحرينية.

سفينة بحرينية.

ط-وفي جميع األحوال ال يتم تسجيل أي ط-وفي جميع األحوال ال يتم تسجيل أي

ط-وفي جميع األحوال ال يتم تسررررررجيل

سفينة مملوكة ألجنبي إال بعد موافقة سفينة مملوكة ألجنبي إال بعد موافقة

أي سرررررررفينررة مملوكررة ألجنبي إال بعررد

مجلس الوزراء.

موافقة مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء.

مادة ()6

مادة ()6

مادة ()6

مادة ()6

التأمين الالزم للتسجيل

التأمين الالزم للتسجيل

التأمين الالزم للتسجيل

التأمين الالزم للتسجيل

ال يتم تسجيل أي سفينة في المملكة إال الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يتم تسجيل أي سفينة في المملكة إال
إذا كانت مغطاة بتأمين صادر عن مشروع القانون.

مشروع القانون.

عضو في نوادي الحماية والتعويض

إذا كانت مغطاة بتأمين صادر عن
عضو في نوادي الحماية والتعويض
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الدولية لصالح الطرف الثالث ضد

الدولية لصالح الطرف الثالث ضد

أخطار الفقد أو التلف أو الهالك ،وعلى

أخطار الفقد أو التلف أو الهالك ،وعلى

األخص األخطار التالية:

األخص األخطار التالية:

 -1مسؤولية مالك السفينة تجاه أعضاء

 -1مسؤولية مالك السفينة تجاه أعضاء

الطاقم.

الطاقم.

 -2المطالبات التي تتعلق بالفقد أو

 -2المطالبات التي تتعلق بالفقد أو

التلف أو الهالك الذي يلحق بأي بضائع

التلف أو الهالك الذي يلحق بأي بضائع

محمولة على متن السفينة.

محمولة على متن السفينة.

 -3المطالبات التي تتعلق بوفاة أو

 -3المطالبات التي تتعلق بوفاة أو

إصابة شخص أو فقد أو تلف أي

إصابة شخص أو فقد أو تلف أي

ممتلكات بسبب تشغيل السفينة.

ممتلكات بسبب تشغيل السفينة.

 -4المطالبات التي تتعلق بأضرار

 -4المطالبات التي تتعلق بأضرار

البيئة.

البيئة.

 -5المطالبات الناجمة عن إزالة السفينة

 -5المطرررالبرررات النررراجمرررة عن إزالرررة

في حالة التخلي عنها عندما تصبح

السرررررررفينة في حالة التخلي عنها عندما

السفينة خسارة كلية حكما ً أو تكون

تصررربح السرررفينة خسرررارة كلية حكما ً أو

حطاماً.

تكون حطاماً.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()7

مادة ()7

مادة ()7

مادة ()7

طلب التسجيل

طلب التسجيل

طلب التسجيل

طلب التسجيل

احلكومة

 البند (:)9

الموافقة على نَـص المادة كما ورد

 إضافة عبارة (على الشيوع أو) بعد بقرار مجلس النواب الموقر.عبارة (وإذا كان المالَّك).
 تصويب كلمة (اعتبارين) إلى(اعتباريين).
 تصويب كلمة (حده) إلى (حدة).الـنَّـص بعد التعديل:
يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك أو يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك أو

يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك أو

المستأجر أو من ينوب عن أي منهما المستأجر أو من ينوب عن أي منهما

المستأجر أو من ينوب عن أي منهما

قانونا ً إلى مكتب تسجيل السفن ،ويجب قانونا ً إلى مكتب تسجيل السفن ،ويجب

قانونا ً إلى مكتب تسجيل السفن ،ويجب

أن يشتمل الطلب على البيانات اآلتية:

أن يشتمل الطلب على البيانات اآلتية:

-1رقم المنظمة البحرية الدولية الخاص -1رقم المنظمة البحرية الدولية الخاص
بالسفينة.

-1رقم المنظمة البحرية الدولية الخاص
بالسفينة.

بالسفينة.

-2االسم المقترح للسفينة وأسماؤها -2االسم المقترح للسفينة وأسماؤها
الحالية والسابقة.

أن يشتمل الطلب على البيانات اآلتية:

-2االسم المقترح للسفينة وأسماؤها
الحالية والسابقة.

الحالية والسابقة.
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قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

-3ميناء التسجيل الحالي والميناء -3ميناء التسجيل الحالي والميناء

النص بعد التعديل

-3ميناء التسجيل الحالي والميناء

المزمع للتسجيل.

المزمع للتسجيل.

المزمع للتسجيل.

-4تاريخ ومكان بناء السفينة.

-4تاريخ ومكان بناء السفينة.

-4تاريخ ومكان بناء السفينة.

-5األبعاد األساسية للسفينة كالطول -5األبعاد األساسية للسفينة كالطول
والعرض والعمق والغاطس.

والعرض والعمق والغاطس.

والعرض والعمق والغاطس.

-6بيان ما إذا كانت مركبا ً شراعيا ً أو -6بيان ما إذا كانت مركبا ً شراعيا ً أو
مركبا ً يسير بمحركات.

مركبا ً يسير بمحركات.

-8الحمولة

ُو ِّجد).
اإلجمالية

والحمولة -8الحمولة

الصافية.

-6بيان ما إذا كانت مركبا ً شراعيا ً أو
مركبا ً يسير بمحركات.

-7التفاصيل الخاصة بقوة المحرك (إن -7التفاصيل الخاصة بقوة المحرك (إن
ُو ِّجد).

-5األبعاد األساسية للسفينة كالطول

-7التفاصيل الخاصة بقوة المحرك (إن
ُو ِّجد).

اإلجمالية

والحمولة

الصافية.

-8الحمولة

اإلجمالية

والحمولة

الصافية.

-9أسماء وعناوين ومهن وجنسيات -9أسماء وعناوين ومهن وجنسيات

-9أسماء وعناوين ومهن وجنسيات

ُمالك السفينة ،وإذا كان المالك ُمالك السفينة ،وإذا كان المالك على
أشخاصا ً اعتبارين وجب تقديم البيانات الشيوع أو أشخاصا ً اعتباريين وجب

ُمالك السفينة ،وإذا كان المالك على
الشيوع أو أشخاصا ً اعتباريين وجب

المشار إليها لكل شريك على حده ،تقديم البيانات المشار إليها لكل شريك

تقديم البيانات المشار إليها لكل شريك

على حدة ،وعدد األسهم التي يملكها كل

على حدة ،وعدد األسهم التي يملكها كل

منهم.

منهم.

وعدد األسهم التي يملكها كل منهم.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

-10تفاصيل الرهون والديون األخرى -10تفاصيل الرهون والديون األخرى
على السفينة.

النص بعد التعديل

-10تفاصيل الرهون والديون األخرى
على السفينة.

على السفينة.

-11تفاصيل الحجوزات أو اإلنذارات -11تفاصيل الحجوزات أو اإلنذارات

-11تفاصيل الحجوزات أو اإلنذارات

أو القرارات القضائية أو األوامر أو أي أو القرارات القضائية أو األوامر أو أي

أو القرارات القضائية أو األوامر أو أي

ضرائب مفروضة على السفينة.

ضرائب مفروضة على السفينة.

ضرائب مفروضة على السفينة.

-12السجل المستمر الموجز للسفينة -12السجل المستمر الموجز للسفينة
(إن ُو ِّجد).

-12السجل المستمر الموجز للسفينة
(إن ُو ِّجد).

(إن ُو ِّجد).

-13رقم الهوية األصلي لدى المنظمة -13رقم الهوية األصلي لدى المنظمة

-13رقم الهوية األصلي لدى المنظمة

البحرية الدولية الخاص بالشركة البحرية الدولية الخاص بالشركة

البحرية الدولية الخاص بالشركة

والمالك المس ّجل.

والمالك المس ّجل.

والمالك المس ّجل.

-14اسم وعنوان ممثل السفينة في -14اسم وعنوان ممثل السفينة في
المملكة.

-14اسررررررم وعنوان ممثل السررررررفينة في
المملكة.

المملكة.
مادة ()8

مادة ()8

مادة ()8

مادة ()8

وثائق ومستندات طلب التسجيل

وثائق ومستندات طلب التسجيل

وثائق ومستندات طلب التسجيل

وثائق ومستندات طلب التسجيل

 البند (د):

الموافقة على نَـص المادة كما ورد

 -تصويب كلمة (ارفاق) إلى (إرفاق) .بقرار مجلس النواب الموقر.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

 -تصويب

كلمة

(بموضع)

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

إلى

(بوضع).
الـنَّـص بعد التعديل:
على مقدم طلب التسجيل أن يرفق على مقدم طلب التسجيل أن يرفق

على مقدم طلب التسجيل أن يرفق

بالطلب جميع الوثائق والمستندات بالطلب جميع الوثائق والمستندات

بالطلب جميع الوثائق والمستندات

الالزمة لصحة البيانات المذكورة في الالزمة لصحة البيانات المذكورة في

الالزمة لصحة البيانات المذكورة في

طلب التسجيل المشار إليها في المادة طلب التسجيل المشار إليها في المادة

طلب التسجيل المشار إليها في المادة

( )7من هذا القانون ،وعلى األخص ( )7من هذا القانون ،وعلى األخص

( )7من هذا القانون ،وعلى األخص

الوثائق والمستندات اآلتية:

الوثائق والمستندات اآلتية:

الوثائق والمستندات اآلتية:

أ-عقد بيع السفينة أو أي أمر قضائي أو أ-عقد بيع السفينة أو أي أمر قضائي أو

أ-عقد بيع السفينة أو أي أمر قضائي أو

أي دليل آخر إلثبات الملكية ،وفي حالة أي دليل آخر إلثبات الملكية ،وفي حالة

أي دليل آخر إلثبات الملكية ،وفي حالة

التسجيل وفقًا لعقد إيجار سفينة خالية التسجيل وفقًا لعقد إيجار سفينة خالية

التسجيل وفقًا لعقد إيجار سفينة خالية

الطاقم تقديم عقد اإليجار وموافقة الطاقم تقديم عقد اإليجار وموافقة

الطاقم تقديم عقد اإليجار وموافقة

المالكين على ذلك ،والسجل الحالي المالكين على ذلك ،والسجل الحالي

المالكين على ذلك ،والسجل الحالي

للسفينة ،وفي حالة السفينة الجديدة يجب للسفينة ،وفي حالة السفينة الجديدة يجب

للسفينة ،وفي حالة السفينة الجديدة يجب

تقديم شهادة من الشركة التي قامت ببناء تقديم شهادة من الشركة التي قامت ببناء

تقديم شهادة من الشركة التي قامت ببناء

السفينة.

السفينة.

السفينة.

Page 44 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب-ما يثبت انقضاء الرهن إن ُو ِّجد ،ب-ما يثبت انقضاء الرهن إن ُو ِّجد،

ب-ما يثبت انقضاء الرهن إن ُو ِّجد،

ويجوز لمس ّجل السفن أن يقبل اتفاقية ويجوز لمس ّجل السفن أن يقبل اتفاقية

ويجوز لمس ّجل السفن أن يقبل اتفاقية

الستمرار الرهن تعقد بين البائع الستمرار الرهن تعقد بين البائع

الستمرار الرهن تعقد بين البائع

والمشتري والدائن المرتهن ،كما يجوز والمشتري والدائن المرتهن ،كما يجوز

والمشتري والدائن المرتهن ،كما يجوز

لمس ّجل السفن أن يقبل ضمانا ً ماليا ً لمس ّجل السفن أن يقبل ضمانا ً ماليا ً

لمس ّجل السفن أن يقبل ضمانا ً ماليا ً

صادرا ً من بنك أو مؤسسة مالية بأداء صادرا ً من بنك أو مؤسسة مالية بأداء

صادرا ً من بنك أو مؤسسة مالية بأداء

ما تبقى من مبلغ الرهن من المالك ما تبقى من مبلغ الرهن من المالك

ما تبقى من مبلغ الرهن من المالك

الجديد.

الجديد.

الجديد.

ج-شهادة شطب أو تعليق تسجيل ج-شهادة شطب أو تعليق تسجيل

ج-شهادة شطب أو تعليق تسجيل

السفينة من السجالت السابقة التي كانت السفينة من السجالت السابقة التي كانت

السفينة من السجالت السابقة التي كانت

مقيدة فيها.

مقيدة فيها.

مقيدة فيها.

موثقة من تسجيل الشركة_ إذا
موثقة من تسجيل الشركة_ إذا د-نسخة ّ
د-نسخة ّ

موثقة من تسجيل الشركة_ إذا
د-نسخة ّ

كان المالك شركة_ مرفقا ً بها شهادة من كان المالك شركة_ مرفقا ً بها شهادة من

كان المالك شركة_ مرفقا ً بها شهادة من

أحد البنوك بتمتع الشركة بوضع مالي أحد البنوك بتمتع الشركة بوضع مالي

أحد البنوك بتمتع الشركة بوضع مالي

جيد ،أما إذا كان المالك شخصا ً طبيعيا ً جيد ،أما إذا كان المالك شخصا ً طبيعيا ً

جيد ،أما إذا كان المالك شخصا ً طبيعيا ً

يتعين ارفاق شهادة من أحد البنوك يتعين إرفاق شهادة من أحد البنوك

يتعين إرفاق شهادة من أحد البنوك

بتمتعه بموضع مالي جيد.

بتمتعه بوضع مالي جيد.

بتمتعه بوضع مالي جيد.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

هـ -شهادة الحمولة الطنية الصادرة عن هـ -شهادة الحمولة الطنية الصادرة عن

هـ -شهادة الحمولة الطنية الصادرة عن

هيئة تصنيف معترف بها من قبل هيئة تصنيف معترف بها من قبل

هيئة تصنيف معترف بها من قبل

اإلدارة.

اإلدارة.

اإلدارة.

و -شهادة البناء (المنشأ) إذا كانت و -شهادة البناء (المنشأ) إذا كانت
السفينة جديدة.

و -شررررررهادة البناء (المنشررررررأ) إذا كانت
السفينة جديدة.

السفينة جديدة.
مادة ()9

مادة ()9

مادة ()9

مادة ()9

صالحيات مسجل السفن

صالحيات مسجل السفن

صالحيات مسجل السفن

صالحيات مسجل السفن

مسجل السفن شهادة معاينة
مسجل السفن شهادة معاينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يطلب
أ-يطلب
ّ
ّ
على نموذج خاص من هيئة التصنيف مشروع القانون.

مشروع القانون.

على نموذج خاص من هيئة التصنيف

ذات العالقة قبل أن يبدأ في إجراء

ذات العالقة قبل أن يبدأ في إجراء

التسجيل.

التسجيل.

ب -بعد التسجيل يقوم مسجل السفن

ب -بعد التسجيل يقوم مسجل السفن

بإصدار شهادة تسجيل للسفينة كسفينة

بإصدار شهادة تسجيل للسفينة كسفينة

بحرينية .وإذا كانت السفينة في ميناء

بحرينية .وإذا كانت السفينة في ميناء

دولة أجنبية يقوم القنصل البحريني في

دولة أجنبية يقوم القنصل البحريني في

تلك الدولة بتصديق أو إصدار الوثائق

تلك الدولة بتصديق أو إصدار الوثائق

الالزمة وفقًا لتعليمات مس ّجل السفن.

الالزمة وفقًا لتعليمات مس ّجل السفن.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()10

مادة ()10

مادة ()10

مادة ()10

التسجيل المؤقت

التسجيل المؤقت

التسجيل المؤقت

التسجيل المؤقت

احلكومة

 تصويب كلمة (الفقر) الواردة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد
السطر الثاني من المادة إلى (الفقرة).

بقرار مجلس النواب الموقر.

 تصويب عبارة (تسجيل مؤقت
ترخيص مالحة) الواردة في نهاية
الفقرة األولى من المادة إلى (تسجيال
مؤقتا ترخيصا بالمالحة).
الـنَّـص بعد التعديل:
لمسجل السفن أن يسجل السفينة بشكل لمسجل السفن أن يسجل السفينة بشكل

لمسجل السفن أن يسجل السفينة بشكل

مؤقت في حالة عدم توفر شهادة مؤقت في حالة عدم توفر شهادة

مؤقت في حالة عدم توفر شهادة

المعاينة المنصوص عليها في الفقر (أ) المعاينة المنصوص عليها في الفقرة

المعاينة المنصوص عليها في الفقرة

من المادة السابقة ،ويكون هذا التسجيل (أ) من المادة السابقة ،ويكون هذا

(أ) من المادة السابقة ،ويكون هذا

لمدة ال تتجاوز سنة واحدة ،ويقوم التسجيل لمدة ال تتجاوز سنة واحدة،

التسجيل لمدة ال تتجاوز سنة واحدة،

خاللها مسجل السفن بإصدار شهادة ويقوم خاللها مسجل السفن بإصدار

ويقوم خاللها مسجل السفن بإصدار

تسجيل مؤقت ويؤشر بذلك في سجل شهادة تسجيل مؤقت ويؤشر بذلك في

شهادة تسجيل مؤقت ويؤشر بذلك في

سجل السفينة ،وال تمنح السفينة

سجل السفينة ،وال تمنح السفينة
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

السفينة ،وال تمنح السفينة المسجلة المسجلة تسجيال مؤقتا ترخيصا
تسجيل مؤقت ترخيص مالحة.

النص بعد التعديل

المسجلة تسجيال مؤقتا ترخيصا
بالمالحة.

بالمالحة.

وتنطبق على السفينة خالل فترة وتنطبق على السفينة خالل فترة

وتنطبق على السرررررررفينررررة خالل فترة

التسجيل المؤقت أحكام هذا القانون التسجيل المؤقت أحكام هذا القانون

التسرررررررجيل المؤقت أحكام هذا القانون

والقوانين األخرى ذات العالقة.

والقوانين األخرى ذات العالقة.

والقوانين األخرى ذات العالقة.

مادة ()11

مادة ()11

مادة ()11

مادة ()11

العالمات الدائمة على السفينة

العالمات الدائمة على السفينة

العالمات الدائمة على السفينة

العالمات الدائمة على السفينة

البحرينية

البحرينية

البحرينية

البحرينية

الفقرة (أ)  -البند ( :)3تصويب كلمة الموافقة على نَـص المادة كما ورد
(موضح) الواردة في السطر السادس بقرار مجلس النواب الموقر.
ّ
من البند إلى (موضَّح).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يتعين على السفينة البحرينية تنفيذ أ-يتعين على السفينة البحرينية تنفيذ

أ-يتعين على السفينة البحرينية تنفيذ

اإلجراءات ووضع العالمات والبيانات اإلجراءات ووضع العالمات والبيانات

اإلجراءات ووضع العالمات والبيانات

اآلتية:

اآلتية:

اآلتية:

-1تثبيت رقم المنظمة البحرية الدولية -1تثبيت رقم المنظمة البحرية الدولية

-1تثبيت رقم المنظمة البحرية الدولية

على جسم السفينة وفقًا لالتفاقية الدولية على جسم السفينة وفقًا لالتفاقية الدولية

على جسم السفينة وفقًا لالتفاقية الدولية
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

لسالمة األرواح في البحار لعام لسالمة األرواح في البحار لعام

لسالمة األرواح في البحار لعام

 ،1974وتعديالتها ،وبالنسبة للسفن  ،1974وتعديالتها ،وبالنسبة للسفن

 ،1974وتعديالتها ،وبالنسبة للسفن

التي ال تحمل هذا الرقم يتعين عليها التي ال تحمل هذا الرقم يتعين عليها

التي ال تحمل هذا الرقم يتعين عليها

تثبيت رقم التسجيل.

تثبيت رقم التسجيل.

تثبيت رقم التسجيل.

-2كتابة اسم السفينة باللغتين العربية -2كتابة اسم السفينة باللغتين العربية

-2كتابة اسم السفينة باللغتين العربية

واإلنجليزية على أن يكون االسم واإلنجليزية على أن يكون االسم

واإلنجليزية على أن يكون االسم

بالعربية في األعلى على كل جانب من بالعربية في األعلى على كل جانب من

بالعربية في األعلى على كل جانب من

مقدمتها واسم السفينة وميناء التسجيل مقدمتها واسم السفينة وميناء التسجيل

مقدمتها واسم السفينة وميناء التسجيل

على مؤخرة السفينة على خلفية داكنة على مؤخرة السفينة على خلفية داكنة

على مؤخرة السفينة على خلفية داكنة

بأحرف بيضاء أو صفراء ،أو على بأحرف بيضاء أو صفراء ،أو على

بأحرف بيضاء أو صفراء ،أو على

خلفية فاتحة بأحرف سوداء ،على أال خلفية فاتحة بأحرف سوداء ،على أال

خلفية فاتحة بأحرف سوداء ،على أال

يقل ارتفاع األحرف عن مائتي مليمتر يقل ارتفاع األحرف عن مائتي مليمتر

يقل ارتفاع األحرف عن مائتي مليمتر

ويكون عرضها متناسبا ً مع طولها.

ويكون عرضها متناسبا ً مع طولها.

ويكون عرضها متناسبا ً مع طولها.

-3كتابة رقم هوية السفينة ،والمعروف -3كتابة رقم هوية السفينة ،والمعروف

-3كتابة رقم هوية السفينة ،والمعروف

برقم المنظمة البحرية الدولية ،بصورة برقم المنظمة البحرية الدولية ،بصورة

برقم المنظمة البحرية الدولية ،بصورة

دائمة أيضاً_ على أال يقل ارتفاعه عن دائمة أيضاً_ على أال يقل ارتفاعه عن

دائمة أيضاً_ على أال يقل ارتفاعه عن

مائة مليمتر_ في أي مكان يسهل مائة مليمتر_ في أي مكان يسهل

مائة مليمتر_ في أي مكان يسهل
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الوصول إليه سواء على أي من طرفي الوصول إليه سواء على أي من طرفي

الوصول إليه سواء على أي من طرفي

للمساحات

للمساحات

الحواجز

المستعرضة

للمساحات الحواجز

المستعرضة

الحواجز

المستعرضة

المخصصة لآلالت ،كما هو معرف في المخصصة لآلالت ،كما هو معرف في

المخصصة لآلالت ،كما هو معرف في

االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في

االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في

البحار لعام  ،1974وتعديالتها ،أو أحد البحار لعام  ،1974وتعديالتها ،أو أحد

البحار لعام  ،1974وتعديالتها ،أو أحد

األبواب األرضية أو في حجرة األبواب األرضية أو في حجرة

األبواب األرضية أو في حجرة

المضخات في حالة الناقالت أو في المضخات في حالة الناقالت أو في

المضخات في حالة الناقالت أو في

حالة السفن التي يوجد بها مساحات حالة السفن التي يوجد بها مساحات

حالة السفن التي يوجد بها مساحات

مخصصة لنقل السيارات ،كما هو مخصصة لنقل السيارات ،كما هو

مخصصة لنقل السيارات ،كما هو

موضح في االتفاقية الدولية لسالمة موضَّح في االتفاقية الدولية لسالمة
ّ

موضَّح في االتفاقية الدولية لسالمة

األرواح في البحار لعام  1974أو على األرواح في البحار لعام  1974أو على

األرواح في البحار لعام  1974أو على

أحد طرفي الحواجز المستعرضة أحد طرفي الحواجز المستعرضة

أحد طرفي الحواجز المستعرضة

للمساحات المخصصة لنقل السيارات.

للمساحات المخصصة لنقل السيارات.

-4رسم مقياس يحدد غاطس السفينة في -4رسم مقياس يحدد غاطس السفينة في

-4رسم مقياس يحدد غاطس السفينة في

الماء بالديسيمتر وفقا ً لبروتوكول عام الماء بالديسيمتر وفقا ً لبروتوكول عام

الماء بالديسيمتر وفقا ً لبروتوكول عام

 1988المتعلق باالتفاقية الدولية  1988المتعلق باالتفاقية الدولية

 1988المتعلق باالتفاقية الدولية

للمساحات المخصصة لنقل السيارات.

لخطوط التحميل لعام .1966

لخطوط التحميل لعام .1966

لخطوط التحميل لعام .1966
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

ويجب كتابة البيانات والعالمات

ويجب كتابة البيانات والعالمات

ويجب كتابة البيانات والعالمات

السابقة بأحرف بارزة أو من خالل السابقة بأحرف بارزة أو من خالل

السابقة بأحرف بارزة أو من خالل

نقشها أو أي وسيلة أخرى مشابهة نقشها أو أي وسيلة أخرى مشابهة

نقشها أو أي وسيلة أخرى مشابهة

لكتابة رقم تعريف السفينة ،بما يضمن لكتابة رقم تعريف السفينة ،بما يضمن

لكتابة رقم تعريف السفينة ،بما يضمن

احلكومة

عدم إمكانية محوها بسهولة.

توصية اللجنة

عدم إمكانية محوها بسهولة.

النص بعد التعديل

عدم إمكانية محوها بسهولة.

ب -يجوز لإلدارة بسبب حجم السفينة ب -يجوز لإلدارة بسبب حجم السفينة

ب -يجوز لإلدارة بسبب حجم السفينة

وتصميمها أن تقبل بعض االختالفات وتصميمها أن تقبل بعض االختالفات

وتصميمها أن تقبل بعض االختالفات

في العالمات عما هو مطلوب في في العالمات عما هو مطلوب في

في العالمات عما هو مطلوب في

الفقرات السابقة من هذه المادة ،على أن الفقرات السابقة من هذه المادة ،على أن

الفقرات السابقة من هذه المادة ،على أن

تتطابق هذه العالمات مع تلك تتطابق هذه العالمات مع تلك

تتطابق هذه العالمات مع تلك

المتطلبات قدر اإلمكان.

المتطلبات قدر اإلمكان.

المتطلبات قدر اإلمكان.

ج -يعاقب من يقوم عمدا ً بإزالة أو ج -يعاقب من يقوم عمدا ً بإزالة أو

ج -يعرراقررب من يقوم عمرردا ً بررإزالررة أو

إخفاء أو تعديل باإلضافة أو الحذف أو إخفاء أو تعديل باإلضافة أو الحذف أو

إخفاء أو تعديل باإلضافة أو الحذف أو

تغيير العالمات على السفينة والوارد تغيير العالمات على السفينة والوارد

تغيير العالمات على السررررفينة والوارد

تفاصيلها في الفقرات السابقة أو يقوم تفاصيلها في الفقرات السابقة أو يقوم

تفاصرريلها في الفقرات السررابقة أو يقوم

بوضع عالمات خاطئة أو مضللة بوضع عالمات خاطئة أو مضللة

بوضرررررررع عالمات خاطئة أو مضرررررررللة

بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر

بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشرررررهر
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار

والغرامررة التي ال تقرررل عن ثالثمرررائررة

وال تجاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى وال تجاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى

دينار وال تجاوز ثالثة آالف دينار أو

هاتين العقوبتين .وذلك دون اإلخالل هاتين العقوبتين .وذلك دون اإلخالل

بررإحرردى هرراتين العقوبتين .وذلررك دون

بحق اإلدارة في إلغاء التسجيل.

اإلخرررالل برررحرررق اإلدارة فررري إلرررغرررراء

بحق اإلدارة في إلغاء التسجيل.

التسجيل.
مادة ()12

مادة ()12

مادة ()12

مادة ()12

ترخيص المالحة

ترخيص المالحة

ترخيص المالحة

ترخيص المالحة

ال يجوز أن تبحر أية سفينة بحرينية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يجوز أن تبحر أية سفينة بحرينية
دون الحصول على ترخيص مالحة مشروع القانون.

مشروع القانون.

دون الحصول على ترخيص مالحة

صادر من مكتب التسجيل ،وتحدد

صادر من مكتب التسجيل ،وتحدد

الالئحة التنفيذية الضوابط والشروط

الالئحة التنفيذية الضوابط والشروط

الالزمة لمنح الترخيص.

الالزمة لمنح الترخيص.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة

من هذه المادة بالحبس مدة ال تزيد على

من هذه المادة بالحبس مدة ال تزيد على

ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن

ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن

ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة آالف

ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة آالف

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

دون اإلخالل بحق اإلدارة في إلغاء

دون اإلخالل بحق اإلدارة في إلغاء

التسجيل.

التسجيل.
مادة ()13

مادة ()13

مادة ()13

مادة ()13

فقدان شهادة التسجيل

فقدان شهادة التسجيل

فقدان شهادة التسجيل

فقدان شهادة التسجيل

إذا فُقدت شهادة التسجيل أو تلفت الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا فُقدت شهادة التسجيل أو تلفت
يصدر مكتب التسجيل شهادة بدالً عنها مشروع القانون.
بعد التثبت من الفقد أو التلف وسداد
الرسوم المقررة ،ويتم إثبات ذلك في
سجل السفينة.

مشرررررررروع القانون ،مع إضرررررررافة فقرة يصدر مكتب التسجيل شهادة بدالً عنها
جديدة إلى المادة نصها اآلتي:
"وإذا فقدت أو تلفت شررررهادة التسررررجيل
في الخارج ،تمنح القنصررلية المختصررة
إفادة تثبت أن السفينة مسجلة في سجل
السرررررفن البحرينية حتى وصرررررولها إلى
أقرب ميناء بالمملكة".

بعد التثبت من الفقد أو التلف وسداد
الرسوم المقررة ،ويتم إثبات ذلك في
سجل السفينة.
وإذا فقدت أو تلفت شهادة التسجيل في
الخارج ،تمنح القنصررررررلية المختصررررررة
إفادة تثبت أن السفينة مسجلة في سجل
السرررررفن البحرينية حتى وصرررررولها إلى

وذلك اتسررررررراقا مع نص ال مادتين ( )9أقرب ميناء بالمملكة.
و( )17من مشروع القانون.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()14

مادة ()14

مادة ()14

مادة ()14

التغييرات أو التعديالت على السفينة

التغييرات أو التعديالت على السفينة

التغييرات أو التعديالت على السفينة

التغييرات أو التعديالت على السفينة

احلكومة

أ_ يجب على مالك السفينة إخطار الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ_ يجب على مالك السفينة إخطار
مس ّجل السفن بأية تغييرات أو تعديالت مشروع القانون.

مشروع القانون.

مس ّجل السفن بأية تغييرات أو تعديالت

على السفينة البحرينية من شأنها التأثير

على السفينة البحرينية من شأنها التأثير

في أبعاد السفينة أو حمولتها أو وصفها،

في أبعاد السفينة أو حمولتها أو وصفها،

أو أية تغييرات أو تعديالت تطرأ على

أو أية تغييرات أو تعديالت تطرأ على

المعلومات الواردة في السجل أو في

المعلومات الواردة في السجل أو في

شهادة تسجيل السفينة ،مع إرفاق نسخة

شهادة تسجيل السفينة ،مع إرفاق نسخة

من تقرير المعاينة مدعوما ً بالوثائق

من تقرير المعاينة مدعوما ً بالوثائق

والمستندات خالل خمسة عشر يوما ً

والمستندات خالل خمسة عشر يوما ً

من تاريخ حصول التغيير أو التعديل إذا

من تاريخ حصول التغيير أو التعديل إذا

كان التعديل أو التغيير قد تم أثناء وجود

كان التعديل أو التغيير قد تم أثناء وجود

السفينة في المملكة .أما إذا كان التعديل

السفينة في المملكة .أما إذا كان التعديل

قد تم أثناء غياب السفينة عن ميناء

قد تم أثناء غياب السفينة عن ميناء

التسجيل فيجب إرفاق نسخة من تقرير

التسجيل فيجب إرفاق نسخة من تقرير
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المعاينة مدعوما ً بالوثائق والمستندات

المعاينة مدعوما ً بالوثائق والمستندات

فور وصول السفينة لميناء التسجيل.

فور وصول السفينة لميناء التسجيل.

ولمس ّجل السفن تسجيل هذه التغييرات

ولمس ّجل السفن تسجيل هذه التغييرات

أو التعديالت أو أن يطلب إعادة تسجيل

أو التعديالت أو أن يطلب إعادة تسجيل

السفينة مجدداً ،وذلك على النحو الذي

السفينة مجدداً ،وذلك على النحو الذي

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ب_ يعاقب على مخالفة حكم الفقرة (أ)

ب_ يعاقب على مخالفة حكم الفقرة (أ)

من هذه المادة بالغرامة التي ال تقل عن

من هذه المادة بالغرامة التي ال تقل عن

ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة آالف

ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة آالف

دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة

دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة

في إلغاء تسجيل السفينة.

في إلغاء تسجيل السفينة.

مادة ()15

مادة ()15

مادة ()15

مادة ()15

شطب السفينة من السجل

شطب السفينة من السجل

شطب السفينة من السجل

شطب السفينة من السجل

 البند ( :)1إضافة عبارة ( ،أو إذا فقد الموافقة على نَـص المادة كما ورد
غير المتمتّع بجنسية المملكة جنسية بقرار مجلس النواب.
إحدى دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ).إلى نهاية البند.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند ( :)4حذف (ال) التعريف من
كلمة (الواجب).
الـنَّـص بعد التعديل:

تُشطب السفينة البحرينية من السجل في تُشطب السفينة البحرينية من السجل في
األحوال اآلتية:

تُشطب السفينة البحرينية من السجل في
األحوال اآلتية:

األحوال اآلتية:

-1إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية -1إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية

-1إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية

البحرينية ،أو إذا فقد غير المتمتّع

البحرينية ،أو إذا فقد غير المتمتّع

بجنسية المملكة جنسية إحدى دول

بجنسية المملكة جنسية إحدى دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-2إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت ،أو

-2إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت ،أو

-2إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت ،أو د ُمرت ،أو تحطمت ،أو سُ ِّجلت في دولة

س ِّجلت في دولة
د ُمرت ،أو تحطمت ،أو ُ

د ُمرت ،أو تحطمت ،أو سُ ِّجلت في دولة أجنبية ،أو أصبحت ألي سبب آخر غير

أجنبية ،أو أصبحت ألي سبب آخر غير

أجنبية ،أو أصبحت ألي سبب آخر غير مؤهلة للمالحة.

مؤهلة للمالحة.

البحرينية.

-3استخدام السفينة في تجارة غير

-3استخدام السفينة في تجارة غير

-3استخدام السفينة في تجارة غير مشروعة أو عمليات تخالف القوانين

مشروعة أو عمليات تخالف القوانين

مشروعة أو عمليات تخالف القوانين الوطنية والدولية.

الوطنية والدولية.

مؤهلة للمالحة.

الوطنية والدولية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-4إذا لم يتوافر في السفينة معايير -4إذا لم يتوافر في السفينة معايير

-4إذا لم يتوافر في السفينة معايير

السالمة واألمن والبيئة الواجب االلتزام السالمة واألمن والبيئة واجب االلتزام

السالمة واألمن والبيئة واجب االلتزام

بها بموجب اللوائح الوطنية والدولية.

بها بموجب اللوائح الوطنية والدولية.

بها بموجب اللوائح الوطنية والدولية.

ويجب على المسجل اإلبالغ عن جميع ويجب على المسجل اإلبالغ عن جميع

ويجرررب على المسرررررررجرررل اإلبالغ عن

الرهون _ إن وجدت_ في جميع حاالت الرهون _ إن وجدت_ في جميع

جميع الرهون _ إن وجدت_ في جميع

حاالت شطب السفينة البحرينية من

حاالت شررررطب السررررفينة البحرينية من

السجل.

السجل.

شطب السفينة البحرينية من السجل.

مادة ()16

مادة ()16

مادة ()16

مادة ()16

تعليق تسجيل السفينة

تعليق تسجيل السفينة

تعليق تسجيل السفينة

تعليق تسجيل السفينة

في حالة تسجيل السفينة خارج المملكة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في في حالة تسجيل السفينة خارج المملكة
مشروع القانون.

بموجب عقد إيجار سفينة خالية الطاقم ،مشروع القانون.

بموجب عقد إيجار سفينة خالية الطاقم،

مصرح لها بالبقاء
وكانت السفينة غير
ّ

مصرح لها بالبقاء
وكانت السفينة غير
ّ

في سجل المملكة ،يعلق تسجيلها في

في سجل المملكة ،يعلق تسجيلها في

سجل السفن خالل تلك الفترة.

سجل السفن خالل تلك الفترة.

مادة ()17

مادة ()17

مادة ()17

مادة ()17

تسليم شهادة تسجيل السفينة

تسليم شهادة تسجيل السفينة

تسليم شهادة تسجيل السفينة

تسليم شهادة تسجيل السفينة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يجب على مالك السفينة عند تحقق الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب على مالك السفينة عند تحقق
إحدى الحاالت المشار إليها في البند مشروع القانون.

مشروع القانون.

إحدى الحاالت المشار إليها في البند

( )2من المادة ( )15أو المادة ( )16من

( )2من المادة ( )15أو المادة ( )16من

هذا القانون ،إخطار مس ّجل السفن

هذا القانون ،إخطار مس ّجل السفن

بأسرع وقت ممكن فور علمه بذلك

بأسرع وقت ممكن فور علمه بذلك

وإعادة شهادة التسجيل إلى مسجل

وإعادة شهادة التسجيل إلى مسجل

السفن إذا كان ذلك ممكناً .وإذا حدثت

السفن إذا كان ذلك ممكناً .وإذا حدثت

إحدى هذه الحاالت في الخارج وجب

إحدى هذه الحاالت في الخارج وجب

تسليم شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية

تسليم شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية

بحرينية أو أية قنصلية أخرى تمثل

بحرينية أو أية قنصلية أخرى تمثل

المملكة في حالة عدم وجود قنصلية

المملكة في حالة عدم وجود قنصلية

بحرينية.

بحرينية.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة

من هذه المادة بالغرامة التي ال تقل عن

من هذه المادة بالغرامة التي ال تقل عن

ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة آالف

ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة آالف

دينار.

دينار.
مادة ()18

مادة ()18

مادة ()18
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مادة ()18

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

إلغاء التسجيل بناء على طلب المالك

إلغاء التسجيل بناء على طلب المالك

إلغاء التسجيل بناء على طلب المالك

إلغاء التسجيل بناء على طلب المالك

احلكومة

لمالك السفينة أن يطلب من مس ّجل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في لمالك السفينة أن يطلب من مس ّجل
السفن إلغاء تسجيلها بعد سداد كافة مشروع القانون.

مشروع القانون.

السفن إلغاء تسجيلها بعد سداد كافة

الرسوم والمستحقات المتأخرة عليها

الرسوم والمستحقات المتأخرة عليها

وذلك بعد أن يقوم مسجل السفن بالتأكد

وذلك بعد أن يقوم مسجل السفن بالتأكد

من عدم وجود رهن أو حجز على

من عدم وجود رهن أو حجز على

السفينة ،أو موافقة الدائنين المرتهنين

السفينة ،أو موافقة الدائنين المرتهنين

على إلغاء التسجيل ،ويقوم بإلغاء

على إلغاء التسجيل ،ويقوم بإلغاء

تسجيل السفينة وإصدار شهادة بذلك

تسجيل السفينة وإصدار شهادة بذلك

وال يتم إصدار هذه الشهادة قبل إعادة

وال يتم إصدار هذه الشهادة قبل إعادة

شهادة تسجيل السفينة إلى مسجل

شهادة تسجيل السفينة إلى مسجل

السفن.

السفن.
مادة ()19

مادة ()19

مادة ()19

مادة ()19

اسم السفينة

اسم السفينة

اسم السفينة

اسم السفينة

 البند (ج) :تغيير عبارة (في هذه) الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا وردالواردة في السطر األخير من المادة بقرار مجلس النواب الموقر.
إلى (في البند (أ) من).
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 إضافة عبارة (أو السعي لإلفالت منأعمال القرصنة أو السطو المسلَّح).
إلى نهاية البند.
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-يجب أن يكون لكل سفينة اسم توافق أ-يجب أن يكون لكل سفينة اسم توافق
عليه اإلدارة وأن يوضع هذا االسم عليه اإلدارة وأن يوضع هذا االسم
مصحوبا ً برقم تسجيل السفينة على مصحوبا ً برقم تسجيل السفينة على
مكان ظاهر منها وفقا ً لألحكام التي مكان ظاهر منها وفقا ً لألحكام التي
تحددها الالئحة التنفيذية ،وتتم اإلشارة تحددها الالئحة التنفيذية ،وتتم اإلشارة
إلى السفينة البحرينية باسمها المس ّجل .إلى السفينة البحرينية باسمها المس ّجل.
ب-ويجوز لمس ّجل السفن اعتماد االسم ب-ويجوز لمس ّجل السفن اعتماد االسم
الذي اختاره ُمقدم طلب التسجيل الذي اختاره ُمقدم طلب التسجيل
بالشروط اآلتية:

أ-يجب أن يكون لكل سفينة اسم توافق
عليه اإلدارة وأن يوضع هذا االسم
مصحوبا ً برقم تسجيل السفينة على
مكان ظاهر منها وفقا ً لألحكام التي
تحددها الالئحة التنفيذية ،وتتم اإلشارة
إلى السفينة البحرينية باسمها المس ّجل.
ب-ويجوز لمس ّجل السفن اعتماد االسم
الذي اختاره ُمقدم طلب التسجيل
بالشروط اآلتية:

بالشروط اآلتية:

-1أال يكون مستخدما ً من قبل أي سفينة -1أال يكون مستخدما ً من قبل أي سفينة
بحرينية أخرى.
بحرينية أخرى.
-2أال يكون مخالفا ً للنظام العام واآلداب -2أال يكون مخالفا ً للنظام العام واآلداب
العامة.
العامة.
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-1أال يكون مستخدما ً من قبل أي سفينة
بحرينية أخرى.
-2أال يكون مخالفا ً للنظام العام واآلداب
العامة.

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

-3أال يكون محظورا ً أو مقصورا ً على -3أال يكون محظورا ً أو مقصورا ً على
جهات محددة بموجب تشريع.

النص بعد التعديل

-3أال يكون محظورا ً أو مقصورا ً على
جهات محددة بموجب تشريع.

جهات محددة بموجب تشريع.

ج -ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة ج -ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة

ج -ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة

وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار

وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار

أو بإحدى هاتين العقوبتين المالك أو أو بإحدى هاتين العقوبتين المالك أو

أو بإحدى هاتين العقوبتين المالك أو

الربان بحسب األحوال في حالة مخالفة الربان بحسب األحوال في حالة مخالفة

الربان بحسب األحوال في حالة مخالفة

األحكام المنصوص عليها في هذه األحكام المنصوص عليها في البند (أ)

األحكام المنصوص عليها في البند (أ)

المادة إال إذا كان القصد من المخالفة من المادة إال إذا كان القصد من

من المادة إال إذا كان القصد من

المخالفة اتقاء وقوع السفينة في األسر

المخالفة اتقاء وقوع السفينة في األسر

أو السعي لإلفالت من أعمال القرصنة

أو السعي لإلفالت من أعمال القرصنة

أو السطو المسلَّح.

أو السطو المسلَّح.

اتقاء وقوع السفينة في األسر.

مادة ()20

مادة ()20

مادة ()20

مادة ()20

تغييـر االسم

تغييـر االسم

تغييـر االسم

تغييـر االسم

ال يجوز إدخال أي تغيير على اسم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يجوز إدخال أي تغيير على اسم
السفينة البحرينية إال بعد الحصول على مشروع القانون.

مشروع القانون.

السفينة البحرينية إال بعد الحصول على

موافقة كتابية من مس ّجل السفن .ويكون

موافقة كتابية من مس ّجل السفن .ويكون

مسجل السفن
التغيير بالتقدم بطلب إلى
ّ

مسجل السفن
التغيير بالتقدم بطلب إلى
ّ
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الذي يجب عليه أن يتحقق من أن كافة

الذي يجب عليه أن يتحقق من أن كافة

الدائنين المرتهنين المس ّجلين قد تم

الدائنين المرتهنين المس ّجلين قد تم

إخطارهم وأنهم قد وافقوا على التغيير

إخطارهم وأنهم قد وافقوا على التغيير

المقترح.

المقترح.

ويتم إصدار شهادة تسجيل جديدة

ويتم إصدار شهادة تسجيل جديدة

باالسم الجديد عند الموافقة على إجراء

باالسم الجديد عند الموافقة على إجراء

التغيير.

التغيير.
مادة ()21

مادة ()21

مادة ()21

مادة ()21

التجهيز الالسلكي للسفينة

التجهيز الالسلكي للسفينة

التجهيز الالسلكي للسفينة

التجهيز الالسلكي للسفينة

يتم تجهيز السفينة البحرينية بمحطة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يتم تجهيز السفينة البحرينية بمحطة
اتصال السلكي ذات تعريف رمزي مشروع القانون.

مشروع القانون.

اتصال السلكي ذات تعريف رمزي

دولي مس ّجل "شارة التعريف" ،ورقم

دولي مس ّجل "شارة التعريف" ،ورقم

جوال بحري ،وتتم
هوية خدمة هاتف ّ

جوال بحري ،وتتم
هوية خدمة هاتف ّ

برمجة مرشد الطوارئ الالسلكي بنا ًء

برمجة مرشد الطوارئ الالسلكي بنا ًء

على ذلك.

على ذلك.

وتمنح السفينة ترخيصا ً بتركيب

وتمنح السفينة ترخيصا ً بتركيب

وتشغيل وصيانة محطة االتصال

وتشغيل وصيانة محطة االتصال
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الالسلكي الموجودة على متنها مع

الالسلكي الموجودة على متنها مع

المعدات التي قد يتم ذكرها في

المعدات التي قد يتم ذكرها في

الترخيص من الجهة المعنية ،وذلك بناء

الترخيص من الجهة المعنية ،وذلك بناء

على طلب من مالكها.

على طلب من مالكها.

مادة ()22

مادة ()22

مادة ()22

مادة ()22

شهادات الحمولة

شهادات الحمولة

شهادات الحمولة

شهادات الحمولة

يجب قبل تسجيل السفينة كسفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب قبل تسجيل السفينة كسفينة
بحرينية ،أن تفحص ويتم قياس أبعادها مشروع القانون.

مشروع القانون.

بحرينية ،أن تفحص ويتم قياس أبعادها

من قبل اإلدارة أو هيئة تصنيف مخولة

من قبل اإلدارة أو هيئة تصنيف مخولة

من قبل اإلدارة لقياس حمولة السفينة

من قبل اإلدارة لقياس حمولة السفينة

وإصدار شهادة دولية بذلك وفقًا

وإصدار شهادة دولية بذلك وفقًا

بقياس

بقياس

لالتفاقية

الدولية

الخاصة

لالتفاقية

الدولية

الخاصة

الحمولة لعام  .1969وتعتبر هذه

الحمولة لعام  .1969وتعتبر هذه

الحمولة هي حمولة هذه السفينة ،إالّ إذا
تطلبت التعديالت التي أُدخلت على

الحمولة هي حمولة هذه السفينة ،إالّ إذا
تطلبت التعديالت التي أُدخلت على

السفينة إعادة قياس حمولتها.

السفينة إعادة قياس حمولتها.

Page 63 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()23

مادة ()23

مادة ()23

مادة ()23

شهادة البيانات

شهادة البيانات

شهادة البيانات

شهادة البيانات

احلكومة

لكل ذي مصلحة بعد سداد الرسوم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في استبدال

كلمة

"صفة"

بكلمة لكل ذي صفة بعد سداد الرسوم المقررة

"مصلحة" حفا ً
ظا على سرية البيانات أن يحصل على شهادة بأية بيانات أو

المقررة أن يحصل على شهادة بأية مشروع القانون.

والمعلومات المتعلقة بالسفينة.

بيانات أو معلومات تتعلق بسفينة

معلومات تتعلق بسفينة بحرينية وذلك

بحرينية وذلك على النحو الذي تحدده

على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

لهذا القانون.

مادة ()24

مادة ()24

مادة ()24

مادة ()24

المسؤولية عن السالمة واألمن

المسؤولية عن السالمة واألمن

المسؤولية عن السالمة واألمن

المسؤولية عن السالمة واألمن

والوقاية من التلوث

والوقاية من التلوث

والوقاية من التلوث

والوقاية من التلوث

فيما يتعلق بالسفن التي تنطبق عليها الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في فيما يتعلق بالسفن التي تنطبق عليها
المدونة الدولية إلدارة السالمة يتعين مشروع القانون.
ّ

مشروع القانون.

المدونة الدولية إلدارة السالمة يتعين
ّ

على مشغل السفينة أن يكون معتمدًا

على مشغل السفينة أن يكون معتمدًا

للمدونة الدولية إلدارة السالمة
وفقًا
ّ

للمدونة الدولية إلدارة السالمة
وفقًا
ّ

الواردة باالتفاقية الدولية لسالمة

الواردة باالتفاقية الدولية لسالمة

األرواح في البحار لعام .1974

األرواح في البحار لعام .1974
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ويجوز لإلدارة إخضاع سفن أخرى

ويجوز لإلدارة إخضاع سفن أخرى

لحكم هذه المادة ،وذلك في الحاالت

لحكم هذه المادة ،وذلك في الحاالت

التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا

التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا

القانون.

القانون.
الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

جنسية السفينة وعلمها

جنسية السفينة وعلمها

جنسية السفينة وعلمها

جنسية السفينة وعلمها

مادة ()25

مادة ()25

مادة ()25

مادة ()25

جنسية السفينة

جنسية السفينة

جنسية السفينة

جنسية السفينة

تكتسب كل سفينة يتم تسجيلها في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تكتسب كل سفينة يتم تسجيلها في
المملكة وفقا ً ألحكام المادة ( )5من هذا مشروع القانون.

مشروع القانون.

القانون الجنسية البحرينية.

المملكة وفقا ً ألحكام المادة ( )5من هذا
القانون الجنسية البحرينية.

مادة ()26

مادة ()26

مادة ()26

مادة ()26

علم السفينة

علم السفينة

علم السفينة

علم السفينة

 البند (و):

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد

 تصويب كلمة (ربّانهاً) إلى (ربّانها) .بقرار مجلس النواب الموقر. إضافة عبارة (ما لم يكن بقصدالهروب من األَسر أو أعمال القرصنة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

البحرية) بعد عبارة (الهوية الوطنية
لسفينة بحرينية).
 البند (ز) :تصويب كلمة (انتمائها)
إلى (انتماءها).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ -على كل سفينة تتمتع بالجنسية أ -على كل سفينة تتمتع بالجنسية

أ -على كل سفينة تتمتع بالجنسية

البحرينية أن ترفع علم المملكة ،وال البحرينية أن ترفع علم المملكة ،وال

البحرينية أن ترفع علم المملكة ،وال

يجوز أن ترفع علما ً آخر إال في يجوز أن ترفع علما ً آخر إال في

يجوز أن ترفع علما ً آخر إال في

الحاالت التي يجري فيها العرف الحاالت التي يجري فيها العرف

الحاالت التي يجري فيها العرف

البحري على ذلك.

البحري على ذلك.

البحري على ذلك.

ب -ال يحق ألي سفينة غير بحرينية ب -ال يحق ألي سفينة غير بحرينية

ب -ال يحق ألي سفينة غير بحرينية

رفع العلم الوطني للمملكة ،باستثناء رفع العلم الوطني للمملكة ،باستثناء

رفع العلم الوطني للمملكة ،باستثناء

استخدامه على سبيل المجاملة إلى استخدامه على سبيل المجاملة إلى

استخدامه على سبيل المجاملة إلى

جانب علمها الوطني.

جانب علمها الوطني.

جانب علمها الوطني.

ج -تقوم السفن البحرينية برفع العلم ج -تقوم السفن البحرينية برفع العلم

ج -تقوم السفن البحرينية برفع العلم

الوطني من شروق الشمس وحتى الوطني من شروق الشمس وحتى

الوطني من شروق الشمس وحتى

الغروب ،كما تقوم برفع العلم الوطني الغروب ،كما تقوم برفع العلم الوطني

الغروب ،كما تقوم برفع العلم الوطني
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

عند الدخول إلى الميناء أو مغادرته ،عند الدخول إلى الميناء أو مغادرته،

عند الدخول إلى الميناء أو مغادرته،

وكذلك أثناء الفترات التي تطالب فيها وكذلك أثناء الفترات التي تطالب فيها

وكذلك أثناء الفترات التي تطالب فيها

بالقيام بذلك عندما تكون في ميناء أو بالقيام بذلك عندما تكون في ميناء أو

بالقيام بذلك عندما تكون في ميناء أو

مرسى.

مرسى.

مرسى.

د -عند وجود السفينة البحرينية في د -عند وجود السفينة البحرينية في

د -عند وجود السفينة البحرينية في

ميناء أو مرسى أجنبي ،فإنها ترفع إلى ميناء أو مرسى أجنبي ،فإنها ترفع إلى

ميناء أو مرسى أجنبي ،فإنها ترفع إلى

جانب علمها الوطني علم الدولة جانب علمها الوطني علم الدولة

جانب علمها الوطني علم الدولة

المضيّفة ،وذلك على سبيل المجاملة.

المضيّفة ،وذلك على سبيل المجاملة.

المضيّفة ،وذلك على سبيل المجاملة.

هـ -إذا لم تمتثل السفينة البحرينية هـ -إذا لم تمتثل السفينة البحرينية

هـ -إذا لم تمتثل السفينة البحرينية

لمتطلبات رفع العلم ،يكون ربّان لمتطلبات رفع العلم ،يكون ربّان

لمتطلبات رفع العلم ،يكون ربّان

السفينة هو المسؤول عن ذلك ويعاقب السفينة هو المسؤول عن ذلك ويعاقب

السفينة هو المسؤول عن ذلك ويعاقب

بالغرامة التي ال تجاوز ثالثة آالف بالغرامة التي ال تجاوز ثالثة آالف

بالغرامة التي ال تجاوز ثالثة آالف

دينار.

دينار.

دينار.

و -يعاقب مالك السفينة أو ر ّبانها إذا قام و -يعاقب مالك السفينة أو ر ّبانها إذا قام

و -يعاقب مالك السفينة أو ر ّبانها إذا قام

بأي عمل من شأنه إخفاء الهوية بأي عمل من شأنه إخفاء الهوية

بأي عمل من شأنه إخفاء الهوية

الوطنية لسفينة بحرينية بالحبس مدة ال الوطنية لسفينة بحرينية ما لم يكن

الوطنية لسفينة بحرينية ما لم يكن

تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل بقصد الهروب من األَسر أو أعمال

بقصد الهروب من األَسر أو أعمال
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

عن ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة القرصنة البحرية بالحبس مدة ال

القرصنة البحرية بالحبس مدة ال

آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل

تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل

عن ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة

عن ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة

آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ز_ في حالة قيام السفينة برفع علم ز_ في حالة قيام السفينة برفع علم

ز_ في حالة قيام السرررررررفينة برفع علم

المملكة لتزعم بصورة غير قانونية المملكة لتزعم بصورة غير قانونية

المملكة لتزعم بصرررررررورة غير قانونية

انتمائها للمملكة ،يعـاقب الربان انتماءها للمملكة ،يعاقب الربان

انتمااااءهاااا للمملكرررة ،يعررراقرررب الربررران

بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبالغرامة بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبالغرامة

بالحبس مدة ال تجاوز سررررنة وبالغرامة

التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز

التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز

عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين

عشررررررررة آالف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين.

العقوبتين.

العقوبتين.
الفصل الثالث

الفصل الثالث

الفصل الثالث

الفصل الثالث

ملكية السفينة

ملكية السفينة

ملكية السفينة

ملكية السفينة

مادة ()27

مادة ()27

مادة ()27

مادة ()27

نقل ملكية السفينة

نقل ملكية السفينة

نقل ملكية السفينة

نقل ملكية السفينة

 بند (أ) :إضافة كلمة (رسمي) بعد الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
عبارة (بموجب عقد بيع).

بقرار مجلس النواب ،مع اسرررررررتبررردال
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 إضافة بند جديد إلى المادة برقم (ز) عبارة "أصاااااااحاب الحقوق المترت بة
صه الوارد في النص بعد التعديل.
ن ّ

على" بعبارة "ذوي المصااااالحة في"

الـنَّـص بعد التعديل:

الواردة في البند (و) من المادة.

أ-يتم نقل ملكية السفينة أو أسهمها أ-يتم نقل ملكية السفينة أو أسهمها
بموجب عقد بيع يتضمن وصفا ً وتعريفا ً بموجب عقد بيع رسمي يتضمن وصفا ً
كافيا ً للسفينة ،وذلك وفقًا للضوابط التي وتعريفا ً كافيا ً للسفينة ،وذلك وفقًا
تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

النص بعد التعديل

للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون.

ب-عند انتقال ملكية السفينة أو أسهمها ب-عند انتقال ملكية السفينة أو أسهمها

وذلك لكي تكون األحقية في استصدار
قرار منع التصررررررررف على السرررررررفينررة
ألصرررررررحرراب حقوق االمتيرراز والرهن
والحجز الوارد ذكرهم في الفصرررررررررل
الخامس من هذا الباب.

أ-يتم نقل ملكية السفينة أو أسهمها
بموجب عقد بيع يتضمن وصفا ً وتعريفا ً
كافيا ً للسفينة ،وذلك وفقًا للضوابط التي
تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب-عند انتقال ملكية السفينة أو أسهمها

بسبب وفاة المالك المس ّجل ،يلتزم بسبب وفاة المالك المس ّجل ،يلتزم

بسبب وفاة المالك المس ّجل ،يلتزم

الشخص الذي يدّعي الحق في الملكية الشخص الذي يدّعي الحق في الملكية

الشخص الذي يدّعي الحق في الملكية

بإعالن نقل ملكية يتضمن وصف بإعالن نقل ملكية يتضمن وصف

بإعالن نقل ملكية يتضمن وصف

السفينة وطريقة انتقال الملكية إليه .السفينة وطريقة انتقال الملكية إليه.

السفينة وطريقة انتقال الملكية إليه.

موثقة
ويجب أن يرفق باإلعالن شهادة ّ
موثقة ويجب أن يرفق باإلعالن شهادة ّ

موثقة
ويجب أن يرفق باإلعالن شهادة ّ

من المحكمة المختصة بحقه القانوني.

من المحكمة المختصة بحقه القانوني.

من المحكمة المختصة بحقه القانوني.

ج-يقدم أي اعتراض على أي تنازل أو ج-يقدم أي اعتراض على أي تنازل أو

ج-يقدم أي اعتراض على أي تنازل أو

نقل لملكية السفينة أو أسهمها إلى نقل لملكية السفينة أو أسهمها إلى

نقل لملكية السفينة أو أسهمها إلى
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توصية اللجنة

مس ّجل السفن مشفوعا ً بالمستندات التي مس ّجل السفن مشفوعا ً بالمستندات التي

مس ّجل السفن مشفوعا ً بالمستندات التي

تؤيده ،ويتم إثباته في السجل في تاريخ تؤيده ،ويتم إثباته في السجل في تاريخ

تؤيده ،ويتم إثباته في السجل في تاريخ

وروده ،على أن يكون االعتراض وروده ،على أن يكون االعتراض

وروده ،على أن يكون االعتراض

عا بوثائق رسمية.
مشفو ً

عا بوثائق رسمية.
مشفو ً

عا بوثائق رسمية.
مشفو ً

د-عند انتقال ملكية سفينة أو أسهمها د-عند انتقال ملكية سفينة أو أسهمها

د-عند انتقال ملكية سفينة أو أسهمها

بسبب إفالس المالك المس ّجل أو عدم بسبب إفالس المالك المس ّجل أو عدم

بسبب إفالس المالك المس ّجل أو عدم

قدرته على تسديد الديون ،يلتزم قدرته على تسديد الديون ،يلتزم

قدرته على تسديد الديون ،يلتزم

الشخص الذي يدّعي الحق في الملكية الشخص الذي يدّعي الحق في الملكية

الشخص الذي يدّعي الحق في الملكية

بتقديم إعالن يفيد انتقال ملكيتها إليه ،بتقديم إعالن يفيد انتقال ملكيتها إليه،

بتقديم إعالن يفيد انتقال ملكيتها إليه،

ويقدّم بيانا ً يحدد طبيعة ومالبسات نقل ويقدّم بيانا ً يحدد طبيعة ومالبسات نقل

ويقدّم بيانا ً يحدد طبيعة ومالبسات نقل

الملكية ،ويجب أن يرفق باإلعالن الملكية ،ويجب أن يرفق باإلعالن

الملكية ،ويجب أن يرفق باإلعالن

المحكمة

المحكمة

المستندات التي تطلبها

المحكمة المستندات التي تطلبها

المختصة كدليل على حق المدعي في المختصة كدليل على حق المدعي في
الملكية.

الملكية.

المستندات التي تطلبها

المختصة كدليل على حق المدعي في
الملكية.

هــ-في حالة البيع القضائي لسفينة أو هــ-في حالة البيع القضائي لسفينة أو

هــ-في حالة البيع القضائي لسفينة أو

أسهمها تعلن المحكمة اسم الشخص أسهمها تعلن المحكمة اسم الشخص

أسهمها تعلن المحكمة اسم الشخص

الذي آل إليه حق ملكية هذه السفينة أو الذي آل إليه حق ملكية هذه السفينة أو

الذي آل إليه حق ملكية هذه السفينة أو
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أسهمها ،ويحق لهذا الشخص أن يقوم أسهمها ،ويحق لهذا الشخص أن يقوم

أسهمها ،ويحق لهذا الشخص أن يقوم

بنقل ملكية السفينة أو أسهمها كما لو بنقل ملكية السفينة أو أسهمها كما لو

بنقل ملكية السفينة أو أسهمها كما لو

كان المالك المس ّجل للسفينة.

كان المالك المس ّجل للسفينة.

كان المالك المس ّجل للسفينة.

و-يجوز للمحكمة المختصة بنا ًء على و-يجوز للمحكمة المختصة بنا ًء على

و-يجوز للمحكمة المختصة بنا ًء على

طلب ذوي المصلحة في السفينة إصدار طلب ذوي المصلحة في السفينة إصدار

طلب أصحاب الحقوق المترتبة على

قرار يمنع لفترة معينة ،أي تعامالت قرار يمنع لفترة معينة ،أي تعامالت

السفينة إصدار قرار يمنع لفترة معينة،

على السفينة أو أسهمها من خالل على السفينة أو أسهمها من خالل

أي تعامالت على السفينة أو أسهمها من

التنازل أو نقل الملكية ،ويلتزم مس ّجل التنازل أو نقل الملكية ،ويلتزم مس ّجل

خالل التنازل أو نقل الملكية ،ويلتزم

السفن بهذا القرار بمجرد استالمه السفن بهذا القرار بمجرد استالمه

مس ّجل السفن بهذا القرار بمجرد

نسخة منه.

نسخة منه.

استالمه نسخة منه.

(ز) التصرفات التي يكون موضوعها

(ز) التصرفات التي يكون موضوعها

إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية

إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية

أو غيره من الحقوق العينية على

أو غيره من الحقوق العينية على

السفينة تقع بمحرر رسمي أو بموجب

السفينة تقع بمحرر رسمي أو بموجب

حكم قضائي حائز قوة الشيء المحكوم

حكم قضائي حائز قوة الشيء المحكوم

فيه وإال كانت باطلة.

فيه وإال كانت باطلة.
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وإذا وقعت هذه التصرفات خارج

وإذا وقعت هذه التصرفات خارج

المملكة ،وجب تحريرها أمام قنصل

المملكة ،وجب تحريرها أمام قنصل

المملكة في البلد األجنبي ،وعند عدم

المملكة في البلد األجنبي ،وعند عدم

ُحرر أمام السلطة المختصة
وجوده ت َّ

ُحرر أمام السلطة المختصة
وجوده ت َّ

بموجب قانون البلد األجنبي.

بموجب قانون البلد األجنبي.

وال تكون التصرفات المشار إليها في

وال تكون التصرفات المشار إليها في

الفقرتين السابقتين نافذة بالنسبة إلى

الفقرتين السابقتين نافذة بالنسبة إلى

الغير ما لم يتم التأشير بها بناء على

الغير ما لم يتم التأشير بها بناء على

طلب ذوي الشأن في شهادة تسجيل

طلب ذوي الشأن في شهادة تسجيل

السفينة لدى مسجل السفن.

السفينة لدى مسجل السفن.

الفصل الرابع

الفصل الرابع

الفصل الرابع

الفصل الرابع

الملكية الشائعة

الملكية الشائعة

الملكية الشائعة

الملكية الشائعة

مادة ()28

مادة ()28

مادة ()28

مادة ()28

األحكام العامة لملكية السفينة على

األحكام العامة لملكية السفينة على

األحكام العامة لملكية السفينة على

األحكام العامة لملكية السفينة على

الشيوع

الشيوع

الشيوع

الشيوع

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في حذف كلمة "غير" الواردة في الفقرة
مشروع القانون.

األخيرة من البند (ج) ،بحيث يسأل
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أ-تقسم ملكية السفينة البحرينية إلى مائة

المالكون المديرون بالتضامن عن أ-تقسم ملكية السفينة البحرينية إلى مائة

سهم ،وال يحق ألكثر من مائة شخص

الديون الناشئة عن إدارة الشيوع ،وأما سهم ،وال يحق ألكثر من مائة شخص

التسجيل كمالكين لسفينة واحدة.

المالكون غير المديرين فيسأل كل منهم التسجيل كمالكين لسفينة واحدة.

ب-يتبع رأي األغلبية في كل قرار

في حدود حصته اتفاقًا مع صدر البند ب-يتبع رأي األغلبية في كل قرار

يتعلق باستغالل سفينة مملوكة على

(ج) من هذه المادة ،ونص المادة يتعلق باستغالل سفينة مملوكة على

الشيوع ما لم ينص القانون على غير

( )1/8من القانون البحري القائم ،الشيوع ما لم ينص القانون على غير

ذلك.

واتفاقا مع القواعد العامة في الملكية ذلك.

وتتوافر األغلبية بموافقة المالكين ألكثر

الشائعة.

وتتوافر األغلبية بموافقة المالكين ألكثر

من نصف الحصص في السفينة ما لم

من نصف الحصص في السفينة ما لم

ينص القانون أو يتفق المالكون على

ينص القانون أو يتفق المالكون على

أغلبية أخرى.

أغلبية أخرى.

ويجوز لكل مالك من األقلية التي لم

ويجوز لكل مالك من األقلية التي لم

توافق على القرار ،الطعن فيه خالل

توافق على القرار ،الطعن فيه خالل

خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدوره

خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدوره

أمام المحكمة المختصة.

أمام المحكمة المختصة.

ج -يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا ً

ج -يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا ً

في نفقات الشيوع بنسبة حصته في

في نفقات الشيوع بنسبة حصته في
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك،

ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك،

ويكون له نصيب في األرباح الصافية

ويكون له نصيب في األرباح الصافية

الناتجة عن استغالل السفينة بالنسبة

الناتجة عن استغالل السفينة بالنسبة

ذاتها.

ذاتها.

ويسأل المالكون غير المديرين في

ويسأل المالكون المديرون في جميع

جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم

أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن

عن الديون الناشئة عن الشيوع مالم

الديون الناشئة عن الشيوع مالم يتفق

يتفق على غير ذلك ،وال يحتج بهذا

على غير ذلك ،وال يحتج بهذا االتفاق

االتفاق فيما بينهم على الغير إال من

فيما بينهم على الغير إال من تاريخ قيده

تاريخ قيده في سجل السفينة.

في سجل السفينة.

مادة ()29

مادة ()29

مادة ()29

مادة ()29

التصرف في السفينة المملوكة على

التصرف في السفينة المملوكة على

التصرف في السفينة المملوكة على

التصرف في السفينة المملوكة على

الشيوع

الشيوع

الشيوع

الشيوع

أ -لكل مالك في الشيوع حق التصرف الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -لكل مالك في الشيوع حق التصرف
في حصته دون موافقة المالكين مشروع القانون.

مشروع القانون.

اآلخرين إال إذا كان من شأن التصرف

في حصته دون موافقة المالكين
اآلخرين إال إذا كان من شأن التصرف
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

فقدان السفينة الجنسية البحرينية فيلزم

فقدان السفينة الجنسية البحرينية فيلزم

أن يوافق عليه جميع المالكين.

أن يوافق عليه جميع المالكين.

ومع ذلك ال يجوز للمالك على الشيوع

ومع ذلك ال يجوز للمالك على الشيوع

رهن حصته في السفينة إال بموافقة

رهن حصته في السفينة إال بموافقة

المالكين لثالثة أرباع الحصص في

المالكين لثالثة أرباع الحصص في

السفينة على األقل.

السفينة على األقل.

ب -يظل المالك الذي تصرف مسؤوالً

ب -يظل المالك الذي تصرف مسؤوالً

عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى

عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى

تاريخ قيد التصرف في سجل السفينة.

تاريخ قيد التصرف في سجل السفينة.

ج -إذا باع أحد المالكين على الشيوع

ج -إذا باع أحد المالكين على الشيوع

حصته في السفينة ألجنبي وجب على

حصته في السفينة ألجنبي وجب على

المشتري إخطار المالكين اآلخرين

المشتري إخطار المالكين اآلخرين

بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

بالبيع وبالثمن المتفق عليه خالل ثالثين

بالبيع وبالثمن المتفق عليه خالل ثالثين

يوما ً من تاريخه وإال كان البيع باطالً.

يوما ً من تاريخه وإال كان البيع باطالً.

ولكل مالك خالل ثالثين يوما ً من تاريخ

ولكل مالك خالل ثالثين يوما ً من تاريخ

اإلخطار أن يسترد الحصة المبيعة

اإلخطار أن يسترد الحصة المبيعة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

بإعالن يوجه إلى كل من البائع

بإعالن يوجه إلى كل من البائع

والمشتري بشرط أن يدفع الثمن

والمشتري بشرط أن يدفع الثمن

والمصاريف أو أن يعرضهما عرضا ً

والمصاريف أو أن يعرضهما عرضا ً

حقيقيا ً وف ًقا للقانون ،وأن يقيم الدعوى

حقيقيا ً وف ًقا للقانون ،وأن يقيم الدعوى

القضائية عند االقتضاء.

القضائية عند االقتضاء.

وإذا طلب االسترداد أكثر من مالك

وإذا طلب االسترداد أكثر من مالك

قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة

قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة

حصصهم.

حصصهم.

د -ال يجوز بيع السفينة إال بقرار يصدر

د -ال يجوز بيع السفينة إال بقرار يصدر

بموافقة المالكين لثالثة أرباع الحصص

بموافقة المالكين لثالثة أرباع الحصص

على األقل ،ويبين في القرار كيفية

على األقل ،ويبين في القرار كيفية

حصول البيع وشروطه.

حصول البيع وشروطه.

مادة ()30

مادة ()30

مادة ()30

مادة ()30

إدارة السفينة المملوكة على الشيوع

إدارة السفينة المملوكة على الشيوع

إدارة السفينة المملوكة على الشيوع

إدارة السفينة المملوكة على الشيوع

حذف (ال) التعريف من كلمة (المدير)
الواردة في السطر األول من المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن
يعهد بإدارة السفينة إلى المدير أو أكثر يعهد بإدارة السفينة إلى مدير أو أكثر بقرار مجلس النواب الموقر.

يعهد بإدارة السفينة إلى مدير أو أكثر

من المالكين أو من غيرهم ،فإذا لم يعين من المالكين أو من غيرهم ،فإذا لم يعين

من المالكين أو من غيرهم ،فإذا لم يعين

مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا ً له مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا ً له

مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا ً له

وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا

وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا

مجتمعين إال إذا اتفق على خالف ذلك .مجتمعين إال إذا اتفق على خالف ذلك.

مجتمعين إال إذا اتفق على خالف ذلك.

ويجب قيد أسماء المديرين في سجل ويجب قيد أسماء المديرين في سجل

ويجب قيد أسماء المديرين في سجل

السفينة.

السفينة.

السفينة.

وللمدير القيام بجميع التصرفات وللمدير القيام بجميع التصرفات

وللمدير القيام بجميع التصرفات

واألعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع واألعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع

واألعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع

وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما

وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما

يتعلق بهذه األعمال ،ومع ذلك ال يجوز يتعلق بهذه األعمال ،ومع ذلك ال يجوز

يتعلق بهذه األعمال ،ومع ذلك ال يجوز

له _ إال بإذن من المالكين لثالثة أرباع له _ إال بإذن من المالكين لثالثة أرباع

له _ إال بإذن من المالكين لثالثة أرباع

الحصص_ بيع السفينة أو رهنها أو الحصص_ بيع السفينة أو رهنها أو

الحصص_ بيع السفينة أو رهنها أو

ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو

ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو

تأجيرها لمدة تجاوز سنة.

تأجيرها لمدة تجاوز سنة.

تأجيرها لمدة تجاوز سنة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير

وكل اتفاق على تقييد سرررررررلطة المدير

ما ورد بالفقرة السابقة ال يحتج به على ما ورد بالفقرة السابقة ال يحتج به على

بغير ما ورد بالفقرة السررررررابقة ال يحتج

الغير.

به على الغير.

الغير.
مادة ()31

مادة ()31

مادة ()31

مادة ()31

انقضاء ملكية السفينة على الشيوع

انقضاء ملكية السفينة على الشيوع

انقضاء ملكية السفينة على الشيوع

انقضاء ملكية السفينة على الشيوع

أ-إذا وقع الحجز على حصص تمثل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-إذا وقع الحجز على حصص تمثل
أكثر من نصف السفينة شمل البيع مشروع القانون.

مشروع القانون.

أكثر من نصف السفينة شمل البيع

الجبري السفينة بأكملها ،ومع ذلك

الجبري السفينة بأكملها ،ومع ذلك

يجوز أن تأمر المحكمة بنا ًء على طلب

يجوز أن تأمر المحكمة بنا ًء على طلب

أحد المالكين الذين لم يحجز على

أحد المالكين الذين لم يحجز على

حصصهم بقصر البيع على الحصص

حصصهم بقصر البيع على الحصص

المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية

المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية

تبرر هذا الطلب.

تبرر هذا الطلب.

ب -ال ينقضي الشيوع بوفاة أحد

ب -ال ينقضي الشيوع بوفاة أحد

المالكين أو الحجز عليه أو إشهار

المالكين أو الحجز عليه أو إشهار

إفالسه أو إعساره إال إذا اتفق على غير

إفالسه أو إعساره إال إذا اتفق على غير

ذلك.

ذلك.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الفصل الخامس

الفصل الخامس

الفصل الخامس

الفصل الخامس

الحقوق المترتبة على السفن

الحقوق المترتبة على السفن

الحقوق المترتبة على السفن

الحقوق المترتبة على السفن

االمتياز ،الرهن ،الحجز التحفظي،

االمتياز ،الرهن ،الحجز التحفظي،

االمتياز ،الرهن ،الحجز التحفظي،

االمتياز ،الرهن ،الحجز التحفظي،

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

مادة ()32

مادة ()32

مادة ()32

مادة ()32

حقوق االمتياز

حقوق االمتياز

حقوق االمتياز

حقوق االمتياز

احلكومة

للديون التالية دون غيرها حق امتياز الموافقة على نَـص المادة كما ورد في استبدال كلمة "المشتركة" بكلمة للديون التالية دون غيرها حق امتياز
على السفينة:
-1المصاريف القضائية التي أنفقت
لبيع السفينة وتوزيع ثمنها.

مشروع القانون.

"العامة" الواردة في البند ( )4من على السفينة:
المادة ،وذلك اتساقا مع نص المادتين -1المصاريف القضائية التي أنفقت
( )144و( )145من مشروع القانون.

لبيع السفينة وتوزيع ثمنها.

-2الرسوم والضرائب المستحقة للدولة

-2الرسوم والضرائب المستحقة للدولة

وكذلك رسوم الحمولة والموانئ

وكذلك رسوم الحمولة والموانئ

واإلرشاد والقطر ومصاريف الحراسة

واإلرشاد والقطر ومصاريف الحراسة

والصيانة والخدمات البحرية األخرى.

والصيانة والخدمات البحرية األخرى.
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احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-3الديون الناشئة عن عقد عمل الربان

-3الديون الناشئة عن عقد عمل الربان

والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد

والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد

عمل على السفينة.

عمل على السفينة.

-4المكافآت المستحقة عن اإلنقاذ

-4المكافآت المستحقة عن اإلنقاذ

وحصة السفينة في الخسارة العامة.

وحصة السفينة في الخسارة المشتركة.

-5التعويضات المستحقة عن التصادم

-5التعويضات المستحقة عن التصادم

أو التلوث وغيرهما من حوادث

أو التلوث وغيرهما من حوادث

المالحة والتعويضات عن األضرار

المالحة والتعويضات عن األضرار

التي تلحق منشآت الموانئ أو

التي تلحق منشآت الموانئ أو

المالحة

المالحة

األحواض

وطرق

األحواض

وطرق

والتعويضات عن اإلصابات البدنية

والتعويضات عن اإلصابات البدنية

التي تحدث للركاب والربان والبحارة

التي تحدث للركاب والربان والبحارة

والتعويضات عن هالك أو تلف

والتعويضات عن هالك أو تلف

البضائع واألمتعة.

البضائع واألمتعة.

-6الديون الناشئة عن العقود التي

-6الديون الناشئة عن العقود التي

يبرمها الربان والعمليات التي يجريها

يبرمها الربان والعمليات التي يجريها

خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود

خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها

سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها

صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء

صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء

كان الربان مالكا ً للسفينة أو غير مالك

كان الربان مالكا ً للسفينة أو غير مالك

لها وسواء كان الدين مستحقا ً له أو

لها وسواء كان الدين مستحقا ً له أو

لمتعهد التوريد أو المقرضين أو

لمتعهد التوريد أو المقرضين أو

لألشخاص الذين قاموا بإصالح السفينة

لألشخاص الذين قاموا بإصالح السفينة

أو لغيرهم من المتعاقدين.

أو لغيرهم من المتعاقدين.

مادة ()33

مادة ()33

مادة ()33

مادة ()33

ترتيب الحقوق الممتازة

ترتيب الحقوق الممتازة

ترتيب الحقوق الممتازة

ترتيب الحقوق الممتازة

ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة
واحدة طبقًا للترتيب الوارد في المادة مشروع القانون.

مشروع القانون.

واحدة طبقًا للترتيب الوارد في المادة

( )32من هذا القانون ،وتكون الديون

( )32من هذا القانون ،وتكون الديون

الواردة في كل بند من المادة ()32

الواردة في كل بند من المادة ()32

المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في

المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في

التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها.

التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها.

وترتب الديون الواردة في البندين ()4

وترتب الديون الواردة في البندين ()4

و ( )6من المادة ( )32بالنسبة إلى كل

و ( )6من المادة ( )32بالنسبة إلى كل
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

بند على حدة وفقًا للترتيب العكسي

بند على حدة وفقًا للترتيب العكسي

لتواريخ نشوئها ،وتُعد الديون المتعلقة

لتواريخ نشوئها ،وتُعد الديون المتعلقة

بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

وتستوفى الديون الممتازة قبل غيرها

وتستوفى الديون الممتازة قبل غيرها

من الديون العادية وتتبع الديون

من الديون العادية وتتبع الديون

الممتازة السفينة في أية يد تكون رغم

الممتازة السفينة في أية يد تكون رغم

تغيّر ملكيتها أو تسجيلها أو علمها.

تغيّر ملكيتها أو تسجيلها أو علمها.

مادة ()34

مادة ()34

مادة ()34

مادة ()34

إثبات حق االمتياز

إثبات حق االمتياز

إثبات حق االمتياز

إثبات حق االمتياز

ال تخضع حقوق االمتياز ألي إجراء الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال تخضع حقوق االمتياز ألي إجراء
شكلي أو ألي شرط خاص باإلثبات ما مشروع القانون.

مشروع القانون.

لم ينص القانون على خالف ذلك.

شكلي أو ألي شرط خاص باإلثبات ما
لم ينص القانون على خالف ذلك.

مادة ()35

مادة ()35

مادة ()35

مادة ()35

نطاق حقوق االمتياز

نطاق حقوق االمتياز

نطاق حقوق االمتياز

نطاق حقوق االمتياز

أ-تترتب حقوق االمتياز المنصوص الموافقة على نَـص المادة كما ورد في استبدال كلمة "المشتركة" بكلمة أ-تترتب حقوق االمتياز المنصوص
عليها في هذا القانون على السفينة مشروع القانون.

"العامة" الواردة في البند (ج )2/من عليها في هذا القانون على السفينة
وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ

وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

خاللها الدين وعلى ملحقات كل من

المادة ،وذلك اتساقا مع نص المادتين خاللها الدين وعلى ملحقات كل من

السفينة وأجرة النقل المستحقة منذ بدء

السفينة وأجرة النقل المستحقة منذ بدء

( )144و( )145من مشروع القانون.

الرحلة.

الرحلة.

ب-ومع ذلك يترتب حق االمتياز

ب-ومع ذلك يترتب حق االمتياز

المنصوص عليه في البند ( )3من

المنصوص عليه في البند ( )3من

المادة ( )32من هذا القانون على أجور

المادة ( )32من هذا القانون على أجور

النقل المستحقة على جميع الرحالت

النقل المستحقة على جميع الرحالت

التي تتم خالل عقد عمل واحد.

التي تتم خالل عقد عمل واحد.

ج-ويعتبر من ملحقات كل من السفينة

ج-ويعتبر من ملحقات كل من السفينة

وأجرة النقل ما يأتي:

وأجرة النقل ما يأتي:

-1التعويضات المستحقة للمالك عن

-1التعويضات المستحقة للمالك عن

األضرار المادية التي لحقت بالسفينة

األضرار المادية التي لحقت بالسفينة

ولم يتم إصالحها أو عن خسارة أجرة

ولم يتم إصالحها أو عن خسارة أجرة

النقل.

النقل.

-2التعويضات المستحقة للمالك عن

-2التعويضات المستحقة للمالك عن

الخسارات البحرية العامة إذا نشأت عن

الخسارات البحرية المشتركة إذا نشأت
عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم

Page 83 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم

يتم إصالحها أو عن خسارة أجرة

إصالحها أو عن خسارة أجرة النقل.

النقل.

-3المكافآت المستحقة للمالك عن

-3المكافآت المستحقة للمالك عن

أعمال اإلنقاذ التي حصلت حتى نهاية

أعمال اإلنقاذ التي حصلت حتى نهاية

الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة

الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة

ممن

ممن

للربان

والبحارة

وغيرهم

للربان

يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

والبحارة

وغيرهم

يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

مادة ()36

مادة ()36

مادة ()36

مادة ()36

ما يخرج عن نطاق ملحقات السفينة

ما يخرج عن نطاق ملحقات السفينة

ما يخرج عن نطاق ملحقات السفينة

ما يخرج عن نطاق ملحقات السفينة

وأجرة النقل

وأجرة النقل

وأجرة النقل

وأجرة النقل

ال تُعد من ملحقات السفينة أو أجرة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال تُعد من ملحقات السفينة أو أجرة
النقل تعويضات التأمين المستحقة مشروع القانون.

مشروع القانون.

النقل تعويضات التأمين المستحقة

للمالك أو المكافآت أو اإلعانات أو

للمالك أو المكافآت أو اإلعانات أو

المساعدات التي تمنحها الدولة.

المساعدات التي تمنحها الدولة.

مادة ()37

مادة ()37

مادة ()37
Page 84 of 503

مادة ()37

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

االمتياز على أجرة النقل

االمتياز على أجرة النقل

االمتياز على أجرة النقل

االمتياز على أجرة النقل

احلكومة

يبقى حق االمتياز على أجرة النقل قائما ً الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يبقى حق االمتياز على أجرة النقل قائما ً
مشروع القانون.

ما دامت األجرة مستحقة الدفع أو كانت مشروع القانون.

ما دامت األجرة مستحقة الدفع أو كانت

تحت يد الربان أو ممثل المالك ،وكذلك

تحت يد الربان أو ممثل المالك ،وكذلك

الحال بالنسبة إلى االمتياز على

الحال بالنسبة إلى االمتياز على

ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.

ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.

وتعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة

وتعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة

النقل.

النقل.
مادة ()38

مادة ()38

مادة ()38

مادة ()38

ترتيب حقوق االمتياز في حالة تعدد

ترتيب حقوق االمتياز في حالة تعدد

ترتيب حقوق االمتياز في حالة تعدد

ترتيب حقوق االمتياز في حالة تعدد

الرحالت

الرحالت

الرحالت

الرحالت

الديون الممتازة الناشئة عن رحلة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الديون الممتازة الناشئة عن رحلة
الحقة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن مشروع القانون.

مشروع القانون.

الحقة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن

رحلة سابقة ،ومع ذلك فالديون الناشئة

رحلة سابقة ،ومع ذلك فالديون الناشئة

عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحالت

عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحالت

تأتي كلها في ذات المرتبة مع ديون

تأتي كلها في ذات المرتبة مع ديون

آخر رحلة.

آخر رحلة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()39

مادة ()39

مادة ()39

مادة ()39

انقضاء حقوق االمتياز ببيع السفينة

انقضاء حقوق االمتياز ببيع السفينة

انقضاء حقوق االمتياز ببيع السفينة

انقضاء حقوق االمتياز ببيع السفينة

احلكومة

تنقضي حقوق االمتياز على السفينة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تنقضي حقوق االمتياز على السفينة في
الحالتين اآلتيتين:

مشروع القانون.

مشروع القانون.

الحالتين اآلتيتين:

-1بيع السفينة قضائياً.

-1بيع السفينة قضائياً.

-2بيع السفينة رضائياً ،وينقضي

-2بيع السفينة رضائياً ،وينقضي

االمتياز في هذه الحالة بمضي ثالثين

االمتياز في هذه الحالة بمضي ثالثين

يوما ً من تاريخ إتمام قيد عقد البيع في

يوما ً من تاريخ إتمام قيد عقد البيع في

سجل السفن وتنتقل حقوق االمتياز إلى

سجل السفن وتنتقل حقوق االمتياز إلى

الثمن ما لم يكن قد دفع ،ومع ذلك تظل

الثمن ما لم يكن قد دفع ،ومع ذلك تظل

هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن

هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن

الدائنون الممتازون كالً من المالك

الدائنون الممتازون كالً من المالك

القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة

القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة

قانونا ً وخالل الميعاد المذكور في هذه

قانونا ً وخالل الميعاد المذكور في هذه

المادة بمعارضتهم في دفع الثمن.

المادة بمعارضتهم في دفع الثمن.

مادة ()40

مادة ()40

مادة ()40

مادة ()40

انقضاء حقوق االمتياز بمضي المدة

انقضاء حقوق االمتياز بمضي المدة

انقضاء حقوق االمتياز بمضي المدة

انقضاء حقوق االمتياز بمضي المدة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ -تنقضي حقوق االمتياز على السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -تنقضي حقوق االمتياز على السفينة
بمضي سنة فيما عدا حقوق االمتياز مشروع القانون.

مشروع القانون.

بمضي سنة فيما عدا حقوق االمتياز

الضامنة لديون التوريد المشار إليها في

الضامنة لديون التوريد المشار إليها في

البند ( )6من المادة ( )32من هذا

البند ( )6من المادة ( )32من هذا

القانون فإنها تنقضي بمضي ستة

القانون فإنها تنقضي بمضي ستة

أشهر.

أشهر.

ب_ يبدأ سريان المدة المشار إليها في

ب_ يبدأ سريان المدة المشار إليها في

الفقرة السابقة وفقًا لما يأتي:

الفقرة السابقة وفقًا لما يأتي:

 -1من يوم انتهاء العمليات بالنسبة إلى

 -1من يوم انتهاء العمليات بالنسبة إلى

حقوق االمتياز الضامنة لمكافأة اإلنقاذ.

حقوق االمتياز الضامنة لمكافأة اإلنقاذ.

 -2من يوم حصول الضرر بالنسبة إلى

 -2من يوم حصول الضرر بالنسبة إلى

حقوق االمتياز الضامنة للتعويضات

حقوق االمتياز الضامنة للتعويضات

والحوادث

والحوادث

الناشئة

عن

التصادم

الناشئة

عن

التصادم

األخرى واإلصابات البدنية.

األخرى واإلصابات البدنية.

 -3من يوم تسليم البضائع أو األمتعة أو

 -3من يوم تسليم البضائع أو األمتعة أو

من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه

من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه

بالنسبة إلى حقوق االمتياز الضامنة

بالنسبة إلى حقوق االمتياز الضامنة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

للتعويضات الناشئة عن هالك البضائع

للتعويضات الناشئة عن هالك البضائع

واألمتعة أو تلفها.

واألمتعة أو تلفها.

 -4من يوم استحقاق الديون بالنسبة إلى

 -4من يوم استحقاق الديون بالنسبة إلى

لديون

لديون

حقوق

االمتياز

الضامنة

حقوق

االمتياز

الضامنة

اإلصالحات والتوريد وسائر الحاالت

اإلصالحات والتوريد وسائر الحاالت

األخرى المشار إليها في البند ( )6من

األخرى المشار إليها في البند ( )6من

المادة ( )32من هذا القانون.

المادة ( )32من هذا القانون.

ج -في جميع األحوال األخرى تسري

ج -في جميع األحوال األخرى تسري

المدة من يوم استحقاق الدين.

المدة من يوم استحقاق الدين.

د -ال يترتب على تسليم الربان وطاقم

د -ال يترتب على تسليم الربان وطاقم

السفينة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد

السفينة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد

عمل على السفينة مبالغ مقدما ً أو على

عمل على السفينة مبالغ مقدما ً أو على

الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في

الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في

البند ( )3من المادة ( )32من هذا

البند ( )3من المادة ( )32من هذا

القانون مستحقة الدفع قبل حلول األجل

القانون مستحقة الدفع قبل حلول األجل

المعين لها.

المعين لها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ه -تمتد مدة االنقضاء إلى ثالث سنوات

ه -تمتد مدة االنقضاء إلى ثالث سنوات

إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها

إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها

االمتياز في المياه اإلقليمية للمملكة.

االمتياز في المياه اإلقليمية للمملكة.

وال يستفيد من ذلك إال األشخاص الذين

وال يستفيد من ذلك إال األشخاص الذين

يتمتعون بجنسية المملكة أو الذين لهم

يتمتعون بجنسية المملكة أو الذين لهم

موطن بها أو األشخاص الذين ينتمون

موطن بها أو األشخاص الذين ينتمون

إلى جنسية دولة أخرى تعامل رعايا

إلى جنسية دولة أخرى تعامل رعايا

المملكة بالمثل.

المملكة بالمثل.

مادة ()41

مادة ()41

مادة ()41

مادة ()41

سلطة اإلدارة في حبس حطام السفينة سلطة اإلدارة في حبس حطام السفينة سلطة اإلدارة في حبس حطام السفينة سلطة اإلدارة في حبس حطام السفينة
لإلدارة حق حبس حطام السفينة ضمانا ً الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في لإلدارة حق حبس حطام السفينة ضمانا ً
لمصاريف إزالة الحطام ،ولها بيعه مشروع القانون.

مشروع القانون.

لمصاريف إزالة الحطام ،ولها بيعه

إداريا ً بالمزاد والحصول على دينها من

إداريا ً بالمزاد والحصول على دينها من

الثمن باألفضلية على الدائنين اآلخرين،

الثمن

الدائنين

ويودع باقي الثمن خزينة المحكمة

اآلخرين ،ويودع باقي الثمن خزينة

المختصة.

المحكمة المختصة.
مادة ()42

مادة ()42

مادة ()42
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باألفضلية

على

مادة ()42

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الرهن البحري (الرهن)

الرهن البحري (الرهن)

الرهن البحري (الرهن)

الرهن البحري (الرهن)

احلكومة

أ -يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإال الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإال
كان باطالً.

مشروع القانون.

مشروع القانون.

كان باطالً.

ب_ ال يجوز أن يرهن السفينة إال

ب_ ال يجوز أن يرهن السفينة إال

مالكها أو وكيل عنه بوكالة خاصة،

مالكها أو وكيل عنه بوكالة خاصة،

وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع

وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع

جاز رهنها بموافقة المالكين لثالثة

جاز رهنها بموافقة المالكين لثالثة

أرباع الحصص على األقل ،فإذا لم

أرباع الحصص على األقل ،فإذا لم

تتوافر هذه األغلبية جاز رفع األمر إلى

تتوافر هذه األغلبية جاز رفع األمر إلى

المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق

المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق

ومصلحة المالكين على الشيوع.

ومصلحة المالكين على الشيوع.

ج -الرهن المقرر على السفينة أو على

ج -الرهن المقرر على السفينة أو على

حصة منها يبقى على حطامها.

حصة منها يبقى على حطامها.

د -يشمل رهن السفينة رهن آالتها

د -يشمل رهن السفينة رهن آالتها

ومعداتها وتركيباتها ،وال يشمل أجرة

ومعداتها وتركيباتها ،وال يشمل أجرة

النقل أو اإلعانات أو المساعدات التي

النقل أو اإلعانات أو المساعدات التي

تمنحها الدولة أو مبالغ التعويضات

تمنحها الدولة أو مبالغ التعويضات
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المستحقة للمالك عن األضرار التي

المستحقة للمالك عن األضرار التي

تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين

تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين

ولم يتم إصالحها ،ومع ذلك يجوز

ولم يتم إصالحها ،ومع ذلك يجوز

االتفاق في عقد الرهن صراحة على أن

االتفاق في عقد الرهن صراحة على أن

يستوفي الدائن المرتهن حقه من مبلغ

يستوفي الدائن المرتهن حقه من مبلغ

التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك

التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك

كتابة أو إعالنهم به.

كتابة أو إعالنهم به.

مادة ()43

مادة ()43

مادة ()43

مادة ()43

رهن السفينة في دور البناء

رهن السفينة في دور البناء

رهن السفينة في دور البناء

رهن السفينة في دور البناء

يجوز رهن السفينة وهي في دور الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز رهن السفينة وهي في دور
البناء ،ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار مشروع القانون.

مشروع القانون.

البناء ،ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار

في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء

في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء

السفينة وطولها وأبعادها األخرى

السفينة وطولها وأبعادها األخرى

وحمولتها على وجه التقريب.

وحمولتها على وجه التقريب.

مادة ()44

مادة ()44

مادة ()44

مادة ()44

قيد الرهن

قيد الرهن

قيد الرهن

قيد الرهن
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يجب قيد رهن السفينة بمكتب تسجيل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب قيد رهن السفينة بمكتب تسجيل
السفينة ،وإذا ترتب الرهن على السفينة مشروع القانون.

مشروع القانون.

السفينة ،وإذا ترتب الرهن على السفينة

وهي في دور البناء وجب قيده في سجل

وهي في دور البناء وجب قيده في سجل

السفن بمكتب التسجيل.

السفن بمكتب التسجيل.

مادة ()45

مادة ()45

مادة ()45

مادة ()45

إجراء قيد الرهن

إجراء قيد الرهن

إجراء قيد الرهن

إجراء قيد الرهن

أ-يجب إلجراء القيد تقديم صورة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يجب إلجراء القيد تقديم صورة
رسمية من عقد الرهن لمسجل السفن ،مشروع القانون.

مشروع القانون.

رسمية من عقد الرهن لمسجل السفن،

ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب

ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب

القيد تشتمالن بوجه خاص على ما

القيد تشتمالن بوجه خاص على ما

يأتي:

يأتي:

-1اسم كل من الدائن المرتهن والمدين

-1اسم كل من الدائن المرتهن والمدين

الراهن ومحل إقامتهما ومهنتهما ،فإذا

الراهن ومحل إقامتهما ومهنتهما ،فإذا

كان الدائن المرتهن شخصا ً معنويا ً

كان الدائن المرتهن شخصا ً معنويا ً

وجب بيان أسماء الشركاء وجنسياتهم.

وجب بيان أسماء الشركاء وجنسياتهم.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

-2تاريخ العقد.

احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-2تاريخ العقد.

-3مقدار الدين المبين في العقد.

-3مقدار الدين المبين في العقد.

-4الشروط الخاصة بالوفاء.

-4الشروط الخاصة بالوفاء.

-5اسم السفينة المرهونة وأوصافها

-5اسم السفينة المرهونة وأوصافها

وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار

وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار

بناء السفينة.

بناء السفينة.

-6المحل المختار للدائن المرتهن في

-6المحل المختار للدائن المرتهن في

دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

ب-يثبت مسجل السفن ملخص عقد

ب-يثبت مسجل السفن ملخص عقد

الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص

الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص

عليهما في الفقرة السابقة في السجل

عليهما في الفقرة السابقة في السجل

موضحا ً تاريخ ووقت إدخال البيانات،
ّ

موضحا ً تاريخ ووقت إدخال البيانات،
ّ

ويسلم الطالب إحداهما بعد التأشير

ويسلم الطالب إحداهما بعد التأشير

عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات

عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات

ذلك في شهادة التسجيل.

ذلك في شهادة التسجيل.

مادة ()46

مادة ()46

مادة ()46

مادة ()46

أسبقية قيد الرهن

أسبقية قيد الرهن

أسبقية قيد الرهن

أسبقية قيد الرهن
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

عند تقديم أكثر من عقد رهن على نفس الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في عند تقديم أكثر من عقد رهن على نفس
السفينة يلتزم مس ّجل السفن بقيد تلك مشروع القانون.

مشروع القانون.

السفينة يلتزم مس ّجل السفن بقيد تلك

السندات وفقًا لتاريخ ووقت تقديمها

السندات وفقًا لتاريخ ووقت تقديمها

وإعادة كل بيان إلى مقدّم الطلب بعد

وإعادة كل بيان إلى مقدّم الطلب بعد

تظهيره.

تظهيره.
مادة ()47

مادة ()47

مادة ()47

مادة ()47

تحديد مرتبة الرهن

تحديد مرتبة الرهن

تحديد مرتبة الرهن

تحديد مرتبة الرهن

يكون الرهن تاليا ً في المرتبة لالمتياز ،الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يكون الرهن تاليا ً في المرتبة لالمتياز،
وتكون مرتبة الديون المضمونة مشروع القانون.

مشروع القانون.

وتكون مرتبة الديون المضمونة

برهون بحسب تاريخ قيدها ،وإذا قيدت

برهون بحسب تاريخ قيدها ،وإذا قيدت

عدة رهون في يوم واحد اعتبرت في

عدة رهون في يوم واحد اعتبرت في

مرتبة واحدة ،وال يؤثر التنازل عن

مرتبة واحدة ،وال يؤثر التنازل عن

ملكية الرهن أو نقلها على ترتيب

ملكية الرهن أو نقلها على ترتيب

أولويته.

أولويته.
مادة ()48

مادة ()48

مادة ()48

مادة ()48

حماية الرهن

حماية الرهن

حماية الرهن

حماية الرهن
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ال يجوز إلغاء تسجيل السفينة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يجوز إلغاء تسجيل السفينة في
السجل إالّ بعد موافقة كتابية من الدائنين مشروع القانون.

مشروع القانون.

المرتهنين لها.

السجل إالّ بعد موافقة كتابية من الدائنين
المرتهنين لها.

مادة ()49

مادة ()49

مادة ()49

مادة ()49

آثار الرهن بالنسبة للراهن

آثار الرهن بالنسبة للراهن

آثار الرهن بالنسبة للراهن

آثار الرهن بالنسبة للراهن

ال يعتبر الدائن المرتهن مالكا ً للسفينة ،الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يعتبر الدائن المرتهن مالكا ً للسفينة،
مشروع القانون.

وللراهـن أن يتصرف في السفينة مشروع القانون.

وللراهـن أن يتصرف في السفينة

المرهونة ،وأي تصرف يصدر منه ال

المرهونة ،وأي تصرف يصدر منه ال

يؤثر في حق الدائن المرتهن.

يؤثر في حق الدائن المرتهن.

مادة ()50

مادة ()50

مادة ()50

مادة ()50

حقوق الدائن المرتهن

حقوق الدائن المرتهن

حقوق الدائن المرتهن

حقوق الدائن المرتهن

البند (ج) :تصويب كلمة (علي)
الواردة بعد عبارة (في حالة ملكية الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

السفينة) إلى (على).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء أ-الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء

أ-الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء

منها يتتبعونها في أي يد كانت ،وحال منها يتتبعونها في أي يد كانت ،وحال

منها يتتبعونها في أي يد كانت ،وحال
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الحجز على السفينة وفاء للرهن يجب الحجز على السفينة وفاء للرهن يجب

الحجز على السفينة وفاء للرهن يجب

قيد محضر الحجز في سجل السفن وال قيد محضر الحجز في سجل السفن وال

قيد محضر الحجز في سجل السفن وال

يجوز التصرف في السفينة المرهونة يجوز التصرف في السفينة المرهونة

يجوز التصرف في السفينة المرهونة

بعد هذا القيد.

بعد هذا القيد.

بعد هذا القيد.

ب_ إذا كان الرهن واقعا ً على جزء ال ب_ إذا كان الرهن واقعا ً على جزء ال

ب_ إذا كان الرهن واقعا ً على جزء ال

يزيد على نصف السفينة فليس للدائن يزيد على نصف السفينة فليس للدائن

يزيد على نصف السفينة فليس للدائن

المرتهن إال حجز هذا الجزء وبيعه ،المرتهن إال حجز هذا الجزء وبيعه،

المرتهن إال حجز هذا الجزء وبيعه،

وإذا كان الرهن واقعا ً على أكثر من وإذا كان الرهن واقعا ً على أكثر من

وإذا كان الرهن واقعا ً على أكثر من

نصف السفينة جاز للمحكمة بنا ًء على نصف السفينة جاز للمحكمة بنا ًء على

نصف السفينة جاز للمحكمة بنا ًء على

طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر

طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر

ببيع السفينة بأكملها.

ببيع السفينة بأكملها.

ببيع السفينة بأكملها.

ج_ في حالة ملكية السفينة علي الشيوع ج_ في حالة ملكية السفينة على الشيوع

ج_ في حالة ملكية السفينة على الشيوع

يجب على الدائن المرتهن أن ينبه على يجب على الدائن المرتهن أن ينبه على

يجب على الدائن المرتهن أن ينبه على

باقي المالك  -قبل بدء إجراءات البيع باقي المالك  -قبل بدء إجراءات البيع

باقي المالك  -قبل بدء إجراءات البيع

بثالثين يوما ً  -بدفع الدين المستحق لـه بثالثين يوما ً  -بدفع الدين المستحق لـه

بثالثين يوما ً  -بدفع الدين المستحق لـه

أو االستمرار في إجراءات التنفيذ.
مادة ()51

أو االستمرار في إجراءات التنفيذ.
مادة ()51

أو االستمرار في إجراءات التنفيذ.
مادة ()51

Page 96 of 503

مادة ()51

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نقل الرهن والتنازل عنه

نقل الرهن والتنازل عنه

نقل الرهن والتنازل عنه

نقل الرهن والتنازل عنه

احلكومة

يجوز نقل الرهن والتنازل عنه للغير الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز نقل الرهن والتنازل عنه للغير
مشروع القانون.

بموجب مستند رسمي ،وال يصح مشروع القانون.

بموجب مستند رسمي ،وال يصح

التمسك بانتقال الرهن أو التنازل عنه

التمسك بانتقال الرهن أو التنازل عنه

قبل الغير وال التمسك بالتنازل عن

قبل الغير وال التمسك بالتنازل عن

مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ،إال إذا

مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ،إال إذا

تم التأشير به في هامش القيد األصلي.

تم التأشير به في هامش القيد األصلي.

ينقضي

مادة ()52

مادة ()52

مادة ()52

مادة ()52

انقضاء الرهن

انقضاء الرهن

انقضاء الرهن

انقضاء الرهن

الرهن

بانقضاء

الدين الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ينقضي
مشروع القانون.

المضمون بالرهن ،ويلزم مس ّجل السفن مشروع القانون.

الرهن

بانقضاء

الدين

المضمون بالرهن ،ويلزم مس ّجل السفن

بشطب تسجيل الرهن من السجل

بشطب تسجيل الرهن من السجل

بالتأشير على هامش تسجيل الرهن مع

بالتأشير على هامش تسجيل الرهن مع

ذكر السند الذي أجري الشطب بموجبه.

ذكر السند الذي أجري الشطب بموجبه.

مادة ()53

مادة ()53

مادة ()53

مادة ()53

انتقال ملكية السفينة المرهونة وأثره

انتقال ملكية السفينة المرهونة وأثره

انتقال ملكية السفينة المرهونة وأثره

انتقال ملكية السفينة المرهونة وأثره

على الرهن

على الرهن

على الرهن

على الرهن
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند (أ) :تغيير عبارة (بكتاب مسجل الموافقة على نَـص المادة كما ورد
مصحوب بعلم الوصول) إلى (وفقا بقرار مجلس النواب الموقر.
لإلجراءات المتَّبعة إلعالن األوراق
القضائية).
 البند (ب) :تغيير عبارة (بكتاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول) إلى
(وفقا لإلجراءات المتَّبعة إلعالن
األوراق القضائية).
 البند (ج) :تغيير كلمة (المادة)
الواردة في السطر الثاني من الفقرة
الثانية من البند إلى (الفقرة).
 البند (د) :تصويب كلمة (إتباع)
الواردة في السطر السادس من البند إلى
(اتباع).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ -إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ،أ -إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة،
أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى
Page 98 of 503

أ -إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة،
أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات

الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات

التنفيذ على السفينة أن يعلن من انتقلت التنفيذ على السفينة أن يعلن من انتقلت

التنفيذ على السفينة أن يعلن من انتقلت

إليه ملكية السفينة بمحضر الحجز مع إليه ملكية السفينة بمحضر الحجز مع

إليه ملكية السفينة بمحضر الحجز مع

التنبيه عليه بكتاب مسجل مصحوب التنبيه عليه وفقا لإلجراءات المتَّبعة

التنبيه عليه وفقا لإلجراءات المتَّبعة

بعلم الوصول بدفع قيمة الرهن إلعالن األوراق القضائية بدفع قيمة

إلعالن األوراق القضائية بدفع قيمة

ومصروفات التنفيذ.

الرهن ومصروفات التنفيذ.

الرهن ومصروفات التنفيذ.

ب_ وإذا أراد من انتقلت إليه ملكية ب_ وإذا أراد من انتقلت إليه ملكية

ب_ وإذا أراد من انتقلت إليه ملكية

السفينة اتقاء إجراءات الحجز والبيع السفينة اتقاء إجراءات الحجز والبيع

السفينة اتقاء إجراءات الحجز والبيع

وجب عليه قبل البدء في اإلجراءات أو وجب عليه قبل البدء في اإلجراءات أو

وجب عليه قبل البدء في اإلجراءات أو

خالل الخمسة عشر يوما ً التالية للتنبيه خالل الخمسة عشر يوما ً التالية للتنبيه

خالل الخمسة عشر يوما ً التالية للتنبيه

أن يعلن الدائنين المرتهنين المقيدين في أن يعلن الدائنين المرتهنين المقيدين في

أن يعلن الدائنين المرتهنين المقيدين في

سجل السفن بكتاب مسجل مصحوب سجل السفن وفقا لإلجراءات المتَّبعة

سجل السفن وفقا لإلجراءات المتَّبعة

بعلم الوصول في موطنهم المختار إلعالن األوراق القضائية في موطنهم

إلعالن األوراق القضائية في موطنهم

بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه

المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه

السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها

واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها

والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع

والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع

تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين

تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المرتهنين وباستعداده لدفع الديون المرتهنين وباستعداده لدفع الديون

المرتهنين وباستعداده لدفع الديون

المضمونة بالرهن فورا ً سواء كانت المضمونة بالرهن فورا ً سواء كانت

المضمونة بالرهن فورا ً سواء كانت

مستحقة أو غير مستحقة وذلك في مستحقة أو غير مستحقة وذلك في

مستحقة أو غير مستحقة وذلك في

حدود ثمن السفينة.

حدود ثمن السفينة.

حدود ثمن السفينة.

ج_ يجوز لكل دائن في الحالة المبينة ج_ يجوز لكل دائن في الحالة المبينة

ج_ يجوز لكل دائن في الحالة المبينة

في الفقرة السابقة أن يطلب بيع السفينة في الفقرة السابقة أن يطلب بيع السفينة

في الفقرة السابقة أن يطلب بيع السفينة

أو جزء منها بالمزاد مع التصريح أو جزء منها بالمزاد مع التصريح

أو جزء منها بالمزاد مع التصريح

بزيادة عشر الثمن وتقديم كفالة بالثمن بزيادة عشر الثمن وتقديم كفالة بالثمن

بزيادة عشر الثمن وتقديم كفالة بالثمن

والمصاريف.

والمصاريف.

والمصاريف.

ويجب إعالن هذا الطلب إلى من ويجب إعالن هذا الطلب إلى من انتقلت

ويجب إعالن هذا الطلب إلى من انتقلت

انتقلت إليه ملكية السفينة موقعا ً من إليه ملكية السفينة موقعا ً من الدائن

إليه ملكية السفينة موقعا ً من الدائن

الدائن خالل خمسة عشر يوما من خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

تاريخ اإلعالن المنصوص عليه في اإلعالن المنصوص عليه في الفقرة

اإلعالن المنصوص عليه في الفقرة

المادة السابقة ،ويشتمل الطلب على السابقة ،ويشتمل الطلب على تكليف

السابقة ،ويشتمل الطلب على تكليف

تكليف من انتقلت إليه ملكية السفينة من انتقلت إليه ملكية السفينة بالحضور

من انتقلت إليه ملكية السفينة بالحضور

بالحضور أمام المحكمة المختصة أو أمام المحكمة المختصة أو المحكمة

أمام المحكمة المختصة أو المحكمة

المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل

التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد

السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد

في أحد الموانئ البحرينية وذلك لسماع الموانئ البحرينية وذلك لسماع الحكم

الموانئ البحرينية وذلك لسماع الحكم

الحكم بإجراء البيع بالمزايدة.

بإجراء البيع بالمزايدة.

بإجراء البيع بالمزايدة.

د_ إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب د_ إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب

د_ إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب

المذكور في الفقرة السابقة فللحائز أن المذكور في الفقرة السابقة فللحائز أن

المذكور في الفقرة السرررابقة فللحائز أن

يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن

يطهر السرررررررفينررة من الرهون بررإيررداع

في خزانة المحكمة ،وله في هذه الحالة في خزانة المحكمة ،وله في هذه الحالة

الثمن في خزانة المحكمة ،وله في هذه

أن يطلب شطب قيد الرهن دون إتباع أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع

الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون

أية إجراءات أخرى.

اتباع أية إجراءات أخرى.

أية إجراءات أخرى.

مادة ()54

مادة ()54

مادة ()54

مادة ()54

أثر حكم رسو المزاد في تطهير

أثر حكم رسو المزاد في تطهير

أثر حكم رسو المزاد في تطهير

أثر حكم رسو المزاد في تطهير

السفينة المرهونة

السفينة المرهونة

السفينة المرهونة

السفينة المرهونة

تغيير عبارة (يترتب على حكم رسو الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
المزاد) الواردة في مقدمة المادة إلى بقرار مجلس النواب الموقر.
(يترتَّب على صيرورة حكم رسو
المزاد نهائيا).
الـنَّـص بعد التعديل:
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

يترتب على حكم رسو المزاد تطهير يترتَّب على صيرورة حكم رسو المزاد

يترتَّب على صيرورة حكم رسو المزاد

السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق نهائيا تطهير السفينة من كل الرهون

نهائيا تطهير السفينة من كل الرهون

الدائنين إلى الثمن.

وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

مادة ()55

مادة ()55

مادة ()55

مادة ()55

شطب الرهن

شطب الرهن

شطب الرهن

شطب الرهن

إضافة كلمة (نهائي) بعد عبارة (قيد الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
الرهن بنا ًء على حكم) الواردة في بقرار مجلس النواب الموقر.
السطر األول من المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:
مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة

مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة

( )53من هذا القانون يشطب قيد الرهن ( )53من هذا القانون يشطب قيد الرهن

( )53من هذا القانون يشطب قيد الرهن

بنا ًء على حكم أو اتفاق بين الدائن بنا ًء على حكم نهائي أو اتفاق بين

بنا ًء على حكم نهائي أو اتفاق بين

والمدين ،وفى هذه الحالة األخيرة يجب الدائن والمدين ،وفى هذه الحالة

الدائن والمدين ،وفى هذه الحالة

أن يقدم المدين إقرارا ً موقعا ً من الدائن األخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا ً

األخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا ً

ومصدقا ً على توقيعه بموافقته على موقعا ً من الدائن ومصدقا ً على توقيعه

موقعا ً من الدائن ومصدقا ً على توقيعه

شطب قيد الرهن.
مادة ()56

بموافقته على شطب قيد الرهن.
مادة ()56

بموافقته على شطب قيد الرهن.
مادة ()56
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مادة ()56

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الحجز التحفظي على السفينة

الحجز التحفظي على السفينة

الحجز التحفظي على السفينة

الحجز التحفظي على السفينة

احلكومة

يكون توقيع الحجز التحفظي على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يكون توقيع الحجز التحفظي على
مشروع القانون.

السفينة بأمر من رئيس المحكمة مشروع القانون.

السفينة بأمر من رئيس المحكمة

المختصة أو من يقوم مقامه ،ويجوز

المختصة أو من يقوم مقامه ،ويجوز

األمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت

األمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت

السفينة متأهبة للسفر.

السفينة متأهبة للسفر.

مادة ()57

مادة ()57

مادة ()57

مادة ()57

ضوابط الحجز التحفظي على السفينة ضوابط الحجز التحفظي على السفينة ضوابط الحجز التحفظي على السفينة ضوابط الحجز التحفظي على السفينة
 صدر المادة :إضافة كلمة (أحد) بعد الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

عبارة (إذا نشأ عن).
 البند ( :)2إضافة كلمة (أو) بعد
عبارة (مصاريف إزالة).
الـنَّـص بعد التعديل:
ال يوقع الحجز التحفظي إال وفاء لدين ال يوقع الحجز التحفظي إال وفاء لدين
بحري ،ويعتبر الدين بحريا ً إذا نشأ عن بحري ،ويعتبر الدين بحريا ً إذا نشأ عن

ال يوقع الحجز التحفظي إال وفاء لدين
بحري ،ويعتبر الدين بحريا ً إذا نشأ عن

األسباب اآلتية:

أحـد األسباب اآلتية:

أحـد األسباب اآلتية:

-1رسوم الموانئ والممرات المائية.

-1رسوم الموانئ والممرات المائية.

-1رسوم الموانئ والممرات المائية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

-2مصاريف إزالة انتشال أو رفع -2مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع
حطام السفينة والبضائع.

حطام السفينة والبضائع.

النص بعد التعديل

-2مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع
حطام السفينة والبضائع.

-3األضرار التي تحدثها السفينة بسبب -3األضرار التي تحدثها السفينة بسبب

-3األضرار التي تحدثها السفينة بسبب

التصادم أو التلوث أو غيرها من التصادم أو التلوث أو غيرها من

التصادم أو التلوث أو غيرها من

الحوادث البحرية المماثلة.

الحوادث البحرية المماثلة.

الحوادث البحرية المماثلة.

-4الخسائر في األرواح البشرية أو -4الخسائر في األرواح البشرية أو

-4الخسائر في األرواح البشرية أو

اإلصابات البدنية التي تسببها السفينة أو اإلصابات البدنية التي تسببها السفينة أو

اإلصابات البدنية التي تسببها السفينة أو

التي تنشأ عن استغاللها.

التي تنشأ عن استغاللها.

التي تنشأ عن استغاللها.

-5العقود الخاصة باستعمال السفينة أو -5العقود الخاصة باستعمال السفينة أو

-5العقود الخاصة باستعمال السفينة أو

استئجارها.

استئجارها.

استئجارها.

-6التأمين على السفينة.

-6التأمين على السفينة.

-6التأمين على السفينة.

-7العقود الخاصة بنقل البضائع -7العقود الخاصة بنقل البضائع
بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.

بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.

-8هالك البضائع واألمتعة التي تنقلها -8هالك البضائع واألمتعة التي تنقلها

-7العقود الخاصة بنقل البضائع
بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.
-8هالك البضائع واألمتعة التي تنقلها

السفينة أو تلفها.

السفينة أو تلفها.

السفينة أو تلفها.

-9اإلنقاذ.

-9اإلنقاذ.

-9اإلنقاذ.

-10الخسارات المشتركة.

-10الخسارات المشتركة.

-10الخسارات المشتركة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

-11قطر السفينة.
-12اإلرشاد.

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-11قطر السفينة.

-11قطر السفينة.

-12اإلرشاد.

-12اإلرشاد.

-13توريد مواد أو أدوات الزمة -13توريد مواد أو أدوات الزمة

-13توريد مواد أو أدوات الزمة

الستغالل السفينة أو صيانتها أيا ً كانت الستغالل السفينة أو صيانتها أيا ً كانت

الستغالل السفينة أو صيانتها أيا ً كانت

الجهة التي حصل منها التوريد.

الجهة التي حصل منها التوريد.

الجهة التي حصل منها التوريد.

-14بناء السفينة أو إصالحها أو -14بناء السفينة أو إصالحها أو

-14بناء السفينة أو إصالحها أو

تجهيزها ومصاريف وجودها في تجهيزها ومصاريف وجودها في

تجهيزها ومصاريف وجودها في

األحواض.

األحواض.

األحواض.

-15أجور الربان وأفراد طاقم السفينة -15أجور الربان وأفراد طاقم السفينة

-15أجور الربان وأفراد طاقم السفينة

وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على

وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على

السفينة.

السفينة.

السفينة.

-16المبالغ التي ينفقها الربان أو -16المبالغ التي ينفقها الربان أو

-16المبالغ التي ينفقها الربان أو

الشاحنون أو المستأجرون أو الوكالء الشاحنون أو المستأجرون أو الوكالء

الشاحنون أو المستأجرون أو الوكالء

البحريون لحساب السفينة أو لحساب البحريون لحساب السفينة أو لحساب

البحريون لحساب السفينة أو لحساب

مالكها.

مالكها.

مالكها.

-17المنازعة في ملكية السفينة.

-17المنازعة في ملكية السفينة.

-17المنازعة في ملكية السفينة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-18المنازعة في ملكية سفينة على -18المنازعة في ملكية سفينة على

-18المنازعة في ملكية سفينة على

الشيوع أو في حيازتها أو في استغاللها الشيوع أو في حيازتها أو في استغاللها

الشيوع أو في حيازتها أو في استغاللها

أو في حقوق المالكين على الشيوع على أو في حقوق المالكين على الشيوع على

أو في حقوق المالكين على الشيوع على

المبالغ الناتجة عن االستغالل.

المبالغ الناتجة عن االستغالل.

المبالغ الناتجة عن االستغالل.

 -19الرهن البحري.

 -19الرهن البحري.

 -19الرهن البحري.

مادة ()58

مادة ()58

مادة ()58

مادة ()58

أثر الحجز على االختصاص السيادي

أثر الحجز على االختصاص السيادي

أثر الحجز على االختصاص السيادي

أثر الحجز على االختصاص السيادي

ال

ي ّخل

حق

الحجز

التحفظي الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال

المنصوص عليه في المادة السابقة من مشروع القانون.

مشروع القانون.

ي ّخل

حق

الحجز

التحفظي

المنصوص عليه في المادة السابقة من

هذا القانون بأية حقوق أو صالحيات

هذا القانون بأية حقوق أو صالحيات

مقررة بموجب قانون آخر لإلدارة أو

مقررة بموجب قانون آخر لإلدارة أو

للجهات الحكومية األخرى في حجز

للجهات الحكومية األخرى في حجز

السفينة أو إيقافها أو منعها من اإلبحار

السفينة أو إيقافها أو منعها من اإلبحار

في المملكة.

في المملكة.
مادة ()59

مادة ()59

مادة ()59

مادة ()59

إجراء الحجز

إجراء الحجز

إجراء الحجز

إجراء الحجز
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يقدم طلب توقيع الحجز التحفظي على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يقدم طلب توقيع الحجز التحفظي على
السفينة إلى المحكمة المختصة متضمنا ً مشروع القانون.

مشروع القانون.

السفينة إلى المحكمة المختصة متضمنا ً

تفاصيل السفينة كاملة وقيمة المطالبة

تفاصيل السفينة كاملة وقيمة المطالبة

البحرية ،مشفوعا ً بالمستندات المؤيدة

البحرية ،مشفوعا ً بالمستندات المؤيدة

لذلك.

لذلك.

وعند صدور أمر بالحجز التحفظي

وعند صدور أمر بالحجز التحفظي

على السفينة تسلم صورة منه إلى ربّان

على السفينة تسلم صورة منه إلى ربّان

السفينة أو لمن يقوم مقامه ،كما تسلم

السفينة أو لمن يقوم مقامه ،كما تسلم

صورة منه إلى اإلدارة والجهات

صورة منه إلى اإلدارة والجهات

المختصة األخرى لمنع مغادرة السفينة

المختصة األخرى لمنع مغادرة السفينة

المطلوب حجزها.

المطلوب حجزها.

وإذا كانت السفينة بحرينية يقوم مسجل

وإذا كانت السفينة بحرينية يقوم مسجل

السفن بالتأشير بهذا الحجز في سجل

السفن بالتأشير بهذا الحجز في سجل

السفينة.

السفينة.
مادة ()60

مادة ()60

مادة ()60

مادة ()60

الحجز على سفن المالك األخرى

الحجز على سفن المالك األخرى

الحجز على سفن المالك األخرى

الحجز على سفن المالك األخرى
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

حذف حرف (أ )-الذي يسبق الفقرة الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

األولى من المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة

لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة

في المادة ( )57من هذا القانون أن في المادة ( )57من هذا القانون أن

في المادة ( )57من هذا القانون أن

يطلب توقيع الحجز التحفظي على يطلب توقيع الحجز التحفظي على

يطلب توقيع الحجز التحفظي على

السفينة التي يتعلق بها الدين ،أو على السفينة التي يتعلق بها الدين ،أو على

السفينة التي يتعلق بها الدين ،أو على

أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت

أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت

مملوكة له وقت نشوء الدين.

مملوكة له وقت نشوء الدين.

مملوكة له وقت نشوء الدين.

ومع ذلك ال يجوز الحجز على سفينة ومع ذلك ال يجوز الحجز على سفينة

ومع ذلك ال يجوز الحجز على سررررفينة

غير التي يتعلق بها الدين إذا كانت من غير التي يتعلق بها الدين إذا كانت من

غير التي يتعلق بها الدين إذا كانت من

الديون المنصوص عليها في البنود الديون المنصوص عليها في البنود

الديون المنصررررررروص عليها في البنود

( )17و( )18و( )19من المادة ( )17( )57و( )18و( )19من المادة ()57

( )17و( )18و( )19من المادة ()57

المذكورة ،وال يجوز توقيع الحجز على المذكورة ،وال يجوز توقيع الحجز على

المررررذكورة ،وال يجوز توقيع الحجز

أي سفينة أخرى للمالك المؤجر أي سفينة أخرى للمالك المؤجر

على أي سرررررفينة أخرى للمالك المؤجر

بمقتضى ذلك الدين البحري.

بمقتضى ذلك الدين البحري.

بمقتضى ذلك الدين البحري.

Page 108 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()61

مادة ()61

مادة ()61

مادة ()61

رفع الحجز على السفينة

رفع الحجز على السفينة

رفع الحجز على السفينة

رفع الحجز على السفينة

احلكومة

 تصويب كلمة (مقامة) الواردة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد
السطر األول من المادة إلى (مقامه).

بقرار مجلس النواب الموقر.

 إضافة عبارة (بشرط أن يُثبت كفاية
الضمان للوفاء بالدين) بعد عبارة
(ومن قبل ذات الشخص المطالب به)
الواردة في السطر الثالث من المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:
يأمر رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة يأمر رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه

يأمر رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه

برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان

برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان

آخر يفي بالدين ،أو إذا ثبت لديه الحجز آخر يفي بالدين ،أو إذا ثبت لديه الحجز

آخر يفي بالدين ،أو إذا ثبت لديه الحجز

على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك

على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك

في دولة أجنبية عن نفس الدين ومن قبل في دولة أجنبية عن نفس الدين ومن قبل

في دولة أجنبية عن نفس الدين ومن قبل

ذات الشخص المطالب به وفي كل ذات الشخص المطالب به بشرط أن

ذات الشخص المطالب به بشرط أن

األحوال ال يجوز األمر برفع الحجز إذا يُثبت كفاية الضمان للوفاء بالدين وفي

يُثبت كفاية الضمان للوفاء بالدين وفي

تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة كل األحوال ال يجوز األمر برفع

كل األحوال ال يجوز األمر برفع
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

في البندين ( )17و( )18من المادة الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية

الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية

( )57من هذا القانون ،وفي هذه الحالة المذكورة في البندين ( )17و( )18من

المذكورة في البندين ( )17و( )18من

يجوز لرئيس المحكمة أو من يقوم المادة ( )57من هذا القانون ،وفي هذه

المادة ( )57من هذا القانون ،وفي هذه

مقامه اإلذن لحائز السفينة باستغاللها الحالة يجوز لرئيس المحكمة أو من

الحالة يجوز لرئيس المحكمة أو من

إذا قدم ضمانا ً كافيا ً أو بتنظيم إدارة يقوم مقامه اإلذن لحائز السفينة

يقوم مقامه اإلذن لحائز السفينة

السفينة خالل مدة الحجز بالكيفية التي باستغاللها إذا قدم ضمانا ً كافيا ً أو

باستغاللها إذا قدم ضمانا ً كافيا ً أو

بتنظيم إدارة السفينة خالل مدة الحجز

بتنظيم إدارة السفينة خالل مدة الحجز

بالكيفية التي يقررها اإلذن.

بالكيفية التي يقررها اإلذن.

يقررها اإلذن.
مادة ()62

مادة ()62

مادة ()62

مادة ()62

رفع دعوى الدين وصحة الحجز

رفع دعوى الدين وصحة الحجز

رفع دعوى الدين وصحة الحجز

رفع دعوى الدين وصحة الحجز

تصويب كلمة (مقامة) الواردة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد
السطر الثاني من المادة إلى (مقامه).

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين

على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين

وبصحة الحجز أمام المحكمة الكبرى وبصحة الحجز أمام المحكمة الكبرى

وبصحة الحجز أمام المحكمة الكبرى

خالل الخمسة أيام التالية لتسليم محضر خالل الخمسة أيام التالية لتسليم محضر

خالل الخمسة أيام التالية لتسليم محضر

الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامة الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه

الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن ،على أن وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن ،على أن

وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن ،على أن

يشمل الحكم بصحة الحجز األمر بالبيع يشمل الحكم بصحة الحجز األمر بالبيع

يشمل الحكم بصحة الحجز األمر بالبيع

وشروطه واليوم المعين إلجرائه وشروطه واليوم المعين إلجرائه

وشروطه واليوم المعين إلجرائه

والثمن األساسي.

والثمن األساسي.

والثمن األساسي.

ويجوز استئناف الحكم أيا ً كان مقدار ويجوز استئناف الحكم أيا ً كان مقدار

ويجوز استئناف الحكم أيا ً كان مقدار

الدين خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ الدين خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ

الدين خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ

صدوره.

صدوره.

صدوره.
مادة ()63

مادة ()63

مادة ()63

مادة ()63

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

 البند (أ) :تغيير كلمة (بدين) الواردة الموافقة على نَـص المادة كما ورد
في الفقرة الثانية من البند إلى (بديون) .بقرار مجلس النواب الموقر.
 البند (ج) :تغيير كلمة (قاضى)
الواردة في سياق البند إلى (قاضي).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ -ال يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز أ -ال يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز

أ -ال يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز

التنفيذي على السفينة إال بعد مضي التنفيذي على السفينة إال بعد مضي

التنفيذي على السفينة إال بعد مضي

ثالثة أيام عمل على األقل من تاريخ ثالثة أيام عمل على األقل من تاريخ

ثالثة أيام عمل على األقل من تاريخ
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

التنبيه رسميا ً على المدين بالطرق التنبيه رسميا ً على المدين بالطرق
المقررة قانونا ً بالدفع.

المقررة قانونا ً بالدفع.

النص بعد التعديل

التنبيه رسميا ً على المدين بالطرق
المقررة قانونا ً بالدفع.

ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص

ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص

المالك أو في موطنه ،فإذا كان األمر المالك أو في موطنه ،فإذا كان األمر

المالك أو في موطنه ،فإذا كان األمر

متعلقا بدين بحرية جاز تسليمه للربان متعلقا بديون بحرية جاز تسليمه للربان

متعلقا بديون بحرية جاز تسليمه للربان

أو من يقوم مقامه.

أو من يقوم مقامه.

أو من يقوم مقامه.

ب -تُسلم صورة من محضر الحجز ب -تُسلم صورة من محضر الحجز

ب -تُسلم صورة من محضر الحجز

لربان السفينة أو وكيلها ،وتسلم صورة لربان السفينة أو وكيلها ،وتسلم صورة

لربان السفينة أو وكيلها ،وتسلم صورة

أخرى إلى اإلدارة والجهات المختصة أخرى إلى اإلدارة والجهات المختصة

أخرى إلى اإلدارة والجهات المختصة

األخرى لمنع السفينة من السفر األخرى لمنع السفينة من السفر

األخرى لمنع السفينة من السفر

وصورة ثالثة للبعثات الدبلوماسية وصورة ثالثة للبعثات الدبلوماسية

وصورة ثالثة للبعثات الدبلوماسية

والسفارة التي تحمل السفينة جنسيتها ،والسفارة التي تحمل السفينة جنسيتها،

والسفارة التي تحمل السفينة جنسيتها،

وإذا كانت السفينة بحرينية قامت وإذا كانت السفينة بحرينية قامت

وإذا كانت السفينة بحرينية قامت

اإلدارة بالتأشير بهذا الحجز في سجل اإلدارة بالتأشير بهذا الحجز في سجل

اإلدارة بالتأشير بهذا الحجز في سجل

السفن.

السفن.

السفن.

ج -يجب أن يشتمل محضر الحجز ج -يجب أن يشتمل محضر الحجز

ج -يجب أن يشتمل محضر الحجز

على التكليف بالحضور أمام قاضى على التكليف بالحضور أمام قاضي

على التكليف بالحضور أمام قاضي
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

التنفيذ بالمحكمة لسماع الحكم بإيقاع التنفيذ بالمحكمة لسماع الحكم بإيقاع
البيع.

النص بعد التعديل

التنفيذ بالمحكمة لسماع الحكم بإيقاع
البيع.

البيع.

وال يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم وال يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم

وال يجوز أن تحدد الجلسررررررة قبل اليوم

الخامس عشر أو بعد اليوم الثالثين من الخامس عشر أو بعد اليوم الثالثين من

الخامس عشرررررررر أو بعد اليوم الثالثين

تاريخ الحجز.

من تاريخ الحجز.

تاريخ الحجز.
مادة ()64

مادة ()64

مادة ()64

مادة ()64

شروط البيع في المزاد العلني

شروط البيع في المزاد العلني

شروط البيع في المزاد العلني

شروط البيع في المزاد العلني

 البند (د) :تصويب كلمة (مضى) الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

لتصبح (مضي).
 البند (هـ) :تصويب كلمة (تقضى)
لتصبح (تقضي).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ -إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن أ -إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن

أ -إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن

تحدد الثمن األساسي وشروط البيع تحدد الثمن األساسي وشروط البيع

تحدد الثمن األساسي وشروط البيع

واأليام التي تجرى فيها المزايدة.

واأليام التي تجرى فيها المزايدة.

واأليام التي تجرى فيها المزايدة.

ب -يعلن عن البيع بالنشر في الجريدة ب -يعلن عن البيع بالنشر في الجريدة

ب -يعلن عن البيع بالنشر في الجريدة

الرسمية وكذلك في إحدى الصحف الرسمية وكذلك في إحدى الصحف

الرسمية وكذلك في إحدى الصحف
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

اليومية باللغتين العربية واإلنجليزية ،اليومية باللغتين العربية واإلنجليزية،

اليومية باللغتين العربية واإلنجليزية،

كما تلصق نسخة من شروط البيع كما تلصق نسخة من شروط البيع

كما تلصق نسخة من شروط البيع

بلوحة اإلعالنات بمكتب تسجيل السفن بلوحة اإلعالنات بمكتب تسجيل السفن

بلوحة اإلعالنات بمكتب تسجيل السفن

وعلى السفينة ذاتها ومقر المحكمة وفى وعلى السفينة ذاتها ومقر المحكمة وفى

وعلى السفينة ذاتها ومقر المحكمة وفى

أي مكان آخر تعينه المحكمة ،وإذا أي مكان آخر تعينه المحكمة ،وإذا

أي مكان آخر تعينه المحكمة ،وإذا

كانت الحمولة اإلجمالية للسفينة تزيد كانت الحمولة اإلجمالية للسفينة تزيد

كانت الحمولة اإلجمالية للسفينة تزيد

على ثالثة آالف طن يتم النشر كذلك في على ثالثة آالف طن يتم النشر كذلك

على ثالثة آالف طن يتم النشر كذلك

صحيفة بحرية أو مالحية معروفة أو في صحيفة بحرية أو مالحية معروفة

في صحيفة بحرية أو مالحية معروفة

نشرة تطبع دولياً.

أو نشرة تطبع دولياً.

أو نشرة تطبع دولياً.

ج -يجب أن يشتمل اإلعالن على ما ج -يجب أن يشتمل اإلعالن على ما

ج -يجب أن يشتمل اإلعالن على ما

يأتي:

يأتي:

يأتي:

 -1اسم الحاجز وموطنه.

 -1اسم الحاجز وموطنه.

 -1اسم الحاجز وموطنه.

 -2بيان السند الذي يحصل التنفيذ  -2بيان السند الذي يحصل التنفيذ

 -2بيان السند الذي يحصل التنفيذ

بموجبه.

بموجبه.

بموجبه.

 -3المبلغ المحجوز من أجله.

 -3المبلغ المحجوز من أجله.

 -3المبلغ المحجوز من أجله.

 -4الموطن المختار للحاجز في دائرة  -4الموطن المختار للحاجز في دائرة
المحكمة التي توجد فيها السفينة.

المحكمة التي توجد فيها السفينة.
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 -4الموطن المختار للحاجز في دائرة
المحكمة التي توجد فيها السفينة.

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

 -5اسم مالك السفينة وموطنه.

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

 -5اسم مالك السفينة وموطنه.

النص بعد التعديل

 -5اسم مالك السفينة وموطنه.

 -6اسم المدين المحجوز عليه وموطنه -6 .اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.

 -6اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.

 -7اسم السفينة وبياناتها وأوصافها  -7اسم السفينة وبياناتها وأوصافها

 -7اسم السفينة وبياناتها وأوصافها

كاملة.

كاملة.

كاملة.

 -8اسم الربان.

 -8اسم الربان.

 -8اسم الربان.

 -9المكان الذي توجد فيه السفينة.

 -9المكان الذي توجد فيه السفينة.

 -9المكان الذي توجد فيه السفينة.

 -10الثمن األساسي وشروط البيع.

 -10الثمن األساسي وشروط البيع.

 -10الثمن األساسي وشروط البيع.

 -11األيام التي سيجرى فيها البيع  -11األيام التي سيجرى فيها البيع

 -11األيام التي سيجرى فيها البيع

والمكان والساعة التي يحصل فيها والمكان والساعة التي يحصل فيها

والمكان والساعة التي يحصل فيها

البيع.

البيع.

البيع.

د -ال يجوز إجراء البيع إال بعد مضى د -ال يجوز إجراء البيع إال بعد مضي

د -ال يجوز إجراء البيع إال بعد مضي

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إتمام خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إتمام

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إتمام

إجراءات النشر.

إجراءات النشر.

إجراءات النشر.

ه -وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات ه -وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات

ه -وإذا لم يقم الرردائن بررإتمررام إجراءات

النشر خالل ستين يوما ً من تاريخ النشر خالل ستين يوما ً من تاريخ

النشرررررررر خالل سرررررررتين يوما ً من تاريخ

صدور األمر بالبيع جاز للمحكمة  -صدور األمر بالبيع جاز للمحكمة -

صررررررردور األمر بالبيع جاز للمحكمة -
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

بناء على طلب المدين  -أن تقضى بناء على طلب المدين  -أن تقضي
باعتبار الحجز كأن لم يكن.

النص بعد التعديل

بناء على طلب المدين  -أن تقضاااااااي
باعتبار الحجز كأن لم يكن.

باعتبار الحجز كأن لم يكن.

مادة ()65

مادة ()65

مادة ()65

مادة ()65

إجراءات البيع بالمزاد العلني

إجراءات البيع بالمزاد العلني

إجراءات البيع بالمزاد العلني

إجراءات البيع بالمزاد العلني

البند (ب) :تغيير كلمة (للمتزايد)

الموافقة على نَـص المادة كما ورد

الواردة في سياق البند إلى (للمزايد).

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
أ -يجب على كل مزايد قبل المشاركة أ -يجب على كل مزايد قبل المشاركة

أ -يجب على كل مزايد قبل المشاركة

في المزايدة أن يدفع ضمانا ً مصرفيا ً ال في المزايدة أن يدفع ضمانا ً مصرفيا ً ال

في المزايدة أن يدفع ضمانا ً مصرفيا ً ال

يقل عن عشرة بالمائة من الحد األدنى يقل عن عشرة بالمائة من الحد األدنى

يقل عن عشرة بالمائة من الحد األدنى

للسعر المحدد من قبل المحكمة لبيع للسعر المحدد من قبل المحكمة لبيع

للسعر المحدد من قبل المحكمة لبيع

السفينة.

السفينة.

السفينة.

ب -يحصل البيع بعد ثالث جلسات ب -يحصل البيع بعد ثالث جلسات

ب -يحصل البيع بعد ثالث جلسات

يفصل بين كل منها سبعة أيام ،ويتم يفصل بين كل منها سبعة أيام ،ويتم

يفصل بين كل منها سبعة أيام ،ويتم

قبول أعلى عطاء في الجلسة األولى قبول أعلى عطاء في الجلسة األولى

قبول أعلى عطاء في الجلسة األولى

مؤقتا ً ليتخذ أساسا ً للمزايدة في الجلسة مؤقتا ً ليتخذ أساسا ً للمزايدة في الجلسة

مؤقتا ً ليتخذ أساسا ً للمزايدة في الجلسة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الثانية .ويقبل أعلى عطاء مؤقتا ً في الثانية .ويقبل أعلى عطاء مؤقتا ً في

الثانية .ويقبل أعلى عطاء مؤقتا ً في

الجلسة الثانية ليتخذ أساسا ً للمزايدة في الجلسة الثانية ليتخذ أساسا ً للمزايدة في

الجلسة الثانية ليتخذ أساسا ً للمزايدة في

الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائيا ً الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائيا ً

الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائيا ً

للمتزايد الذي قدم أكبر عطاء في للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في

للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في

الجلسات الثالث واألخيرة التي يتم فيها الجلسات الثالث واألخيرة التي يتم فيها

الجلسات الثالث واألخيرة التي يتم فيها

البيع نهائيا ً للمزايد صاحب أعلى عطاء البيع نهائيا ً للمزايد صاحب أعلى عطاء

البيع نهائيا ً للمزايد صاحب أعلى عطاء

في الجلسات الثالث.

في الجلسات الثالث.

في الجلسات الثالث.

ج -إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين ج -إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين

ج -إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين

للبيع تحدد المحكمة ثمنا ً أساسيا ً جديدا ً للبيع تحدد المحكمة ثمنا ً أساسيا ً جديدا ً

للبيع تحدد المحكمة ثمنا ً أساسيا ً جديدا ً

أقل من األول وتعين األيام التي تحصل أقل من األول وتعين األيام التي تحصل

أقل من األول وتعين األيام التي تحصل

فيها المزايدة.

فيها المزايدة.

فيها المزايدة.

وتتبع إجراءات اإلعالن المنصوص

وتتبع إجراءات اإلعالن المنصوص

وتتبع إجراءات اإلعالن المنصررروص

عليها في المادة ( )64من هذا القانون .عليها في المادة ( )64من هذا القانون.

عليها في المادة ( )64من هذا القانون.

مادة ()66

مادة ()66

مادة ()66

مادة ()66

دفع الثمن

دفع الثمن

دفع الثمن

دفع الثمن

إضافة عبارة (مع إلزامه بأداء الفرق الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بين السعر الذي سبق إرساؤه عليه بقرار مجلس النواب الموقر.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وسعر البيع الفعلي على من يليه في
المزاد أو لدى إعادة المزاد مجددا) إلى
نهاية المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:
يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع

يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع

خمس الثمن فور رسو المزاد عليه ،خمس الثمن فور رسو المزاد عليه،

خمس الثمن فور رسو المزاد عليه،

على أن يودع باقي الثمن والمصروفات على أن يودع باقي الثمن والمصروفات

على أن يودع باقي الثمن والمصروفات

خزانة المحكمة خالل أربعة أيام على خزانة المحكمة خالل أربعة أيام على

خزانة المحكمة خالل أربعة أيام على

األكثر من تاريخ رسو المزاد ،فإذا األكثر من تاريخ رسو المزاد ،فإذا

األكثر من تاريخ رسو المزاد ،فإذا

تأخر دون عذر مقبول جاز للمحكمة تأخر دون عذر مقبول جاز للمحكمة

تأخر دون عذر مقبول جاز للمحكمة

مصادرة الضمان المصرفي وعرض مصادرة الضمان المصرفي وعرض

مصادرة الضمان المصرفي وعرض

السفينة على من يليه سعرا ً أو إعادة السفينة على من يليه سعرا ً أو إعادة

السفينة على من يليه سعرا ً أو إعادة

بيعها بالمزاد العلني على مسؤوليته مع

بيعها بالمزاد العلني على مسؤوليته مع

إلزامه بأداء الفرق بين السعر الذي

إلزامه بأداء الفرق بين السعر الذي

سبق إرساؤه عليه وسعر البيع الفعلي

سبق إرساؤه عليه وسعر البيع الفعلي

على من يليه في المزاد أو لدى إعادة

على من يليه في المزاد أو لدى إعادة

المزاد مجددا.

المزاد مجددا.

بيعها بالمزاد العلني على مسؤوليته.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()67

مادة ()67

مادة ()67

مادة ()67

الطعن في حكم رسو المزاد

الطعن في حكم رسو المزاد

الطعن في حكم رسو المزاد

الطعن في حكم رسو المزاد

احلكومة

ال يجوز استئناف الحكم برسو المزاد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يجوز استئناف الحكم برسو المزاد
إالّ لعيب في إجراءات المزايدة أو في مشروع القانون.

مشروع القانون.

إالّ لعيب في إجراءات المزايدة أو في

شكل الحكم ،ويكون الطعن خالل

شكل الحكم ،ويكون الطعن خالل

خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور

خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور

الحكم.

الحكم.
مادة ()68

مادة ()68

مادة ()68

مادة ()68

استخدام الخدمات المتخصصة

استخدام الخدمات المتخصصة

استخدام الخدمات المتخصصة

استخدام الخدمات المتخصصة

البند ( :)4تصويب عبارة (وسيطا ً الموافقة على نَـص المادة كما ورد
"دالّالً") لتصبح (وسيط "دالّل").

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
للمحكمة في سبيل قيامها ببيع السفينة للمحكمة في سبيل قيامها ببيع السفينة
ما يلي:

ما يلي:

للمحكمة في سبيل قيامها ببيع السفينة
ما يلي:

-1تعيين وكيل محلي ومعتمد من قبل -1تعيين وكيل محلي ومعتمد من قبل

-1تعيين وكيل محلي ومعتمد من قبل

اإلدارة لرعاية السفينة وصيانتها بما اإلدارة لرعاية السفينة وصيانتها بما

اإلدارة لرعاية السفينة وصيانتها بما

في ذلك تزويدها بالماء والمؤن للطاقم ،في ذلك تزويدها بالماء والمؤن للطاقم،

في ذلك تزويدها بالماء والمؤن للطاقم،
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وذلك من وقت الحجز التحفظي إلى وذلك من وقت الحجز التحفظي إلى

وذلك من وقت الحجز التحفظي إلى

وقت تسليم السفينة إلى الراسي عليه وقت تسليم السفينة إلى الراسي عليه

وقت تسليم السفينة إلى الراسي عليه

المزاد.

المزاد.

-2للمحكمة
استشاري

االستعانة
بحري

المزاد.

بخدمات -2للمحكمة

لتقرير

األساسي للبيع.

السعر استشاري

االستعانة
بحري

بخدمات

لتقرير

-2للمحكمة
استشاري

السعر

األساسي للبيع.

االستعانة
بحري

بخدمات

لتقرير

السعر

األساسي للبيع.

-3يجوز للمحكمة استخدام شركة -3يجوز للمحكمة استخدام شركة

-3يجوز للمحكمة استخدام شركة

إعالن حسنة السمعة لنشر اإلخطارات .إعالن حسنة السمعة لنشر اإلخطارات.

إعالن حسنة السمعة لنشر اإلخطارات.

-4يجوز للمحكمة استخدام وسيطا ً -4يجوز للمحكمة استخدام وسيط

-4يجوز للمحكمة استخدام وسيط

(دالّالً) لإلشراف على إجراءات المزاد "دالّل" لإلشراف على إجراءات

"دالّل" لإلشراف على إجراءات

العلني.

المزاد العلني.

المزاد العلني.

-5تدخل جميع النفقات المشار إليها -5تدخل جميع النفقات المشار إليها
ضمن المصروفات القضائية.

 -5تدخل جميع النفقات المشرررررررار إليها
ضمن المصروفات القضائية.

ضمن المصروفات القضائية.

مادة ()69

مادة ()69

مادة ()69

مادة ()69

أثر الحكم برسو المزاد

أثر الحكم برسو المزاد

أثر الحكم برسو المزاد

أثر الحكم برسو المزاد

 البند (أ) :إعادة صياغة البند على الموافقة على نَـص المادة كما ورد
النحو الوارد في النص بعد التعديل.

بقرار مجلس النواب الموقر.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند (ب):
 -حذف

عبارة

(والمطالبات

والحجوز).
 تغيير عبارة (الفقرة السابقة) إلى(البند (أ)) الواردة في السطر الثاني
من البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يترتب على حكم رسو المزاد تطهير أ -يترتَّب على صيرورة حكم رسو
السفينة من كل االمتيازات والرهون المزاد نهائيا انتقال حقوق الدائنين إلى
والمطالبات والحجوز وااللتزامات الثمن فيما يتعلَّق بحقوق االمتياز
األخرى أيا ً كانت طبيعتها ،وتنتقل والرهون والحجوز التنفيذية األخرى
حقوق الدائنين إلى الثمن.

وااللتزامات المتعلقة بعقود استخدام

ب-تصدر المحكمة بنا ًء على طلب ب-تصدر المحكمة بنا ًء على طلب
المشتري بعد استيفائه كافة الشروط المشتري بعد استيفائه كافة الشروط
المطلوبة قانوناً ،شهادة بيع السفينة المطلوبة قانوناً ،شهادة بيع السفينة
خالية

من

االمتيازات

والرهون خالية

من

المزاد نهائيا انتقال حقوق الدائنين إلى
الثمن فيما يتعلَّق بحقوق االمتياز
والرهون والحجوز التنفيذية األخرى
وااللتزامات المتعلقة بعقود استخدام
الربان وطاقم السفينة.

الربان وطاقم السفينة.

االمتيازات

أ -يترتَّب على صيرورة حكم رسو

والرهون
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ب-تصررررررردر المحكمة بنا ًء على طلب
المشرررتري بعد اسرررتيفائه كافة الشرررروط
المطلوبة قانوناً ،شرررررهادة بيع السرررررفينة
خررررالرريررررة مررن االمررترريررررازات والرررهررون

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

والمطالبات والحجوز وااللتزامات وااللتزامات األخرى المشار إليها في

وااللتزامات األخرى المشرررار إليها في

األخرى المشار إليها في الفقرة السابقة .البند (أ).

البند (أ).

مادة ()70

مادة ()70

مادة ()70

مادة ()70

توزيع الثمن

توزيع الثمن

توزيع الثمن

توزيع الثمن

يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن
المتحصل

من

المزايدة

األحكام مشروع القانون.

مشروع القانون.

المتحصل

من

المزايدة

األحكام

المنصوص عليها في قانون المرافعات

المنصوص عليها في قانون المرافعات

المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم

المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم

بقانون رقم ( )12لسنة ،1971

بقانون رقم ( )12لسنة ،1971

وتعديالته ،بشأن توزيع حصيلة التنفيذ.

وتعديالته ،بشأن توزيع حصيلة التنفيذ.

مادة ()71

مادة ()71

مادة ()71

مادة ()71

بطالن الحجز

بطالن الحجز

بطالن الحجز

بطالن الحجز

الدعاوى التي ترفع بطلب بطالن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الدعاوى التي ترفع بطلب بطالن
الحجز على السفينة يجب تقديمها إلى مشروع القانون.

مشروع القانون.

الحجز على السفينة يجب تقديمها إلى

المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم

المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم

المحدد للمزايدة بثمان وأربعين ساعة

المحدد للمزايدة بثمان وأربعين ساعة

على األقل ،ويترتب على تقديم هذه

على األقل ،ويترتب على تقديم هذه
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الدعاوى وقف إجراءات البيع ،وتفصل

الدعاوى وقف إجراءات البيع ،وتفصل

المحكمة في الدعاوى على وجه

المحكمة في الدعاوى على وجه

السرعة ،ويجوز استئناف الحكم

السرعة ،ويجوز استئناف الحكم

الصادر في هذه الدعاوى خالل خمسة

الصادر في هذه الدعاوى خالل خمسة

عشر يوما ً من تاريخ صدوره.

عشر يوما ً من تاريخ صدوره.

وإذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم

وإذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم

عليه بغرامة ال تقل عن ألف دينار

عليه بغرامة ال تقل عن ألف دينار

بحريني وال تجاوز ثالثة آالف دينار،

بحريني وال تجاوز ثالثة آالف دينار،

وذلك مع عدم اإلخالل بالتعويضات إن

وذلك مع عدم اإلخالل بالتعويضات إن

كان لها مقتض.

كان لها مقتض.

وتعد دعاوى االستحقاق التي ترفع بعد

وتعد دعاوى االستحقاق التي ترفع بعد

صدور حكم رسو المزاد معارضة في

صدور حكم رسو المزاد معارضة في

تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.

تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.

الفصل السادس

الفصل السادس

الفصل السادس

الفصل السادس

المالحة الساحلية

المالحة الساحلية

المالحة الساحلية

المالحة الساحلية

مادة ()72

مادة ()72

مادة ()72

مادة ()72

المالحة الساحلية

المالحة الساحلية

المالحة الساحلية

المالحة الساحلية
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

إعادة صياغة المادة على النحو الوارد الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب.

في النص بعد التعديل.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ -يسمح للسفينة المس ّجلة في المملكة أو (أ) تقتصر

األنشطة

التجارية

(أ) تقتصر

األنشطة

التجارية

في إحدى دول مجلس التعاون لدول البحرية والعمليات المينائية في مياه

البحرية والعمليات المينائية في مياه

الخليج العربية بالعمل في التجارة المملكة ،كرحالت النزهة والرحالت

المملكة ،كرحالت النزهة والرحالت

المحلية للمملكة أو في العمليات الترفيهية وأعمال الحفر والقطر

الترفيهية وأعمال الحفر والقطر

األخرى ضمن المياه البحرينية بما في ونحوها ،على السفن التي تتمتَّع

ونحوها ،على السفن التي تتمتَّع

ذلك الرحالت الترفيهية أو رحالت بالجنسية البحرينية.

بالجنسية البحرينية.

النزهة أو توفير أية خدمات أخرى في
مياه المملكة.
ب -يجوز لإلدارة أن تمنح في حاالت (ب) يجوز

بقرار

من

اإلدارة

(ب) يجوز

بقرار

من

اإلدارة

الضرورة سفينة مسجلّة في دولة أخرى التصريح بالعمل للسفن التي تتمتَّع

التصريح بالعمل للسفن التي تتمتَّع

غير المملكة أو إحدى دول مجلس بجنسية دولة أخرى غير الجنسية

بجنسية دولة أخرى غير الجنسية

التعاون لدول الخليج العربية تصريحا ً البحرينية لمباشرة األنشطة التجارية

البحرينية لمباشرة األنشطة التجارية

مالحيا ً للعمل في التجارة المحلية في البحرية والعمليات المينائية في مياه

البحرية والعمليات المينائية في مياه

المملكة وذلك لمدة محدَّدة وفقا

المملكة وذلك لمدة محدَّدة وفقا
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

المملكة لمدة محددة وفقًا للضوابط التي للضوابط
تحددها الالئحة التنفيذية لها القانون.

التي

تحددها

توصية اللجنة

الالئحة

التنفيذية لهذا القانون.

النص بعد التعديل

للضوابط

التي

تحددها

الالئحة

التنفيذية لهذا القانون.

ج -تلتزم جميع السفن غير البحرينية (ج) تلتزم كافة السفن غير البحرينية

(ج) تلتزم كافة السفن غير البحرينية

العاملة ضمن مياه المملكة بالحصول
والمصرح لها بالعمل في مياه المملكة
َّ

والمصرح لها بالعمل في مياه المملكة
َّ

على ترخيص مالحي من قبل اإلدارة ،بالحصول على كافة التراخيص

بالحصول على كافة التراخيص

وتحدد القرارات التنفيذية لهذا القانون المطلوبة لتسيير أعمالها.

المطلوبة لتسيير أعمالها.

قواعد وإجراءات الحصول على هذا
الترخيص.
د -يعاقب على مخالفة حكم الفقرة (د) يُ َعاقب ربان كل سفينة يخالف

(د) يُ َعاقب ربان كل سفينة يخالف

السابقة من هذه المادة بالغرامة التي ال أحكام الفقرتين (ب ،ج) من هذه المادة

أحكام الفقرتين (ب ،ج) من هذه المادة

تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة بالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال

بالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال

آالف دينار.

تجاوز ثالثة آالف دينار.

تجاوز ثالثة آالف دينار.

ه -يجوز لإلدارة إلغاء أو وقف (ه) يجوز لإلدارة إلغاء أو وقف

(ه) يجوز لإلدارة إلغاء أو وقف

الترخيص المالحي الممنوح للسفن التصريح بالعمل للسفن التي تتمتَّع

التصريح بالعمل للسفن التي تتمتَّع

المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه بجنسية دولة أخرى غير الجنسية

بجنسية دولة أخرى غير الجنسية

البحرينية عند مخالفتها لشرط أو أكثر

البحرينية عند مخالفتها لشرط أو أكثر

المادة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

من

شروط

منح

توصية اللجنة

التصريح

أو

النص بعد التعديل

من

التراخيص المطلوبة.

شروط

منح

التصريح

أو

التراخيص المطلوبة.

الفصل السابع

الفصل السابع

الفصل السابع

الفصل السابع

تعيين واختصاصات الربّان والطاقم

تعيين واختصاصات الربّان والطاقم

تعيين واختصاصات الربّان والطاقم

تعيين واختصاصات الربّان والطاقم

مادة ()73

مادة ()73

مادة ()73

مادة ()73

تعيين الربّان

تعيين الربّان

تعيين الربّان

تعيين الربّان

يعين مالك السفينة الربّان ويعزله ،الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يعين مالك السفينة الربّان ويعزله،
مشروع القانون.

وللربان في حالة عزله الحق في مشروع القانون.

وللربان في حالة عزله الحق في

التعويض إن كان له مقتض وفقًا

التعويض إن كان له مقتض وفقًا

للقواعد العامة ،ويراعى فيما يتعلق

للقواعد العامة ،ويراعى فيما يتعلق

بالشروط الواجب توافرها في الربان

بالشروط الواجب توافرها في الربان

األحكام المنصوص عليها في القانون

األحكام المنصوص عليها في القانون

واالتفاقيات الدولية.

واالتفاقيات الدولية.

مادة ()74

مادة ()74

مادة ()74

مادة ()74

قيادة السفينة وضمان السالمة

قيادة السفينة وضمان السالمة

قيادة السفينة وضمان السالمة

قيادة السفينة وضمان السالمة

واألمن وحماية البيئة

واألمن وحماية البيئة

واألمن وحماية البيئة

واألمن وحماية البيئة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ-للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إضافة عبارة "مع مراعاة حكم البند أ-للربان وحده قيادة السفينة وإدارة
الرحلة البحرية ،ويقوم ضابط سطح مشروع القانون.

"أ") إلى مقدمة البند "د" من المادة .الرحلة البحرية ،ويقوم ضابط سطح

السفينة الذي يليه مباشرة في الدرجة

السفينة الذي يليه مباشرة في الدرجة

مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود

مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود

مانع آخر.

مانع آخر.

ب-يجب على الربان أن يراعي في

ب-يجب على الربان أن يراعي في

قيادة السفينة األصول الفنية في المالحة

قيادة السفينة األصول الفنية في المالحة

البحرية واالتفاقيات الدولية النافذة في

البحرية واالتفاقيات الدولية النافذة في

المملكة والعرف البحري واألحكام

المملكة والعرف البحري واألحكام

المعمول بها في موانئ الدولة التي

المعمول بها في موانئ الدولة التي

توجد بها السفينة ،وعليه أن يحافظ على

توجد بها السفينة ،وعليه أن يحافظ على

صالحية السفينة للمالحة وأن يراعي

صالحية السفينة للمالحة وأن يراعي

كفاية المؤن وما يلزم السفينة خالل

كفاية المؤن وما يلزم السفينة خالل

الرحلة البحرية.

الرحلة البحرية.

ج-للربّان كافة الصالحيات في اتخاذ

ج-للربّان كافة الصالحيات في اتخاذ

القرارات الالزمة لضمان السالمة

القرارات الالزمة لضمان السالمة

واألمن وحماية البيئة وفي طلب

واألمن وحماية البيئة وفي طلب

Page 127 of 503
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احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

المساعدة من مشغل السفينة ،دون التقيّد

المساعدة من مشغل السفينة ،دون التقيّد

في ذلك بالمالك أو أي مصلحة تجارية

في ذلك بالمالك أو أي مصلحة تجارية

أخرى.

أخرى.

د-ال يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة

د -مع مراعاة حكم البند (أ) ال يجوز

السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول

للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ

السفينة إلى مرسى أو ميناء آمن.

بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى

هـ-على الربان أن يتولى بنفسه توجيه

مرسى أو ميناء آمن.

قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو

هـ-على الربان أن يتولى بنفسه توجيه

المراسي أو األنهار أو خروجها منها أو

قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو

أثناء اجتياز الممرات البحرية ،وكذلك

المراسي أو األنهار أو خروجها منها أو

في جميع األحوال التي تعترض

أثناء اجتياز الممرات البحرية ،وكذلك

المالحة عقبات خاصة ولو كان الربان

في جميع األحوال التي تعترض

ملزما ً باالستعانة بمرشد.

المالحة عقبات خاصة ولو كان الربان

و-على الربان التأكد من استمرار

ملزما ً باالستعانة بمرشد.

الخفارات سواء في البحر ،أو في

و-على الربان التأكد من استمرار

المراسي ،أو في الموانئ ،من قِّبل

الخفارات سواء في البحر ،أو في

أشخاص مؤهلين لذلك ،ومن توفر

المراسي ،أو في الموانئ ،من قِّبل
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

العدد الكافي من العاملين لمواجهة أي

أشخاص مؤهلين لذلك ،ومن توفر

ظرف طارئ ،كما يتأكد الربّان أيضا ً

العدد الكافي من العاملين لمواجهة أي

من حصول كافة الب ّحارة على الحد

ظرف طارئ ،كما يتأكد الربّان أيضا ً

األدنى من فترة الراحة ،مسترشدا ً في

من حصول كافة الب ّحارة على الحد

ذلك باالتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب

األدنى من فترة الراحة ،مسترشدا ً في

والمؤهالت للمالحين لعام .1978

ذلك باالتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب

ز-الربان مسؤول عن حفظ القانون

والمؤهالت للمالحين لعام .1978

والنظام على متن السفينة في جميع

ز-الربان مسؤول عن حفظ القانون

األوقات ،وله اتخاذ اإلجراءات التأديبية

والنظام على متن السفينة في جميع

المالئمة ضد أي فرد في الطاقم يرفض

األوقات ،وله اتخاذ اإلجراءات التأديبية

االنصياع ألمر قانوني.

المالئمة ضد أي فرد في الطاقم يرفض
االنصياع ألمر قانوني.

مادة ()75

مادة ()75

مادة ()75

مادة ()75

سلطة التوثيق على السفينة

سلطة التوثيق على السفينة

سلطة التوثيق على السفينة

سلطة التوثيق على السفينة

أ -يكون للربان سلطة التوثيق على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -يكون للربان سلطة التوثيق على
السفينة ،كما تكون له جميع السلطات مشروع القانون.

مشروع القانون.

التي تقررها القواعد واألعراف

السفينة ،كما تكون له جميع السلطات
التي تقررها القواعد واألعراف
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

المعمول بها في المالحة البحرية على

المعمول بها في المالحة البحرية على

األشخاص الموجودين على ظهر

األشخاص الموجودين على ظهر

السفينة.

السفينة.

وهو مسؤول عن المحافظة على النظام

وهو مسؤول عن المحافظة على النظام

على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات

على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات

التأديبية.

التأديبية.

ب -يتولى الربان قيد المواليد والوفيات

ب -يتولى الربان قيد المواليد والوفيات

التي تقع في السفينة ،وعليه إثبات هذه

التي تقع في السفينة ،وعليه إثبات هذه

الوقائع في السجل الرسمي للسفينة.

الوقائع في السجل الرسمي للسفينة.

ج -على الربان في حالة وفاة أحد

ج -على الربان في حالة وفاة أحد

األشخاص الموجودين في السفينة أن

األشخاص الموجودين في السفينة أن

يقوم باالشتراك مع أحد ضباط السفينة

يقوم باالشتراك مع أحد ضباط السفينة

المتوفى

المتوفى

بجرد

أموال

والمحافظة

عليها

وأمتعة

وتسليمها

بجرد

إلى

أموال

والمحافظة

عليها

وأمتعة

وتسليمها

إلى

السلطات اإلدارية المختصة في أول

السلطات اإلدارية المختصة في أول

ميناء من موانئ المملكة ،وإذا أصيب

ميناء من موانئ المملكة ،وإذا أصيب

أحد األشخاص الموجودين في السفينة

أحد األشخاص الموجودين في السفينة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

بمرض مع ٍد جاز للربان إنزاله في

بمرض مع ٍد جاز للربان إنزاله في

أقرب مكان يمكن عالجه فيه.

أقرب مكان يمكن عالجه فيه.

مادة ()76

مادة ()76

مادة ()76

مادة ()76

وقوع جريمة على ظهر السفينة أو

وقوع جريمة على ظهر السفينة أو

وقوع جريمة على ظهر السفينة أو

وقوع جريمة على ظهر السفينة أو

حوادث غير عادية

حوادث غير عادية

حوادث غير عادية

حوادث غير عادية

أ -إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إضافة عبارة "يوقع عليه منه أ -إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة
تولى الربان -إلى حين وصول مشروع القانون.

ويصادق عليه من الضابط األول تولى الربان -إلى حين وصول

السلطات المختصة -جمع االستدالالت

وكبير المهندسين المتواجدين على السلطات المختصة -جمع االستدالالت

وإجراءات التحريات التي ال تحتمل

السفينة" إلى نهاية الفقرة األولى من وإجراءات التحريات التي ال تحتمل

التأخير ،وله عند االقتضاء أن يأمر

البند (ج) ،وذلك عمال بنص المادة التأخير ،وله عند االقتضاء أن يأمر

بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير

( )88من القانون البحري القائم ،بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير

الالزمة للمحافظة على األشياء التي قد

والمادتين ( )95و( )104من المشروع الالزمة للمحافظة على األشياء التي قد

تفيد في إثبات الجريمة.

بقانون.

تفيد في إثبات الجريمة.

ب -ويحرر الربان تقريرا ً باإلجراءات

ب -ويحرر الربان تقريرا ً باإلجراءات

التي اتخذها ،ويسلم هذا التقرير مرفقا ً

التي اتخذها ،ويسلم هذا التقرير مرفقا ً

به محضر جمع االستدالالت واألشياء

به محضر جمع االستدالالت واألشياء

المضبوطة إلى النيابة العامة ،أو أحد

المضبوطة إلى النيابة العامة ،أو أحد
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أعضاء الضبطية القضائية في أول

أعضاء الضبطية القضائية في أول

ميناء آمن.

ميناء آمن.

ج -إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير

ج -إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير

عادية تتعلق بالسفينة أو األشخاص

عادية تتعلق بالسفينة أو األشخاص

الموجودين عليها أو الشحنة وجب على

الموجودين عليها أو الشحنة وجب على

الربان أن يعد تقريرا ً بذلك.

الربان أن يعد تقريرا ً بذلك ،يوقع عليه
منه ويصادق عليه من الضابط األول
وكبير المهندسين المتواجدين على
السفينة.

وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى

وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى

اإلدارة البحرية المختصة خالل أربع

اإلدارة البحرية المختصة خالل أربع

وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى

وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى

الميناء أو المرسى ،ويقدم التقرير

الميناء أو المرسى ،ويقدم التقرير

خارج المملكة إلى القنصل أو السلطة

خارج المملكة إلى القنصل أو السلطة

المحلية المختصة عند عدم وجوده.

المحلية المختصة عند عدم وجوده.

وتتولى الجهة التي تسلمت التقرير

وتتولى الجهة التي تسلمت التقرير

التحقيق ،ولها الحق في سماع أقوال

التحقيق ،ولها الحق في سماع أقوال
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أفراد الطاقم والمسافرين إذا اقتضى

أفراد الطاقم والمسافرين إذا اقتضى

األمر ذلك وجمع المعلومات التي

األمر ذلك وجمع المعلومات التي

تساعد في الوصول إلى الحقيقة،

تساعد في الوصول إلى الحقيقة،

وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة

وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة

منه إلى الربان ،ويجوز في جميع

منه إلى الربان ،ويجوز في جميع

الحاالت إقامة الدليل على خالف ما

الحاالت إقامة الدليل على خالف ما

جاء بالتقرير.

جاء بالتقرير.

وال يجوز للربان ،فيما عدا حالة

وال يجوز للربان ،فيما عدا حالة

الضرورة القصوى ،أن يشرع في

الضرورة القصوى ،أن يشرع في

تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير

تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير

المذكور.

المذكور.
مادة ()77

مادة ()77

مادة ()77

مادة ()77

االحتفاظ بالوثائق والسجالت

االحتفاظ بالوثائق والسجالت

االحتفاظ بالوثائق والسجالت

االحتفاظ بالوثائق والسجالت

أ -على الربان أن يحتفظ في السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -على الربان أن يحتفظ في السفينة
أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها مشروع القانون.

مشروع القانون.

أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها

القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة

القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة

والمسافرين والشحنة.

والمسافرين والشحنة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب -على الربان أن يمسك السجل

ب -على الربان أن يمسك السجل

الرسمي للسفينة ويجب ترقيم صفحات

الرسمي للسفينة ويجب ترقيم صفحات

هذا السجل والتأشير عليه من اإلدارة.

هذا السجل والتأشير عليه من اإلدارة.

ويذكر الربان في السجل الرسمي

ويذكر الربان في السجل الرسمي

للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات

للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات

التي تتخذ أثناء الرحلة والمالحظات

التي تتخذ أثناء الرحلة والمالحظات

ذات األهمية المتعلقة بسير الرحلة،

ذات األهمية المتعلقة بسير الرحلة،

ويشمل السجل بيانا ً بقائمة اإليرادات

ويشمل السجل بيانا ً بقائمة اإليرادات

والمصروفات والجرائم واألفعال التي

والمصروفات والجرائم واألفعال التي

قد يرتكبها أفراد الطاقم أو المسافرون

قد يرتكبها أفراد الطاقم أو المسافرون

والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم

والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم

والمواليد والوفيات التي حدثت في

والمواليد والوفيات التي حدثت في

السفينة.

السفينة.

ج -يجب على الربان أن يمسك دفترا ً

ج -يجب على الربان أن يمسك دفترا ً

خاصا ً باآلالت المحركة يذكر فيه كمية

خاصا ً باآلالت المحركة يذكر فيه كمية

الوقود التي أخذها عند السفر وما

الوقود التي أخذها عند السفر وما
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

يستهلك منها يوميا ً وجميع ما يتعلق

يستهلك منها يوميا ً وجميع ما يتعلق

باآلالت المحركة.

باآلالت المحركة.

د -على الربان خالل أربع وعشرين

د -على الربان خالل أربع وعشرين

ساعة من وصول السفينة إلى الميناء

ساعة من وصول السفينة إلى الميناء

المقصود أو المكان الذي رست فيه

المقصود أو المكان الذي رست فيه

اختيارا ً أو اضطرارا ً أن يقدم السجل

اختيارا ً أو اضطرارا ً أن يقدم السجل

الرسمي للسفينة إلى اإلدارة المختصة

الرسمي للسفينة إلى اإلدارة المختصة

للتأشير عليه ،ويكون التأشير خارج

للتأشير عليه ،ويكون التأشير خارج

المملكة من القنصل أو من السلطة

المملكة من القنصل أو من السلطة

المحلية المختصة عند عدم وجوده.

المحلية المختصة عند عدم وجوده.

مادة ()78

مادة ()78

مادة ()78

مادة ()78

المحافظة على مصلحة المالك

المحافظة على مصلحة المالك

المحافظة على مصلحة المالك

المحافظة على مصلحة المالك

تصويب الخطأ اإلمالئي في كلمة الموافقة على نَـص المادة كما ورد
(علية) الواردة في الفقرة الثانية من بقرار مجلس النواب الموقر.
المادة لتكون (عليه).
الـنَّـص بعد التعديل:
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

يجب على الربان أن يتخذ اإلجراءات

يجب على الربان أن يتخذ اإلجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة

يجب على الربان أن يتخذ اإلجراءات

الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة وأفراد

الضرورية التي تقتضيها المحافظة

على مصلحة مالك السفينة وأفراد الطاقم والمسافرين وذوي الحقوق على

على مصلحة مالك السفينة وأفراد

الطاقم والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقًا للعرف المتبع.

الطاقم والمسافرين وذوي الحقوق على

الشحنة وذلك طبقًا للعرف المتبع.

الشحنة وذلك طبقًا للعرف المتبع.

وعلى الربان أن يقوم في أحوال

وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه

وعرلررى الرربرررران أن يرقرروم فري أحروال

الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سالمة األرواح والمحافظة على

الضررررررورة بكل عمل عاجل تقتضررررريه

سالمة األرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ،ومع ذلك يجب عليه

سرررررررالمرررة األرواح والمحرررافظرررة على

السفينة والشحنة ،ومع ذلك يجب علية إخطار مالك السفينة قبل أن يقرر القيام

السفينة والشحنة ،ومع ذلك يجب عليه

إخطار مالك السفينة قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي ،إذا سمحت

إخطرار مرالرك السرررررررفينرة قبرل أن يقرر

بإجراء غير عادي ،إذا سمحت الظروف بذلك.

القيام بإجراء غير عادي ،إذا سررررمحت

الظروف بذلك.

الظروف بذلك.

مادة ()79

مادة ()79

مادة ()79

مادة ()79

الربّان الممثل القانوني لمالك السفينة الربّان الممثل القانوني لمالك السفينة الربّان الممثل القانوني لمالك السفينة الربّان الممثل القانوني لمالك السفينة
أ-يعتبر الربان النائب القانوني عن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في

أ-يعتبر الربان النائب القانوني عن

المالك ويمثله أمام القضاء ،وتشمل مشروع القانون.

المالك ويمثله أمام القضاء ،وتشمل
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نصوص مواد القانون كما وردت من

النيابة

احلكومة

األعمال

الالزمة

للسفينة

والرحلة ،وكل تحديد يرد على هذه

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في النيابة
مشروع القانون.

األعمال

الالزمة

للسفينة

والرحلة ،وكل تحديد يرد على هذه

النيابة ال يحتج به على الغير حسن

النيابة ال يحتج به على الغير حسن

النية ،ويمارس الربان السلطات التي

النية ،ويمارس الربان السلطات التي

يقررها له القانون قِّبَل كل من له

يقررها له القانون قِّبَل كل من له

مصلحة في السفينة أو الشحنة.

مصلحة في السفينة أو الشحنة.

وال تثبت للربان صفة النائب القانوني

وال تثبت للربان صفة النائب القانوني

عن المالك إال في المكان الذي ال يوجد

عن المالك إال في المكان الذي ال يوجد

فيه المالك أو وكيل عنه ،وال يحتج

فيه المالك أو وكيل عنه ،وال يحتج

بوجود المالك أو وكيله قبل الغير إال إذا

بوجود المالك أو وكيله قبل الغير إال إذا

كان هذا الغير يعلم ذلك ،ومع ذلك

كان هذا الغير يعلم ذلك ،ومع ذلك

يجوز للربان القيام باألعمال المعتادة

يجوز للربان القيام باألعمال المعتادة

المتعلقة بإدارة السفينة واإلصالحات

المتعلقة بإدارة السفينة واإلصالحات

طاقم السفينة

طاقم السفينة

البسيطة واستخدام

البسيطة واستخدام

وعزلهم ،وذلك في المكان الذي يوجد

وعزلهم ،وذلك في المكان الذي يوجد

به المالك أو وكيله.

به المالك أو وكيله.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

ب -على الربان أن يتبع فيما يتعلق

ب -على الربان أن يتبع فيما يتعلق

بوظائفه التجارية تعليمات المالك

بوظائفه التجارية تعليمات المالك

وعليه أن يخطره وفقًا للعرف المعمول

وعليه أن يخطره وفقًا للعرف المعمول

به بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.

به بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.

مادة ()80

مادة ()80

مادة ()80

مادة ()80

بيع السفينة

بيع السفينة

بيع السفينة

بيع السفينة

 إضافة عبارة (أو يؤجرها) بعد الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
عبارة (ال يجوز للربان أن يبيع بقرار مجلس النواب الموقر.
السفينة).
 تغيير كلمة (بتوكيل) إلى (توكيل).
الـنَّـص بعد التعديل:
ال يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير ال يجوز للربرران أن يبيع السرررررررفينررة أو
بتوكيل خاص من مالكها.

ال يجوز للربران أن يبيع السرررررررفينرة أو

يؤجرها بغير توكيل خاص من مالكها.

يؤجرها بغير توكيل خاص من مالكها.
مادة ()81

مادة ()81

مادة ()81

مادة ()81

االستعانة بالسفن األخرى

االستعانة بالسفن األخرى

االستعانة بالسفن األخرى

االستعانة بالسفن األخرى
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

يحق لربّان السفينة في أوقات الخطر الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يحق لربّان السفينة في أوقات الخطر
مشروع القانون.

أن يستعين بمراكز اإلنقاذ أو واحدة أو مشروع القانون.

أن يستعين بمراكز اإلنقاذ أو واحدة أو

أكثر من السفن التي يعتقد في قدرتها

أكثر من السفن التي يعتقد في قدرتها

على تقديم المساعدة ويطلب منها

على تقديم المساعدة ويطلب منها

اإلسراع بتقديم تلك المساعدة.

اإلسراع بتقديم تلك المساعدة.

مادة ()82

مادة ()82

مادة ()82

مادة ()82

ترك السفينة في البحر

ترك السفينة في البحر

ترك السفينة في البحر

ترك السفينة في البحر

إضافة فقرة ثانية إلى المادة على النحو الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

الوارد في النص بعد التعديل.
الـنَّـص بعد التعديل:
ال يجوز للربان مغادرة السفينة أو أن ال يجوز للربان مغادرة السفينة أو أن

ال يجوز للربان مغادرة السفينة أو أن

يأمر بتركها إال بسبب خطر محدق يأمر بتركها إال بسبب خطر محدق

يأمر بتركها إال بسبب خطر محدق

وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة

وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة

وفقا ً لقواعد المالحة السليمة والتشاور وفقا ً لقواعد المالحة السليمة والتشاور

وفقا ً لقواعد المالحة السليمة والتشاور

مع ضباطها وإثبات ذلك في محضر مع ضباطها وإثبات ذلك في محضر

مع ضباطها وإثبات ذلك في محضر

موقع عليه منهم إن أمكن ،وفي هذه موقع عليه منهم إن أمكن ،وفي هذه

موقع عليه منهم إن أمكن ،وفي هذه

الحالة يأمر بهجر السفينة حفاظا ً على الحالة يأمر بهجر السفينة حفاظا ً على

الحالة يأمر بهجر السفينة حفاظا ً على
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

سالمة األرواح على متنها ويتخذ سالمة األرواح على متنها ويتخذ

سالمة األرواح على متنها ويتخذ

الربّان كافة اإلجراءات لتسهيل مغادرة الربّان كافة اإلجراءات لتسهيل مغادرة

الربّان كافة اإلجراءات لتسهيل مغادرة

المسافرين المعاقين والنساء واألطفال المسافرين المعاقين والنساء واألطفال

المسافرين المعاقين والنساء واألطفال

أوالً ،ثم بعد ذلك بقية المسافرين ،يليهم أوالً ،ثم بعد ذلك بقية المسافرين ،يليهم

أوالً ،ثم بعد ذلك بقية المسافرين ،يليهم

طاقم السفينة ،ويكون الربّان هو آخر طاقم السفينة ،ويكون الربّان هو آخر

طاقم السفينة ،ويكون الربّان هو آخر

من يغادر السفينة ،وعليه أن يتخذ كل من يغادر السفينة ،وعليه أن يتخذ كل

من يغادر السفينة ،وعليه أن يتخذ كل

اإلجراءات الممكنة للمحافظة على اإلجراءات الممكنة للمحافظة على

اإلجراءات الممكنة للمحافظة على

األشياء التي تعتبر ضرورية للنجاة األشياء التي تعتبر ضرورية للنجاة

األشياء التي تعتبر ضرورية للنجاة

ونقلها حتى وصول المساعدات.

ونقلها حتى وصول المساعدات.

ونقلها حتى وصول المساعدات.

ويُعاقب الربان على مخالفة حكم

ويُعاقب الربان على مخالفة حكم

الفقرة السابقة بالحبس مدة ال تجاوز

الفقرة السابقة بالحبس مدة ال تجاوز

سبع سنوات وبالغرامة التي ال تجاوز

سبع سنوات وبالغرامة التي ال تجاوز

خمسين ألف دينار ،أو بإحدى هاتين

خمسين ألف دينار ،أو بإحدى هاتين

العقوبتين.

العقوبتين.

مادة ()83

مادة ()83

مادة ()83

مادة ()83

االلتزام بمساعدة األشخاص

االلتزام بمساعدة األشخاص

االلتزام بمساعدة األشخاص

االلتزام بمساعدة األشخاص

المعرضين للخطر في البحر

المعرضين للخطر في البحر

المعرضين للخطر في البحر

المعرضين للخطر في البحر
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يلتزم ربّان السفينة ،دون تعريض الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يلتزم ربّان السفينة ،دون تعريض
مشروع القانون.

سفينته للخطر ،بتقديم المساعدة إلى أي مشروع القانون.

سفينته للخطر ،بتقديم المساعدة إلى أي

معرضا ً
شخص يعثر عليه ويكون
ّ

معرضا ً
شخص يعثر عليه ويكون
ّ

للخطر في البحر ،وعلى الربّان

للخطر في البحر ،وعلى الربّان

االستجابة لنداءات االستغاثة من السفن

االستجابة لنداءات االستغاثة من السفن

األخرى واإلسراع بتقديم المساعدة ،ما

األخرى واإلسراع بتقديم المساعدة ،ما

المعرضة
لم يعفه من ذلك ربّان السفينة
ّ

المعرضة
لم يعفه من ذلك ربّان السفينة
ّ

للخطر.

للخطر.

يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة

يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة

بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات

بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات

وبالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار

وبالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار

وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى

وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى

هاتين العقوبتين.

هاتين العقوبتين.

مادة ()84

مادة ()84

مادة ()84

مادة ()84

واجبات الربّان في حالة التصادم

واجبات الربّان في حالة التصادم

واجبات الربّان في حالة التصادم

واجبات الربّان في حالة التصادم

في حالة التصادم يلتزم ربّان السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في في حالة التصادم يلتزم ربّان السفينة
بتبادل جميع المعلومات الخاصة مشروع القانون.

مشروع القانون.
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بتبادل جميع المعلومات الخاصة

نصوص مواد القانون كما وردت من

بالسفينة

احلكومة

ومالكها

أو

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

مستأجرها

النص بعد التعديل

بالسفينة

ومالكها

أو

مستأجرها

ومديريها مع ربّان السفينة األخرى،

ومديريها مع ربّان السفينة األخرى،

وأال يترك موقع الحادث إال بعد التأكد

وأال يترك موقع الحادث إال بعد التأكد

من عدم حاجة السفينة األخرى ألي

من عدم حاجة السفينة األخرى ألي

مساعدة.

مساعدة.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة

السابقة من هذه المادة بالغرامة التي ال

السابقة من هذه المادة بالغرامة التي ال

تقل عن ألف دينار وال تجاوز عشرة

تقل عن ألف دينار وال تجاوز عشرة

آالف دينار.

آالف دينار.
مادة ()85

مادة ()85

مادة ()85

مادة ()85

واجبات الربّان في حاالت العدوان

واجبات الربّان في حاالت العدوان

واجبات الربّان في حاالت العدوان

واجبات الربّان في حاالت العدوان

تغيير عبارة (لقرصنة بحرية) الواردة الموافقة على نَـص المادة كما ورد
في السطر األول من المادة إلى (لعمل بقرار مجلس النواب الموقر.
إرهابي أو لقرصنة بحرية أو لعم ٍل
غير مشروع.)،
الـنَّـص بعد التعديل:
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

في حاالت الحرب أو العدوان في حاالت الحرب أو العدوان

فررري حرررراالت الرررحررررب أو الرررعرررردوان

التعرض لخطر عسكري
التعرض لخطر عسكري العسكري أو
العسكري أو
ّ
ّ

التعرض لخطر عسكري
العسكري أو
ّ

أو لقرصنة بحرية ،يتخذ الربّان كافة أو لعمل إرهابي أو لقرصنة بحرية أو

أو لعمل إرهابي أو لقرصنة بحرية أو

اإلجراءات الممكنة للمحافظة على لعم ٍل غير مشروع ،يتخذ الربّان كافة

لعم ٍل غير مشاااروع ،يتخذ الربّان كافة

السفينة من الحجز أو االستيالء عليها ،اإلجراءات الممكنة للمحافظة على

اإلجراءات الممكنرررة للمحرررافظرررة على

وحماية األشخاص والبضائع ووثائق السفينة من الحجز أو االستيالء عليها،

السفينة من الحجز أو االستيالء عليها،

السفينة وغيرها من المحتويات على وحماية األشخاص والبضائع ووثائق

وحماية األشررخاص والبضررائع ووثائق

السفينة وغيرها من المحتويات على

السررررررفينة وغيرها من المحتويات على

متنها.

متنها.

متنها.

مادة ()86

مادة ()86

مادة ()86

مادة ()86

تغيير الربّان

تغيير الربّان

تغيير الربّان

تغيير الربّان

إعادة صياغة المادة على النحو الوارد الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

في النص بعد التعديل.
الـنَّـص بعد التعديل:
إذا ترك الربّان ألي سبب من األسباب يجب على الربان تسليم من يخلفه

يجب على الربان تسليم من يخلفه

قيادة السفينة ،وجب عليه تسليم من شهادة التسجيل وكافة الوثائق األخرى

شهادة التسجيل وكافة الوثائق األخرى

يخلفه شهادة التسجيل وكافة الوثائق التي في عهدته والتي تتعلَّق بطاقم

التي في عهدته والتي تتعلَّق بطاقم
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

األخرى التي في عهدته والتي تتعلق السفينة وصالحيتها للمالحة واإلبحار

السفينة وصالحيتها للمالحة واإلبحار

بطاقم السفينة وصالحيتها للمالحة السليم ،ويلتزم الربان الجديد عقب

السليم ،ويلتزم الربان الجديد عقب

واإلبحار السليم ،ويلتزم الربّان الجديد توليه قيادة السفينة مباشرة بتسجيل

توليه قيادة السفينة مباشرة بتسجيل

عقب توليه قيادة السفينة مباشرة اسمه في سجل السفينة باعتباره

اسمه في سجل السفينة باعتباره

بتسجيل اسمه في سجل السفينة الربان الجديد للسفينة وقائمة بالوثائق

الربان الجديد للسفينة وقائمة بالوثائق

باعتباره الربّان الجديد للسفينة وقائمة التي تسلّمها.

التي تسلّمها.

بالوثائق التي تسلّمها.

ويُعاقب الربان عند مخالفته لحكم

ويُعاااقااب الربااان عنااد مخااالفتااه لحكم

الفقرة السابقة بالحبس مدة ال تجاوز

الفقرة السااابقة بالحبس مدة ال تجاوز

ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تجاوز

ثالثة أشاااهر وبالغرامة التي ال تجاوز

ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين

ثالثااة آالف دينااار أو بااإحاادى هاااتين

العقوبتين.

العقوبتين.

مادة ()87

مادة ()87

مادة ()87

مادة ()87

التطقيم السليم واآلمن

التطقيم السليم واآلمن

التطقيم السليم واآلمن

التطقيم السليم واآلمن

البند (ب) :إعادة صياغة البند على الموافقة على نَـص المادة كما ورد
النحو الوارد في النص بعد التعديل.

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:

Page 144 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أ -يجب تطقيم كل سفينة بحرينية بربّان أ -يجب تطقيم كل سفينة بحرينية بربّان

أ -يجب تطقيم كل سفينة بحرينية بربّان

وطاقم كافٍ ومؤهل بما يحقق التشغيل وطاقم كافٍ ومؤهل بما يحقق التشغيل

وطاقم كافٍ ومؤهل بما يحقق التشغيل

السليم واآلمن للسفينة والحماية للبيئة السليم واآلمن للسفينة والحماية للبيئة

السليم واآلمن للسفينة والحماية للبيئة

البحرية وفقا ً للوائح الواردة في االتفاقية البحرية وفقا ً للوائح الواردة في االتفاقية

البحرية وفقا ً للوائح الواردة في االتفاقية

الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام

الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام

 1974وقرارات المنظمة البحرية  1974وقرارات المنظمة البحرية

 1974وقرارات المنظمة البحرية

الدولية التي تصدر في هذا الشأن الدولية التي تصدر في هذا الشأن

الدولية التي تصدر في هذا الشأن

لتحقيق التطقيم السليم واآلمن للسفينة.

لتحقيق التطقيم السليم واآلمن للسفينة.

لتحقيق التطقيم السليم واآلمن للسفينة.

ب -يجب على الشركة التي تقوم ب -يجب على الشركة التي تقوم

ب -يجب على الشركة التي تقوم

بتشغيل السفن الحصول على شهادة بتشغيل السفن الحصول على شهادة

بتشغيل السفن الحصول على شهادة

التطقيم السليم واآلمن للسفن العاملة في التطقيم السليم واآلمن للسفن التي

التطقيم السليم واآلمن للسفن التي

تبلغ حمولتها اإلجمالية  500طن

تبلغ حمولتها اإلجمالية  500طن

فأكثر ،وكذلك للسفن العاملة في

فأكثر ،وكذلك للسفن العاملة في

الرحالت الدولية بغض النظر عن

الرحالت الدولية بغض النظر عن

حمولتها اإلجمالية.

حمولتها اإلجمالية.

رحالت دولية.

ج-يجوز للشركة التي تقوم بتشغيل ج-يجوز للشركة التي تقوم بتشغيل

ج-يجوز للشركة التي تقوم بتشغيل

سفن أخرى ال تقوم برحالت دولية سفن أخرى ال تقوم برحالت دولية

سفن أخرى ال تقوم برحالت دولية
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احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

والمس ّجلة في المملكة ،الحصول على والمس ّجلة في المملكة ،الحصول على
شهادة التطقيم السليم اختياريًا.

شهادة التطقيم السليم اختياريًا.

النص بعد التعديل

والمس ّجلة في المملكة ،الحصول على
شهادة التطقيم السليم اختياريًا.

د -ال يجوز لسفينة بحرينية مطلوب د -ال يجوز لسفينة بحرينية مطلوب

د -ال يجوز لسفينة بحرينية مطلوب

منها الحصول على شهادة التطقيم منها الحصول على شهادة التطقيم

منها الحصول على شهادة التطقيم

السليم أن تبحر إال إذا كانت مطقمة السليم أن تبحر إال إذا كانت مطقمة

السليم أن تبحر إال إذا كانت مطقمة

امتثاال لمتطلبات وثيقة التطقيم السليم امتثاال لمتطلبات وثيقة التطقيم السليم

امتثاال لمتطلبات وثيقة التطقيم السليم

كحد أدنى ،وال تستثنى السفينة إال إذا كحد أدنى ،وال تستثنى السفينة إال إذا

كحد أدنى ،وال تستثنى السفينة إال إذا

منحتها اإلدارة إعفا ًء أو سماحا ً بذلك ،منحتها اإلدارة إعفا ًء أو سماحا ً بذلك،

منحتها اإلدارة إعفا ًء أو سماحا ً بذلك،

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

ضوابط وشروط هذا اإلعفاء والسماح .ضوابط وشروط هذا اإلعفاء والسماح.

ضوابط وشروط هذا اإلعفاء والسماح.

ه -عند منح إعفاء للسفينة يجب على ه -عند منح إعفاء للسفينة يجب على

ه -عند منح إعفاء للسفينة يجب على

اإلدارة التأكد من عدم المخاطرة اإلدارة التأكد من عدم المخاطرة

اإلدارة التأكد من عدم المخاطرة

بسالمة السفينة في جميع األحوال ،بسالمة السفينة في جميع األحوال،

بسالمة السفينة في جميع األحوال،

واستمرار القيام بالخفارات المالحية واستمرار القيام بالخفارات المالحية

واستمرار القيام بالخفارات المالحية

من ِّقبل أشخاص مؤهلين ،وأن يتم من ِّقبل أشخاص مؤهلين ،وأن يتم

من ِّقبل أشخاص مؤهلين ،وأن يتم

توفير الحد األدنى لراحة الب ّحارة وفقًا توفير الحد األدنى لراحة الب ّحارة وف ًقا

توفير الحد األدنى لراحة الب ّحارة وف ًقا

لمتطلبات االتفاقية الدولية الخاصة لمتطلبات االتفاقية الدولية الخاصة

لمتطلبات االتفاقية الدولية الخاصة
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احلكومة

توصية اللجنة

بالتدريب والمؤهالت للمالحين لعام بالتدريب والمؤهالت للمالحين لعام
.1978

النص بعد التعديل

بالتدريب والمؤهالت للمالحين لعام
.1978

.1978

و -يجوز لإلدارة نشر المالحظات و -يجوز لإلدارة نشر المالحظات

و -يجوز لإلدارة نشر المالحظات

اإلرشادية على موقعها بشبكة االنترنت اإلرشادية على موقعها بشبكة االنترنت

اإلرشادية على موقعها بشبكة االنترنت

في الموضوعات ذات العالقة بالتطقيم في الموضوعات ذات العالقة بالتطقيم

في الموضوعات ذات العالقة بالتطقيم

السليم.

السليم.

السليم.
مادة ()88

مادة ()88

مادة ()88

مادة ()88

التدريب وإصدار الشهادات

التدريب وإصدار الشهادات

التدريب وإصدار الشهادات

التدريب وإصدار الشهادات

أ -تطبق أحكام االتفاقية الدولية الخاصة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -تطبق أحكام االتفاقية الدولية الخاصة
بالتدريب والمؤهالت للمالحين لعام مشروع القانون.

مشروع القانون.

بالتدريب والمؤهالت للمالحين لعام

 1978فيما يتعلق بالتدريب وإصدار

 1978فيما يتعلق بالتدريب وإصدار

الشهادات.

الشهادات.

ب -على اإلدارة وضع اللوائح لتنفيذ

ب -على اإلدارة وضع اللوائح لتنفيذ

الخاصة

الخاصة

أحكام

االتفاقية

الدولية

أحكام

االتفاقية

الدولية

بالتدريب والمؤهالت للمالحين لعام

بالتدريب والمؤهالت للمالحين لعام

 ،1978ويجوز لها كذلك وضع قواعد

 ،1978ويجوز لها كذلك وضع قواعد
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

التدريب وإصدار الشهادات في غير ما

التدريب وإصدار الشهادات في غير ما

تغطيه االتفاقية الدولية؛ وذلك لتشغيل

تغطيه االتفاقية الدولية؛ وذلك لتشغيل

السفن التي ال تنطبق عليها أحكام تلك

السفن التي ال تنطبق عليها أحكام تلك

االتفاقية.

االتفاقية.

ج -مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين

ج -مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين

المعمول بها في المملكة ،يجب أن

المعمول بها في المملكة ،يجب أن

تكون مراكز التدريب ومقررات

تكون مراكز التدريب ومقررات

التدريب معتمدة من اإلدارة ،وفقا ً

التدريب معتمدة من اإلدارة ،وفقا ً

لمتطلبات االتفاقية الدولية للتدريب

لمتطلبات االتفاقية الدولية للتدريب

والمؤهالت للمالحين لعام .1978

والمؤهالت للمالحين لعام .1978

مادة ()89

مادة ()89

مادة ()89

مادة ()89

سن العمل

سن العمل

سن العمل

سن العمل

تصويب كلمة (عشر) إلى (عشرة).

الموافقة على نَـص المادة كما ورد

الـنَّـص بعد التعديل:

بقرار مجلس النواب الموقر.

ال يجوز استخدام من هو دون ثماني ال يجوز استخدام من هو دون ثماني

ال يجوز اسررررررتخدام من هو دون ثماني

عشر سنة ميالدية كاملة للعمل على أي عشرة سنة ميالدية كاملة للعمل على

عشاارة سررنة ميالدية كاملة للعمل على
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

سفينة بحرينية ،وذلك باستثناء الطلبة أي سفينة بحرينية ،وذلك باستثناء
المتدربين.

النص بعد التعديل

أي سررررررفينة بحرينية ،وذلك باسررررررتثناء
الطلبة المتدربين.

الطلبة المتدربين.
مادة ()90

مادة ()90

مادة ()90

مادة ()90

اتفاقية الطاقم

اتفاقية الطاقم

اتفاقية الطاقم

اتفاقية الطاقم

أ-ال يجوز استخدام أي شخص على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ال يجوز استخدام أي شخص على
سفينة بحرينية ما لم يتم التوقيع منه مشروع القانون.

مشروع القانون.

سفينة بحرينية ما لم يتم التوقيع منه

على اتفاقية الطاقم أو أي اتفاقية أخرى

على اتفاقية الطاقم أو أي اتفاقية أخرى

تعتمدها اإلدارة.

تعتمدها اإلدارة.

ب -توضع اتفاقية الطاقم على النحو

ب -توضع اتفاقية الطاقم على النحو

الذي تحدده اإلدارة ،ولإلدارة قبول أي

الذي تحدده اإلدارة ،ولإلدارة قبول أي

اتفاقية من أي دولة أخرى.

اتفاقية من أي دولة أخرى.

ج-يجوز ألي اتفاقية أخرى يتم إبرامها

ج-يجوز ألي اتفاقية أخرى يتم إبرامها

من خالل وكيل توظيف أن تكون جز ًءا

من خالل وكيل توظيف أن تكون جز ًءا

من اتفاقية الطاقم ،وفي حالة وجود أي

من اتفاقية الطاقم ،وفي حالة وجود أي

اختالف تسود أحكام اتفاقية الطاقم التي

اختالف تسود أحكام اتفاقية الطاقم التي

تحددها اإلدارة.

تحددها اإلدارة.
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

د -تعرض االتفاقية من قِّبل الشركة أو

د -تعرض االتفاقية من قِّبل الشركة أو

ربّان السفينة ،ويقوم كل أفراد الطاقم

ربّان السفينة ،ويقوم كل أفراد الطاقم

بالتوقيع عليها مع بيان تاريخ ومكان

بالتوقيع عليها مع بيان تاريخ ومكان

االلتحاق بالعمل ،والوظيفة التي تم

االلتحاق بالعمل ،والوظيفة التي تم

التعيين عليها واألجر الذي تم االتفاق

التعيين عليها واألجر الذي تم االتفاق

عليه.

عليه.

هـ-يقوم أفراد الطاقم بالتوقيع مرة

هـ-يقوم أفراد الطاقم بالتوقيع مرة

أخرى على اتفاقية الطاقم يوم مغادرة

أخرى على اتفاقية الطاقم يوم مغادرة

السفينة ،ويتم سداد مستحقات أفراد

السفينة ،ويتم سداد مستحقات أفراد

الطاقم طبقًا لألحكام والشروط المتفق

الطاقم طبقًا لألحكام والشروط المتفق

عليها ،ويتم إعطاؤهم كشفا ً موجزا ً

عليها ،ويتم إعطاؤهم كشفا ً موجزا ً

بأجورهم عن كامل فترة عملهم على

بأجورهم عن كامل فترة عملهم على

السفينة.

السفينة.

ويقوم الربّان ،عند تسريح الضباط،

ويقوم الربّان ،عند تسريح الضباط،

بإعادة شهادات أو وثائق اعتمادهم

بإعادة شهادات أو وثائق اعتمادهم

المحتفظ بها إليهم.

المحتفظ بها إليهم.
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وتتم المصادقة من الربان على سجل

وتتم المصادقة من الربان على سجل

الخدمة البحرية التي قضاها على

الخدمة البحرية التي قضاها على

السفينة ،وإذا تقرر إعادة طاقم السفينة

السفينة ،وإذا تقرر إعادة طاقم السفينة

إلى ميناء بدء العمل جوا ً أو بحراً،

إلى ميناء بدء العمل جوا ً أو بحراً،

يجوز لهم أيضا ً الحصول على اتفاقية

يجوز لهم أيضا ً الحصول على اتفاقية

الطاقم المنتهية التي تتعلق بعملهم.

الطاقم المنتهية التي تتعلق بعملهم.

و-يتم االتفاق على إلغاء االتفاقية

و-يتم االتفاق على إلغاء االتفاقية

المبرمة الستخدام أفراد الطاقم برضا

المبرمة الستخدام أفراد الطاقم برضا

الطرفين فيها ،أو بوفاة الب ّحار ،أو فقدان

الطرفين فيها ،أو بوفاة الب ّحار ،أو فقدان

السفينة أو عدم صالحيتها للمالحة

السفينة أو عدم صالحيتها للمالحة

تماما ً أو لسبب تأديبي تضمنته اتفاقية

تماما ً أو لسبب تأديبي تضمنته اتفاقية

الطاقم.

الطاقم.

ز-إذا انتهى تسجيل السفينة كسفينة

ز-إذا انتهى تسجيل السفينة كسفينة

بحرينية ،يتم تسريح الب ّحارة العاملين

بحرينية ،يتم تسريح الب ّحارة العاملين

عليها ،ما لم يوافق الب ّحار كتابةً على

عليها ،ما لم يوافق الب ّحار كتابةً على

االستمرار في العمل.

االستمرار في العمل.
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ح -لإلدارة إعفاء السفن الصغيرة التي

ح -لإلدارة إعفاء السفن الصغيرة التي

تعمل ضمن المياه اإلقليمية وال تنطبق

تعمل ضمن المياه اإلقليمية وال تنطبق

عليها متطلبات وثيقة التطقيم السليم،

عليها متطلبات وثيقة التطقيم السليم،

من متطلبات اتفاقية الطاقم ،ويعامل

من متطلبات اتفاقية الطاقم ،ويعامل

أفراد الطاقم من الجنسيات األجنبية

أفراد الطاقم من الجنسيات األجنبية

الذين يعملون على مثل هذه السفن

الذين يعملون على مثل هذه السفن

باعتبارهم أجانب يعملون في المملكة.

باعتبارهم أجانب يعملون في المملكة.

مادة ()91

مادة ()91

مادة ()91

مادة ()91

سجل وشهادة الخدمة البحرية

سجل وشهادة الخدمة البحرية

سجل وشهادة الخدمة البحرية

سجل وشهادة الخدمة البحرية

أ-يلتزم كل فرد من أفراد الطاقم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يلتزم كل فرد من أفراد الطاقم
بالحصول على سجل الخدمة البحرية مشروع القانون.

مشروع القانون.

بالحصول على سجل الخدمة البحرية

أو شهادة الخدمة البحرية للوقوف على

أو شهادة الخدمة البحرية للوقوف على

الخدمات التي أداها والخبرة التي يتمتع

الخدمات التي أداها والخبرة التي يتمتع

بها ،ويقوم رب العمل عند عدم وجود

بها ،ويقوم رب العمل عند عدم وجود

سجل الخدمة البحرية بتزويد كل فرد

سجل الخدمة البحرية بتزويد كل فرد

من أفراد الطاقم بما يُعرف بشهادة

من أفراد الطاقم بما يُعرف بشهادة

الخدمة البحرية.

الخدمة البحرية.
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب-يجب أن يتضمن سجل أو شهادة

ب-يجب أن يتضمن سجل أو شهادة

الخدمة البحرية اسم الفرد واسم السفينة

الخدمة البحرية اسم الفرد واسم السفينة

الدولية

الدولية

ورقم

المنظمة

والحمولة

البحرية

اإلجمالية

وقوة

ورقم

دفع

المنظمة

والحمولة

البحرية

اإلجمالية

وقوة

دفع

المحركات بالكيلو وات والصفة التي

المحركات بالكيلو وات والصفة التي

خدم بها الب ّحار ومدة هذه الخدمة ،وال

خدم بها الب ّحار ومدة هذه الخدمة ،وال

يجب أن تحتوي على أي بيان يتعلّق

يجب أن تحتوي على أي بيان يتعلّق

باألجر.

باألجر.

ج -ال يلتزم أفراد الطاقم الذين يحملون

ج -ال يلتزم أفراد الطاقم الذين يحملون

سجالت خدمة بحرية صادرة من

سجالت خدمة بحرية صادرة من

بالدهم بالحصول على سجل الخدمة

بالدهم بالحصول على سجل الخدمة

البحرية البحريني ،ومع ذلك يجوز لهم

البحرية البحريني ،ومع ذلك يجوز لهم

التقدم بطلب للحصول عليه.

التقدم بطلب للحصول عليه.

د -يجوز لإلدارة إدخال أية بيانات في

د -يجوز لإلدارة إدخال أية بيانات في

سجل الخدمة البحرية عن خدمات أداها

سجل الخدمة البحرية عن خدمات أداها

أي فرد من أفراد الطاقم على سفن غير

أي فرد من أفراد الطاقم على سفن غير

بحرينية.

بحرينية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ه -تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون

ه -تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون

الخدمة

الخدمة

إجراءات

صدور

سجل

إجراءات

البحرية.

صدور

سجل

البحرية.
الفصل الثامن

الفصل الثامن

الفصل الثامن

الفصل الثامن

رعاية البحارة

رعاية البحارة

رعاية البحارة

رعاية البحارة

مادة ()92

مادة ()92

مادة ()92

مادة ()92

شروط الخدمة

شروط الخدمة

شروط الخدمة

شروط الخدمة

مقدمة المادة :تصويب كلمة (األتية) الموافقة على نَـص المادة كما ورد
الواردة في سياق البند إلى (اآلتية).

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
تنظم اإلدارة شروط الخدمة ألفراد تنظم اإلدارة شروط الخدمة ألفراد

تنظم اإلدارة شروط الخدمة ألفراد

الطاقم العاملين على السفن البحرينية ،الطاقم العاملين على السفن البحرينية،

الطاقم العاملين على السفن البحرينية،

وخاصة فيما يتعلق بالمسائل األتية:

وخاصة فيما يتعلق بالمسائل اآلتية:

أ_ استخدام ورعاية أمن ووضع طاقم أ_ استخدام ورعاية أمن ووضع طاقم
السفينة.

السفينة.

وخاصة فيما يتعلق بالمسائل اآلتية:
أ_ استخدام ورعاية أمن ووضع طاقم
السفينة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب_ األجور والحقوق المرتبطة بها ب_ األجور والحقوق المرتبطة بها

ب_ األجور والحقوق المرتبطة بها

السفن

السفن

لألشخاص

العاملين

على

السفن لألشخاص

البحرينية.

العاملين

على

لألشخاص

البحرينية.

البحرينية.

ج_ سالمة العمل والصحة ورعاية ج_ سالمة العمل والصحة ورعاية
طاقم السفينة.

ج_ سالمة العمل والصحة ورعاية

طاقم السفينة.

طاقم السفينة.

د_ معايير اإلقامة والطعام والشراب د_ معايير اإلقامة والطعام والشراب
التي يتم توفيرها على متن السفينة.

العاملين

على

د_ معايير اإلقامة والطعام والشراب
التي يتم توفيرها على متن السفينة.

التي يتم توفيرها على متن السفينة.

مادة ()93

مادة ()93

مادة ()93

مادة ()93

وقت وطريقة دفع األجور

وقت وطريقة دفع األجور

وقت وطريقة دفع األجور

وقت وطريقة دفع األجور

أ-يلتزم مالك السفينة البحرينية بدفع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يلتزم مالك السفينة البحرينية بدفع
األجرة المتفق عليها لربّان السفينة مشروع القانون.

مشروع القانون.

األجرة المتفق عليها لربّان السفينة

وللبحارة في نهاية كل شهر ميالدي ،ما

وللبحارة في نهاية كل شهر ميالدي ،ما

لم يطلب الربان أو البحارة الحصول

لم يطلب الربان أو البحارة الحصول

عليها في وق ٍ
ت الحق.

عليها في وق ٍ
ت الحق.

كما يلتزم بدفع كامل مستحقات البحار

كما يلتزم بدفع كامل مستحقات البحار

عندما يتم تسريحه ،وتوقيع االستمارات

عندما يتم تسريحه ،وتوقيع االستمارات

المعتمدة من اإلدارة.

المعتمدة من اإلدارة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ب-إذا انتهت خدمة البحار قبل التاريخ

ب-إذا انتهت خدمة البحار قبل التاريخ

المتفق عليه يستحق أجرا ً عن الفترة

المتفق عليه يستحق أجرا ً عن الفترة

التي عمل خاللها حتى انتهاء خدمته.

التي عمل خاللها حتى انتهاء خدمته.

ج -إذا انتهت خدمة أحد البحارة قبل

ج -إذا انتهت خدمة أحد البحارة قبل

التاريخ المحدد في االتفاقية بسبب فقدان

التاريخ المحدد في االتفاقية بسبب فقدان

أو غرق السفينة يستحق أجرا ً عن

أو غرق السفينة يستحق أجرا ً عن

الفترة المتبقية من عقد عمله أو فترة

الفترة المتبقية من عقد عمله أو فترة

ثالثة أشهر أيهما أقل.

ثالثة أشهر أيهما أقل.

د -يستحق البحار الذي يصاب أو

د -يستحق البحار الذي يصاب أو

يمرض وهو في خدمة السفينة – مما

يمرض وهو في خدمة السفينة – مما

يجعله غير قادر على القيام بعمله –

يجعله غير قادر على القيام بعمله –

أجره كامالً أثناء الرحلة ،وال يستحق

أجره كامالً أثناء الرحلة ،وال يستحق

أي أجر إذا كانت اإلصابة أو المرض

أي أجر إذا كانت اإلصابة أو المرض

ناشئين عن العصيان أو السكر أو غير

ناشئين عن العصيان أو السكر أو غير

ذلك من حاالت سوء السلوك ،وذلك

ذلك من حاالت سوء السلوك ،وذلك

على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية.

على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية.
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قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()94

مادة ()94

مادة ()94

مادة ()94

وفاة البحار أو أحد الركاب

وفاة البحار أو أحد الركاب

وفاة البحار أو أحد الركاب

وفاة البحار أو أحد الركاب

احلكومة

أ-إذا توفي أحد البحارة أو الركاب على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-إذا توفي أحد البحارة أو الركاب على
متن سفينة بحرينية أثناء وجودها في مشروع القانون.

مشروع القانون.

متن سفينة بحرينية أثناء وجودها في

ميناء بحريني ،يقوم ربّان السفينة فوراً

ميناء بحريني ،يقوم ربّان السفينة فوراً

بإخطار اإلدارة و مشغل السفينة

بإخطار اإلدارة و مشغل السفينة

والجهات األمنية ،ويحصر الشهود

والجهات األمنية ،ويحصر الشهود

واألدلة بما في ذلك بيان أي عالجات

واألدلة بما في ذلك بيان أي عالجات

أجريت على متن السفينة ،وذلك حتى

أجريت على متن السفينة ،وذلك حتى

تقوم السلطات بإجراء التحقيقات

تقوم السلطات بإجراء التحقيقات

الالزمة ،ويحصل الربّان على نسخة

الالزمة ،ويحصل الربّان على نسخة

من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة

من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة

بعد الوفاة ويقدمها إلى اإلدارة

بعد الوفاة ويقدمها إلى اإلدارة

المختصة بوزارة الصحة ،ويتم قيد ذلك

المختصة بوزارة الصحة ،ويتم قيد ذلك

في سجل السفينة الذي يوقع عليه الربّان

في سجل السفينة الذي يوقع عليه الربّان

وأحد أفراد طاقم السفينة ،وتقدّم نسخ

وأحد أفراد طاقم السفينة ،وتقدّم نسخ
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

المدون بسجل السفينة إلى
من هذا القيد
ّ

دون بسجل السفينة إلى
من هذا القيد الم ّ

اإلدارة ومشغل السفينة.

اإلدارة ومشغل السفينة.

ب -إذا توفي البحار أو أحد الركاب

ب -إذا توفي البحار أو أحد الركاب

على متن سفينة بحرينية أثناء الرحلة،

على متن سفينة بحرينية أثناء الرحلة،

يقوم ربّان السفينة باتخاذ كافة

يقوم ربّان السفينة باتخاذ كافة

اإلجراءات الممكنة لحفظ الجثة حتى

اإلجراءات الممكنة لحفظ الجثة حتى

وصول السفينة إلى الميناء التالي،

وصول السفينة إلى الميناء التالي،

ويقوم الربّان بإخطار مشغل السفينة

ويقوم الربّان بإخطار مشغل السفينة

واإلدارة ووكالء السفينة في الميناء

واإلدارة ووكالء السفينة في الميناء

التالي ،ووكالء القنصل البحريني في

التالي ،ووكالء القنصل البحريني في

ذلك الميناء ،وقنصل دولة جنسية

ذلك الميناء ،وقنصل دولة جنسية

الحماية

الحماية

المتوفى،

وممثل

نادي

المتوفى،

وممثل

نادي

والتعويض الدولي واإلدارة المحلية،

والتعويض الدولي واإلدارة المحلية،

ويقوم بحصر الشهود واألدلة ،وبيان

ويقوم بحصر الشهود واألدلة ،وبيان

أي عالجات أجريت للمتوفى على متن

أي عالجات أجريت للمتوفى على متن

السفينة ،من أجل إجراء التحقيقات

السفينة ،من أجل إجراء التحقيقات

الالزمة ،ويحصل الربّان على نسخة

الالزمة ،ويحصل الربّان على نسخة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة

من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة

بعد الوفاة ويقدّمها إلى اإلدارة

بعد الوفاة ويقدّمها إلى اإلدارة

المختصة بوزارة الصحة ،ويتم قيد ذلك

المختصة بوزارة الصحة ،ويتم قيد ذلك

في سجل السفينة الذي يوقع عليه الربّان

في سجل السفينة الذي يوقع عليه الربّان

وأحد أفراد طاقم السفينة ،وتقدم نسخ

وأحد أفراد طاقم السفينة ،وتقدم نسخ

المدون بسجل السفينة إلى
من هذا القيد
ّ

المدون بسجل السفينة إلى
من هذا القيد
ّ

اإلدارة ومشغل السفينة وأي طرفٍ

اإلدارة ومشغل السفينة وأي طرفٍ

آخر معني باألمر.

آخر معني باألمر.

مادة ()95

مادة ()95

مادة ()95

مادة ()95

ممتلكات المتوفى

ممتلكات المتوفى

ممتلكات المتوفى

ممتلكات المتوفى

أ-إذا توفي البحار على متن سفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-إذا توفي البحار على متن سفينة
بحرينية يتولّى ربّان السفينة مسؤولية مشروع القانون.

مشروع القانون.

بحرينية يتولّى ربّان السفينة مسؤولية

االحتفاظ بأي أموال أو أغراض

االحتفاظ بأي أموال أو أغراض

شخصية كانت تخص المتوفى على

شخصية كانت تخص المتوفى على

متن السفينة ،ويُدخل الربان في سجل

متن السفينة ،ويُدخل الربان في سجل

السفينة بيانا ً يتناول مقدار األموال

السفينة بيانا ً يتناول مقدار األموال

ووصف األمتعة واألجور المستحقة

ووصف األمتعة واألجور المستحقة
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

للمتوفى ومقدار االستقطاعات ،إن

للمتوفى ومقدار االستقطاعات ،إن

ُو ِّجدت ،حتى يتم خصمها مما هو

ُو ِّجدت ،حتى يتم خصمها مما هو

مستحق له.

مستحق له.

ويتم التوقيع على هذا القيد من قِّبل ربّان

ويتم التوقيع على هذا القيد من قِّبل ربّان

السفينة وأحد أفراد الطاقم ،وتتم

السفينة وأحد أفراد الطاقم ،وتتم

اإلشارة في هذا البيان إلى هذه األموال

اإلشارة في هذا البيان إلى هذه األموال

واألمتعة والجزء المستحق من األجور

واألمتعة والجزء المستحق من األجور

بعبارة ممتلكات الب ّحار.

بعبارة ممتلكات الب ّحار.

ب-يقوم ربّان السفينة بتقديم بيان

ب-يقوم ربّان السفينة بتقديم بيان

البحار إلى الشركة والوكيل.
ممتلكات ّ

البحار إلى الشركة والوكيل.
ممتلكات ّ

ج -تتبع في تسليم ممتلكات البحار

ج -تتبع في تسليم ممتلكات البحار

المتوفى التعليمات واإلرشادات التي

المتوفى التعليمات واإلرشادات التي

تقوم الشركة بإرسالها وفي حالة عدم

تقوم الشركة بإرسالها وفي حالة عدم

وجود تعليمات وإرشادات يتم تسليمها

وجود تعليمات وإرشادات يتم تسليمها

لوكيل السفينة.

لوكيل السفينة.
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مادة ()96

مادة ()96

مادة ()96

مادة ()96

نفقات العالج

نفقات العالج

نفقات العالج

نفقات العالج

احلكومة

يلتزم المالك بعالج أي فرد من أفراد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يلتزم المالك بعالج أي فرد من أفراد
طاقم السفينة دون مقابل إذا أصيب أو مشروع القانون.

مشروع القانون.

طاقم السفينة دون مقابل إذا أصيب أو

مرض أثناء الخدمة على متن السفينة،

مرض أثناء الخدمة على متن السفينة،

وذلك إذا تعذر تأجيل عالجه دون تأثير

وذلك إذا تعذر تأجيل عالجه دون تأثير

على صحته.

على صحته.

وإذا كانت اإلصابة أو المرض ناشئين

وإذا كانت اإلصابة أو المرض ناشئين

عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من

عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من

حاالت سوء السلوك ،يلتزم المالك

حاالت سوء السلوك ،يلتزم المالك

بنفقات العالج ويكون له خصمها من

بنفقات العالج ويكون له خصمها من

مستحقات المصاب أو المريض.

مستحقات المصاب أو المريض.

مادة ()97

مادة ()97

مادة ()97

مادة ()97

نفقات الدفن

نفقات الدفن

نفقات الدفن

نفقات الدفن

إذا توفي أحد أفراد طاقم السفينة أثناء الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا توفي أحد أفراد طاقم السفينة أثناء
الخدمة على متنها يلتزم المالك بأداء مشروع القانون.

مشروع القانون.

نفقات دفنه أيا ً كان سبب الوفاة ويتم دفنه

الخدمة على متنها يلتزم المالك بأداء
نفقات دفنه أيا ً كان سبب الوفاة ويتم
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وفقًا لشعائره الدينية ،ويتحمل المالك

دفنه وفقًا لشعائره الدينية ،ويتحمل

مصاريف نقل جثمان المتوفى إلى بلده

المالك مصاريف نقل جثمان المتوفى

إذا طلب أقاربه ذلك.

إلى بلده إذا طلب أقاربه ذلك.

مادة ()98

مادة ()98

مادة ()98

مادة ()98

إعادة البحار إلى وطنه

إعادة البحار إلى وطنه

إعادة البحار إلى وطنه

إعادة البحار إلى وطنه

أ-عند إنهاء عقد البحار ألي سبب كان الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-عند إنهاء عقد البحار ألي سبب كان
يلتزم المالك بإعادته إلى ميناء التعاقد مشروع القانون.

مشروع القانون.

يلتزم المالك بإعادته إلى ميناء التعاقد

أو أي ميناء يتم االتفاق عليه بينه وبين

أو أي ميناء يتم االتفاق عليه بينه وبين

المالك.

المالك.

ب-يشمل االلتزام بإعادة البحار نفقات

ب-يشمل االلتزام بإعادة البحار نفقات

غذائه وإقامته وعالجه فضال عن نقله.

غذائه وإقامته وعالجه فضال عن نقله.

ج-ال يلتزم المالك بإعادة البحار إذا كان

ج-ال يلتزم المالك بإعادة البحار إذا كان

إنزاله من السفينة ألحد األسباب اآلتية:

إنزاله من السفينة ألحد األسباب اآلتية:

 -1بناء على أمر من السلطة األجنبية.

 -1بناء على أمر من السلطة األجنبية.

 -2بسبب جرح أو مرض غير ناشئ

 -2بسبب جرح أو مرض غير ناشئ

عن خدمة السفينة وال يمكن عالجه

عن خدمة السفينة وال يمكن عالجه

فيها.

فيها.
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قرار جملس النواب
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توصية اللجنة

 -3بناء على اتفاق بين المالك والبحار.

 -3بناء على اتفاق بين المالك والبحار.

-4تخليه عن العمل على السفينة

-4تخليه عن العمل على السفينة

باختياره.

باختياره.

د-عند ممارسة مالك السفينة لحقه

د-عند ممارسة مالك السفينة لحقه

المنصوص عليه في الفقرة (ج) من

المنصوص عليه في الفقرة (ج) من

هذه المادة فإن عليه أن يقوم بإرسال

هذه المادة فإن عليه أن يقوم بإرسال

تقرير كامل يتضمن المعلومات التي

تقرير كامل يتضمن المعلومات التي

قام بتدوينها في سجل السفينة إلى

قام بتدوينها في سجل السفينة إلى

اإلدارة ،وإعادة أية استقطاعات قام بها

اإلدارة ،وإعادة أية استقطاعات قام بها

من أجل إعادة الب ّحار لميناء الموطن إذا

من أجل إعادة الب ّحار لميناء الموطن إذا

قررت اإلدارة ذلك.

قررت اإلدارة ذلك.

مادة ()99

مادة ()99

مادة ()99

مادة ()99

إنهاء خدمة البحار

إنهاء خدمة البحار

إنهاء خدمة البحار

إنهاء عقد البحار

 عنوان المادة :تغيير كلمة (خدمة) الموافقة على تغيير عنوان المادة وعلى
إلى (عقد).

متنها كما ورد بقرار مجلس النواب
الموقر.
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احلكومة
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

نص المادة :تغيير كلمتي (خدمة،
ّ 
مسجلّة) الواردتان في السطر األول
لتصبحا (عقد ،مسجّلة).
الـنَّـص بعد التعديل:
إنهاء عقد البحار

يتم إنهاء خدمة أي ّ
بحار تم استخدامه يتم إنهاء عقد أي ب ّحار تم استخدامه

يتم إنهاء عقد أي ب ّحار تم استخدامه

للعمل على متن السفينة إذا لم تعد للعمل على متن السفينة إذا لم تعد

للعمل على متن السفينة إذا لم تعد

السفينة مسجلّة كسفينة بحرينية أو إذا السفينة مسجّلة كسفينة بحرينية أو إذا

السفينة مسجّلة كسفينة بحرينية أو إذا

تم نقل ملكيتها ،ويُعاد إلى ميناء التعاقد تم نقل ملكيتها ،ويُعاد إلى ميناء التعاقد

تم نقل ملكيتها ،ويُعاد إلى ميناء التعاقد

أو أي ميناء يتم االتفاق عليه بين البحار أو أي ميناء يتم االتفاق عليه بين البحار
والمالك إ ّ
ال إذا وافق البحار كتاب ًة على والمالك إالّ إذا وافق البحار كتابةً على

أو أي ميناء يتم االتفاق عليه بين البحار

االستمرار في العمل.

والمالك إالّ إذا وافق البحار كتابةً على
االستمرار في العمل.

االستمرار في العمل.

مادة ()100

مادة ()100

مادة ()100

مادة ()100

الشهادة الطبية للبحارة

الشهادة الطبية للبحارة

الشهادة الطبية للبحارة

الشهادة الطبية للبحارة

ال يجوز للبحارة العمل على متن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يجوز للبحارة العمل على متن
السفينة البحرينية إال بعد الحصول على مشروع القانون.

مشروع القانون.

شهادة طبية باللياقة الصحية للعمل على

السفينة البحرينية إال بعد الحصول على
شهادة طبية باللياقة الصحية للعمل على
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متن السفينة وفقًا ألحكام اتفاقيات

متن السفينة وفقًا ألحكام اتفاقيات

المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل

المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل

الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

شروط وضوابط إصدار هذه الشهادة.

شروط وضوابط إصدار هذه الشهادة.

مادة ()101

مادة ()101

مادة ()101

مادة ()101

شـهادة نظافة السفينة

شـهادة نظافة السفينة

شـهادة نظافة السفينة

شـهادة نظافة السفينة

ال يجوز ألي سفينة بحرينية اإلبحار إال الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يجوز ألي سفينة بحرينية اإلبحار إال
بعد الحصول على شهادة النظافة وفقًا مشروع القانون.

مشروع القانون.

بعد الحصول على شهادة النظافة وفقًا

للوائح الصادرة عن منظمة الصحة

للوائح الصادرة عن منظمة الصحة

العالمية.

العالمية.

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

شروط وضوابط إصدار هذه الشهادة.

شروط وضوابط إصدار هذه الشهادة.

مادة ()102

مادة ()102

مادة ()102

التسلل خلسة على متن السفينة

التسلل خلسة على متن السفينة

التسلل خلسة على متن السفينة

مادة ()102
التسلل خلسة أو االختباء على متن
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ -يعاقب كل من تسلل إلى السفينة أو  عنوان المادة :إضافة عبارة (أو  عنوان المادة :الموافقة على قرار أ -يعاقب كل من تسلل إلى السفينة أو
مجلس النواب بإضافة عبارة (أو اختبأ فيها بصورة غير مشروعة

اختبأ فيها بصورة غير مشروعة االختباء) إلى العنوان.

نص المادة :الموافقة على نَـص االختباء) إلى العنوان.
بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ّ 
والغرامة التي ال تجاوز ألفي دينار المادة كما ورد في مشروع القانون.
بحريني أو إحدى هاتين العقوبتين،

بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر

نص المادة :الموافقة على نَـص والغرامة التي ال تجاوز ألفي دينار
ّ 
المادة كما ورد في مشروع القانون.

بحريني أو إحدى هاتين العقوبتين،

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام عنوان المادة بعد التعديل:

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام

بمساعدة شخص في التسلل أو االختباء

بمساعدة شخص في التسلل أو االختباء

على متن السفينة بصورة غير (التسلل خلسة أو االختباء على متن

على متن السفينة بصورة غير

مشروعة.

مشروعة.

السفينة)

ب -يدون الربّان المعلومات في سجل

ب -يدون الربّان المعلومات في سجل

السفينة ويجري الترتيبات الخاصة

السفينة ويجري الترتيبات الخاصة

بترحيل المتسللين خلسة بصورة غير

بترحيل المتسللين خلسة بصورة غير

مشروعة بالتشاور مع مالك السفينة

مشروعة بالتشاور مع مالك السفينة

ووكالء نوادي الحماية والتعويض ،مع

ووكالء نوادي الحماية والتعويض ،مع

إبالغ اإلدارة وقنصلية الدولة التي

إبالغ اإلدارة وقنصلية الدولة التي

ينتمي إليها المتسلل.

ينتمي إليها المتسلل.
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ويجوز لمالك السفينة إنهاء خدمة من

ويجوز لمالك السفينة إنهاء خدمة من

قام بمساعدة شخص في التسلل أو

قام بمساعدة شخص في التسلل أو

االختباء على متن السفينة بصورة غير

االختباء على متن السفينة بصورة غير

مشروعة.

مشروعة.
مادة ()103

مادة ()103

مادة ()103

مادة ()103

المرخص على متن
الوجود غير ّ

المرخص على متن
الوجود غير ّ

المرخص على متن
الوجود غير ّ

المرخص على متن
الوجود غير ّ

السفينة

السفينة

السفينة

السفينة

أ-يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف
دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار كل مشروع القانون.

مشروع القانون.

دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار كل

من قام بالصعود على متن سفينة

من قام بالصعود على متن سفينة

موجودة في أحد موانئ المملكة بدون

موجودة في أحد موانئ المملكة بدون

مخول
موافقة ربّانها أو أي شخص
ّ

مخول
موافقة ربّانها أو أي شخص
ّ

بإعطاء مثل هذه الموافقة ،أو بقي على

بإعطاء مثل هذه الموافقة ،أو بقي على

متنها بعد أن طُ ِّلب منه مغادرتها من

متنها بعد أن طُ ِّلب منه مغادرتها من

قِّبل الربّان أو غيره من المخولين

قِّبل الربّان أو غيره من المخولين

بإصدار مثل هذا األمر.

بإصدار مثل هذا األمر.
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مصرح
ب-في حال وجود شخص غير
ّ

مصرح
ب-في حال وجود شخص غير
ّ

له على متن سفينة بحرينية في ميناء

له على متن سفينة بحرينية في ميناء

أجنبي ورفضه مغادرة السفينة؛ يكون

أجنبي ورفضه مغادرة السفينة؛ يكون

للربّان االستعانة بالسلطات المحلية

للربّان االستعانة بالسلطات المحلية

التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنه.

التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنه.

الفصل التاسع

الفصل التاسع

الفصل التاسع

الفصل التاسع

سجالت السفينة

سجالت السفينة

سجالت السفينة

سجالت السفينة

مادة ()104

مادة ()104

مادة ()104

مادة ()104

السجل الرسمي للسفينة

السجل الرسمي للسفينة

السجل الرسمي للسفينة

السجل الرسمي للسفينة

 البند (ب):

الموافقة على نص المادة كما ورد

 تغيير عبارة (وقوع الحادثة) الواردة بقرار مجلس النواب الموقر ،بعدفي السطر األول من البند إلى (حصول استبدال
الواقعة).

كلمة

"صفة"

بكلمة

"مصلحة" الواردة بالبند (و) من

 تغيير عبارة (وملّخص الحادثة) المادة قياسا على تعديل المادة ( )23منلتصبح (ومل َّخص الواقعة).

المشروع بقانون.

الـنَّـص بعد التعديل:
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قرار جملس النواب
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أ-يتم وضع سجل رسمي بشكل توافق أ-يتم وضع سجل رسمي بشكل توافق

أ-يتم وضع سجل رسمي بشكل توافق

عليه اإلدارة في كل سفينة بحرينية تبلغ عليه اإلدارة في كل سفينة بحرينية تبلغ

عليه اإلدارة في كل سفينة بحرينية تبلغ

حمولتها اإلجمالية خمسمائة طن فأكثر ،حمولتها اإلجمالية خمسمائة طن فأكثر،

حمولتها اإلجمالية خمسمائة طن فأكثر،

وتعمل في التجارة الدولية.

وتعمل في التجارة الدولية.

وتعمل في التجارة الدولية.

دون المعلومات التي يفرض
دون المعلومات التي يفرض ب-ت ُ ّ
ب-ت ُ ّ

دون المعلومات التي يفرض
ب-ت ُ ّ

القانون تدوينها بأسرع ما يمكن بعد القانون تدوينها بأسرع ما يمكن بعد

القانون تدوينها بأسرع ما يمكن بعد

وقوع الحادثة المتعلقة بها مع ذكر حصول الواقعة المتعلقة بها مع ذكر

حصول الواقعة المتعلقة بها مع ذكر

تاريخ ووقت ومكان وملّخص الحادثة ،تاريخ ووقت ومكان ومل َّخص الواقعة،

تاريخ ووقت ومكان ومل َّخص الواقعة،

وتدون الواقعة بالطريقة التي تجعل
وتدون الحادثة بالطريقة التي تجعل
ّ
ّ
ال مقبو ً
منها دلي ً
منها دليالً مقبو ً
ال.
ال.

وتدون الواقعة بالطريقة التي تجعل
ّ
ال مقبو ً
منها دلي ً
ال.

ج -يوقع الربّان أو أي فرد من أفراد ج -يوقع الربّان أو أي فرد من أفراد

ج -يوقع الربّان أو أي فرد من أفراد

المدونة في
المدونة في الطاقم على كل المعلومات
الطاقم على كل المعلومات
ّ
ّ

المدونة في
الطاقم على كل المعلومات
ّ

السجل الرسمي ،وإذا كانت المعلومات السجل الرسمي ،وإذا كانت المعلومات

السجل الرسمي ،وإذا كانت المعلومات

المدونة تتعلق بمرض أو إصابة أو
المدونة تتعلق بمرض أو إصابة أو
ّ
ّ

المدونة تتعلق بمرض أو إصابة أو
ّ

حالة وفاة ،يوقع كذلك الضابط الطبيب حالة وفاة ،يوقع كذلك الضابط الطبيب

حالة وفاة ،يوقع كذلك الضابط الطبيب

للسفينة ،إن ُو ِّجد.

للسفينة ،إن ُو ِّجد.

للسفينة ،إن ُو ِّجد.
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توصية اللجنة

د -إذا تم تدوين معلومات خاطئة د -إذا تم تدوين معلومات خاطئة

د -إذا تم تدوين معلومات خاطئة

بالسجل يجوز شطبها أو تعديلها على بالسجل يجوز شطبها أو تعديلها على

بالسجل يجوز شطبها أو تعديلها على

أن تظل المعلومات الخاطئة مقروءة.

أن تظل المعلومات الخاطئة مقروءة.

أن تظل المعلومات الخاطئة مقروءة.

ه -يجوز لإلدارة قبول سجل إلكتروني ه -يجوز لإلدارة قبول سجل إلكتروني

ه -يجوز لإلدارة قبول سجل إلكتروني

إلى جانب السجل الورقي بشرط وجود إلى جانب السجل الورقي بشرط وجود

إلى جانب السجل الورقي بشرط وجود

إشارات مرجعية في السجل الرسمي إشارات مرجعية في السجل الرسمي

إشارات مرجعية في السجل الرسمي

الورقي.

الورقي.

الورقي.

و-عند إعطاء نسخ من المعلومات و-عند إعطاء نسخ من المعلومات

و-عند إعطاء نسخ من المعلومات

المدونة في السجل الرسمي ألي جهة
المدونة في السجل الرسمي ألي جهة
ّ
ّ

المدونة في السجل الرسمي ألي جهة
ّ

أو شخص ذي مصلحة ،يتم االحتفاظ أو شخص ذي مصلحة ،يتم االحتفاظ

أو شخص ذي صفة ،يتم االحتفاظ

بالسجل الرسمي في عهدة الربّان ويقدّم بالسجل الرسمي في عهدة الربّان ويقدّم

بالسجل الرسمي في عهدة الربّان ويقدّم

إلى المفتش أو مسؤول التحقيق في أي إلى المفتش أو مسؤول التحقيق في أي

إلى المفتش أو مسؤول التحقيق في أي

حادث أو واقعة ،كما يقدّم السجل حادث أو واقعة ،كما يقدّم السجل

حادث أو واقعة ،كما يقدّم السجل

الرسمي لإلدارة أو المحكمة حينما الرسمي لإلدارة أو المحكمة حينما

الرسمي لإلدارة أو المحكمة حينما

يُطلب ذلك.

يُطلب ذلك.

يُطلب ذلك.

ز-يتم تحديث السجل الرسمي بصورة ز-يتم تحديث السجل الرسمي بصورة

ز-يتم تحديث السجل الرسمي بصورة

سنوية بدءا ً من األسبوع األول من يناير سنوية بدءا ً من األسبوع األول من يناير

سنوية بدءا ً من األسبوع األول من يناير
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

من كل عام وذلك بتدوين كافة التفاصيل من كل عام وذلك بتدوين كافة التفاصيل

من كل عام وذلك بتدوين كافة التفاصيل

المتعلقة بالسفينة ومالّكها وعقد السفينة المتعلقة بالسفينة ومالّكها وعقد السفينة

المتعلقة بالسفينة ومالّكها وعقد السفينة

خالية الطاقم والشركة القائمة على خالية الطاقم والشركة القائمة على

خالية الطاقم والشركة القائمة على

المدونة الدولية إلدارة السالمة،
المدونة الدولية إلدارة السالمة ،تطبيق
تطبيق
ّ
ّ

المدونة الدولية إلدارة السالمة،
تطبيق
ّ

على أن يتم غلقه بعد سنة ميالدية.

على أن يتم غلقه بعد سنة ميالدية.

على أن يتم غلقه بعد سنة ميالدية.

مادة ()105

مادة ()105

مادة ()105

مادة ()105

المعلومات الواجب تدوينها في

المعلومات الواجب تدوينها في

المعلومات الواجب تدوينها في

المعلومات الواجب تدوينها في

السجل الرسمي

السجل الرسمي

السجل الرسمي

السجل الرسمي

يجب أن يتضمن السجل الرسمي الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب أن يتضمن السجل الرسمي
للسفينة المعلومات اآلتية:
-1البيانات

والتفاصيل

مشروع القانون.

مشروع القانون.

الخاصة

للسفينة المعلومات اآلتية:
-1البيانات

والتفاصيل

الخاصة

بالسفينة.

بالسفينة.

-2قائمة بأسماء الربّان وأفراد الطاقم

-2قائمة بأسماء الربّان وأفراد الطاقم

الذين عملوا على السفينة أثناء فترة

الذين عملوا على السفينة أثناء فترة

االحتفاظ بالسجل مع ذكر تاريخ

االحتفاظ بالسجل مع ذكر تاريخ

انضمام كل منهم للعمل وتاريخ

انضمام كل منهم للعمل وتاريخ

مغادرته.

مغادرته.
Page 171 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-3أي إدانة صادرة عن محكمة في حق

-3أي إدانة صادرة عن محكمة في حق

فرد من أفراد طاقم السفينة وأي عقوبة

فرد من أفراد طاقم السفينة وأي عقوبة

تم توقيعها عليه.

تم توقيعها عليه.

-4أي مخالفة يتم ارتكابها من قِّبل أي

-4أي مخالفة يتم ارتكابها من قِّبل أي

فرد من أفراد الطاقم ،تستوجب

فرد من أفراد الطاقم ،تستوجب

محاكمته بسببها أو مصادرة أي شيء

محاكمته بسببها أو مصادرة أي شيء

أو استرداده نتيجة لها ،فضالً عن البيان

أو استرداده نتيجة لها ،فضالً عن البيان

المتعلق بتقديم نسخة أو قراءتها على

المتعلق بتقديم نسخة أو قراءتها على

مرتكب المخالفة ،مما تم تدوينه ورده

مرتكب المخالفة ،مما تم تدوينه ورده

عليه ،إذا اقتضى ذلك.

عليه ،إذا اقتضى ذلك.

-5كل مخالفة وأي عقوبة تم توقيعها

-5كل مخالفة وأي عقوبة تم توقيعها

على متن السفينة مع ذكر تفاصيل

على متن السفينة مع ذكر تفاصيل

العقوبة.

العقوبة.

-6كل حالة مرض خطير أو إصابة

-6كل حالة مرض خطير أو إصابة

ألي فرد من أفراد الطاقم مع ذكر

ألي فرد من أفراد الطاقم مع ذكر

طبيعتها والعالج الطبي الذي تم تقديمه

طبيعتها والعالج الطبي الذي تم تقديمه

على متن السفينة.

على متن السفينة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-7كل حالة والدة أو وفاة تحدث على

-7كل حالة والدة أو وفاة تحدث على

متن السفينة.

متن السفينة.

-8كل حالة زواج تحدث على متن

-8كل حالة زواج تحدث على متن

السفينة مع ذكر البيانات الخاصة

السفينة مع ذكر البيانات الخاصة

بالطرفين.

بالطرفين.

-9الرواتب المستحقة ألي ب ّحار يتوفى

-9الرواتب المستحقة ألي ب ّحار يتوفى

مبلغ

مبلغ

أثناء

الرحلة

وإجمالي

أثناء

الرحلة

وإجمالي

االستقطاعات التي سيتم خصمها من

االستقطاعات التي سيتم خصمها من

مستحقاته.

مستحقاته.

-10بيان باألمتعة الشخصية ألي ب ّحار

-10بيان باألمتعة الشخصية ألي ب ّحار

يتوفى أثناء الرحلة والجهة التي تم

يتوفى أثناء الرحلة والجهة التي تم

تسليمها إليها.

تسليمها إليها.

-11غاطس السفينة والجزء الطافي

-11غاطس السفينة والجزء الطافي

منها قبل اإلبحار من كل ميناء ويتم

منها قبل اإلبحار من كل ميناء ويتم

تدوين ذلك على لوحة اإلعالنات.

تدوين ذلك على لوحة اإلعالنات.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-12التمرينات والتدريبات الخاصة

-12التمرينات والتدريبات الخاصة

بالسالمة واألمن بما في ذلك فتح وغلق

بالسالمة واألمن بما في ذلك فتح وغلق

تسرب المياه.
األبواب التي تمنع ّ

تسرب المياه.
األبواب التي تمنع ّ

-13المستوى األمني عند تغيره عن

-13المستوى األمني عند تغيره عن

المستوى العادي.

المستوى العادي.

-14فحص مكان اإلقامة والطعام

-14فحص مكان اإلقامة والطعام

والماء.

والماء.

-15الحوادث بما في ذلك الشحوط

-15الحوادث بما في ذلك الشحوط

ضررا
والتصادم والحريق التي تسبب
ً

ضررا
والتصادم والحريق التي تسبب
ً

للسفينة أو معداتها ،أو البضائع ،أو

للسفينة أو معداتها ،أو البضائع ،أو

البيئة أو أفراد الطاقم والركاب.

البيئة أو أفراد الطاقم والركاب.

 -16تغيير القيادة مع ذكر اسم وتاريخ

 -16تغيير القيادة مع ذكر اسم وتاريخ

تولي الربّان الجديد للقيادة.
ّ

تولي الربّان الجديد للقيادة.
ّ

 -17استجابة السفينة ألي نداء استغاثة

 -17استجابة السفينة ألي نداء استغاثة

أو المشاركة في أعمال اإلنقاذ.

أو المشاركة في أعمال اإلنقاذ.

 -18أية معلومات أو بيانات أو أحداث

 -18أية معلومات أو بيانات أو أحداث

أو وقائع أخرى ذات أهمية.

أو وقائع أخرى ذات أهمية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()106

مادة ()106

مادة ()106

مادة ()106

سجالت السفينة األخرى

سجالت السفينة األخرى

سجالت السفينة األخرى

سجالت السفينة األخرى

احلكومة

يجب على كل سفينة بحرينية تبلغ الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب على كل سفينة بحرينية تبلغ
حمولتها اإلجمالية خمسمائة طن فأكثر مشروع القانون.

مشروع القانون.

حمولتها اإلجمالية خمسمائة طن فأكثر

أن تحتفظ باإلضافة إلى سجل السفينة

أن تحتفظ باإلضافة إلى سجل السفينة

الرسمي بالسجالت التشغيلية اآلتية:

الرسمي بالسجالت التشغيلية اآلتية:

-1سجل سطح السفينة لتسجيل حركتها

-1سجل سطح السفينة لتسجيل حركتها

وأعمال مناولة البضائع والصيانة

وأعمال مناولة البضائع والصيانة

العامة لآلالت والمعدات الموجودة على

العامة لآلالت والمعدات الموجودة على

سطح السفينة ،ويجوز استكمال سجل

سطح السفينة ،ويجوز استكمال سجل

سطح السفينة من خالل سجل

سطح السفينة من خالل سجل

مالحظات غرفة القيادة؛ وذلك لتسجيل

مالحظات غرفة القيادة؛ وذلك لتسجيل

حركة السفينة أثناء فترة اإلرشاد أو

حركة السفينة أثناء فترة اإلرشاد أو

اإلبحار في مياه مقيّدة أو تحت ظروف

اإلبحار في مياه مقيّدة أو تحت ظروف

مقيّدة.

مقيّدة.

-2سجل المحركات لتسجيل تشغيل

-2سجل المحركات لتسجيل تشغيل

وصيانة آالت الدفع واآلالت األخرى.

وصيانة آالت الدفع واآلالت األخرى.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-3سجل الالسلكي والنظام الدولي

-3سجل الالسلكي والنظام الدولي

لالستغاثة والسالمة البحرية؛ وذلك

لالستغاثة والسالمة البحرية؛ وذلك

لتسجيل كافة االتصاالت الالسلكية

لتسجيل كافة االتصاالت الالسلكية

المتعلقة بأمور السالمة واالتصاالت

المتعلقة بأمور السالمة واالتصاالت

األخرى وفقًا لمتطلبات االتفاقية الدولية

األخرى وفقًا لمتطلبات االتفاقية الدولية

لسالمة األرواح في البحار لسنة

لسالمة األرواح في البحار لسنة

 ،1974ومتطلبات االتحاد الدولي

 ،1974ومتطلبات االتحاد الدولي

لالتصاالت.

لالتصاالت.

-4سجل الزيت لتسجيل كافة العمليات

-4سجل الزيت لتسجيل كافة العمليات

1973

1973

المتعلقة

باتفاقية

ماربول

المتعلقة

باتفاقية

ماربول

.1978/

.1978/

-5السجل الطبي لتسجيل العالج الطبي

-5السجل الطبي لتسجيل العالج الطبي

المقدّم على متن السفينة بما في ذلك

المقدّم على متن السفينة بما في ذلك

تسجيل النصائح الطبية التي تم تقديمها

تسجيل النصائح الطبية التي تم تقديمها

من خالل الالسلكي.

من خالل الالسلكي.

-6سجل النفايات لتسجيل العمليات

-6سجل النفايات لتسجيل العمليات

الخاصة بالتخلّص من النفايات وفقًا

الخاصة بالتخلّص من النفايات وفقًا
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

اتفاقية

لمتطلبات

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

ماربول

النص بعد التعديل

اتفاقية

لمتطلبات

ماربول

.1978/1973

.1978/1973

-7سجل مياه التوازن لتسجيل كافة

-7سجل مياه التوازن لتسجيل كافة

العمليات المتع ّلقة بمياه التوازن.

العمليات المتع ّلقة بمياه التوازن.

-8أي سجل آخر أو دفتر تسجيل ترى

-8أي سجل آخر أو دفتر تسجيل ترى

اإلدارة

إضافته

وفقًا

اإلدارة

لمتطلبات

االتفاقيات الدولية.

إضافته

وفقًا

لمتطلبات

االتفاقيات الدولية.

مادة ()107

مادة ()107

مادة ()107

مادة ()107

مدة االحتفاظ بالسجالت

مدة االحتفاظ بالسجالت

مدة االحتفاظ بالسجالت

مدة االحتفاظ بالسجالت

يتم االحتفاظ بالسجل الرسمي للسفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يتم االحتفاظ بالسجل الرسمي للسفينة
وكافة السجالت األخرى لمدة ستة مشروع القانون.

مشروع القانون.

وكافة السجالت األخرى لمدة ستة

أشهر على متن السفينة بعد تدوين آخر

أشهر على متن السفينة بعد تدوين آخر

بيانات بها ،ويتم بعد ذلك إرسالها إلى

بيانات بها ،ويتم بعد ذلك إرسالها إلى

مالك السفينة لالحتفاظ بها لمدة ثالث

مالك السفينة لالحتفاظ بها لمدة ثالث

سنوات أخرى.

سنوات أخرى.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()108

مادة ()108

مادة ()108

مادة ()108

سجل السفن الصغيرة

سجل السفن الصغيرة

سجل السفن الصغيرة

سجل السفن الصغيرة من  150طنا

احلكومة

 عنوان المادة :إضافة عبارة (من  عنوان المادة :الموافقة على قرار

وأقل من  500طن

تحتفظ كل سفينة بحرينية تبلغ حمولتها  150طنا وأقل من  500طن) إلى مجلس النواب الموقر بإضافة عبارة تحتفظ كل سفينة بحرينية تبلغ حمولتها
(من  150طنا وأقل من  500طن) إلى اإلجمالية مائة وخمسين طنا ً وال تصل

اإلجمالية مائة وخمسين طنا ً وال تصل العنوان.

نص المادة :الموافقة على نَـص عنوان المادة.
إلى خمسمائة طن بسجل عام يعطي ّ 
صورة صادقة عن حركتها وعملياتها المادة كما ورد في مشروع القانون.
بما في ذلك الحوادث أو األحداث عنوان المادة بعد التعديل:
الرئيسية.

(سجل السفن الصغيرة من  150طنا
وأقل من  500طن)

إلى خمسررررمائة طن بسررررجل عام يعطي

نص المادة :الموافقة على نَـص صورة صادقة عن حركتها وعملياتها
ّ 
المادة كما ورد في مشروع القانون.

بمرررا في ذلرررك الحوادث أو األحرررداث

عنوان المادة بعد التعديل:

الرئيسية.

(سجل السفن الصغيرة من  150طنا
وأقل من  500طن)

الفصل العاشر

الفصل العاشر

الفصل العاشر

الفصل العاشر

تسهيل حركة النقل البحري الدولي

تسهيل حركة النقل البحري الدولي

تسهيل حركة النقل البحري الدولي

تسهيل حركة النقل البحري الدولي

مادة ()109

مادة ()109

مادة ()109

مادة ()109

تسهيل المرور البحري الدولي

تسهيل المرور البحري الدولي

تسهيل المرور البحري الدولي

تسهيل المرور البحري الدولي

تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية
ترغب في الرسو في أحد موانئ مشروع القانون.

مشروع القانون.
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ترغب في الرسو في أحد موانئ

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المملكة وتعمل في التجارة الدولية،

المملكة وتعمل في التجارة الدولية،

بكافة االشتراطات الالزمة لتسهيل

بكافة االشتراطات الالزمة لتسهيل

حركة النقل البحري الدولي وتحدد

حركة النقل البحري الدولي وتحدد

الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد

الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد

واألحكام الالزمة لذلك.

واألحكام الالزمة لذلك.

الفصل الحادي عشر

الفصل الحادي عشر

الفصل الحادي عشر

الفصل الحادي عشر

حمولة السفن

حمولة السفن

حمولة السفن

حمولة السفن

مادة ()110

مادة ()110

مادة ()110

مادة ()110

قياس حمولة السفينة

قياس حمولة السفينة

قياس حمولة السفينة

قياس حمولة السفينة

تصويب كلمتي (أربع) الواردتين في الموافقة على نَـص المادة كما ورد
السطر الثاني والخامس من المادة بقرار مجلس النواب الموقر.
لتصبحا (أربعة).
الـنَّـص بعد التعديل:
تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحر تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحر

تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحر

من أحد موانئ المملكة أو تسير في من أحد موانئ المملكة أو تسير في

من أحد موانئ المملكة أو تسير في

بحرها اإلقليمي يبلغ طولها أربع بحرها اإلقليمي يبلغ طولها أربعة

بحرها اإلقليمي يبلغ طولها أربعة

وعشرين مترا ً فأكثر وتعمل في مجال وعشرين مترا ً فأكثر وتعمل في مجال

وعشرين مترا ً فأكثر وتعمل في مجال
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

التجارة الدولية بالحصول على شهادة التجارة الدولية بالحصول على شهادة

التجارة الدولية بالحصول على شهادة

الحمولة الدولية وفقًا ألحكام االتفاقية الحمولة الدولية وفقًا ألحكام االتفاقية

الحمولة الدولية وفقًا ألحكام االتفاقية

الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام

الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام

.1969

.1969

.1969

ويجوز لإلدارة أو أي جهة أخرى ويجوز لإلدارة أو أي جهة أخرى

ويجوز لإلدارة أو أي جهة أخرى

تفوضها إصدار شهادة حمولة وطنية تفوضها إصدار شهادة حمولة وطنية

تفوضها إصدار شهادة حمولة وطنية

للسفن البحرينية التي يقل طولها عن للسفن البحرينية التي يقل طولها عن

للسفن البحرينية التي يقل طولها عن

أربع وعشرين مترا ً وفقًا للقياس أربعة وعشرين مترا ً وفقًا للقياس

أربعة وعشرين مترا ً وفقًا للقياس

سط لحمولة السفن.
المب ّ

سط لحمولة السفن.
المب ّ

سط لحمولة السفن.
المب ّ

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

وتحردد الالئحرة التنفيرذيرة لهرذا القرانون

الخاصة

األحكررام واالشرررررررتراطررات الخرراصررررررررة

األحكام

واالشتراطات

الخاصة األحكام

بإصدار هذه الشهادات.

واالشتراطات

بإصدار هذه الشهادات.

بإصدار هذه الشهادات.

الفصل الثاني عشر

الفصل الثاني عشر

الفصل الثاني عشر

الفصل الثاني عشر

خطوط التحميل

خطوط التحميل

خطوط التحميل

خطوط التحميل

مادة ()111

مادة ()111

مادة ()111

مادة ()111

الشهادة الدولية لخطوط التحميل

الشهادة الدولية لخطوط التحميل

الشهادة الدولية لخطوط التحميل

الشهادة الدولية لخطوط التحميل
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

تصويب كلمتي (أربع) الواردتين في الموافقة على نَـص المادة كما ورد
البندين (أ)( ،ج) لتصبحا (أربعة).

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية

أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية

تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير

تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير

في بحرها اإلقليمي يبلغ طولها أربع في بحرها اإلقليمي يبلغ طولها أربعة

في بحرها اإلقليمي يبلغ طولها أربعة

وعشرين مترا ً فأكثر وتعمل في مجال وعشرين مترا ً فأكثر وتعمل في مجال

وعشرين مترا ً فأكثر وتعمل في مجال

التجارة الدولية بالحصول على الشهادة التجارة الدولية بالحصول على الشهادة

التجارة الدولية بالحصول على الشهادة

الدولية لخطوط التحميل وف ًقا ألحكام الدولية لخطوط التحميل وفقًا ألحكام

الدولية لخطوط التحميل وفقًا ألحكام

االتفاقية الدولية الخاصة بخطوط االتفاقية الدولية الخاصة بخطوط

االتفاقية الدولية الخاصة بخطوط

الشحن لعام  ،1966وتحدد الالئحة الشحن لعام  ،1966وتحدد الالئحة

الشحن لعام  ،1966وتحدد الالئحة

األحكام

األحكام

التنفيذية

لهذا

القانون

األحكام التنفيذية

لهذا

القانون

واالشتراطات الخاصة بإصدار هذه واالشتراطات الخاصة بإصدار هذه
الشهادة.

الشهادة.

التنفيذية

لهذا

القانون

واالشتراطات الخاصة بإصدار هذه
الشهادة.

ب-يُعاقب كل من سمح لسفينة باإلبحار ب-يُعاقب كل من سمح لسفينة باإلبحار

ب-يُعاقب كل من سمح لسفينة باإلبحار

بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة

بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة

التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز

التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

خمسة آالف دينار ،دون اإلخالل بحق خمسة آالف دينار ،دون اإلخالل بحق

خمسة آالف دينار ،دون اإلخالل بحق

اإلدارة في وقف أو سحب ترخيص اإلدارة في وقف أو سحب ترخيص

اإلدارة في وقف أو سحب ترخيص

مالحة السفينة.

مالحة السفينة.

مالحة السفينة.

ج -يجوز لإلدارة إصدار شهادة خطوط ج -يجوز لإلدارة إصدار شهادة خطوط

ج -يجوز لإلدارة إصدار شهادة خطوط

تحميل وطنية للسفن البحرينية التي يقل تحميل وطنية للسفن البحرينية التي يقل

تحميل وطنية للسفن البحرينية التي يقل

طولها عن أربع وعشرين متراً ،وتحدد طولها عن أربعة وعشرين متراً،

طولها عن أربعة وعشرين متراً،

الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحكام وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون

الخاصة

الخاصة

واالشتراطات الخاصة بإصدار هذه األحكام
الشهادات.

واالشتراطات

بإصدار هذه الشهادات.

األحكام

واالشتراطات

بإصدار هذه الشهادات.

د -يجوز إعفاء السفن البحرينية التي ال د -يجوز إعفاء السفن البحرينية التي ال

د -يجوز إعفاء السفن البحرينية التي ال

تحمل ركابا ً أو بضائع وتعمل في تحمل ركابا ً أو بضائع وتعمل في

تحمل ركابا ً أو بضائع وتعمل في

أنشطة أخرى داخل المملكة ،من أنشطة أخرى داخل المملكة ،من

أنشطة أخرى داخل المملكة ،من

متطلبات شهادة خطوط التحميل متطلبات شهادة خطوط التحميل

متطلبات شهادة خطوط التحميل

الدولية.

الدولية.

الدولية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الفصل الثالث عشر

الفصل الثالث عشر

الفصل الثالث عشر

الفصل الثالث عشر

سالمة األرواح في البحار

سالمة األرواح في البحار

سالمة األرواح في البحار

سالمة األرواح في البحار

مادة ()112

مادة ()112

مادة ()112

مادة ()112

سالمة األرواح في البحار

سالمة األرواح في البحار

سالمة األرواح في البحار

سالمة األرواح في البحار

احلكومة

أ-تلتزم السفن البحرينية التي تقوم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تلتزم السفن البحرينية التي تقوم
برحالت دولية أو السفن األجنبية التي مشروع القانون.

مشروع القانون.

برحالت دولية أو السفن األجنبية التي

تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير

تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير

في بحرها اإلقليمي بأحكام االتفاقية

في بحرها اإلقليمي بأحكام االتفاقية

الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام

الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام

 ،1974ويجب على هذه السفن

 ،1974ويجب على هذه السفن

الحصول على الشهادات المطلوبة

الحصول على الشهادات المطلوبة

لذلك ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا

لذلك ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا

القانون األحكام واالشتراطات الخاصة

القانون األحكام واالشتراطات الخاصة

بإصدار هذه الشهادات.

بإصدار هذه الشهادات.

ب-يعاقب كل من سمح لسفينة باإلبحار

ب-يعاقب كل من سمح لسفينة باإلبحار

بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة

بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة

التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز

التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

خمسة آالف دينار ،دون اإلخالل بحق

خمسة آالف دينار ،دون اإلخالل بحق

اإلدارة في وقف أو سحب ترخيص

اإلدارة في وقف أو سحب ترخيص

مالحة السفينة.

مالحة السفينة.

الفصل الرابع عشر

الفصل الرابع عشر

الفصل الرابع عشر

الفصل الرابع عشر

القطر

القطر

القطر

القطر

مادة ()113

مادة ()113

مادة ()113

مادة ()113

القطر داخل الميناء

القطر داخل الميناء

القطر داخل الميناء

القطر داخل الميناء

تغيير كلمة ( ُمجهز) الواردة في البندين الموافقة على نَـص المادة كما ورد
(أ ،ب) إلى ( ُمش ّغل).

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
أ-تكون إدارة عملية القطر داخل أ-تكون إدارة عملية القطر داخل

أ-تكون إدارة عملية القطر داخل

الموانئ لربان السفينة المقطورة ،الموانئ لربان السفينة المقطورة،

الموانئ لربان السفينة المقطورة،

ويُسأل ُمجهز هذه السفينة عن جميع ويُسأل ُمش ّغل هذه السفينة عن جميع

ويُسأل ُمش ّغل هذه السفينة عن جميع

األضرار التي تحدث أثناء عملية األضرار التي تحدث أثناء عملية

األضرار التي تحدث أثناء عملية

القطر.

القطر.

القطر.

ب-ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة ب-ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة

ب-ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة

عملية القطر داخل الميناء لربان عملية القطر داخل الميناء لربان

عملية القطر داخل الميناء لربان
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

السفينة القاطرة ،وفي هذه الحالة يُسأل السفينة القاطرة ،وفي هذه الحالة يُسأل

السفينة القاطرة ،وفي هذه الحالة يُسأل

ُمجهز السفينة عن األضرار التي ُمشغّل السفينة عن األضرار التي

ُمشغّل السفينة عن األضرار التي

تحدث أثناء عملية القطر ،إال إذا أثبت تحدث أثناء عملية القطر ،إال إذا أثبت

تحدث أثناء عملية القطر ،إال إذا أثبت

أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة

أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة

المقطورة.

المقطورة.

المقطورة.
مادة ()114

مادة ()114

مادة ()114

مادة ()114

القطر خارج حدود الميناء

القطر خارج حدود الميناء

القطر خارج حدود الميناء

القطر خارج حدود الميناء

تغيير كلمة ( ُمجهز) الواردة في البندين الموافقة على نَـص المادة كما ورد
(أ ،ب) إلى ( ُمش ّغل).

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
أ-تكون إدارة عملية القطر خارج حدود أ-تكون إدارة عملية القطر خارج حدود

أ-تكون إدارة عملية القطر خارج حدود

الموانئ لربان السفينة القاطرة ،ويُسأل الموانئ لربان السفينة القاطرة ،ويُسأل

الموانئ لربان السفينة القاطرة ،ويُسأل

ُمجهز هذه السفينة عن جميع األضرار ُمشغّل هذه السفينة عن جميع األضرار

ُمشغّل هذه السفينة عن جميع األضرار

التي تحدث أثناء عملية القطر ،إال إذا التي تحدث أثناء عملية القطر ،إال إذا

التي تحدث أثناء عملية القطر ،إال إذا

أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة

أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة

المقطورة.

المقطورة.

المقطورة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب-ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة ب-ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة

ب-ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة

عملية القطر خارج الميناء لربان عملية القطر خارج الميناء لربان

عملية القطر خارج الميناء لربان

السفينة المقطورة وفي هذه الحالة يسأل السفينة المقطورة وفي هذه الحالة يسأل

السفينة المقطورة وفي هذه الحالة يسأل

مجهز السفينة عن األضرار التي ُمشغّل السفينة عن األضرار التي

ُمشغّل السفينة عن األضرار التي

تحدث أثناء عملية القطر.

تحدث أثناء عملية القطر.

تحدث أثناء عملية القطر.

مادة ()115

مادة ()115

مادة ()115

مادة ()115

تبعة األضرار بالسفينتين القاطرة

تبعة األضرار بالسفينتين القاطرة

تبعة األضرار بالسفينتين القاطرة

تبعة األضرار بالسفينتين القاطرة

والمقطورة

والمقطورة

والمقطورة

والمقطورة

تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن
األضرار

التي

تلحق

بالسفينة مشروع القانون.

مشروع القانون.

األضرار

التي

تلحق

بالسفينة

المقطورة ،إال إذا ثبت أن الضرر نشأ

المقطورة ،إال إذا ثبت أن الضرر نشأ

عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو عيب

عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو عيب

ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من

ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من

ربانها.

ربانها.

أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة

أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة

فال تسأل عنه السفينة المقطورة إال إذا

فال تسأل عنه السفينة المقطورة إال إذا

كانت سببا ً في إحداث هذا الضرر.

كانت سببا ً في إحداث هذا الضرر.
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مادة ()116

مادة ()116

مادة ()116

مادة ()116

تقادم الدعوى الناشئة عن القطر

تقادم الدعوى الناشئة عن القطر

تقادم الدعوى الناشئة عن القطر

تقادم الدعوى الناشئة عن القطر

احلكومة

تنقضي دعوى التعويض عن األضرار الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تنقضي دعوى التعويض عن األضرار
الناشئة عن عملية القطر بمضي سنتين مشروع القانون.

مشروع القانون.

من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الناشئة عن عملية القطر بمضي سنتين
من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الفصل الخامس عشر

الفصل الخامس عشر

الفصل الخامس عشر

الفصل الخامس عشر

اإلرشاد

اإلرشاد

اإلرشاد

اإلرشاد

مادة ()117

مادة ()117

مادة ()117

مادة ()117

اإلرشاد اإلجباري

اإلرشاد اإلجباري

اإلرشاد اإلجباري

اإلرشاد اإلجباري

أ-اإلرشاد إجباري في موانئ المملكة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-اإلرشاد إجباري في موانئ المملكة
وفي المياه التي يصدر بتحديدها قرار مشروع القانون.

مشروع القانون.

وفي المياه التي يصدر بتحديدها قرار

من اإلدارة.

من اإلدارة.

ب-وتسري فيما يتعلق بتنظيم اإلرشاد

ب-وتسري فيما يتعلق بتنظيم اإلرشاد

وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم األصلية

وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم األصلية

واإلضافية التي تستحق عنه القوانين

واإلضافية التي تستحق عنه القوانين

والقرارات الخاصة بذلك.

والقرارات الخاصة بذلك.
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ج-ويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء من

ج-ويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء من

االلتزام بإرشاد السفن في الموانئ

االلتزام بإرشاد السفن في الموانئ

البحرينية قرار من اإلدارة.

البحرينية قرار من اإلدارة.

د-تلتزم كل سفينة خاضعة لإلرشاد بأن

د-تلتزم كل سفينة خاضعة لإلرشاد بأن

تتبع القواعد التي تحددها اإلدارة قبل

تتبع القواعد التي تحددها اإلدارة قبل

دخولها منطقة اإلرشاد ،أو تحركها

دخولها منطقة اإلرشاد ،أو تحركها

فيها ،أو خروجها منها.

فيها ،أو خروجها منها.

مادة ()118

مادة ()118

مادة ()118

مادة ()118

التزامات المرشد وحقوقه

التزامات المرشد وحقوقه

التزامات المرشد وحقوقه

التزامات المرشد وحقوقه

أ-على المرشد أن يقدم مساعدته أوالً الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-على المرشد أن يقدم مساعدته أوالً
للسفينة التي تكون في خطر ولو لم مشروع القانون.

مشروع القانون.

للسفينة التي تكون في خطر ولو لم

يطلب منه ذلك.

يطلب منه ذلك.

ب-إذا اضطر المرشد إلى السفر مع

ب-إذا اضطر المرشد إلى السفر مع

السفينة بسبب سوء األحوال الجوية أو

السفينة بسبب سوء األحوال الجوية أو

بنا ًء على طلب الربان؛ التزم الناقل

بنا ًء على طلب الربان؛ التزم الناقل

بنفقاته وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي

بنفقاته وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي

قام منه مع التعويض عند االقتضاء.

قام منه مع التعويض عند االقتضاء.
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مادة ()119

مادة ()119

مادة ()119

مادة ()119

قيادة السفينة أثناء اإلرشاد

قيادة السفينة أثناء اإلرشاد

قيادة السفينة أثناء اإلرشاد

قيادة السفينة أثناء اإلرشاد

احلكومة

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تبقى قيادة السرررررررفينة وإدارت ها للربان
قيام المرشد بعمله عليها.

مشروع القانون.

مشروع القانون.

أثناء قيام المرشد بعمله عليها.

مادة ()120

مادة ()120

مادة ()120

مادة ()120

المسؤولية عن األضرار التي تقع

المسؤولية عن األضرار التي تقع

المسؤولية عن األضرار التي تقع

المسؤولية عن األضرار التي تقع

أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد

أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد

أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد

أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد

أ -يُسأل المالك وحده عن األضرار الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -يُسأل المالك وحده عن األضرار
التي تلحق بالغير بسبب األخطاء التي مشروع القانون.

مشروع القانون.

التي تلحق بالغير بسبب األخطاء التي

تقع من المرشد في تنفيذ عملية

تقع من المرشد في تنفيذ عملية

اإلرشاد.

اإلرشاد.

ب -يُسأل المالك عن األضرار التي

ب -يُسأل المالك عن األضرار التي

تلحق بسفينة اإلرشاد أثناء تنفيذ عملية

تلحق بسفينة اإلرشاد أثناء تنفيذ عملية

اإلرشاد ،إال إذا أثبت أن الضرر نشأ

اإلرشاد ،إال إذا أثبت أن الضرر نشأ

عن خطأ جسيم من المرشد.

عن خطأ جسيم من المرشد.

ج -يُسأل المالك عن الضرر الذي

ج -يُسأل المالك عن الضرر الذي

يصيب المرشد أو بحارة سفينة اإلرشاد

يصيب المرشد أو بحارة سفينة اإلرشاد
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أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد ،إال إذا أثبت

أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد ،إال إذا أثبت

أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من

أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من

المرشد أو من البحارة.

المرشد أو من البحارة.

د-ال يُسأل المرشد عن األضرار التي

د-ال يُسأل المرشد عن األضرار التي

تلحق بالسفينة التي يرشدها.

تلحق بالسفينة التي يرشدها.

مادة ()121

مادة ()121

مادة ()121

مادة ()121

تقادم الدعوى الناشئة عن اإلرشاد

تقادم الدعوى الناشئة عن اإلرشاد

تقادم الدعوى الناشئة عن اإلرشاد

تقادم الدعوى الناشئة عن اإلرشاد

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية
مشروع القانون.

اإلرشاد بمضي سنتين من تاريخ انتهاء مشروع القانون.
هذه العملية.

اإلرشاد بمضي سنتين من تاريخ انتهاء
هذه العملية.

مادة ()122

مادة ()122

مادة ()122

مادة ()122

مخالفة اإلرشاد اإلجباري

مخالفة اإلرشاد اإلجباري

مخالفة اإلرشاد اإلجباري

مخالفة اإلرشاد اإلجباري

يعاقب ربان السفينة التي تتخلف عن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يعاقب ربان السفينة التي تتخلف عن
االستعانة بمرشد مرخص له من قبل مشروع القانون.

مشروع القانون.

االستعانة بمرشد مرخص له من قبل

اإلدارة ليتولى العمل داخل منطقة

اإلدارة ليتولى العمل داخل منطقة

اإلرشاد اإلجباري بالغرامة التي ال تقل

اإلرشاد اإلجباري بالغرامة التي ال تقل

عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألفي

عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألفي
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دينار ،ما لم تكن السفينة معفاة من

دينار ،ما لم تكن السفينة معفاة من

اإلرشاد اإلجباري ،وذلك دون اإلخالل

اإلرشاد اإلجباري ،وذلك دون اإلخالل

بحق اإلدارة في وقف أو سحب

بحق اإلدارة في وقف أو سحب

ترخيص مالحة السفينة.

ترخيص مالحة السفينة.

الفصل السادس عشر

الفصل السادس عشر

الفصل السادس عشر

الفصل السادس عشر

التصادم

التصادم

التصادم

التصادم

مادة ()123

مادة ()123

مادة ()123

مادة ()123

الوقاية من التصادم

الوقاية من التصادم

الوقاية من التصادم

الوقاية من التصادم

البند (ب) :تغيير عبارة (الفقرة (أ) من الموافقة على نَـص المادة كما ورد
هذه المادة) الواردة في السطر األول بقرار مجلس النواب الموقر.
من البند إلى (هذا الفصل).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-تلتزم

جميع

السفن

البحرينية أ-تلتزم

جميع

السفن

البحرينية

أ-تلتزم

جميع

السفن

البحرينية

واألجنبية الموجودة بمياه المملكة واألجنبية الموجودة بمياه المملكة

واألجنبية الموجودة بمياه المملكة

بمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام بمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام

بمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام

اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في

اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في

البحار لعام .1972

البحار لعام .1972

البحار لعام .1972
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توصية اللجنة

ب -في حالة مخالفة السفينة ألحكام ب -في حالة مخالفة السفينة ألحكام هذا

ب -في حالة مخالفة السفينة ألحكام هذا

الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مالك الفصل يعاقب مالك السفينة بالغرامة

الفصل يعاقب مالك السفينة بالغرامة

السفينة بالغرامة التي ال تقل عن ألف التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز

التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز

دينار وال تجاوز ثالثة آالف دينار ،ثالثة آالف دينار ،وذلك دون اإلخالل

ثالثة آالف دينار ،وذلك دون اإلخالل

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في بحق اإلدارة في وقف أو سحب

بحق اإلدارة في وقف أو سحب

وقف أو سحب ترخيص مالحة السفينة .ترخيص مالحة السفينة.

ترخيص مالحة السفينة.

مادة ()124

مادة ()124

مادة ()124

مادة ()124

التعويضات

التعويضات

التعويضات

التعويضات

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية تسوى الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا وقع تصادم بين سفن بحرية تسوى
التعويضات المستحقة عن األضرار مشروع القانون.
التي

تلحق

بالسفن

مشروع القانون.

واألشياء

التعويضات المستحقة عن األضرار
التي

تلحق

بالسفن

واألشياء

واألشخاص الموجودين على السفينة

واألشخاص الموجودين على السفينة

طبقًا لألحكام الواردة في هذا الفصل.

طبقًا لألحكام الواردة في هذا الفصل.

وتسري األحكام المذكورة ،ولو لم يقع

وتسري األحكام المذكورة ،ولو لم يقع

تصادم مادي ،على تعويض األضرار

تصادم مادي ،على تعويض األضرار

التي تسببها سفينة ألخرى أو لألشياء أو

التي تسببها سفينة ألخرى أو لألشياء أو

لألشخاص الموجودين على هذه

لألشخاص الموجودين على هذه
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السفينة إذا كانت هذه األضرار ناشئة

السفينة إذا كانت هذه األضرار ناشئة

عن قيام السفينة بحركة مخالفة أو

عن قيام السفينة بحركة مخالفة أو

إهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة

إهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة

األحكام التي يقررها التشريع الوطني

األحكام التي يقررها التشريع الوطني

أو االتفاقيات الدولية السارية في

أو االتفاقيات الدولية السارية في

المملكة في شأن تنظيم السير في

المملكة في شأن تنظيم السير في

البحار.

البحار.
مادة ()125

مادة ()125

مادة ()125

مادة ()125

إثبات الخطأ

إثبات الخطأ

إثبات الخطأ

إثبات الخطأ

ال يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يررفررترررض الررخررطررررأ فرريررمررررا يررتررعررلررق
الناشئة عن التصادم.

مشروع القانون.

مشروع القانون.

بالمسؤولية الناشئة عن التصادم.

مادة ()126

مادة ()126

مادة ()126

مادة ()126

القوة القاهرة

القوة القاهرة

القوة القاهرة

القوة القاهرة

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا نشررأ التصررادم عن قوة قاهرة أو قام
شك حول أسباب وقوعه؛ تحملت كل مشروع القانون.

مشروع القانون.

شررك حول أسررباب وقوعه؛ تحملت كل

سفينة ما أصابها من ضرر ،ويسري

سرفينة ما أصرابها من ضررر ،ويسرري

هذا الحكم ولو كانت السفن التي وقع

هذا الحكم ولو كانت السرررررفن التي وقع
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بينها التصادم أو كانت إحداها راسية

بينها التصرررادم أو كانت إحداها راسرررية

وقت وقوع التصادم.

وقت وقوع التصادم.

مادة ()127

مادة ()127

مادة ()127

مادة ()127

الخطأ الفردي

الخطأ الفردي

الخطأ الفردي

الخطأ الفردي

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن؛ الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا نشرررررررأ التصرررررررادم عن خ طأ إحدى
التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر مشروع القانون.

مشروع القانون.

الناشئ عن التصادم.

السررفن؛ التزمت هذه السررفينة بتعويض
الضرر الناشئ عن التصادم.

مادة ()128

مادة ()128

مادة ()128

مادة ()128

الخطأ المشترك

الخطأ المشترك

الخطأ المشترك

الخطأ المشترك

أ-إذا كان الخطأ مشتر ًكا قُدرت الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-إذا كان الخطأ مشتر ًكا قُدرت
مسؤولية كل سفينة من السفن التي مشروع القانون.

مشروع القانون.

مسؤولية كل سفينة من السفن التي

حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي

حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي

وقع منها ،ومع ذلك إذا حالت الظروف

وقع منها ،ومع ذلك إذا حالت الظروف

دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من

دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من

كل سفينة؛ وزعت المسؤولية بينها

كل سفينة؛ وزعت المسؤولية بينها

بالتساوي.

بالتساوي.
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ب-تسأل السفن التي اشتركت في الخطأ

ب-تسأل السفن التي اشتركت في الخطأ

بذات النسبة المنصوص عليها في

بذات النسبة المنصوص عليها في

الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل

الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل

الغير عن األضرار التي تلحق بالسفن

الغير عن األضرار التي تلحق بالسفن

أو بحمولتها أو باألمتعة أو الممتلكات

أو بحمولتها أو باألمتعة أو الممتلكات

أو

أو

األخرى

الخاصة

بالبحارة

األخرى

الخاصة

بالبحارة

المسافرين أو بأي شخص آخر موجود

المسافرين أو بأي شخص آخر موجود

على السفينة.

على السفينة.

ج-تكون

المسؤولية

قبل

ج-تكون

الغير

المسؤولية

قبل

الغير

بالتضامن؛ إذا ترتب على الخطأ وفاة

بالتضامن؛ إذا ترتب على الخطأ وفاة

شخص أو إصابته بجروح ،ويكون

شخص أو إصابته بجروح ،ويكون

للسفينة التي تدفع تعويضات أكثر من

للسفينة التي تدفع تعويضات أكثر من

حصتها الرجوع بالزيادة على السفن

حصتها الرجوع بالزيادة على السفن

األخرى.

األخرى.
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مادة ()129

مادة ()129

مادة ()129

مادة ()129

خطأ المرشد

خطأ المرشد

خطأ المرشد

خطأ المرشد

احلكومة

تترتب المسؤولية المقررة في هذا الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تترتررب المسرررررررؤوليررة المقررة في هررذا
مشروع القانون.

الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد مشروع القانون.
ولو كان اإلرشاد إجبارياً.

الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد
ولو كان اإلرشاد إجبارياً.

مادة ()130

مادة ()130

مادة ()130

مادة ()130

التزامات الربان في حالة التصادم

التزامات الربان في حالة التصادم

التزامات الربان في حالة التصادم

التزامات الربان في حالة التصادم

أ-يجب على ربان كل سفينة من السفن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يجب على ربان كل سفينة من السفن
التي وقع التصادم بينها أن يبادر إلى مشروع القانون.

مشروع القانون.

التي وقع التصادم بينها أن يبادر إلى

مساعدة السفن األخرى وبحارتها

مساعدة السفن األخرى وبحارتها

وغيرهم من األشخاص الموجودين

وغيرهم من األشخاص الموجودين

عليها ،وذلك بالقدر الذي ال يعرض

عليها ،وذلك بالقدر الذي ال يعرض

سفينته أو بحارتها أو األشخاص

سفينته أو بحارتها أو األشخاص

الموجودين عليها لخطر جدي ،ويكون

الموجودين عليها لخطر جدي ،ويكون

الربان مسؤوالً إن أهمل في تنفيذ هذا

الربان مسؤوالً إن أهمل في تنفيذ هذا

االلتزام ،وعليه إن أمكن أن يُع ِّلم السفن

االلتزام ،وعليه إن أمكن أن يُع ِّلم السفن

األخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها

األخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها
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والجهة القادمة منها والجهة المسافرة

والجهة القادمة منها والجهة المسافرة

إليها ورقم المنظمة البحرية الدولية.

إليها ورقم المنظمة البحرية الدولية.

ب-ال يكون مالك السفينة مسؤوالً عن

ب-ال يكون مالك السفينة مسؤوالً عن

مخالفة االلتزامات المنصوص عليها

مخالفة االلتزامات المنصوص عليها

في الفقرة السابقة؛ إال إذا وقعت

في الفقرة السابقة؛ إال إذا وقعت

المخالفة بنا ًء على تعليمات صريحة

المخالفة بنا ًء على تعليمات صريحة

منه.

منه.
مادة ()131

مادة ()131

مادة ()131

مادة ()131

إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم

إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم

إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم

إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم

أ -للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن
التصادم أمام إحدى المحاكم اآلتية-:

مشروع القانون.

مشروع القانون.

التصادم أمام إحدى المحاكم اآلتية-:

-1المحكمة التي يقع في دائرتها موطن

-1المحكمة التي يقع في دائرتها موطن

المدعى عليه أو مقر نشاطه المالي.

المدعى عليه أو مقر نشاطه المالي.

-2المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء

-2المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء

تسجيل سفينة المدعى عليه.

تسجيل سفينة المدعى عليه.

-3المحكمة التي يقع في دائرتها المكان

-3المحكمة التي يقع في دائرتها المكان

الذي وقَّع فيه الحجز على سفينة

الذي وقَّع فيه الحجز على سفينة
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المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو

المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو

على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان

على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان

الحجز عليها جائزا أو محكمة المكان

الحجز عليها جائزا أو محكمة المكان

الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه

الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه

والذي قدم فيه المدعى عليه كفيال أو

والذي قدم فيه المدعى عليه كفيال أو

ضمانا آخر.

ضمانا آخر.

-4المحكمة التي يقع في دائرتها

-4المحكمة التي يقع في دائرتها

التصادم وذلك إذا حدث في الموانئ أو

التصادم وذلك إذا حدث في الموانئ أو

المرافئ أو البحر اإلقليمي.

المرافئ أو البحر اإلقليمي.

ب -إذا اختار المدعي إحدى المحاكم

ب -إذا اختار المدعي إحدى المحاكم

المشار إليها ،فال يجوز له رفع دعوى

المشار إليها ،فال يجوز له رفع دعوى

جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام

جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام

محكمة أخرى إال إذا تنازل عن

محكمة أخرى إال إذا تنازل عن

الدعوى األولى.

الدعوى األولى.

ج -يجوز للخصوم االتفاق على رفع

ج -يجوز للخصوم االتفاق على رفع

الدعوى أمام محكمة غير المحاكم

الدعوى أمام محكمة غير المحاكم
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المشار إليها في الفقرة األولى أو

المشار إليها في الفقرة األولى أو

عرض النزاع على التحكيم.

عرض النزاع على التحكيم.

د -للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة

د -للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة

الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة

الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة

التي تنظر الدعوى األصلية.

التي تنظر الدعوى األصلية.

هـ -إذا تعدد المدعون وأقام أحدهم

هـ -إذا تعدد المدعون وأقام أحدهم

الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة،

الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة،

جاز لآلخرين رفع الدعاوى الموجهة

جاز لآلخرين رفع الدعاوى الموجهة

إلى الخصم ذاته والناشئة عن نفس

إلى الخصم ذاته والناشئة عن نفس

التصادم أمام هذه المحكمة.

التصادم أمام هذه المحكمة.

مادة ()132

مادة ()132

مادة ()132

مادة ()132

تقادم الدعوى الناشئة عن التصادم

تقادم الدعوى الناشئة عن التصادم

تقادم الدعوى الناشئة عن التصادم

تقادم الدعوى الناشئة عن التصادم

تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن
التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع مشروع القانون.

مشروع القانون.

التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع

الحادث.

الحادث.

ومع ذلك ينقضي حق الرجوع المشار

ومع ذلك ينقضي حق الرجوع المشار

إليه في البند (ج) من المادة رقم ()128

إليه في البند (ج) من المادة رقم ()128
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من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ

من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ

الوفاء.

الوفاء.

وال تسري المدة المنصوص عليها في

وال تسري المدة المنصوص عليها في

الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز

الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز

السفينة المدعى عليها في البحر

السفينة المدعى عليها في البحر

اإلقليمي للدولة ،وال يفيد من هذه الميزة

اإلقليمي للدولة ،وال يفيد من هذه الميزة

إال األشخاص الذين يتمتعون بجنسية

إال األشخاص الذين يتمتعون بجنسية

المملكة أو الذين لهم موطن فيها.

المملكة أو الذين لهم موطن فيها.

الفصل السابع عشر

الفصل السابع عشر

الفصل السابع عشر

الفصل السابع عشر

اإلنقاذ

اإلنقاذ

اإلنقاذ

اإلنقاذ

مادة ()133

مادة ()133

مادة ()133

مادة ()133

أعمال اإلنقاذ

أعمال اإلنقاذ

أعمال اإلنقاذ

أعمال اإلنقاذ

أ-تسري أحكام هذا الفصل على إنقاذ الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تسري أحكام هذا الفصل على إنقاذ
السفن البحرية التي تكون في حالة مشروع القانون.

مشروع القانون.

السفن البحرية التي تكون في حالة

خطر والممتلكات والبضائع التي

خطر والممتلكات والبضائع التي

تنقلها.

تنقلها.
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ب-ال تسري أحكام هذا الفصل على

ب-ال تسري أحكام هذا الفصل على

السفن الحربية أو السفن المملوكة

السفن الحربية أو السفن المملوكة

للدولة المخصصة ألغراض غير

للدولة المخصصة ألغراض غير

تجارية أو المنصات الثابتة أو العائمة

تجارية أو المنصات الثابتة أو العائمة

أو وحدات الحفر شريطة استعمال هذه

أو وحدات الحفر شريطة استعمال هذه

المنصات أو الوحدات في عمليات

المنصات أو الوحدات في عمليات

استكشاف أو استغالل أو إنتاج الموارد

استكشاف أو استغالل أو إنتاج الموارد

المعدنية من قاع البحر.

المعدنية من قاع البحر.

ج-يجوز لربّان السفينة البحرينية إبرام

ج-يجوز لربّان السفينة البحرينية إبرام

عقد لعمليات اإلنقاذ بالنيابة عن

عقد لعمليات اإلنقاذ بالنيابة عن

أصحابها ،عندما يرى أن ذلك هو الحل

أصحابها ،عندما يرى أن ذلك هو الحل

الوحيد للمحافظة على السفينة أو

الوحيد للمحافظة على السفينة أو

إلنقاذها وحمولتها.

إلنقاذها وحمولتها.

مادة ()134

مادة ()134

مادة ()134

مادة ()134

التزامات المنقذ

التزامات المنقذ

التزامات المنقذ

التزامات المنقذ

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في
مشروع القانون.

مشروع القانون.
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يلتزم المنقذ حيال مالك السفينة أو

يلتزم المنقذ حيال مالك السفينة أو

المعرضة للخطر
غيرها من الممتلكات
ّ

المعرضة للخطر
غيرها من الممتلكات
ّ

بواجب القيام بما يلي:

بواجب القيام بما يلي:

أ-إجراء عملية اإلنقاذ مع مراعاة

أ-إجراء عملية اإلنقاذ مع مراعاة

العناية الواجبة.

العناية الواجبة.

ب-مراعاة العناية الواجبة لمنع أو تقليل

ب-مراعاة العناية الواجبة لمنع أو تقليل

الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة عند

الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة عند

أداء عملية اإلنقاذ.

أداء عملية اإلنقاذ.

ج-التماس المساعدة من المنقذين

ج-التماس المساعدة من المنقذين

اآلخرين عندما تقتضي الظروف ذلك

اآلخرين عندما تقتضي الظروف ذلك

بدرجة معقولة.

بدرجة معقولة.

د-قبول تدّخل المنقذين اآلخرين عندما

د-قبول تدّخل المنقذين اآلخرين عندما

يُطلب ذلك من المنقذ بصورة معقولة

يُطلب ذلك من المنقذ بصورة معقولة

بنا ًء على طلب ربّان السفينة أو صاحب

بنا ًء على طلب ربّان السفينة أو صاحب

المعرضة للخطر،
الممتلكات األخرى
ّ

المعرضة للخطر،
الممتلكات األخرى
ّ

شريطة أن ال يتأثر مبلغ المكافأة التي

شريطة أن ال يتأثر مبلغ المكافأة التي
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تمنح له حال إثبات أن طلب التدّخل لم

تمنح له حال إثبات أن طلب التدّخل لم

يكن معقوالً.

يكن معقوالً.
مادة ()135

مادة ()135

مادة ()135

مادة ()135

نطاق مكافأة ومصاريف اإلنقاذ

نطاق مكافأة ومصاريف اإلنقاذ

نطاق مكافأة ومصاريف اإلنقاذ

نطاق مكافأة ومصاريف اإلنقاذ

أ-كل عمل من أعمال المساعدة أو الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-كل عمل من أعمال المساعدة أو
اإلنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا مشروع القانون.

مشروع القانون.

اإلنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا

أدى إلى نتيجة نافعة بما في ذلك حماية

أدى إلى نتيجة نافعة بما في ذلك حماية

البيئة ،فإذا لم تؤد أعمال اإلنقاذ إلى

البيئة ،فإذا لم تؤد أعمال اإلنقاذ إلى

نتيجة نافعة؛ التزمت السفينة التي

نتيجة نافعة؛ التزمت السفينة التي

قدمت إليها هذه األعمال بالمصاريف

قدمت إليها هذه األعمال بالمصاريف

التي أنفقت في هذا الشأن ،وفي جميع

التي أنفقت في هذا الشأن ،وفي جميع

األحوال ال يجوز أن تجاوز المكافأة

األحوال ال يجوز أن تجاوز المكافأة

قيمة األشياء التي أنقذت.

قيمة األشياء التي أنقذت.

ب-تستحق المكافأة ولو تمت المساعدة

ب-تستحق المكافأة ولو تمت المساعدة

أو اإلنقاذ بين سفن مملوكة لشخص

أو اإلنقاذ بين سفن مملوكة لشخص

واحد.

واحد.
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ج-ال يستحق األشخاص الذين ساهموا

ج-ال يستحق األشخاص الذين ساهموا

في أعمال المساعدة أو اإلنقاذ أية مكافأة

في أعمال المساعدة أو اإلنقاذ أية مكافأة

إذا كانت السفينة المغاثة قد رفضت

إذا كانت السفينة المغاثة قد رفضت

المساعدة صراحة ولسبب معقول.

المساعدة صراحة ولسبب معقول.

مادة ()136

مادة ()136

مادة ()136

مادة ()136

المكافأة عن القطر أثناء اإلنقاذ

المكافأة عن القطر أثناء اإلنقاذ

المكافأة عن القطر أثناء اإلنقاذ

المكافأة عن القطر أثناء اإلنقاذ

في حالة القطر ال تستحق أية مكافأة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في في حالة القطر ال تسرررررررتحق أية مكافأة
مشروع القانون.

للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن إنقاذ مشروع القانون.

للسرررررررفينررة التي تقوم بهررذه العمليررة عن

السفينة التي تقطرها أو البضائع

إنقاذ السررفينة التي تقطرها أو البضررائع

واألشخاص الموجودين عليها ،إال إذا

واألشررخاص الموجودين عليها ،إال إذا

بخدمات

قررامررت السرررررررفينررة القرراطرة بخرردمررات

استثنائية ال تدخل عادة في عمليات

اسرررررررتثنائية ال تدخل عادة في عمليات

القطر.

القطر.

السفينة

قامت

القاطرة

مادة ()137

مادة ()137

مادة ()137

مادة ()137

أسس تقدير مكافأة اإلنقاذ

أسس تقدير مكافأة اإلنقاذ

أسس تقدير مكافأة اإلنقاذ

أسس تقدير مكافأة اإلنقاذ

تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تراعي المحكمة في تحديد المكافأة
األسس اآلتية بحسب الترتيب:

مشروع القانون.

مشروع القانون.
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األسس اآلتية بحسب الترتيب:

نصوص مواد القانون كما وردت من
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ-قيمة السفينة أو الممتلكات التي تم

أ-قيمة السفينة أو الممتلكات التي تم

إنقاذها.

إنقاذها.

ب-مهارة المنقذين والجهود التي

ب-مهارة المنقذين والجهود التي

بذلوها لمنع أو تقليل الضرر الذي يمكن

بذلوها لمنع أو تقليل الضرر الذي يمكن

أن يلحق بالبيئة.

أن يلحق بالبيئة.

ج-مقدار النجاح الذي أحرزه المنقذ.

ج-مقدار النجاح الذي أحرزه المنقذ.

د-طبيعة المخاطرة أو درجة الخطر.

د-طبيعة المخاطرة أو درجة الخطر.

هــ-جهود المنقذين في إنقاذ السفينة

هــ-جهود المنقذين في إنقاذ السفينة

والممتلكات األخرى.

والممتلكات األخرى.

و-مدة اإلنقاذ وما لحق بالمنقذين من

و-مدة اإلنقاذ وما لحق بالمنقذين من

خسائر.

خسائر.

ز-مخاطر المسؤولية وغيرها من

ز-مخاطر المسؤولية وغيرها من

تعرض لها المنقذون أو
المخاطر التي ّ

تعرض لها المنقذون أو
المخاطر التي ّ

معداتهم.

معداتهم.

ح-سرعة الخدمات المقدّمة.

ح-سرعة الخدمات المقدّمة.

ط-السفن والمعدات المستخدمة في

ط-السفن والمعدات المستخدمة في

عمليات اإلنقاذ.

عمليات اإلنقاذ.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ي-مستوى جاهزية وكفاءة وقيمة

ي-مستوى جاهزية وكفاءة وقيمة

المعدات المستخدمة في اإلنقاذ.

المعدات المستخدمة في اإلنقاذ.

مادة ()138

مادة ()138

مادة ()138

مادة ()138

تحديد المكافأة ونسب توزيعها

تحديد المكافأة ونسب توزيعها

تحديد المكافأة ونسب توزيعها

تحديد المكافأة ونسب توزيعها

يحدد الطرفان مقدار المكافأة ،فإذا لم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في حذف حرف (هـ) في كلمة "تحدده" يحدد الطرفان مقدار المكافأة ،فإذا لم
يتفقا تحدده المحكمة ،وتحدده بالكيفية مشروع القانون.
ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن

عمال بنص المادة ( )202من القانون يتفقا تحدده المحكمة ،وتحدد بالكيفية
البحري القائم.

ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن

التي اشتركت في عمليات المساعدة

التي اشتركت في عمليات المساعدة

واإلنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك

واإلنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك

كل سفينة وربانها وبحارتها.

كل سفينة وربانها وبحارتها.

وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية

وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية

المساعدة واإلنقاذ أجنبية الجنسية ،فيتم

المساعدة واإلنقاذ أجنبية الجنسية ،فيتم

التوزيع بين مالكها وربانها وبحارتها

التوزيع بين مالكها وربانها وبحارتها

وفقًا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة

وفقًا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة

بجنسيتها.

بجنسيتها.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()139

مادة ()139

مادة ()139

مادة ()139

نطاق مكافأة إنقاذ األرواح

نطاق مكافأة إنقاذ األرواح

نطاق مكافأة إنقاذ األرواح

نطاق مكافأة إنقاذ األرواح

احلكومة

تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة
تحددها المحكمة عند الخالف ويجوز مشروع القانون.

مشروع القانون.

تحددها المحكمة عند الخالف ويجوز

لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء

لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء

المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر

المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر

ذلك.

ذلك.

ويستحق األشخاص الذين أنقذوا

ويستحق األشخاص الذين أنقذوا

األرواح البشرية نصيبا ً عادالً في

األرواح البشرية نصيبا ً عادالً في

المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ

المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ

السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته،

السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته،

وال يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من

وال يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من

هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في

هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في

الفقرة السابقة.

الفقرة السابقة.
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مادة ()140

مادة ()140

مادة ()140

مادة ()140

سلطة المحكمة في تعديل العقد أو

سلطة المحكمة في تعديل العقد أو

سلطة المحكمة في تعديل العقد أو

سلطة المحكمة في تعديل العقد أو

إبطاله

إبطاله

إبطاله

إبطاله

احلكومة

يجوز للمحكمة  -بناء على طلب أحد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز للمحكمة  -بناء على طلب أحد
الطرفين  -إبطال أو تعديل كل اتفاق مشروع القانون.

مشروع القانون.

الطرفين  -إبطال أو تعديل كل اتفاق

على المساعدة أو اإلنقاذ إذا تبين لها أن

على المساعدة أو اإلنقاذ إذا تبين لها أن

شروطه غير عادلة.

شروطه غير عادلة.

وفي جميع األحوال ،يجوز للمحكمة

وفي جميع األحوال ،يجوز للمحكمة

بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو

بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو

تعديل االتفاق المذكور إذا تبين أن

تعديل االتفاق المذكور إذا تبين أن

رضا أحد الطرفين شابه تدليس أو أن

رضا أحد الطرفين شابه تدليس أو أن

المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصانا ً

المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصانا ً

بحيث ال تتناسب والخدمات التي تم

بحيث ال تتناسب والخدمات التي تم

تأديتها.

تأديتها.
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مادة ()141

مادة ()141

مادة ()141

مادة ()141

التعويض المؤقت

التعويض المؤقت

التعويض المؤقت

التعويض المؤقت

احلكومة

يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب
مشروع القانون.

الشأن أن تحكم بتعويض مؤقت للمنقذ مشروع القانون.
لحين الفصل في الدعوى.

الشأن أن تحكم بتعويض مؤقت للمنقذ
لحين الفصل في الدعوى.

مادة ()142

مادة ()142

مادة ()142

مادة ()142

تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن

تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن

تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن

تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن

اإلنقاذ

اإلنقاذ

اإلنقاذ

اإلنقاذ

أ-تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن
أعمال المساعدة أو اإلنقاذ بمضي مشروع القانون.

مشروع القانون.

أعمال المساعدة أو اإلنقاذ بمضي

سنتين من تاريخ انتهاء هذه األعمال.

سنتين من تاريخ انتهاء هذه األعمال.

ب-مع مراعاة أحكام القانون المدني،

ب-مع مراعاة أحكام القانون المدني،

يقف سريان المدة المنصوص عليها في

يقف سررررريان المدة المنصرررروص عليها

الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على

في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على

السفينة المدعى عليها في المياه

السرررررررفينرررة المررردعى عليهرررا في الميررراه

اإلقليمية وكان المدعي من األشخاص

اإلقليمية وكان المدعي من األشررخاص
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النص بعد التعديل

المتمتعين بجنسية المملكة أو كان له

المتمتعين بجنسرررررررية المملكة أو كان له

موطن بها.

موطن بها.

الفصل الثامن عشر

الفصل الثامن عشر

الفصل الثامن عشر

الفصل الثامن عشر

الخسارات البحرية

الخسارات البحرية

الخسارات البحرية

الخسارات البحرية

مادة ()143

مادة ()143

مادة ()143

مادة ()143

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

حذف

عبارة

( YORK-الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد

 )ANTWERPالواردة في نهاية بقرار مجلس النواب الموقر.
المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:
فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي

فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي

الشأن ،تسري على الخسارات البحرية الشأن ،تسري على الخسارات البحرية

الشأن ،تسري على الخسارات البحرية

العامة األحكام المنصوص عليها في العامة األحكام المنصوص عليها في

العامة األحكام المنصوص عليها في

هذا الفصل ،فإذا لم يوجد نص تطبق هذا الفصل ،فإذا لم يوجد نص تطبق

هذا الفصل ،فإذا لم يوجد نص تطبق

القواعد المقررة في العرف البحري القواعد المقررة في العرف البحري

القواعد المقررة في العرف البحري

وبخاصة قواعد يورك وانتورب وبخاصة قواعد يورك وانتورب.

وبخاصة قواعد يورك وانتورب.

(.)YORK-ANTWERP
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مادة ()144

مادة ()144

مادة ()144

مادة ()144

صور الخسارات البحرية

صور الخسارات البحرية

صور الخسارات البحرية

صور الخسارات البحرية

احلكومة

الخسارات البحرية إما مشتركة وإما الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الخسرررارات البحرية إما مشرررتركة وإما
خاصة.

مشروع القانون.

مشروع القانون.

خاصة.

مادة ()145

مادة ()145

مادة ()145

مادة ()145

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

تغيير عبارة (ل ُمجهز) الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
الفقرة األخيرة من المادة إلى (لمش ّغل) .بقرار مجلس النواب الموقر.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ -تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو أ -تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو

أ -تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو

مصروفات غير اعتيادية يقررها مصروفات غير اعتيادية يقررها

مصروفات غير اعتيادية يقررها

الربان؛ تكون قد بذلت أو أنفقت عن الربان؛ تكون قد بذلت أو أنفقت عن

الربان؛ تكون قد بذلت أو أنفقت عن

قصد وبكيفية معقولة من أجل السالمة قصد وبكيفية معقولة من أجل السالمة

قصد وبكيفية معقولة من أجل السالمة

العامة التقاء خطر داهم يهدد السفينة أو العامة التقاء خطر داهم يهدد السفينة أو

العامة التقاء خطر داهم يهدد السفينة أو

األموال الموجودة عليها ،ويدخل في األموال الموجودة عليها ،ويدخل في

األموال الموجودة عليها ،ويدخل في

الخسارات المشتركة بوجه خاص ما الخسارات المشتركة بوجه خاص ما

الخسارات المشتركة بوجه خاص ما

يأتي- :

يأتي- :

يأتي- :
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توصية اللجنة

-1إلقاء البضائع في البحر واألضرار -1إلقاء البضائع في البحر واألضرار

-1إلقاء البضائع في البحر واألضرار

التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب

التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب

ذلك.

ذلك.

ذلك.

-2جنوح السفينة من أجل السالمة -2جنوح السفينة من أجل السالمة

-2جنوح السفينة من أجل السالمة

العامة وتقوية األشرعة أو زيادة البخار العامة وتقوية األشرعة أو زيادة البخار

العامة وتقوية األشرعة أو زيادة البخار

أو القوة المحركة بقصد إعادة تعويمها أو القوة المحركة بقصد إعادة تعويمها

أو القوة المحركة بقصد إعادة تعويمها

واألضرار التي تصيب السفينة أو واألضرار التي تصيب السفينة أو

واألضرار التي تصيب السفينة أو

الشحنة بسبب ذلك.

الشحنة بسبب ذلك.

الشحنة بسبب ذلك.

 -3األضرار التي تلحق بالسفينة  -3األضرار التي تلحق بالسفينة

 -3األضرار التي تلحق بالسفينة

والشحنة أو بإحداهما بسبب الماء أو والشحنة أو بإحداهما بسبب الماء أو

والشحنة أو بإحداهما بسبب الماء أو

جنوح السفينة أو خرقها إلطفاء نار جنوح السفينة أو خرقها إلطفاء نار

جنوح السفينة أو خرقها إلطفاء نار

شبت فيها ،ومع ذلك ال تدخل في شبت فيها ،ومع ذلك ال تدخل في

شبت فيها ،ومع ذلك ال تدخل في

الخسارات المشتركة أضرار الحريق الخسارات المشتركة أضرار الحريق

الخسارات المشتركة أضرار الحريق

التي تلحق بجزء من السفينة أو التي تلحق بجزء من السفينة أو

التي تلحق بجزء من السفينة أو

بالبضائع المشحونة صبًا أو ببعض بالبضائع المشحونة صبًا أو ببعض

بالبضائع المشحونة صبًا أو ببعض

الطرود.

الطرود.

الطرود.
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توصية اللجنة

-4النفقات التي تصرف في حالة -4النفقات التي تصرف في حالة

-4النفقات التي تصرف في حالة

الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة

الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة

واستئجار المواعين لهذا الغرض واستئجار المواعين لهذا الغرض

واستئجار المواعين لهذا الغرض

وإعادة شحن البضائع على السفينة.
-5األشياء

والمؤن

التي

وإعادة شحن البضائع على السفينة.

تقتضي -5األشياء

والمؤن

التي

تقتضي

وإعادة شحن البضائع على السفينة.
-5األشياء

والمؤن

التي

تقتضي

السالمة العامة استعمالها كوقود إذا السالمة العامة استعمالها كوقود إذا

السالمة العامة استعمالها كوقود إذا

كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي .كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي.

كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي.

-6نفقات التجاء السفينة ألجل السالمة -6نفقات التجاء السفينة ألجل السالمة

-6نفقات التجاء السفينة ألجل السالمة

العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب

العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب

ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف

ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف

سفرها بحمولتها األولى أو بجزء منها سفرها بحمولتها األولى أو بجزء منها

سفرها بحمولتها األولى أو بجزء منها

ونفقات توجيهها إلصالحها في ميناء ونفقات توجيهها إلصالحها في ميناء

ونفقات توجيهها إلصالحها في ميناء

غير الميناء الذي ترسو فيه.

غير الميناء الذي ترسو فيه.

غير الميناء الذي ترسو فيه.

-7مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود -7مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود

-7مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود

أو المؤن إذا كان ذلك ضروريا أو المؤن إذا كان ذلك ضروريا

أو المؤن إذا كان ذلك ضروريا

إلصالح ضرر لحق بالسفينة وال إلصالح ضرر لحق بالسفينة وال

إلصالح ضرر لحق بالسفينة وال

تستطيع متابعة السفر دون إصالحه تستطيع متابعة السفر دون إصالحه

تستطيع متابعة السفر دون إصالحه
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توصية اللجنة

وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن

وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن

البضائع ورصها وتخزينها والتأمين البضائع ورصها وتخزينها والتأمين

البضائع ورصها وتخزينها والتأمين

عليها واألضرار التي تلحق الشحنة عليها واألضرار التي تلحق الشحنة

عليها واألضرار التي تلحق الشحنة

والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه

والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه

العمليات.

العمليات.

العمليات.

-8نفقات اإلصالحات المؤقتة للسفينة.

-8نفقات اإلصالحات المؤقتة للسفينة.

-8نفقات اإلصالحات المؤقتة للسفينة.

-9أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود -9أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود

-9أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود

والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد

والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد

السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو

السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو

فيه

فيه

مرسى

لتحتمي

أو

تجري

فيه مرسى

لتحتمي

أو

تجري

مرسى

لتحتمي

أو

تجري

إصالحات تعتبر من الخسارات إصالحات تعتبر من الخسارات

إصالحات تعتبر من الخسارات

المشتركة وذلك خالل المدة المعقولة المشتركة وذلك خالل المدة المعقولة

المشتركة وذلك خالل المدة المعقولة

لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

-10ضياع أجرة السفينة بعد استنزال -10ضياع أجرة السفينة بعد استنزال

-10ضياع أجرة السفينة بعد استنزال

نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع

نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع

بسبب خسارة مشتركة ما لم يكن متفقا بسبب خسارة مشتركة ما لم يكن متفقا

بسبب خسارة مشتركة ما لم يكن متفقا

لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.
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على استحقاق األجرة في جميع على استحقاق األجرة في جميع
األحوال.

األحوال.

-12مصاريف
المشتركة.

وقطرها.
تسوية

الخسارة -12مصاريف

على استحقاق األجرة في جميع
األحوال.

-11نفقات مساعدة السفينة وإنقاذها -11نفقات مساعدة السفينة وإنقاذها
وقطرها.

النص بعد التعديل

-11نفقات مساعدة السفينة وإنقاذها
وقطرها.

تسوية

الخسارة

المشتركة.

-12مصاريف

تسوية

الخسارة

المشتركة.

ب -تعد الخسارة مشتركة ولو كان ب -تعد الخسارة مشتركة ولو كان

ب -تعد الخسارة مشتركة ولو كان

الحادث الذي أدى إلى الخسارة قد نشأ الحادث الذي أدى إلى الخسارة قد نشأ

الحادث الذي أدى إلى الخسارة قد نشأ

عن خطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة؛ عن خطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة؛

عن خطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة؛

وذلك دون إخالل بحق ذوي الشأن وذلك دون إخالل بحق ذوي الشأن

وذلك دون إخالل بحق ذوي الشأن

اآلخرين في الرجوع على من صدر اآلخرين في الرجوع على من صدر

اآلخرين في الرجوع على من صدر

منه الخطأ.

منه الخطأ.

منه الخطأ.

وال يجوز لمن صدر منه الخطأ أن وال يجوز لمن صدر منه الخطأ أن

وال يجوز لمن صدر منه الخطأ أن

يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر

يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر

خسارة مشتركة ،ومع ذلك إذا كان خسارة مشتركة ،ومع ذلك إذا كان

خسارة مشتركة ،ومع ذلك إذا كان

الخطر ناشئا عن خطأ صادر من الخطر ناشئا عن خطأ صادر من

الخطر ناشئا عن خطأ صادر من

الربان ومتعلق بالمالحة جاز لمجهز الربان ومتعلق بالمالحة جاز لمش ّغل

الربان ومتعلق بالمالحة جاز لمش ّغل
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توصية اللجنة

السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي
أصابه خسارة مشتركة.

النص بعد التعديل

السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي
أصابه خسارة مشتركة.

أصابه خسارة مشتركة.

مادة ()146

مادة ()146

مادة ()146

مادة ()146

الخسارات الخاصة

الخسارات الخاصة

الخسارات الخاصة

الخسارات الخاصة

يفترض أن الخسارة خاصة ،وعلى من الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يفترض أن الخسررررارة خاصررررة ،وعلى
مشروع القانون.

يدعي أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك .مشروع القانون.

من يدعي أنها خسررارة مشررتركة إثبات
ذلك.

مادة ()147

مادة ()147

مادة ()147

مادة ()147

المسؤولية عن الخسارة الخاصة

المسؤولية عن الخسارة الخاصة

المسؤولية عن الخسارة الخاصة

المسؤولية عن الخسارة الخاصة

تصويب كلمة (الذى) الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
السطر األول من البند لتصبح (الذي) .بقرار مجلس النواب الموقر.
الـنَّـص بعد التعديل:
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء

يتحمل الخسرارة الخاصرة مالك الشريء

الذى لحقه الضرر أو من أنفق الذي لحقه الضرر أو من أنفق

الااااذي لحقرررره الضررررررررر أو من أنفق

المصروفات مع مراعاة حقه في المصروفات مع مراعاة حقه في

المصرررررررروفررات مع مراعرراة حقرره في

الرجوع على من أحدث الضرر أو من الرجوع على من أحدث الضرر أو من

الرجوع على من أحدث الضررررررررر أو

استفاد من المصروفات التي أنفقت.

استفاد من المصروفات التي أنفقت.
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مادة ()148

مادة ()148

مادة ()148

مادة ()148

نطاق الخسارات المشتركة

نطاق الخسارات المشتركة

نطاق الخسارات المشتركة

نطاق الخسارات المشتركة

احلكومة

النص بعد التعديل

من اسرررررررتفراد من المصررررررررو فات التي
أنفقت.

ال يعد من الخسارات المشتركة إال الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يعد من الخسارات المشتركة إال
األضرار المادية والمصاريف الناشئة مشروع القانون.

مشروع القانون.

األضرار المادية والمصاريف الناشئة

مباشرة عن عمل له صفة الخسارة

مباشرة عن عمل له صفة الخسارة

المشتركة.

المشتركة.

أما األضرار

والمصاريف

أما األضرار

غير

والمصاريف

غير

المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطل

المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطل

السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير

السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير

ذلك فال تدخل في الخسارات المشتركة.

ذلك فال تدخل في الخسارات المشتركة.

مادة ()149

مادة ()149

مادة ()149

مادة ()149

المصاريف البديلة

المصاريف البديلة

المصاريف البديلة

المصاريف البديلة

تعد خسارة مشتركة المصروفات التي الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تعد خسارة مشتركة المصروفات التي
أنفقت ً
بدال من مصروفات أخرى كانت مشروع القانون.

مشروع القانون.

تقبل في الخسارة المشتركة لو أنها

أنفقررت بر ً
ردال من مصرررررررروفررات أخرى
كانت تقبل في الخسرررارة المشرررتركة لو
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النص بعد التعديل

كانت قد أنفقت بشرط أال تجاوز

أنها كانت قد أنفقت بشررررررط أال تجاوز

المصاريف التي لم تنفق.

المصاريف التي لم تنفق.

مادة ()150

مادة ()150

مادة ()150

مادة ()150

الخسارات التي تلحق البضائع

الخسارات التي تلحق البضائع

الخسارات التي تلحق البضائع

الخسارات التي تلحق البضائع

المشحونة على سطح السفينة

المشحونة على سطح السفينة

المشحونة على سطح السفينة

المشحونة على سطح السفينة

إضافة عبارة ( ،أو إذا كان القانون أو
اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن إعادة صياغة نص المادة ليكون
أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو كاآلتي:
جرى العُرف في هذا الميناء على
ذلك ).إلى نهاية الفقرة األولى من
المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:
البضائع المشحونة على سطح السفينة البضائع المشحونة على سطح السفينة "البضائع المشحونة على سطح السفينة البضائع المشحونة على سطح السفينة
خالفا للعرف البحري تساهم في خالفا للعرف البحري تساهم في خالفا للعرف البحري تساهم في خالفا للعرف البحري تساهم في
الخسارة المشتركة إذا أنقذت ،أما إذا الخسارة المشتركة إذا أنقذت ،أما إذا الخسارة المشتركة إذا أُنقذت ،أما إذا الخسارة المشتركة إذا أُنقذت ،أما إذا
ألقيت في البحر أو أتلفت جاز لصاحبها ألقيت في البحر أو أتلفت جاز لصاحبها أُلقيت في البحر أو أُتلفت جاز لصاحبها أُلقيت في البحر أو أُتلفت جاز لصاحبها
أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة
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توصية اللجنة

إذا ثبت أنه لم يوافق على طريقة إذا ثبت أنه لم يوافق على طريقة إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة
شحنها ،أو إذا كان القانون أو اللوائح شحنها ،أو إذا كان القانون أو اللوائح شحنها ،أو إذا كان القانون أو اللوائح

شحنها.

المعمول بها في ميناء الشحن أو المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة
طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو
العُرف في هذا الميناء على ذلك.

جرى العرف البحري في هذا الميناء جرى العرف البحري في هذا الميناء
على ذلك.

على ذلك.

وال يسري هذا الحكم على المالحة وال يسري هذا الحكم على المالحة وال يسري هذا الحكم على المالحة وال يسرررررررري هذا الحكم على المال حة
الساحلية بين موانئ المملكة.
مادة ()151

الساحلية بين موانئ المملكة".

الساحلية بين موانئ المملكة.
مادة ()151

الساحلية بين موانئ المملكة.
مادة ()151

مادة ()151

هالك أو تلف البضائع المشحونة بغير هالك أو تلف البضائع المشحونة بغير هالك أو تلف البضائع المشحونة بغير هالك أو تلف البضائع المشحونة بغير
علم الربان أو ببيانات غير صحيحة

علم الربان أو ببيانات غير صحيحة

علم الربان أو ببيانات غير صحيحة

ال يعد من الخسارات المشتركة الهالك

علم الربان أو ببيانات غير صحيحة
ال يعد من الخسارات المشتركة الهالك

أو التلف الذي يلحق بالبضائع التي لم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أو التلف الذي يلحق بالبضائع التي لم
يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من مشروع القانون.

مشروع القانون.

يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من

الناقل أو من ينوب عنه ،وتسهم هذه

الناقل أو من ينوب عنه ،وتسهم هذه

البضائع في الخسارات المشتركة إذا

البضائع في الخسارات المشتركة إذا

أنقذت.

أنقذت.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أما البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من

أما البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من

قيمتها الحقيقية فإنها تسهم في

قيمتها الحقيقية فإنها تسهم في

الخسارات المشتركة على أساس قيمتها

الخسارات المشتركة على أساس قيمتها

الحقيقية ،وال تقبل في هذه الخسارات

الحقيقية ،وال تقبل في هذه الخسارات

إذا هلكت أو تلفت إال على أساس القيمة

إذا هلكت أو تلفت إال على أساس القيمة

التي ذكرت في البيان.

التي ذكرت في البيان.

مادة ()152

مادة ()152

مادة ()152

مادة ()152

صور الحقوق وااللتزامات الناشئة

صور الحقوق وااللتزامات الناشئة

صور الحقوق وااللتزامات الناشئة

صور الحقوق وااللتزامات الناشئة

عن الخسارات المشتركة

عن الخسارات المشتركة

عن الخسارات المشتركة

عن الخسارات المشتركة

تتألف الحقوق وااللتزامات الناشئة عن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تتألف الحقوق وااللتزامات الناشئة عن
مشروع القانون

الخسارات المشتركة من مجموعتين ،مشروع القانون
مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.

الخسارات المشتركة من مجموعتين،
مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.

مادة ()153

مادة ()153

مادة ()153

مجموعة الحقوق وااللتزامات الدائنة

مجموعة الحقوق وااللتزامات الدائنة

مادة ()153

مجموعة الحقوق وااللتزامات الدائنة مجموعة الحقوق وااللتزامات الدائنة

تدرج في المجموعة الدائنة النفقات الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تدرج في المجموعة الدائنة النفقات
واألضرار التي تعد من الخسارات مشروع القانون.

مشروع القانون.

المشتركة مقدرة على النحو اآلتي:

واألضرار التي تعد من الخسارات
المشتركة مقدرة على النحو اآلتي:

Page 220 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-1تقدر قيمة األضرار التي تلحق

-1تقدر قيمة األضرار التي تلحق

بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه

بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه

الرحلة ،ويكون التقدير على أساس

الرحلة ،ويكون التقدير على أساس

المصروفات التي أنفقت فعالً في

المصروفات التي أنفقت فعالً في

اإلصالح وتغيير القطع التالفة وذلك

اإلصالح وتغيير القطع التالفة وذلك

بعد خصم فرق التجديد وفقًا للعرف

بعد خصم فرق التجديد وفقًا للعرف

والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة.

والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة.

وفي حالة عدم إجراء إصالح أو تغيير

وفي حالة عدم إجراء إصالح أو تغيير

تحدد القيمة بطريقة تقديرية .وإذا هلكت

تحدد القيمة بطريقة تقديرية .وإذا هلكت

السفينة كليا أو هالكا ً في حكم الكلي

السفينة كليا أو هالكا ً في حكم الكلي

فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات

فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات

المشتركة يحدد على أساس قيمة

المشتركة يحدد على أساس قيمة

السفينة سليمة قبل وقوع الحادث

السفينة سليمة قبل وقوع الحادث

مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية

مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية

لإلصالحات التي ليس لها صفة

لإلصالحات التي ليس لها صفة

الخسارة المشتركة والثمن المحصل

الخسارة المشتركة والثمن المحصل

من بيع الحطام إن وجد.

من بيع الحطام إن وجد.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-2تقدر قيمة األضرار التي تلحق

-2تقدر قيمة األضرار التي تلحق

بالبضائع في ميناء التفريغ ،ويكون

بالبضائع في ميناء التفريغ ،ويكون

التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه

التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه

البضائع ،وفي حالة التلف تقدر على

البضائع ،وفي حالة التلف تقدر على

أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها

أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها

تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في

تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في

الميناء المعين أصال لوصولها أو في

الميناء المعين أصال لوصولها أو في

يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في

يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في

غير الميناء المشار إليه .وإذا بيعت

غير الميناء المشار إليه .وإذا بيعت

البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل

البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل

في الخسارات المشتركة على أساس

في الخسارات المشتركة على أساس

الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن

الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن

البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في

البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في

آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء

آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء

المعين أصال لوصولها أو في يوم

المعين أصال لوصولها أو في يوم

انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت الرحلة

انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت الرحلة

في غير الميناء المشار إليه.

في غير الميناء المشار إليه.

Page 222 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()154

مادة ()154

مادة ()154

مادة ()154

العمولة والنفقات اإلضافية

العمولة والنفقات اإلضافية

العمولة والنفقات اإلضافية

العمولة والنفقات اإلضافية

للمجموعة الدائنة

للمجموعة الدائنة

للمجموعة الدائنة

للمجموعة الدائنة

احلكومة

تضاف إلى المجموعة الدائنة عمولة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تضاف إلى المجموعة الدائنة عمولة
مقدارها اثنان في المائة من النفقات مشروع القانون.

مشروع القانون.

مقدارها اثنان في المائة من النفقات

التي تدخل في الخسارات المشتركة مع

التي تدخل في الخسارات المشتركة مع

استبعاد أجور ونفقات الربان والبحارة

استبعاد أجور ونفقات الربان والبحارة

والوقود والمؤن التي لم يحل غيرها

والوقود والمؤن التي لم يحل غيرها

محلها أثناء السفر.

محلها أثناء السفر.

وإذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن المبالغ

وإذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن المبالغ

أو األصول المطلوبة منه للمساهمة في

أو األصول المطلوبة منه للمساهمة في

الخسارات المشتركة فإن النفقات التي

الخسارات المشتركة فإن النفقات التي

تنفق للحصول على هذه المبالغ أو

تنفق للحصول على هذه المبالغ أو

األصول تقبل في الخسارات المشتركة.

األصول تقبل في الخسارات المشتركة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()155

مادة ()155

مادة ()155

مادة ()155

احلكومة

مجموعة الحقوق وااللتزامات المدينة مجموعة الحقوق وااللتزامات المدينة مجموعة الحقوق وااللتزامات المدينة مجموعة الحقوق وااللتزامات المدينة
تدرج في المجموعة المدينة القيمة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تدرج في المجموعة المدينة القيمة
الصافية

الفعلية

لجميع

األموال مشروع القانون.

مشروع القانون.

الصافية

الفعلية

لجميع

األموال

المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية

المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية

هذه الرحلة مضافًا إليها قيمة األموال

هذه الرحلة مضافًا إليها قيمة األموال

التي تعتبر من الخسارات المشتركة.

التي تعتبر من الخسارات المشتركة.

ويخصم من أجرة السفينة وأجرة نقل

ويخصم من أجرة السفينة وأجرة نقل

المسافرين نفقات البحارة وأجورهم

المسافرين نفقات البحارة وأجورهم

التي لم تكن لتصرف للحصول على

التي لم تكن لتصرف للحصول على

األجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة

األجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة

المشتركة لو هلكت السفينة والشحنة

المشتركة لو هلكت السفينة والشحنة

كليًا عند وقوع الحادث الذي أدى إلى

كليًا عند وقوع الحادث الذي أدى إلى

الخسارة المشتركة .وكذلك تخصم من

الخسارة المشتركة .وكذلك تخصم من

هذه األموال النفقات المتعلقة بها

هذه األموال النفقات المتعلقة بها

والالحقة للحادث الذي أدى إلى

والالحقة للحادث الذي أدى إلى

الخسارة المشتركة وذلك في الحالة

الخسارة المشتركة وذلك في الحالة
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

التي ال تعتبر فيها هذه النفقات خسارة

التي ال تعتبر فيها هذه النفقات خسارة

مشتركة.

مشتركة.
مادة ()156

مادة ()156

مادة ()156

مادة ()156

مساهمة أمتعة المسافرين في

مساهمة أمتعة المسافرين في

مساهمة أمتعة المسافرين في

مساهمة أمتعة المسافرين والطاقم

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

في الخسارات المشتركة

 عنوان

المادة:

إضافة

عبارة  عنوان المادة :الموافقة على قرار

(والطاقم)

بعد

عبارة

(أمتعة مجلس النواب الموقر بإضافة عبارة
(والطاقم)

المسافرين).

بعد

عبارة

(أمتعة

 صررررررررردر المررادة :إضرررررررررافررة عبررارة المسافرين).
(والااطاااااقاام) بررعررررد عرربررررارة (أمررتررعررررة  نص المااااادة :الموافقررررة على نص
المسافرين).

المررادة كمررا ورد بقرار مجلس النواب

الـنَّـص بعد التعديل:

الموقر.

(مساهمة أمتعة المسافرين والطاقم
في الخسارات المشتركة)
أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها أمتعة المسافرين والطاقم التي لم

أمتعررة المسرررررررررافرين والطاااقم التي لم

سند شحن ال تسهم في الخسارات يصدر بشأنها سند شحن ال تسهم في

يصرردر بشررأنها سررند شررحن ال تسررهم في

المشتركة إذا أنقذت ،وتقبل في هذه الخسارات المشتركة إذا أنقذت ،وتقبل

الخسارات المشتركة إذا أنقذت ،وتقبل
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الخسارات إذا هلكت هذه األمتعة أو في هذه الخسارات إذا هلكت هذه
أتلفت بقيمتها التقديرية.

النص بعد التعديل

في هررذه الخسررررررررارات إذا هلكررت هررذه
األمتعة أو أتلفت بقيمتها التقديرية.

األمتعة أو أتلفت بقيمتها التقديرية.

مادة ()157

مادة ()157

مادة ()157

مادة ()157

فائدة التسوية

فائدة التسوية

فائدة التسوية

فائدة التسوية

تحسب فائدة مقدارها خمسة في المائة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تح سب فائدة مقدارها خم سة في المائة
سنويا ً على مجموع المبالغ التي تدخل مشروع القانون.

مشروع القانون.

سررنويا ً على مجموع المبالغ التي تدخل

في الخسارات المشتركة ،وتسري هذه

في الخسارات المشتركة ،وتسري هذه

الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع

الفائدة حتى تاريخ التسرروية النهائية مع

مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ

مراعرراة مررا قررد يرردفع لررذوي الحق من

قبل إجراء هذه التسوية.

مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.

مادة ()158

مادة ()158

مادة ()158

مادة ()158

مبالغ الضمان المقدمة من أصحاب

مبالغ الضمان المقدمة من أصحاب

مبالغ الضمان المقدمة من أصحاب

مبالغ الضمان المقدمة من أصحاب

البضائع

البضائع

البضائع

البضائع

تغيير كلمة (ال ُمجهز) الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
السطر الثاني من المادة إلى (ال ُمشغّل) .بقرار مجلس النواب الموقر.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الـنَّـص بعد التعديل:

إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية

إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية

لضمان مساهمتهم في الخسارات لضمان مساهمتهم في الخسارات

لضمان مساهمتهم في الخسارات

فورا في
فورا في المشتركة وجب إيداعها
المشتركة وجب إيداعها
ً
ً

فورا في
المشتركة وجب إيداعها
ً

حساب مشترك يفتح باسم كل من نائب حساب مشترك يفتح باسم كل من نائب

حساب مشترك يفتح باسم كل من نائب

عن المجهز ونائب عن أصحاب عن ال ُمشغّل ونائب عن أصحاب

عن ال ُمشغّل ونائب عن أصحاب

البضائع في أحد المصارف التي يتفق البضائع في أحد المصارف التي يتفق

البضائع في أحد المصارف التي يتفق

عليها الطرفان ،وتحفظ هذه المبالغ وما عليها الطرفان ،وتحفظ هذه المبالغ وما

عليها الطرفان ،وتحفظ هذه المبالغ وما

يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء

يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء

بحقوق ذوي الشأن في الخسارات بحقوق ذوي الشأن في الخسارات

بحقوق ذوي الشأن في الخسارات

المشتركة ،وال يجوز صرف دفعات المشتركة ،وال يجوز صرف دفعات

المشتركة ،وال يجوز صرف دفعات

من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها

من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها

إال بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك إال بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك

إال بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك

مع عدم اإلخالل بالحقوق وااللتزامات مع عدم اإلخالل بالحقوق وااللتزامات

مع عدم اإلخالل بالحقوق وااللتزامات

التي تترتب على التسوية النهائية.

التي تترتب على التسوية النهائية.

التي تترتب على التسوية النهائية.

وفي حالة الخالف تعين المحكمة وفي حالة الخالف تعين المحكمة

وفي حالة الخالف تعين المحكمة

المختصة نائبا عن أصحاب البضائع ،المختصة نائبا عن أصحاب البضائع،

المختصة نائبا عن أصحاب البضائع،
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه
المبالغ.

النص بعد التعديل

كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه
المبالغ.

المبالغ.
مادة ()159

مادة ()159

مادة ()159

مادة ()159

توزيع الخسارات المشتركة

توزيع الخسارات المشتركة

توزيع الخسارات المشتركة

توزيع الخسارات المشتركة

توزع الخسارات المشتركة بين جميع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في توزع الخسرارات المشرتركة بين جميع
ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

مشروع القانون.

مشروع القانون.

ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

مادة ()160

مادة ()160

مادة ()160

مادة ()160

تسوية الخسارات المشتركة

تسوية الخسارات المشتركة

تسوية الخسارات المشتركة

تسوية الخسارات المشتركة

يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير
مشروع القانون

أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا مشروع القانون.

أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا

تعينه المحكمة المختصة ،ويجوز

تعينه المحكمة المختصة ،ويجوز

لهؤالء الخبراء االستعانة بغيرهم في

لهؤالء الخبراء االستعانة بغيرهم في

أداء مهمتهم.

أداء مهمتهم.
مادة ()161

مادة ()161

مادة ()161

مادة ()161

أثر الترك في المساهمة في

أثر الترك في المساهمة في

أثر الترك في المساهمة في

أثر الترك في المساهمة في

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

Page 228 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

يجوز لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز لكل ذي شرأن أن يبرئ ذمته من
مشروع القانون

المساهمة في الخسارات المشتركة مشروع القانون.

المسرررراهمة في الخسررررارات المشررررتركة

وذلك بترك أمواله التي تدخل في

وذلرررك بترك أموالررره التي تررردخرررل في

المجموعة المدينة قبل تسلمها.

المجموعة المدينة قبل تسلمها.

مادة ()162

مادة ()162

مادة ()162

مادة ()162

رفض التسوية

رفض التسوية

رفض التسوية

رفض التسوية

إذا لم يقبل جميع ذي الشأن بالتسوية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا لم يقبل جميع ذي الشأن بالتسوية
مشروع القانون.

وجب عرضها على المحكمة المختصة مشروع القانون.
بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها.

وجب عرضها على المحكمة المختصة
بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها.

مادة ()163

مادة ()163

مادة ()163

مادة ()163

سلطة المحكمة في التصديق على

سلطة المحكمة في التصديق على

سلطة المحكمة في التصديق على

سلطة المحكمة في التصديق على

التسوية

التسوية

التسوية

التسوية

إذا رفضت المحكمة التصديق على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا رفضرررررت المحكمة التصرررررديق على
خبيرا أو أكثر مشروع القانون.
التسوية وجب أن تعين
ً

مشروع القانون.

إلجراء تسوية جديدة.

خبيرا أو أكثر
التسررروية وجب أن تعين
ً
إلجراء تسوية جديدة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المادة ()164

المادة ()164

المادة ()164

المادة ()164

ضمان تسليم البضائع

ضمان تسليم البضائع

ضمان تسليم البضائع

ضمان تسليم البضائع

احلكومة

للربان االمتناع عن تسليم البضائع التي الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في للربان االمتناع عن تسليم البضائع التي
يجب أن تسهم في الخسارات المشتركة مشروع القانون.

مشروع القانون.

يجب أن تسهم في الخسارات المشتركة

إال إذا قدم صاحبها ضمانا ً كافيا ً لدفع

إال إذا قدم صاحبها ضمانا ً كافيا ً لدفع

نصيبه من هذه الخسارات.

نصيبه من هذه الخسارات.

وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان

وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان

يُعرض األمر على رئيس المحكمة

يُعرض األمر على رئيس المحكمة

المختصة لتقديره .ولرئيس المحكمة أن

المختصة لتقديره .ولرئيس المحكمة أن

يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها

يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها

للحصول على هذا الضمان.

للحصول على هذا الضمان.

وتُت َ َبع في البيع األحكام المقررة للتنفيذ

وتُت َ َبع في البيع األحكام المقررة للتنفيذ

ببيع األشياء المرهونة رهنا ً تجارياً.

ببيع األشياء المرهونة رهنا ً تجارياً.
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قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()165

مادة ()165

مادة ()165

مادة ()165

امتياز الديون الناشئة عن الخسارات

امتياز الديون الناشئة عن الخسارات

امتياز الديون الناشئة عن الخسارات

امتياز الديون الناشئة عن الخسارات

المشتركة

المشتركة

المشتركة

المشتركة

احلكومة

تغيير عبارة (ل ُمجهز) الواردة في
السطر الثاني من المادة إلى (ل ُمش ّغل) .الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
الـنَّـص بعد التعديل:

بقرار مجلس النواب الموقر.

تعد الديون الناشئة عن الخسارات تعد الديون الناشئة عن الخسارات

تعد الديون الناشئة عن الخسارات

المشتركة ديونا ً ممتازة ،ويقع هذا المشتركة ديونا ً ممتازة ،ويقع هذا

المشتركة ديونا ً ممتازة ،ويقع هذا

االمتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة االمتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة

االمتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة

لمجهز السفينة على البضائع التي ل ُمشغّل السفينة على البضائع التي

ل ُمشغّل السفينة على البضائع التي

أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة

أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة

ألصحاب البضائع فيقع االمتياز على ألصحاب البضائع فيقع االمتياز على

ألصحاب البضائع فيقع االمتياز على

السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها .السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها.

السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها.

وتسري على هذا االمتياز أحكام حقوق وتسري على هذا االمتياز أحكام حقوق

وتسري على هذا االمتياز أحكام حقوق

االمتياز البحرية .وتكون لمصروفات االمتياز البحرية .وتكون لمصروفات

االمتياز البحرية .وتكون لمصروفات
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

تسوية الخسارات المشتركة األولوية تسوية الخسارات المشتركة األولوية
على ما عداها من الديون.

على ما عداها من الديون.

النص بعد التعديل

تسوية الخسارات المشتركة األولوية
على ما عداها من الديون.

مادة ()166

مادة ()166

مادة ()166

مادة ()166

حدود التضامن بين الملتزمين

حدود التضامن بين الملتزمين

حدود التضامن بين الملتزمين

حدود التضامن بين الملتزمين

بالمساهمة في الخسارات المشتركة

بالمساهمة في الخسارات المشتركة

بالمساهمة في الخسارات المشتركة

بالمساهمة في الخسارات المشتركة
ال تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في

ال تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في

الخسارات المشتركة ،ومع ذلك إذا الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الخسارات المشتركة ،ومع ذلك إذا
مشروع القانون.

عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه مشروع القانون.

عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه

الخسارات وزع نصيبه أو الباقي منه

الخسارات وزع نصيبه أو الباقي منه

على اآلخرين بنسبة ما يستحق على كل

على اآلخرين بنسبة ما يستحق على كل

منهم في الخسارات المشتركة.

منهم في الخسارات المشتركة.

مادة ()167

مادة ()167

مادة ()167

مادة ()167

مواعيد طلب االشتراك في تسوية

مواعيد طلب االشتراك في تسوية

مواعيد طلب االشتراك في تسوية

مواعيد طلب االشتراك في تسوية

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة

الخسارات المشتركة
ال يقبل طلب االشرررررررتراك في تسررررررروية

ال يقبل طلب االشتراك في تسوية

الخسارات المشتركة عن األضرار الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الخسرررارات المشرررتركة عن األضررررار
التي لحقت بالبضائع إال إذا أخطر مشروع القانون.

مشروع القانون.
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التي لحقرت برالبضررررررررائع إال إذا أخطر

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الربان كتابة بالطلب خالل ثالثين يو ًما

الربان كتابة بالطلب خالل ثالثين يو ًما

من تسلم البضائع ،وإذا كان الطلب

من تسرررررلم البضرررررائع ،وإذا كان الطلب

متعلقا باألضرار التي لحقت بالسفينة

متعلقا باألضرررار التي لحقت بالسررفينة

وجب إخطار أصحاب البضائع به في

وجب إخطار أصحاب البضائع به في

الميعاد المشار إليه من يوم انتهاء

الميعرراد المشررررررررار إليرره من يوم انتهرراء

الرحلة.

الرحلة.
مادة ()168

مادة ()168

مادة ()168

مادة ()168

تقادم دعاوى المساهمة في

تقادم دعاوى المساهمة في

تقادم دعاوى المساهمة في

تقادم دعاوى المساهمة في

الخسارات البحرية

الخسارات البحرية

الخسارات البحرية

الخسارات البحرية
تنقضي دعوى المساهمة في الخسارات

تنقضي دعوى المساهمة في الخسارات

البحرية المشتركة بمضي سنتين من الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في البحرية المشتركة بمضي سنتين من
يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي مشروع القانون.

مشروع القانون.

يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي

كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي

كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي

انقطعت فيه الرحلة البحرية.

انقطعت فيه الرحلة البحرية.

وينقطع سريان المدة المشار إليها في

وينقطع سريان المدة المشار إليها في

الفقرة السابقة -باإلضافة إلى األسباب

الفقرة السابقة -باإلضافة إلى األسباب

المقررة في القانون المدني -بتعيين

المقررة في القانون المدني -بتعيين
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

خبير التسوية ،وفي هذه الحالة تبدأ مدة

خبير التسوية ،وفي هذه الحالة تبدأ مدة

جديدة مماثلة للمدة األولى من تاريخ

جديدة مماثلة للمدة األولى من تاريخ

الخسارات

الخسارات

التوقيع

على

تسوية

التوقيع

على

تسوية

المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل

المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل

فيه خبير التسوية.

فيه خبير التسوية.

الفصل التاسع عشر

الفصل التاسع عشر

الفصل التاسع عشر

الفصل التاسع عشر

حطام السفن

حطام السفن

حطام السفن

حطام السفن

مادة ()169

مادة ()169

مادة ()169

مادة ()169

اإلبالغ عن الحطام

اإلبالغ عن الحطام

اإلبالغ عن الحطام

اإلبالغ عن الحطام
يجب على مالك الحطام أو ربان السفينة

يجب على مالك الحطام أو ربان السفينة

إبالغ اإلدارة عند تعرض السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إبالغ اإلدارة عند تعرض السفينة
لحادث بحري نتج عنه حطام وذلك مشروع القانون.

مشروع القانون.

لحادث بحري نتج عنه حطام وذلك

على النحو المبين بالالئحة التنفيذية لهذا

على النحو المبين بالالئحة التنفيذية لهذا

القانون ،وعلى اإلدارة إبالغ دولة العلم

القانون ،وعلى اإلدارة إبالغ دولة العلم

وكذلك الجهات المعنية في المملكة

وكذلك الجهات المعنية في المملكة
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

بوقوع الحادث التخاذ التدابير الالزمة

بوقوع الحادث التخاذ التدابير الالزمة

لتسهيل إزالة الحطام.

لتسهيل إزالة الحطام.

مادة ()170

مادة ()170

مادة ()170

مادة ()170

شهادة تأمين المسؤولية أو الضمان

شهادة تأمين المسؤولية أو الضمان

شهادة تأمين المسؤولية أو الضمان

شهادة تأمين المسؤولية أو الضمان

المالي عن إزالة الحطام

المالي عن إزالة الحطام

المالي عن إزالة الحطام

المالي عن إزالة الحطام
يجب على المالك المسجل لسفينة تبلغ

يجب على المالك المسجل لسفينة تبلغ

حمولتها اإلجمالية ثالثمائة طن فأكثر الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في حمولتها اإلجمالية ثالثمائة طن فأكثر
تبحر في مياه المملكة ،أن يكون مكتتبًا مشروع القانون.

مشروع القانون.

تبحر في مياه المملكة ،أن يكون مكتتبًا

بتأمين أو بضمان مالي يوازي حدود

بتأمين أو بضمان مالي يوازي حدود

المسؤولية عن إزالة الحطام ،مع

المسؤولية عن إزالة الحطام ،مع

مراعاة حدود المسؤولية المنصوص

مراعاة حدود المسؤولية المنصوص

عليها في هذا القانون.

عليها في هذا القانون.

مادة ()171

مادة ()171

مادة ()171

مادة ()171

إزالة الحطام

إزالة الحطام

إزالة الحطام

إزالة الحطام
يكون مالك حطام السفينة مسؤوالً عن

يكون مالك حطام السفينة مسؤوالً عن

إزالة الحطام تحت إشراف ومتابعة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إزالة الحطام تحت إشراف ومتابعة
اإلدارة ،وفي حال عدم تنفيذ ذلك ،تقوم مشروع القانون.

مشروع القانون.
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

اإلدارة باتخاذ جميع اإلجراءات

اإلدارة باتخاذ جميع اإلجراءات

الالزمة إلزالة الحطام وضمان سالمة

الالزمة إلزالة الحطام وضمان سالمة

المالحة .ويحق لإلدارة استرداد كافة ما

المالحة .ويحق لإلدارة استرداد كافة ما

دفعته في سبيل ذلك ،من مالك حطام

دفعته في سبيل ذلك ،من مالك حطام

السفينة أو من حصيلة بيع الحطام ،على

السفينة أو من حصيلة بيع الحطام ،على

النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا

النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا

القانون.

القانون.
مادة ()172

مادة ()172

مادة ()172

مادة ()172

السفينة المهجورة

السفينة المهجورة

السفينة المهجورة

السفينة المهجورة
تعد كل سفينة أو جزء منها تم هجره

تعد كل سفينة أو جزء منها تم هجره

داخل مياه المملكة حطاماً ،ما لم يتم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في داخل مياه المملكة حطاماً ،ما لم يتم
تقديم إخطار كتابي إلى اإلدارة خالل مشروع القانون.

مشروع القانون.

تقديم إخطار كتابي إلى اإلدارة خالل

تسعين يوما ً من تاريخ إعالن اإلدارة

تسعين يوما ً من تاريخ إعالن اإلدارة

بوجود هذه السفينة في صحيفتين

بوجود هذه السفينة في صحيفتين

محليتين على األقل باللغتين العربية

محليتين على األقل باللغتين العربية

واإلنجليزية.

واإلنجليزية.
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قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()173

مادة ()173

مادة ()173

مادة ()173

تقادم الدعوى الناشئة عن إزالة

تقادم الدعوى الناشئة عن إزالة

تقادم الدعوى الناشئة عن إزالة

تقادم الدعوى الناشئة عن إزالة

الحطام

الحطام

الحطام

الحطام

احلكومة

تنقضي دعوى المطالبة بالحقوق الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تنقضي دعوى المطالبة بالحقوق
مشروع القانون.

الناشئة عن إزالة الحطام بمضي ثالث مشروع القانون.

الناشئة عن إزالة الحطام بمضي ثالث

سنوات من تاريخ حصول الحادثة

سنوات من تاريخ حصول الحادثة

البحرية أو من تاريخ اإلعالن المشار

البحرية أو من تاريخ اإلعالن المشار

إليه في المادة السابقة ،بحسب األحوال.

إليه في المادة السابقة ،بحسب األحوال.

الفصل العشرون

الفصل العشرون

الفصل العشرون

الفصل العشرون

التلوث البحري

التلوث البحري

التلوث البحري

التلوث البحري

مادة ()174

مادة ()174

مادة ()174

مادة ()174

االلتزام بوجود الشهادات والسجالت

االلتزام بوجود الشهادات والسجالت

االلتزام بوجود الشهادات والسجالت

االلتزام بوجود الشهادات والسجالت

المتعلقة بمنع التلوث

المتعلقة بمنع التلوث

المتعلقة بمنع التلوث

المتعلقة بمنع التلوث

البند (ب) :إضافة عبارة (أو مشغّلها) الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بعد عبارة (ربان السفينة أو مالكها).

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية

أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية

موجودة في مياه المملكة بأن تحمل موجودة في مياه المملكة بأن تحمل

موجودة في مياه المملكة بأن تحمل

على متنها:

على متنها:

على متنها:

-1الشهادات والسجالت والمستندات -1الشهادات والسجالت والمستندات

-1الشهادات والسجالت والمستندات

المطلوبة وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية المطلوبة وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية

المطلوبة وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية

لمنع التلوث من السفن لعام  1973لمنع التلوث من السفن لعام 1973

لمنع التلوث من السفن لعام 1973

وبروتوكوالتها ومرفقاتها ،على أن وبروتوكوالتها ومرفقاتها ،على أن

وبروتوكوالتها ومرفقاتها ،على أن

تكون جميع الشهادات والسجالت تكون جميع الشهادات والسجالت

تكون جميع الشهادات والسجالت

والمستندات سارية المفعول ومطابقة والمستندات سارية المفعول ومطابقة

والمستندات سارية المفعول ومطابقة

للمعدات

للمعدات

للمواصفات

الفنية

للمعدات للمواصفات

الفنية

والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث
البحري على السفينة.

البحري على السفينة.

للمواصفات

الفنية

والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث
البحري على السفينة.

-2شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر -2شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر

-2شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر

ساري المفعول لضمان التعويض عما ساري المفعول لضمان التعويض عما

ساري المفعول لضمان التعويض عما

يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية

يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية

المدنية وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية المدنية وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية

المدنية وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية

بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار

بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار
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التلوث

احلكومة

الزيتي

لعام

قرار جملس النواب

 1969التلوث

الزيتي

لعام

توصية اللجنة

1969

النص بعد التعديل

التلوث

الزيتي

لعام

1969

وبروتوكوالتها لعامي  1976و .1992وبروتوكوالتها لعامي  1976و.1992

وبروتوكوالتها لعامي  1976و.1992

-3شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر -3شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر

-3شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر

ساري المفعول لضمان التعويض عما ساري المفعول لضمان التعويض عما

ساري المفعول لضمان التعويض عما

يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية

يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية

المدنية وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية المدنية وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية

المدنية وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية

بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار

بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار

التلوث بوقود السفن الزيتي لعام التلوث بوقود السفن الزيتي لعام

التلوث بوقود السفن الزيتي لعام

.2001

.2001

.2001

ب-يعاقب ربان السفينة أو مالكها الذي ب-يعاقب ربان السفينة أو مالكها أو

ب-يعاقب ربان السفينة أو مالكها أو

يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة مشغّلها الذي يخالف حكم الفقرة السابقة

مشغّلها الذي يخالف حكم الفقرة السابقة

التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف

بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف

تجاوز خمسين ألف دينار ،وذلك دون دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار،

دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار،

اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

والرجوع على مالكها بالتعويضات عن حجز السفينة والرجوع على مالكها

حجز السفينة والرجوع على مالكها

األضرار التي ترتبت عن هذه بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

المخالفة ،وتضاعف الغرامة في حالة عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة
تكرار المخالفة.
مادة ()175

النص بعد التعديل

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة
في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.
مادة ()175

مادة ()175

مادة ()175

قيد العمليات المتعلقة بمنع التلوث في قيد العمليات المتعلقة بمنع التلوث في قيد العمليات المتعلقة بمنع التلوث في قيد العمليات المتعلقة بمنع التلوث في
السجالت

السجالت

السجالت

السجالت

البند (ب) :تصويب كلمة (خمسون) الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

لتصبح (خمسين).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت بقيد أ-يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت بقيد

أ-يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت بقيد

جميع العمليات المطلوب تدوينها في جميع العمليات المطلوب تدوينها في

جميع العمليات المطلوب تدوينها في

السجالت ،وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية السجالت ،وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية

السجالت ،وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية

لمنع التلوث من السفن لعام  1973لمنع التلوث من السفن لعام 1973

لمنع التلوث من السفن لعام 1973

وبروتوكوالتها ومرفقاتها.

وبروتوكوالتها ومرفقاتها.

وبروتوكوالتها ومرفقاتها.

ب-يعاقب ربان السفينة أو ناقلة الزيت ب-يعاقب ربان السفينة أو ناقلة الزيت

ب-يعاقب ربان السفينة أو ناقلة الزيت

الذي يخالف حكم الفقرة السابقة الذي يخالف حكم الفقرة السابقة

الذي يخالف حكم الفقرة السابقة

بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف

بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف

دينار وال تجاوز خمسون ألف دينار ،دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار،

دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار،

Page 240 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

حجز السفينة والرجوع على مالكها حجز السفينة والرجوع على مالكها

حجز السفينة والرجوع على مالكها

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()176

مادة ()176

مادة ()176

مادة ()176

تزويد السفينة بمعدات وأجهزة منع

تزويد السفينة بمعدات وأجهزة منع

تزويد السفينة بمعدات وأجهزة منع

تزويد السفينة بمعدات وأجهزة منع

التلوث

التلوث

التلوث

التلوث
أ-يلتزم مالك السفينة وربانها بتزويدها

أ-يلتزم مالك السفينة وربانها بتزويدها

بالمعدات والتجهيزات واألنظمة وفقًا الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في بالمعدات والتجهيزات واألنظمة وفقًا
لما تنص عليه أحكام االتفاقية الدولية مشروع القانون.

مشروع القانون.

لما تنص عليه أحكام االتفاقية الدولية

لمنع التلوث من السفن لعام 1973

لمنع التلوث من السفن لعام 1973

وبروتوكوالتها ومرفقاتها.

وبروتوكوالتها ومرفقاتها.

ب-يعاقب على مخالفة حكم الفقرة

ب-يعاقب على مخالفة حكم الفقرة

السابقة بالغرامة التي ال تقل عن عشرة

السابقة بالغرامة التي ال تقل عن عشرة

آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار،

آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار،

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

حجز السفينة والرجوع على مالكها

حجز السفينة والرجوع على مالكها

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()177

مادة ()177

مادة ()177

مادة ()177

تصريف الزيت في البحر

تصريف الزيت في البحر

تصريف الزيت في البحر

تصريف الزيت في البحر

البند (ب) :إضافة عبارة (مع عدم الموافقة على نَـص المادة كما ورد
نص عليها بقرار مجلس النواب الموقر.
بأي عقوبة أشد ي ّ
اإلخالل ّ
أي قانون آخر )،إلى صدر البند.
ّ
الـنَّـص بعد التعديل:
أ -يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت أ -يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت

أ -يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت

وأي فرد من أفراد الطاقم ،عند وأي فرد من أفراد الطاقم ،عند

وأي فرد من أفراد الطاقم ،عند

تصريف الزيت في البحر ،باستخدام تصريف الزيت في البحر ،باستخدام

تصريف الزيت في البحر ،باستخدام

والتوصيالت

والتوصيالت

المعدات

واألجهزة

والتوصيالت المعدات

واألجهزة

المعدات

واألجهزة

المعتمدة وفقًا لما تنص عليه أحكام المعتمدة وفقًا لما تنص عليه أحكام

المعتمدة وفقًا لما تنص عليه أحكام

االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن

االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن

لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها .لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.

لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
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ب -يعاقب على مخالفة حكم الفقرة ب-

مع عدم

توصية اللجنة

بأي عقوبة
اإلخالل ّ

النص بعد التعديل

ب-

مع عدم

بأي عقوبة
اإلخالل ّ

أي قانون آخر،
السابقة بالحبس مدة ال تزيد على خمس أشد ي ّ
نص عليها ّ
سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة

أي قانون آخر،
أشد ي ّ
نص عليها ّ
يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة

خمسة عشر ألف دينار وال تجاوز مائة بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات

بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات

وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر

وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر

العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بحق ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسين

ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسين

اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،

ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،

مالكها بالتعويضات عن األضرار التي وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

ترتبت عن هذه المخالفة ،وتضاعف حجز السفينة والرجوع على مالكها

حجز السفينة والرجوع على مالكها

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.

الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()178

مادة ()178

مادة ()178

مادة ()178

التزام السفن الغير مزودة بمعدات

التزام السفن الغير مزودة بمعدات

التزام السفن الغير مزودة بمعدات

التزام السفن غير المزودة بمعدات

وأجهزة منع التلوث

وأجهزة منع التلوث

وأجهزة منع التلوث

وأجهزة منع التلوث

 عنوان المادة :تصويب عبارة (الغير
مزودة) إلى (غير المزودة).
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

نص المادة :الموافقة على نَـص  عنوان المادة :الموافقة على قرار أ -تلتزم كل سفينة تقل حمولتها عن
أ -تلتزم كل سفينة تقل حمولتها عن ّ 
أربعمائة طن ولم تزود باألنظمة المادة كما ورد في مشروع القانون.
والمعدات وفقًا لما تنص عليه أحكام عنوان المادة بعد التعديل:

مجلس النواب الموقر بتصويب عبارة أربعمائة طن ولم تزود باألنظمة
(الغير مزودة) إلى (غير المزودة).

االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن

(التزام السفن غير المزودة بمعدات

لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها

وأجهزة منع التلوث)

والمعدات وفقًا لما تنص عليه أحكام

نص المادة :الموافقة على نَـص االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن
ّ 
المادة كما ورد في مشروع القانون.

لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها

باالحتفاظ بالزيوت والخالئط الزيتية

باالحتفاظ بالزيوت والخالئط الزيتية

على متنها وال يتم تصريفها إال في

على متنها وال يتم تصريفها إال في

مرافق االستقبال المعدة لذلك.

مرافق االستقبال المعدة لذلك.

ب -تلتزم كل سفينة تقل حمولتها عن

ب -تلتزم كل سفينة تقل حمولتها عن

مائة وخمسين طنا ً ولم تزود باألنظمة

مائة وخمسين طنا ً ولم تزود باألنظمة

والمعدات وفقًا لما تنص عليه أحكام

والمعدات وفقًا لما تنص عليه أحكام

االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن

االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن

لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها

لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها

والماء

والماء

باالحتفاظ

بكمية

الزيت

باالحتفاظ

بكمية

الزيت

المستخدم للغسل على متنها وال يتم

المستخدم للغسل على متنها وال يتم

تصريفها إال في مرافق االستقبال

تصريفها إال في مرافق االستقبال

المعدة لذلك.

المعدة لذلك.
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ج -يحظر على السفن في المياه

ج -يحظر على السفن في المياه

اإلقليمية للمملكة تصريف مخلفات

اإلقليمية للمملكة تصريف مخلفات

المواد السائلة الضارة المدرجة ضمن

المواد السائلة الضارة المدرجة ضمن

الفئات ( )z, y, xأو مياه التوازن

الفئات ( )z, y, xأو مياه التوازن

وغساالت الصهاريج أو األخالط

وغساالت الصهاريج أو األخالط

األخرى التي تحتوي على هذه المواد

األخرى التي تحتوي على هذه المواد

والمنصوص عليها في االتفاقية الدولية

والمنصوص عليها في االتفاقية الدولية

لمنع التلوث من السفن لعام1973

لمنع التلوث من السفن لعام1973

وبروتوكوالتها ومرفقاتها ،كما يحظر

وبروتوكوالتها ومرفقاتها ،كما يحظر

عليها تصريفها في البحر باستثناء

عليها تصريفها في البحر باستثناء

للشروط

للشروط

الحاالت

المستوفية

الحاالت

المستوفية

المنصوص عليها في االتفاقية.

المنصوص عليها في االتفاقية.

د-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات

د-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات

السابقة بالحبس مدة ال تزيد على خمس

السابقة بالحبس مدة ال تزيد على خمس

سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن

سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن

خمسة عشرة آالف دينار وال تجاوز

خمسة عشرة آالف دينار وال تجاوز

مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى

مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

هاتين العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل

هاتين العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل

بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع

بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع

على مالكها بالتعويضات عن األضرار

على مالكها بالتعويضات عن األضرار

التي ترتبت عن هذه المخالفة،

التي ترتبت عن هذه المخالفة،

وتضاعف الغرامة في حالة تكرار

وتضاعف الغرامة في حالة تكرار

المخالفة.

المخالفة.
مادة ()179

مادة ()179

مادة ()179

مادة ()179

نقل وإلقاء المواد المؤذية

نقل وإلقاء المواد المؤذية

نقل وإلقاء المواد المؤذية

نقل وإلقاء المواد المؤذية

البند (ج) :تصويب كلمة (خمسون) الموافقة على نَـص المادة كما ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

لتصبح (خمسين).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ -ال يجوز نقل أية مواد مؤذية على أ -ال يجوز نقل أية مواد مؤذية على

أ -ال يجوز نقل أية مواد مؤذية على

متن السفن إال بتصريح مسبق من متن السفن إال بتصريح مسبق من

متن السفن إال بتصريح مسبق من

اإلدارة ووفقا ً للشروط التي يحددها هذا اإلدارة ووفقا ً للشروط التي يحددها هذا

اإلدارة ووفقا ً للشروط التي يحددها هذا

التصريح.

التصريح.

التصريح.

ب -يحظر على السفن إلقاء المواد ب -يحظر على السفن إلقاء المواد

ب -يحظر على السفن إلقاء المواد

المؤذية في المياه اإلقليمية للمملكة ،كما المؤذية في المياه اإلقليمية للمملكة ،كما

المؤذية في المياه اإلقليمية للمملكة ،كما
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قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

يُحظر عليها التخلص من هذه المواد يُحظر عليها التخلص من هذه المواد
في البحر.

النص بعد التعديل

يُحظر عليها التخلص من هذه المواد
في البحر.

في البحر.

ج -يعاقب كل من يخالف أحكام ج -يعاقب كل من يخالف أحكام

ج -يعاقب كل من يخالف أحكام

الفقرتين السابقتين من هذه المادة الفقرتين السابقتين من هذه المادة

الفقرتين السابقتين من هذه المادة

بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات

بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات

وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر

وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر

ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسون ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسين

ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسين

ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،

ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في

حجز السفينة والرجوع على مالكها حجز السفينة والرجوع على مالكها

حجز السفينة والرجوع على مالكها

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()180

مادة ()180

مادة ()180

مادة ()180

التخلص من القمامة

التخلص من القمامة

التخلص من القمامة

التخلص من القمامة

 البند (أ) :تغيير كلمة (يمنع) الواردة الموافقة على نَـص المادة كما ورد
نص البند إلى (يحظر).
مرتين في ّ

بقرار مجلس النواب الموقر.
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احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 البند (د) :تصويب رقم البند ليصبح
(ب).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-يمنع على السفن والمنصات الثابتة أ -يحظر على السفن والمنصات الثابتة

أ -يحظر على السفن والمنصات الثابتة

والعائمة التخلص من جميع أنواع والعائمة التخلص من جميع أنواع

والعائمة التخلص من جميع أنواع

القمامة ،بما في ذلك نفايات الطعام القمامة ،بما في ذلك نفايات الطعام

القمامة ،بما في ذلك نفايات الطعام

والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية

والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية

وجميع أنواع البالستيك ،ومخلفات وجميع أنواع البالستيك ،ومخلفات

وجميع أنواع البالستيك ،ومخلفات

البضائع والرماد الناتج من ال ُم َر َمدات البضائع والرماد الناتج من ال ُم َر َمدات

البضائع والرماد الناتج من ال ُم َر َمدات

(أفران االحتراق) وزيت الطهي و ِّعدَد (أفران االحتراق) وزيت الطهي و ِّعدَد

(أفران االحتراق) وزيت الطهي و ِّعدَد

الصيد وذبائح الحيوانات في المياه الصيد وذبائح الحيوانات في المياه

الصيد وذبائح الحيوانات في المياه

اإلقليمية للمملكة ،كما يمنع التخلص من اإلقليمية للمملكة ،كما يحظر التخلص

اإلقليمية للمملكة ،كما يحظر التخلص

هذه المواد في البحر باستثناء الحاالت من هذه المواد في البحر باستثناء

من هذه المواد في البحر باستثناء

للشروط

للشروط

المستوفية للشروط المنصوص عليها الحاالت

المستوفية

الحاالت

المستوفية

في االتفاقية الدولية لمنع التلوث من المنصوص عليها في االتفاقية الدولية

المنصوص عليها في االتفاقية الدولية

السفن لعام  1973وبروتوكوالتها لمنع التلوث من السفن لعام 1973

لمنع التلوث من السفن لعام 1973

ومرفقاتها.

وبروتوكوالتها ومرفقاتها.

وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

د-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ب -يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة

ب -يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة

السابقة بالحبس مدة ال تزيد على ثالث السابقة بالحبس مدة ال تزيد على ثالث

السابقة بالحبس مدة ال تزيد على ثالث

سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن

سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن

عشرة آالف دينار وال تجاوز مائة ألف عشرة آالف دينار وال تجاوز مائة ألف

عشرة آالف دينار وال تجاوز مائة ألف

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك

دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز

دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز

مالكها

مالكها

السفينة

والرجوع

على

مالكها السفينة

والرجوع

على

السفينة

والرجوع

على

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

بالتعويضات عن األضرار التي ترتبت

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

عن هذه المخالفة ،وتضاعف الغرامة

في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()181

مادة ()181

مادة ()181

مادة ()181

تصريف مخلفات الصرف الصحي

تصريف مخلفات الصرف الصحي

تصريف مخلفات الصرف الصحي

تصريف مخلفات الصرف الصحي

البند (أ) :تغيير كلمة (يمنع) الواردة الموافقة على نَـص المادة كما ورد
نص البند إلى (يحظر).
مرتين في ّ

بقرار مجلس النواب الموقر.

الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يمنع على السفن تصريف قاذورات أ -يحظر على السفن تصريف قاذورات

أ -يحظر على السفن تصريف قاذورات

ومخلفات الصرف الصحي الناتجة ومخلفات الصرف الصحي الناتجة

ومخلفات الصرف الصحي الناتجة
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

منها في المياه اإلقليمية للمملكة ،كما منها في المياه اإلقليمية للمملكة ،كما

منها في المياه اإلقليمية للمملكة ،كما

يمنع التخلص من هذه المواد في البحر .يحظر التخلص من هذه المواد في

يحظر التخلص من هذه المواد في
البحر.

البحر.
ب-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ب-يعاقب كل من ي خالف أحكام الفقرة

ب-يعاقب كل من ي خالف أحكام الفقرة

السابقة من هذه المادة بالحبس مدة ال السابقة من هذه المادة بالحبس مدة ال

السابقة من هذه المادة بالحبس مدة ال

تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي

تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي

ال تقل عن عشرة آالف دينار وال ال تقل عن عشرة آالف دينار وال

ال تقل عن عشرة آالف دينار وال

تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين

تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بحق العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بحق

العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بحق

اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على

اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على

مالكها بالتعويضات عن األضرار التي مالكها بالتعويضات عن األضرار التي

مالكها بالتعويضات عن األضرار التي

ترتبت عن هذه المخالفة ،وتضاعف ترتبت عن هذه المخالفة ،وتضاعف

ترتبت عن هذه المخالفة ،وتضاعف

الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة ()182

مادة ()182

مادة ()182

مادة ()182

ضبط االنبعاث من السفن

ضبط االنبعاث من السفن

ضبط االنبعاث من السفن

ضبط االنبعاث من السفن

أ-يلتزم مالك السفينة وربانها بضبط الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يلتزم مالك السفينة وربانها بضبط
االنبعاث من السفن بما ال يجاوز مشروع القانون.

مشروع القانون.
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االنبعاث من السفن بما ال يجاوز

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الحدود القصوى المسموح بها في

الحدود القصوى المسموح بها في

القوانين ذات العالقة.

القوانين ذات العالقة.

ب-ي عاقب كل من يخالف حكم الفقرة

ب-يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة

السابقة من هذه المادة بالحبس مدة ال

السابقة من هذه المادة بالحبس مدة ال

تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي

تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي

ال تقل عن عشرة آالف دينار وال

ال تقل عن عشرة آالف دينار وال

تجاوز مائة ألف دينار ،وذلك دون

تجاوز مائة ألف دينار ،وذلك دون

اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة

اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة

والرجوع على مالكها بالتعويضات عن

والرجوع على مالكها بالتعويضات عن

األضرار التي ترتبت عن هذه

األضرار التي ترتبت عن هذه

المخالفة.

المخالفة.
مادة ()183

مادة ()183

مادة ()183

مادة ()183

اإلبالغ عن التلوث

اإلبالغ عن التلوث

اإلبالغ عن التلوث

اإلبالغ عن التلوث
أ-على كل سفينة أحدثت تلوثا ً بيئيا ً أو

أ-على كل سفينة أحدثت تلوثا ً بيئيا ً أو

الحظت تلوثا ً في مياه المملكة أو المياه الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الحظت تلوثا ً في مياه المملكة أو المياه
المتاخمة لها أن تبلغ اإلدارة أو الجهة مشروع القانون.

مشروع القانون.

المعنية بالبيئة عن ذلك التلوث فوراً.

المتاخمة لها أن تبلغ اإلدارة أو الجهة
المعنية بالبيئة عن ذلك التلوث فوراً.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب-وتمتثل السفن التي تسببت في

ب-وتمتثل السفن التي تسببت في

حدوث التلوث إلى جميع األوامر

حدوث التلوث إلى جميع األوامر

والتعليمات الصادرة عن اإلدارة وخفر

والتعليمات الصادرة عن اإلدارة وخفر

السواحل أو الجهة المعنية بالبيئة للحد

السواحل أو الجهة المعنية بالبيئة للحد

من تأثير هذا التلوث.

من تأثير هذا التلوث.

ج-يعاقب ربان السفينة حال مخالفة أي

ج-يعاقب ربان السفينة حال مخالفة أي

من الفقرتين السابقتين بالغرامة التي ال

من الفقرتين السابقتين بالغرامة التي ال

تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة

تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة

آالف دينار.

آالف دينار.
مادة ()184

مادة ()184

مادة ()184

مادة ()184

إلقاء النفايات في البحر

إلقاء النفايات في البحر

إلقاء النفايات في البحر

إلقاء النفايات في البحر
أ-يحظر على السفن إلقاء أو تصريف

أ-يحظر على السفن إلقاء أو تصريف

أو تخزين أو ترك أو ردم أو حرق الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أو تخزين أو ترك أو ردم أو حرق
النفايات في عرض البحر ،وذلك مشروع القانون.

مشروع القانون.

النفايات في عرض البحر ،وذلك

بالمخالفة للقرارات التنفيذية لهذا

بالمخالفة للقرارات التنفيذية لهذا

القانون.

القانون.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ب-يعاقب ربان السفينة التي تخالف

ب-يعاقب ربان السفينة التي تخالف

حكم الفقرة السابقة من هذه المادة

حكم الفقرة السابقة من هذه المادة

بالحبس مدة ال تزيد على سنتين

بالحبس مدة ال تزيد على سنتين

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف

دينار وال تجاوز مائة ألف دينار أو

دينار وال تجاوز مائة ألف دينار أو

إحدى هاتين العقوبتين ،دون اإلخالل

إحدى هاتين العقوبتين ،دون اإلخالل

بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع

بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع

على مالكها بالتعويضات عن األضرار

على مالكها بالتعويضات عن األضرار

التي ترتبت عن هذه المخالفة.

التي ترتبت عن هذه المخالفة.

مادة ()185

مادة ()185

مادة ()185

مادة ()185

التدخل في حاالت حدوث التلوث

التدخل في حاالت حدوث التلوث

التدخل في حاالت حدوث التلوث

التدخل في حاالت حدوث التلوث

تغيير عبارة (يجوز للوكيل بنا ًء على الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
قرار من الوزير أن يتخذ ما يراه) بقرار مجلس النواب الموقر.
الواردة في مقدمة المادة إلى (يجوز
لإلدارة بناء على قرار من الوزير أن
تَّتخذ ما تراه).
الـنَّـص بعد التعديل:
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

يجوز للوكيل بنا ًء على قرار من يجوز لإلدارة بناء على قرار من
الوزير أن يتخذ ما يراه مناسبا ً من الوزير أن تَّتخذ ما تراه مناسبا ً من

الوزير أن تَّتخذ ما تراه مناسبا ً من

إجراءات حال وقوع حادث لسفينة في إجراءات حال وقوع حادث لسفينة في

إجراءات حال وقوع حادث لسفينة في

المياه اإلقليمية للمملكة أو المتاخمة لها ،المياه اإلقليمية للمملكة أو المتاخمة لها،

المياه اإلقليمية للمملكة أو المتاخمة لها،

وذلك لمنع الضرر الناجم عن التلوث وذلك لمنع الضرر الناجم عن التلوث

وذلك لمنع الضرر الناجم عن التلوث

أو التقليل منه.

يجوز لإلدارة بناء على قرار من

أو التقليل منه.

أو التقليل منه.

مادة ()186

مادة ()186

مادة ()186

المسؤولية عـن أضرار البيئة

المسؤولية عـن أضرار البيئة

المسؤولية عـن أضرار البيئة

أ-مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية حذف المادة وإعادة ترقيم المواد الموافقة على حذف المادة وإعادة ترقيم
المعمول بها في المملكة ،تلتزم كل الالحقة لها.

المواد الالحقة لها كما ورد بقرار

سفينة مسؤولة عن التسبب في أي

مجلس النواب ،وذلك ألن المرسوم

ضرر للبيئة في المملكة أو مياهها

بقانون رقم ( )21لسنة  1996بشأن

بالتعويض عن الضرر الذي سببته بما

ً
مماثال وألن
البيئة قد تضمن حك ًما

في ذلك تكاليف التنظيف وإعادة الموقع

هناك مشروع قانون بشأن البيئة عالج

كما كان عليه على النحو الذي تحدده

التلوث الناتج عن الوسائل البحرية.

الجهة المعنية بالبيئة.
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محذوفة

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ب-يُسمح للسفينة التي تسببت في
األضرار المشار إليها في الفقرة السابقة
بالمغادرة إذا دفعت قيمة هذه األضرار،
أو إذا قدمت ضمانا ً كافيا ً تقبله اإلدارة،
حتي يتم الفصل في تحديد القيمة إما
اتفاقا ً أو قضا ًء.
الفصل الحادي والعشرون

الفصل الحادي والعشرون

الفصل الحادي والعشرون

الفصل الحادي والعشرون

أنظمة طالء السفن

أنظمة طالء السفن

أنظمة طالء السفن

أنظمة طالء السفن

مادة ()187

مادة ()187

مادة ()187

مادة ()186

مادة ( )186بعد إعادة الترقيم

مادة ( )186بعد إعادة الترقيم

التحكم في أنظمة طالء السفن لمنع

التحكم في أنظمة طالء السفن لمنع

التحكم في أنظمة طالء السفن لمنع

التحكم في أنظمة طالء السفن لمنع

التحشف

التحشف

التحشف

التحشف

البند (ب) :تصويب كلمة (خمسون) الموافقة على نَـص المادة كما ورد
لتصبح (خمسين).

بقرار مجلس النواب الموقر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية

أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية

موجودة في مياه المملكة بأنظمة الطالء موجودة في مياه المملكة بأنظمة الطالء

موجودة في مياه المملكة بأنظمة الطالء
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

المانعة للتحشف في السفن وفقًا ألحكام المانعة للتحشف في السفن وفقًا ألحكام

المانعة للتحشف في السفن وفقًا ألحكام

االتفاقيات الدولية في هذا الشأن ،وذلك االتفاقيات الدولية في هذا الشأن ،وذلك

االتفاقيات الدولية في هذا الشأن ،وذلك

على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية

على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية

لهذا القانون.

لهذا القانون.

لهذا القانون.

ب-يعاقب مالك السفينة التي تخالف ب-يعاقب مالك السفينة التي تخالف

ب-يعاقب مالك السرررررررفينة التي تخالف

حكم الفقرة السابقة من هذه المادة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة

حكم الفقرة السررررررررابقررة من هررذه المررادة

بالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر بالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر

بالغرامة التي ال تقل عن خمسررة عشررر

ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسون ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسين

ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسااااااين

ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق

ألف دينررار ،وذلررك دون اإلخالل بحق

اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على

اإلدارة في حجز السرررررررفينررة والرجوع

مالكها بالتعويضات عن األضرار التي مالكها بالتعويضات عن األضرار التي

على مررررالكهررررا بررررالتعويضررررررررررات عن

ترتبت عن هذه المخالفة.

األضررررررررار التي ترتبررررت عن هررررذه

ترتبت عن هذه المخالفة.

المخالفة.
الفصل الثاني والعشرون

الفصل الثاني والعشرون

الفصل الثاني والعشرون

الفصل الثاني والعشرون

مياه التوازن

مياه التوازن

مياه التوازن

مياه التوازن

مادة ()188

مادة ()188

مادة ()188

مادة ()187

مادة ( )187بعد إعادة الترقيم

مادة ( )187بعد إعادة الترقيم
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مراقبة وإدارة مياه التوازن

مراقبة وإدارة مياه التوازن

مراقبة وإدارة مياه التوازن

مراقبة وإدارة مياه التوازن

احلكومة

البند (ب) :تصويب كلمة (خمسون) الموافقة على نَـص المادة كما ورد
لتصبح (خمسين).

بقرار مجلس النواب الموقر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية

أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية

موجودة في مياه المملكة بأن تحمل موجودة في مياه المملكة بأن تحمل

موجودة في مياه المملكة بأن تحمل

على متنها خطة معتمدة إلدارة مياه على متنها خطة معتمدة إلدارة مياه

على متنها خطة معتمدة إلدارة مياه

التوازن تحدد على نحو تفصيلي التوازن تحدد على نحو تفصيلي

التوازن تحدد على نحو تفصيلي

إجراءات السالمة والتدابير الواجب إجراءات السالمة والتدابير الواجب

إجراءات السالمة والتدابير الواجب

اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه

اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه

التوازن ،وكذلك سجل لمياه التوازن التوازن ،وكذلك سجل لمياه التوازن

التوازن ،وكذلك سجل لمياه التوازن

لتسجيل كل عملية بشأن إدارة مياه لتسجيل كل عملية بشأن إدارة مياه

لتسجيل كل عملية بشأن إدارة مياه

التوازن ،وذلك على النحو الذي تحدده التوازن ،وذلك على النحو الذي تحدده

التوازن ،وذلك على النحو الذي تحدده

القرارات التنفيذية لهذا القانون.

القرارات التنفيذية لهذا القانون.

القرارات التنفيذية لهذا القانون.

ب-يعاقب مالك السفينة التي تخالف ب-يعاقب مالك السفينة التي تخالف

ب-يعاقب مالك السرررررررفينة التي تخالف

حكم الفقرة السابقة من هذه المادة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة

حكم الفقرة السررررررررابقررة من هررذه المررادة

بالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر بالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر

بالغرامة التي ال تقل عن خمسررة عشررر

Page 257 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسون ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسين

ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسااااااين

ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق

ألف دينررار ،وذلررك دون اإلخالل بحق

اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على

اإلدارة في حجز السرررررررفينررة والرجوع

مالكها بالتعويضات عن األضرار التي مالكها بالتعويضات عن األضرار التي

على مررررالكهررررا بررررالتعويضررررررررررات عن

ترتبت عن هذه المخالفة.

األضررررررررار التي ترتبررررت عن هررررذه

ترتبت عن هذه المخالفة.

المخالفة.
الفصل الثالث والعشرون

الفصل الثالث والعشرون

الفصل الثالث والعشرون

الفصل الثالث والعشرون

رقابة دولـة العلم ودولة الميناء

رقابة دولـة العلم ودولة الميناء

رقابة دولـة العلم ودولة الميناء

رقابة دولـة العلم ودولة الميناء

مادة ()189

مادة ()189

مادة ()189

مادة ()188

مادة ( )188بعد إعادة الترقيم

مادة ( )188بعد إعادة الترقيم

تفتيش السفن في المملكة

تفتيش السفن في المملكة

تفتيش السفن في المملكة

تفتيش السفن في المملكة

لإلدارة حق الرقابة والتفتيش على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في لإلدارة حق الرقررررابررررة والتفتيش على
السفن التي توجد في المياه اإلقليمية مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة السرررررررفن التي توجد في المياه اإلقليمية
للمملكة أو المتاخمة لها سواء كانت هذه الترقيم.

الترقيم.

للمملكة أو المتاخمة لها سرررررررواء كانت

السفن بحرينية أو أجنبية ،وذلك للتأكد

هذه السرررررررفن بحرينية أو أجنبية ،وذلك

من امتثالها ألحكام القانون واالتفاقيات

للتررأكررد من امتثررالهررا ألحكررام القررانون

الدولية ،وتبين الالئحة التنفيذية لهذا

واالتفرراقيررات الرردوليررة ،وتبين الالئحررة
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احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

القانون أحكام وضوابط وإجراءات هذا

التنفيذية لهذا القانون أحكام وضررررروابط

التفتيش.

وإجراءات هذا التفتيش.

الفصل الرابع والعشرون

الفصل الرابع والعشرون

الفصل الرابع والعشرون

الفصل الرابع والعشرون

إعادة تدوير السفن

إعادة تدوير السفن

إعادة تدوير السفن

إعادة تدوير السفن

مادة ()190

مادة ()190

مادة ()190

مادة ()189

مادة ( )189بعد إعادة الترقيم

مادة ( )189بعد إعادة الترقيم

تفكيك السفن وتقطيعها

تفكيك السفن وتقطيعها

تفكيك السفن وتقطيعها

تفكيك السفن وتقطيعها

البند (أ) :إضافة عبارة (-أو آثارها إن الموافقة على نَـص المادة كما ورد
وجدت )-بعد عبارة (الحق في إزالة بقرار مجلس النواب الموقر ،مع
المخالفة) الواردة في نهاية البند.

مراعاة إعادة الترقيم.

الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يحظر القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها أ-يحظر القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها

أ-يحظر القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها

أو إعادة تدويرها في المملكة إال بعد أو إعادة تدويرها في المملكة إال بعد

أو إعادة تدويرها في المملكة إال بعد

الحصول على ترخيص بذلك من الحصول على ترخيص بذلك من

الحصول على ترخيص بذلك من

اإلدارة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا اإلدارة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا

اإلدارة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا

القانون أحكام وضوابط وشروط القانون أحكام وضوابط وشروط

القانون أحكام وضوابط وشروط

الترخيص ،ولإلدارة الحق في إزالة

الترخيص ،ولإلدارة الحق في إزالة
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قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

الترخيص ،ولإلدارة الحق في إزالة المخالفة -أو آثارها إن وجدت -وذلك
المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

النص بعد التعديل

المخالفة -أو آثارها إن وجدت -وذلك
على نفقة المخالف.

على نفقة المخالف.

ب-يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة ب-يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة

ب-يعاقب كل من خالف أح كام الفقرة

السابقة بالحبس مدة ال تزيد على سنة السابقة بالحبس مدة ال تزيد على سنة

السررابقة بالحبس مدة ال تزيد على سررنة

وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشرة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشرة

وبررالغرامررة التي ال تقررل عن خمسررررررررة

آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار ،آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار،

عشررررررررة آالف دينار وال تجاوز مائة

أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ويحكم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ويحكم

ألف دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين،

والمعدات

ويحكم بمصررررررادرة األدوات والمعدات

بمصادرة

األدوات

والمعدات بمصادرة

المستخدمة الرتكاب الجريمة.

األدوات

المستخدمة الرتكاب الجريمة.

المستخدمة الرتكاب الجريمة.

الفصل الخامس والعشرون

الفصل الخامس والعشرون

الفصل الخامس والعشرون

الفصل الخامس والعشرون

حدود المسؤولية

حدود المسؤولية

حدود المسؤولية

حدود المسؤولية

مادة ()191

مادة ()191

مادة ()191

مادة ()190

مادة ( )190بعد إعادة الترقيم

مادة ( )190بعد إعادة الترقيم

نطاق تطبيق أحكام حدود المسؤولية

نطاق تطبيق أحكام حدود المسؤولية

 الفقرة الثانية:

الموافقة على نَـص المادة كما ورد

نطاق تطبيق أحكام حدود المسؤولية

بقرار مجلس النواب الموقر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.
Page 260 of 503

نطاق تطبيق أحكام حدود المسؤولية

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 إضافة كلمة (والمنقذ) بعد عبارة(والمستأجر

والمشغل

والربان

والبحارة) الواردة في السطر األول.
 تعديل رقم المادة ( )195لتصبح( )194وفقا ً لقرار المجلس بحذف
المادة (.)186
 إضافة فقرة أخيرة إلى المادة على
النحو الوارد في النص بعد التعديل.
الـنَّـص بعد التعديل:
تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة

تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة

بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه

بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه

المملكة باستثناء السفن ذات الوسائد المملكة باستثناء السفن ذات الوسائد

المملكة باستثناء السفن ذات الوسائد

الهوائية ،والمنصات العائمة التي يتم الهوائية ،والمنصات العائمة التي يتم

الهوائية ،والمنصات العائمة التي يتم

إنشاؤها ألغراض استكشاف أو إنشاؤها ألغراض استكشاف أو

إنشاؤها ألغراض استكشاف أو

استغالل الموارد الطبيعية بقاع البحر ،استغالل الموارد الطبيعية بقاع البحر،

استغالل الموارد الطبيعية بقاع البحر،

أو باطن األرض.

أو باطن األرض.

أو باطن األرض.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وتسري أحكام تحديد المسؤولية على وتسري أحكام تحديد المسؤولية على

وتسري أحكام تحديد المسؤولية على

مالك السفينة والمستأجر والمشغل مالك السفينة والمستأجر والمشغل

مالك السفينة والمستأجر والمشغل

من والربان والبحارة والمنقذ ،وغيرهم

والربان والبحارة والمنقذ ،وغيرهم

التابعين اآلخرين للمالك أو للمستأجر من التابعين اآلخرين للمالك أو

من التابعين اآلخرين للمالك أو

وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات للمستأجر وذلك فيما يتعلق بتأدية

للمستأجر وذلك فيما يتعلق بتأدية

الشروط التي تسري على المالك ،على وظائفهم وبذات الشروط التي تسري

وظائفهم وبذات الشروط التي تسري

أال تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية على المالك ،على أال تجاوز مسؤولية

على المالك ،على أال تجاوز مسؤولية

األشخاص

األشخاص

والربان

والبحارة،

وغيرهم

األشخاص المذكورين عن الحادث المالك

ومسؤولية

المالك

ومسؤولية

الواحد الحدود المبينة في المادة ( )195المذكورين عن الحادث الواحد الحدود

المذكورين عن الحادث الواحد الحدود

المبينة في المادة ( )194من هذا

المبينة في المادة ( )194من هذا

القانون.

القانون.

من هذا القانون.

وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو

وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو

البحارة ،جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو البحارة ،جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو

البحارة ،جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو

كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر

كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر

يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم ،يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم،

يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم،

ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في

ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في

الوقت ذاته مالكا ً منفردا ً أو على الشيوع الوقت ذاته مالكا ً منفردا ً أو على الشيوع

الوقت ذاته مالكا ً منفردا ً أو على الشيوع
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احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أو مشغالً أو مستأجرا ً فال يسري هذا أو مشغالً أو مستأجرا ً فال يسري هذا

أو مشغالً أو مستأجرا ً فال يسري هذا

الحكم إال إذا كان الخطأ قد وقع منه الحكم إال إذا كان الخطأ قد وقع منه

الحكم إال إذا كان الخطأ قد وقع منه

بوصفه ربانا ً أو بحاراً.

مادة ()192
مسؤولية مالك السفينة

بوصفه ربانا ً أو بحاراً.

بوصفه ربانا ً أو بحاراً.

وفى جميع األحوال ال يجوز للمالك أو

وفى جميع األحوال ال يجوز للمالك أو

الربان أو غيرهما من المذكورين في

الربان أو غيرهما من المذكورين في

سك
الفقرة الثانية من هذه المادة التم ّ

سك
الفقرة الثانية من هذه المادة التم ّ

بتحديد مسئوليتهم إذا كان الضرر

بتحديد مسئوليتهم إذا كان الضرر

راجعا إلى صدور غش أو خطأ جسيم

راجعا إلى صدور غش أو خطأ جسيم

من المسؤول.

من المسؤول.

مادة ()192

مادة ()192

مادة ( )191بعد إعادة الترقيم

مادة ( )191بعد إعادة الترقيم

مسؤولية مالك السفينة

مسؤولية مالك السفينة

مادة ()191
مسؤولية مالك السفينة

تغيير كلمة (مجهزها) الواردة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد
السطر األول من المادة إلى (مشغّلها) .بقرار مجلس النواب الموقر ،مع
الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا ً يسأل مالك السفينة أو مشغّلها مدنيا ً عن

يسرررأل مالك السرررفينة أو مشاااغّلها مدنيا ً

عن أفعال الربان والبحارة والمرشد أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي

عن أفعال الربان والبحارة والمرشرررررررد
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى شخص آخر في خدمة السفينة متى

وأي شرررررخص آخر في خدمة السرررررفينة

وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو

متى وق عت منهم أثناء تأدية و ظائفهم

بسببها ،كما يسأل عن التزامات الربان بسببها ،كما يسأل عن التزامات الربان

أو بسرررررببها ،كما يسرررررأل عن التزامات

الناشئة عن العقود التي يبرمها في الناشئة عن العقود التي يبرمها في

الربان الناشررئة عن العقود التي يبرمها

حدود سلطاته القانونية.
مادة ()193

في حدود سلطاته القانونية.

حدود سلطاته القانونية.

مادة ()192

مادة ()193

مادة ()193

مادة ( )192بعد إعادة الترقيم

مادة ( )192بعد إعادة الترقيم

الحاالت التي يجوز فيها تحديد

الحاالت التي يجوز فيها تحديد

الحاالت التي يجوز فيها تحديد

الحاالت التي يجوز فيها تحديد

المسؤولية

المسؤولية

المسؤولية

المسؤولية

إعادة صياغة المادة على النحو الوارد الموافقة على نَـص المادة كما ورد
في النص بعد التعديل.

بقرار مجلس النواب الموقر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

ج-لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته يجوز تحديد المسئولية لمالك السفينة

يجوز تحديد المسئولية لمالك السفينة

بالقدر المبين في المادة ( )195من هذا ومن في حكمه الوارد ذكرهم في المادة

ومن في حكمه الوارد ذكرهم في المادة

القانون إذا كان الدين ناشئا ً عن أحد ( )190بالقدر المبيَّن في المادة

( )190بالقدر المبيَّن في المادة

( )194من هذا القانون إذا كان الدَّين

( )194من هذا القانون إذا كان الدَّين

ناشئا عن أحد األسباب اآلتية:

ناشئا عن أحد األسباب اآلتية:

األسباب اآلتية:
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قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-1األضرار التي تحدثها السفينة أ .المطالبات المتعلقة بالوفيات أو

أ .المطالبات المتعلقة بالوفيات أو

لمنشآت الميناء أو األحواض أو اإلصابات الجسدية أو فقد أو تلف

اإلصابات الجسدية أو فقد أو تلف

المساعدات الممتلكات (بما في ذلك التلف الالحق

الممتلكات (بما في ذلك التلف الالحق

بالمنشآت

المينائية

واألحواض

بالمنشآت

المينائية

واألحواض

-2األضرار البدنية واألضرار المادية والممرات

المائية

ومساعدات

والممرات

المائية

ومساعدات

الممرات

المائية

المالحية.

أو

التي تقع على ظهر السفينة أو التي المالحة) ،مما يقع على متن السفينة

المالحة) ،مما يقع على متن السفينة

تتعلق مباشرة بالمالحة البحرية أو أو يتصل مباشرة بتشغيلها أو بعمليات

أو يتصل مباشرة بتشغيلها أو بعمليات

اإلنقاذ أو الفقد الالحق الناجم عن ذلك.

اإلنقاذ أو الفقد الالحق الناجم عن ذلك.

ج-لمالك السفينة التمسك بتحديد ب .المطالبات المتعلقة بالفقد الناجم

ب .المطالبات المتعلقة بالفقد الناجم

مسؤوليته عن االلتزامات المذكورة في عن تأخير في النقل البحري للبضائع،

عن تأخير في النقل البحري للبضائع،

الفقرات السابقة ولو كان قيام هذه أو الركاب ،أو أمتعتهم.

أو الركاب ،أو أمتعتهم.

المسؤولية ال يحتاج إلى إثبات خطئه أو ج .المطالبات المتعلقة بفقد آخر ناجم

ج .المطالبات المتعلقة بفقد آخر ناجم

خطأ األشخاص الذين يسأل عنهم ،وال عن انتهاك لحقوق غير الحقوق

عن انتهاك لحقوق غير الحقوق

يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقراراً التعاقدية ،والمرتبط مباشرة بتشغيل

التعاقدية ،والمرتبط مباشرة بتشغيل

بتشغيل السفينة.

بها.

السفينة أو بعمليات إنقاذها.

السفينة أو بعمليات إنقاذها.

د .المطالبات المتعلقة بانتشال سفينة،

د .المطالبات المتعلقة بانتشال سفينة،

أو إزالتها ،أو تدميرها ،أو استئصال

أو إزالتها ،أو تدميرها ،أو استئصال
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

خطرها إذا ما كانت غارقة ،أو

خطرها إذا ما كانت غارقة ،أو

محطمة ،أو عالقة ،أو مهجورة ،بما

محطمة ،أو عالقة ،أو مهجورة ،بما

في ذلك أي شيء على متنها بالفعل أو

في ذلك أي شيء على متنها بالفعل أو

كان على متنها.

كان على متنها.

ه .المطالبات المتعلّقة بإزاحة ،أو

ه .المطالبات المتعلّقة بإزاحة ،أو

تدمير ،أو استئصال الخطر الذي

تدمير ،أو استئصال الخطر الذي

تشكله شحنة السفينة.

تشكله شحنة السفينة.

و .المطالبات الصادرة عن شخص

و .المطالبات الصادرة عن شخص

غير الشخص المسؤول فيما يتعلق

غير الشخص المسؤول فيما يتعلق

بالتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل فقد

بالتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل فقد

يجوز للشخص المسؤول الحد من

يجوز للشخص المسؤول الحد من

مسؤوليته بشأنه بموجب أحكام

مسؤوليته بشأنه بموجب أحكام

عن

عن

اتفاقية

حدود

المسؤولية

اتفاقية

حدود

المسؤولية

المطالبات البحرية لعام ،1976

المطالبات البحرية لعام ،1976

وبروتوكول عام  1996المع ّدِّل لها،

وبروتوكول عام  1996المع ّدِّل لها،

وأي فقد آخر ناجم عن هذه التدابير.

وأي فقد آخر ناجم عن هذه التدابير.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()194

مادة ()194

مادة ()194

مادة ()193

مادة ( )193بعد إعادة الترقيم

مادة ( )193بعد إعادة الترقيم

الحاالت التي ال يجوز فيها تحديد

الحاالت التي ال يجوز فيها تحديد

الحاالت التي ال يجوز فيها تحديد

الحاالت التي ال يجوز فيها تحديد

المسؤولية

المسؤولية

المسؤولية

المسؤولية

احلكومة

إعادة صياغة المادة على النحو الوارد الموافقة على نَـص المادة كما ورد
في النص بعد التعديل.

بقرار مجلس النواب الموقر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

ال يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد ال يجوز لمالك السفينة ومن في حكمه

ال يجوز لمالك السفينة ومن في حكمه

المسؤولية إذا كان الدين ناشئا ً عن أحد الوارد ذكرهم في المادة ( )190تحديد

الوارد ذكرهم في المادة ( )190تحديد

المسئولية إذا كان الدَّين ناشئا عن أحد

المسئولية إذا كان الدَّين ناشئا عن أحد

األسباب اآلتية:

-1تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو األسباب اآلتية:

األسباب اآلتية:

المهجورة ورفع حطامها وشحنتها أو أ .المطالبات المتعلقة باإلنقاذ أو

أ .المطالبات المتعلقة باإلنقاذ أو

األشياء الموجودة عليها.

المساهمة في الخسارات البحرية

المساهمة في الخسارات البحرية

-2إنقاذ السفينة.

المشتركة.

المشتركة.

-3اإلسهام في الخسائر البحرية العامة .ب .المطالبات

المتعلقة

بأضرار

ب .المطالبات

المتعلقة

بأضرار

-4حقوق الربان والبحارة وكل تابع التلوث الزيتي بالمعنى الوارد في

التلوث الزيتي بالمعنى الوارد في

آخر لمالك السفينة موجود عليها أو االتفاقية الدولية بشأن المسئولية عن

االتفاقية الدولية بشأن المسئولية عن
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يتعلق بخدمتها ،وكذلك حقوق ورثة أضرار التلوث الزيتي لعام 1969

أضرار التلوث الزيتي لعام 1969

هؤالء األشخاص وخلفائهم.

وبروتوكوليها لعامي  1976و1992

وبروتوكوليها لعامي  1976و1992

-5الضرر النووي.

المنضمة إليهما المملكة بموجب

المنضمة إليهما المملكة بموجب

-6الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط المرسوم بقانون رقم ( )13لسنة

المرسوم بقانون رقم ( )13لسنة

وغيره من المواد األخرى.

.1995

.1995

ج .المطالبات الخاضعة ألي اتفاقية

ج .المطالبات الخاضعة ألي اتفاقية

دولية منضمة إليها المملكة أو أي

دولية منضمة إليها المملكة أو أي

تشريع وطني يحظر تحديد المسئولية

تشريع وطني يحظر تحديد المسئولية

بشأن األضرار الذرية.

بشأن األضرار الذرية.

د .المطالبات المقامة ضد مالك سفينة

د .المطالبات المقامة ضد مالك سفينة

ذرية بشأن أضرار ذرية.

ذرية بشأن أضرار ذرية.

ه .مطالبات أُج ََراء مالك السفينة أو

ه .مطالبات أُج ََراء مالك السفينة أو

منقذها الذين تتعلَّق مهامهم بالسفينة

منقذها الذين تتعلَّق مهامهم بالسفينة

أو عمليات اإلنقاذ ،بما في ذلك

أو عمليات اإلنقاذ ،بما في ذلك

مطالبات ورثتهم أو من يعيلونهم أو

مطالبات ورثتهم أو من يعيلونهم أو

أشخاص آخرين يحق لهم تقديم هذه

أشخاص آخرين يحق لهم تقديم هذه

المطالبات ،إذا كان القانون الذي يحكم

المطالبات ،إذا كان القانون الذي يحكم

Page 268 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

مادة ()195
حدود المسؤولية

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

عقد الخدمة بين مالك السفينة أو

عقد الخدمة بين مالك السفينة أو

المنقذ وهؤالء األُج ََراء ال يمنح المالك

المنقذ وهؤالء األُج ََراء ال يمنح المالك

أو المنقذ حق الحد من مسؤوليته إزاء

أو المنقذ حق الحد من مسؤوليته إزاء

تلك المطالبات ،أو إذا كان هذا القانون

تلك المطالبات ،أو إذا كان هذا القانون

يسمح له فحسب بالحد من مسؤوليته

يسمح له فحسب بالحد من مسؤوليته

إلى مقدار يزيد ع َّما هو منصوص

إلى مقدار يزيد ع َّما هو منصوص

عليه في المادة (.)194

عليه في المادة (.)194

مادة ()195

مادة ()195

مادة ( )194بعد إعادة الترقيم

مادة ( )194بعد إعادة الترقيم

حدود المسؤولية

حدود المسؤولية

 تصويب كلمة (ألفان) الواردة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد
السطر السادس من المادة إلى (ألفين) .بقرار مجلس النواب الموقر ،مع
 تصويب كلمة (موضوعة) الواردة مراعاة إعادة الترقيم.
في الفقرة (ب) من البند رقم ( )3إلى
(موضوعه).
الـنَّـص بعد التعديل:
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مادة ()194
حدود المسؤولية

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

أ-يكون تحديد مسؤولية مالك السفينة أ-يكون تحديد مسؤولية مالك السفينة
وفقًا لما يأتي:

وفقًا لما يأتي:

النص بعد التعديل

أ-يكون تحديد مسؤولية مالك السفينة
وفقًا لما يأتي:

-1بالنسبة للدعاوي الناشئة عن الوفاة -1بالنسبة للدعاوي الناشئة عن الوفاة

-1بالنسبة للدعاوي الناشئة عن الوفاة

واألضرار البدنية ،تحدد المسؤولية واألضرار البدنية ،تحدد المسؤولية

واألضرار البدنية ،تحدد المسؤولية

على النحو اآلتي:

على النحو اآلتي:

على النحو اآلتي:

(أ)  3,02مليون وحدة حسابية إذا كانت (أ)  3,02مليون وحدة حسابية إذا كانت

(أ)  3,02مليون وحدة حسابية إذا كانت

السفينة ال تتجاوز حمولتها اإلجمالية السفينة ال تتجاوز حمولتها اإلجمالية

السفينة ال تتجاوز حمولتها اإلجمالية

ألفي طن.

ألفي طن.

ألفي طن.

(ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها (ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها

(ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها

اإلجمالية عن ألفي طن ،يضاف المقدار اإلجمالية عن ألفي طن ،يضاف المقدار

اإلجمالية عن ألفي طن ،يضاف المقدار

التالي إلى ما هو مذكور في البند (أ):

التالي إلى ما هو مذكور في البند (أ):

  1,208وحدة حسابية لكل طن من  1,208 -وحدة حسابية لكل طن منألفان وواحد إلى ثالثين ألف طن

ألفين وواحد إلى ثالثين ألف طن.

التالي إلى ما هو مذكور في البند (أ):
  1,208وحدة حسابية لكل طن منألفين وواحد إلى ثالثين ألف طن.

 609 -وحدة حسابية لكل طن من  609 -وحدة حسابية لكل طن من

 609 -وحدة حسابية لكل طن من

ثالثين ألف وواحد إلى سبعين ألف طن ثالثين ألف وواحد إلى سبعين ألف طن.

ثالثين ألف وواحد إلى سبعين ألف طن.

 604-وحدة حسابية لكل طن يزيد على  604-وحدة حسابية لكل طن يزيد على

 604-وحدة حسابية لكل طن يزيد على

سبعين ألف طن

سبعين ألف طن.

سبعين ألف طن.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 -2بالنسبة للدعاوى الناشئة عن  -2بالنسبة للدعاوى الناشئة عن

 -2بالنسبة للدعاوى الناشئة عن

األضرار األخرى غير األضرار األضرار األخرى غير األضرار

األضرار األخرى غير األضرار

البدنية ،تحدد المسؤولية على النحو البدنية ،تحدد المسؤولية على النحو

البدنية ،تحدد المسؤولية على النحو

اآلتي:

اآلتي:

اآلتي:

(أ)  1,51مليون وحدة حسابية بالنسبة (أ)  1,51مليون وحدة حسابية بالنسبة

(أ)  1,51مليون وحدة حسابية بالنسبة

للسفينة التي ال تتجاوز حمولتها للسفينة التي ال تتجاوز حمولتها

للسفينة التي ال تتجاوز حمولتها

اإلجمالية ألفي طن

اإلجمالية ألفي طن.

اإلجمالية ألفي طن.

(ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها (ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها

(ب) بالنسبة

اإلجمالية عن ألفي طن ،يضاف المقدار اإلجمالية عن ألفي طن ،يضاف المقدار

حمولتها اإلجمالية عن ألفي طن،

التالي إلى ما هو مذكور في البند (أ):

التالي إلى ما هو مذكور في البند (أ):

  604وحدة حسابية لكل طن من ألفين  604 -وحدة حسابية لكل طن من ألفينوواحد إلى ثالثين ألف طن

للسفينة

التي

تزيد

يضاف المقدار التالي إلى ما هو مذكور
في البند (أ):
 604 -وحدة حسابية لكل طن من ألفين

وواحد إلى ثالثين ألف طن

 453 -وحدة حسابية لكل طن من  453 -وحدة حسابية لكل طن من

وواحد إلى ثالثين ألف طن

ثالثين ألف وواحد إلى سبعين ألف طن ثالثين ألف وواحد إلى سبعين ألف طن

 453 -وحدة حسابية لكل طن من

 302 -وحدة حسابية لكل طن يزيد  302 -وحدة حسابية لكل طن يزيد

ثالثين ألف وواحد إلى سبعين ألف طن

على سبعين ألف طن

 302 -وحدة حسابية لكل طن يزيد

على سبعين ألف طن

على سبعين ألف طن
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 -3بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الوفاة  -3بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الوفاة

 -3بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الوفاة

أو اإلصابات الجسدية التي تلحق أو اإلصابات الجسدية التي تلحق

أو اإلصابات الجسدية التي تلحق

بركاب السفينة ،فإن حد مسؤولية مالك بركاب السفينة ،فإن حد مسؤولية مالك

بركاب السفينة ،فإن حد مسؤولية مالك

تلك السفينة هو  175000وحدة حسابية تلك السفينة هو  175000وحدة

تلك السفينة هو  175000وحدة

مضروبا ً بعدد الركاب المرخص حسابية
حملهم على متن السفينة.

مضروبا ً

بعدد

الركاب

المرخص حملهم على متن السفينة.

حسابية

مضروبا ً

بعدد

الركاب

المرخص حملهم على متن السفينة.

ب-يقع باطالً كل اتفاق يتم قبل وقوع ب-يقع باطالً كل اتفاق يتم قبل وقوع

ب-يقع باطالً كل اتفاق يتم قبل وقوع

الحادث الذي نشأ عنه الدين ويكون الحادث الذي نشأ عنه الدين ويكون

الحادث الذي نشأ عنه الدين ويكون

موضوعة تحديد مسئولية مالك السفينة موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة

موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة

بأقل مما هو منصوص عليه في بأقل مما هو منصوص عليه في

بأقل مما هو منصوص عليه في

الفقرات السابقة.

الفقرات السابقة.

الفقرات السابقة.

ج -تحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا ً ج -تحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا ً
للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.
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ج -تحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا ً
للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()196

مادة ()196

مادة ()196

مادة ()195

مادة ( )195بعد إعادة الترقيم

مادة ( )195بعد إعادة الترقيم

الوفاء بديون المالك قبل الدائنين في

الوفاء بديون المالك قبل الدائنين في

الوفاء بديون المالك قبل الدائنين في

الوفاء بديون المالك قبل الدائنين في

الحادث

الحادث

الحادث

الحادث

احلكومة

إذا نشأ لمالك السفينة عن أحد الحوادث الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا نشأ لمالك السفينة عن أحد الحوادث
دين قبل أحد الدائنين في هذا الحادث ،مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة دين قبل أحد الدائنين في هذا الحادث،
فال يسري تحديد المسؤولية إال بالنسبة الترقيم.

الترقيم.

فال يسري تحديد المسؤولية إال بالنسبة

إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة

إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة

بين الدينين.

بين الدينين.

وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع

وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع

المبالغ المخصصة للتعويضات بأحد

المبالغ المخصصة للتعويضات بأحد

الديون التي يجرى التوزيع بينها جاز

الديون التي يجرى التوزيع بينها جاز

له الحلول محل الدائن في التوزيع بقدر

له الحلول محل الدائن في التوزيع بقدر

المبلغ الذي أوفاه.

المبلغ الذي أوفاه.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك

ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك

السفينة أن تحتفظ لمدة تعينها بجزء من

السرررررررفينة أن تحتفظ لمدة تعينها بجزء

المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء

من المبالغ المخصرررصرررة للتعويضرررات
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم

للوفاء بدين يثبت مالك السرررررفينة أنه قد

بالوفاء به.

يلتزم بالوفاء به.
مادة ()197
توزيع التعويض

مادة ()197

مادة ()197

مادة ( )196بعد إعادة الترقيم

مادة ( )196بعد إعادة الترقيم

توزيع التعويض

توزيع التعويض

مادة ()196
توزيع التعويض

تعديل رقم المادة ( )194الواردة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد
سياق النص لتصبح ( )193وفقا ً لقرار بقرار مجلس النواب الموقر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

المجلس بحذف المادة (.)186
الـنَّـص بعد التعديل:
إذا لم يكف مبلغ التعويض المخصص إذا لم يكف مبلغ التعويض المخصص

إذا لم يكف مبلغ التعويض المخصص

لألضرار البدنية للوفاء بها كاملة ،لألضرار البدنية للوفاء بها كاملة،

لألضرار البدنية للوفاء بها كاملة،

اشترك الباقي من هذه األضرار مع اشترك الباقي من هذه األضرار مع

اشترك الباقي من هذه األضرار مع

ديون األضرار األخرى غير البدنية في ديون األضرار األخرى غير البدنية في

ديون األضرار األخرى غير البدنية في

المبالغ المخصصة للتعويض عنها .المبالغ المخصصة للتعويض عنها.

المبالغ المخصصة للتعويض عنها.

ومع ذلك تكون لألضرار المذكورة في ومع ذلك تكون لألضرار المذكورة في

ومع ذلك تكون لألضرار المذكورة في

البند ( )1من المادة ( )194األولوية البند ( )1من المادة ( )193األولوية

البند ( )1من المادة ( )193األولوية
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احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

على غيرها من األضرار المذكورة في على غيرها من األضرار المذكورة في
هذه المادة.

النص بعد التعديل

على غيرها من األضرار المذكورة في
هذه المادة.

هذه المادة.

ويجرى التوزيع في كل مجموعة من ويجرى التوزيع في كل مجموعة من

ويجرى التوزيع في كل مجمو عة من

المجموعات الواردة في المواد السابقة المجموعات الواردة في المواد السابقة

المجموعات الواردة في المواد السابقة

بنسبة كل دين غير متنازع فيه.
مادة ()198
المسؤولية عن الخطأ المشترك

بنسبة كل دين غير متنازع فيه.

بنسبة كل دين غير متنازع فيه.
مادة ()198

مادة ()198

مادة ( )197بعد إعادة الترقيم

مادة ( )197بعد إعادة الترقيم

المسؤولية عن الخطأ المشترك

المسؤولية عن الخطأ المشترك

مادة ()197
المسؤولية عن الخطأ المشترك

عند اشتراك خطأ سفينة أو أكثر في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في عند اشتراك خطأ سفينة أو أكثر في
أضرار بدنية تكون
مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة حدوث وفاة أو
ٍ

أضرار بدنية تكون مشروع القانون.
حدوث وفاة أو
ٍ
مسؤولية مالك هذه السفن تضامنية.
مادة ()199

مسؤولية مالك هذه السفن تضامنية.

الترقيم.

مادة ()198

مادة ()199

مادة ()199

مادة ( )198بعد إعادة الترقيم

مادة ( )198بعد إعادة الترقيم

تعويض األضرار الناشئة عن حادث

تعويض األضرار الناشئة عن حادث

تعويض األضرار الناشئة عن حادث

تعويض األضرار الناشئة عن حادث

واحد

واحد

واحد

واحد

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن

األضرار البدنية واألضرار المادية

األضرار البدنية واألضرار المادية
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قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة
تخصص ألداء التعويضات المستحقة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة تخصص ألداء التعويضات المستحقة
عن هذا الحادث بغض النظر عن الترقيم.

عن هذا الحادث بغض النظر عن

الترقيم.

الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن

الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن

حادث آخر.

حادث آخر.

وال يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على

وال يجوز للرررردائن اتخرررراذ أي إجراء

أموال مالك السفينة إذا وضع تحت

على أموال مالك السررررررفينة إذا وضررررررع

المبالغ

تحت تصررررررررف الدائن بالفعل المبالغ

المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا ً

المخصرررررررصررررررررة للتعويض أو إذا قرردم

تقبله المحكمة.

ضمانا ً تقبله المحكمة.

تصرف

الدائن

بالفعل

مادة ()200
تقادم دعوى المسؤولية

مادة ()200

مادة ()200

مادة ( )199بعد إعادة الترقيم

مادة ( )199بعد إعادة الترقيم

تقادم دعوى المسؤولية

تقادم دعوى المسؤولية

مادة ()199
تقادم دعوى المسؤولية

أ-تنقضي دعوى المسؤولية على مالك الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تنقضي دعوى المسؤولية على مالك
السفينة بمضي سنتين من تاريخ وقوع مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة السفينة بمضي سنتين من تاريخ وقوع
الفعل المنشئ للمسؤولية.

الترقيم.

الترقيم.
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الفعل المنشئ للمسؤولية.

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ب-ينقطع سريان المدة المنصوص

ب-ينقطع سرررررريان المدة المنصررررروص

عليها في الفقرة السابقة باإلخطار

عليهرا في الفقرة السررررررررابقرة براإلخطرار

بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة

أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة

أو بندب خبير لتقدير األضرار ،وذلك

أو بندب خبير لتقدير األضرررار ،وذلك

األخرى

برراإلضررررررررافررة إلى األسررررررربرراب األخرى

باإلضافة

إلى

األسباب

المقررة في القانون المدني.

المقررة في القانون المدني.
الباب الثالث

الباب الثالث

الباب الثالث

الباب الثالث

الموانئ البحرية

الموانئ البحرية

الموانئ البحرية

الموانئ البحرية

مادة ()201

مادة ()201

مادة ()201

مادة ()200

مادة ( )200بعد إعادة الترقيم

مادة ( )200بعد إعادة الترقيم

االمتثال للمدونة الدولية ألمن السفن

االمتثال للمدونة الدولية ألمن السفن

االمتثال للمدونة الدولية ألمن السفن

االمتثال للمدونة الدولية ألمن السفن

والمرافق المينائية

والمرافق المينائية

والمرافق المينائية

والمرافق المينائية

 البند (أ) :تصويب كلمة (سفن) الموافقة على نَـص المادة كما ورد
الواردة في السطر السادس من البند بقرار مجلس النواب الموقر ،مع
لتصبح (سفنا).

مراعاة إعادة الترقيم.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 البند (ج) :إضافة كلمة (السفن) بعد
عبارة (خمسمائة طن فأكثر و).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-تلتزم جميع المرافق المينائية في أ-تلتزم جميع المرافق المينائية في

أ-تلتزم جميع المرافق المينائية في

المملكة التي تستقبل سفن تقوم برحالت المملكة التي تستقبل سفنا تقوم

المملكة التي تستقبل سفنا تقوم

دولية بتطبيق متطلبات المدونة الدولية برحالت دولية بتطبيق متطلبات

برحالت دولية بتطبيق متطلبات

المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق

المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق

المينائية.

المينائية.

ألمن السفن والمرافق المينائية.

ب-تتولى السلطة المختصة مهمة ب-تتولى السلطة المختصة مهمة

ب-تتولى السلطة المختصة مهمة

اإلشراف والتأكد من تطبيق متطلبات اإلشراف والتأكد من تطبيق متطلبات

اإلشراف والتأكد من تطبيق متطلبات

المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق

المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق

المينائية ،ويحق لإلدارة فرض قيود المينائية ،ويحق لإلدارة فرض قيود

المينائية ،ويحق لإلدارة فرض قيود

وتنظيم الدخول إلى األماكن التي تشكل وتنظيم الدخول إلى األماكن التي تشكل

وتنظيم الدخول إلى األماكن التي تشكل

جز ًءا من مرافق الميناء.

جز ًءا من مرافق الميناء.

جز ًءا من مرافق الميناء.

ج-على جميع السفن البحرينية التي ج-على جميع السفن البحرينية التي

ج-على جميع السرررررررفن البحرينية التي

تبلغ حمولتها اإلجمالية خمسمائة طن تبلغ حمولتها اإلجمالية خمسمائة طن

تبلغ حمولتها اإلجمالية خمسررررمائة طن

فأكثر والتي تقوم برحالت دولية ،فأكثر والسفن التي تقوم برحالت

فرررأكثر والسااااااافن التي تقوم برحالت
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قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

والسفن األجنبية التي ترغب في الرسو دولية ،والسفن األجنبية التي ترغب في

دولية ،والسرررررررفن األجنبية التي ترغب

في هذه المرافق االمتثال لمتطلبات الرسو في هذه المرافق االمتثال

في الرسرررررررو في هذه المرافق االمتثال

المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق لمتطلبات المدونة الدولية ألمن السفن

لمتطلبات المدونة الدولية ألمن السرررفن

المينائية.

والمرافق المينائية.
مادة ()202

االمتثال للسالمة وحماية البيئة

والمرافق المينائية.

مادة ()202

مادة ()202

مادة ( )201بعد إعادة الترقيم

مادة ( )201بعد إعادة الترقيم

االمتثال للسالمة وحماية البيئة

االمتثال للسالمة وحماية البيئة

مادة ()201
االمتثال للسالمة وحماية البيئة

أ-تقوم اإلدارة بإجراء مسح ودراسات الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تقوم اإلدارة بإجراء مسح ودراسات
دورية لضمان امتثال كافة السفن في مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة دورية لضمان امتثال كافة السفن في
المملكة بصورة تامة لمتطلبات السالمة الترقيم.

الترقيم.

المملكة بصورة تامة لمتطلبات السالمة

الدولية.

الدولية.

ب-يجري المسح والتفتيش من قبل

ب-يجري المسح والتفتيش من قبل

موظفي اإلدارة على السفن من خالل

موظفي اإلدارة على السفن من خالل

رقابة دولة العلم ورقابة دولة الميناء

رقابة دولة العلم ورقابة دولة الميناء

على أن يكون التفتيش في حدود

على أن يكون التفتيش في حدود

اختصاص اإلدارة.

اختصاص اإلدارة.

Page 279 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ج-يجوز منع السفن من مغادرة المملكة

ج-يجوز منع السفن من مغادرة المملكة

أو من استمرار العمل في المملكة إذا ما

أو من استمرار العمل في المملكة إذا ما

رأت اإلدارة أن السماح للسفينة

رأت اإلدارة أن السماح للسفينة

بمواصلة اإلبحار أو السماح باستمرار

بمواصلة اإلبحار أو السماح باستمرار

تشغيل السفينة قد يشكل خطرا ً على

تشغيل السفينة قد يشكل خطرا ً على

السالمة وحماية البيئة.

السالمة وحماية البيئة.
مادة مستحدثة

مادة مستحدثة

مادة مستحدثة

مادة ()202

مادة ()202

مادة ()202

مرافق استقبال مخلفات السفن

مرافق استقبال مخلفات السفن

مرافق استقبال مخلفات السفن

استحداث مادة جديدة برقم ( )202الموافقة على نَـص المادة كما ورد
تتع َّلق بتوفير مرافق مج َّهزة أو إعداد بقرار مجلس النواب الموقر.
الترتيبات الالزمة الستقبال المخ َّلفات
والنفايات في الموانئ واألرصفة
البحرية الخاصة ،وذلك على النحو
الوارد أدناه.
نَـص المادة المستحدثة:
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

تلتزم الموانئ واألرصفة البحرية

تلتزم الموانئ واألرصفة البحرية

الخاصة بتوفير مرافق استقبال

الخاصة بتوفير مرافق استقبال

مجهَّزة أو إعداد الترتيبات الالزمة

مجهَّزة أو إعداد الترتيبات الالزمة

الستقبال جميع المخلفات والنفايات

الستقبال جميع المخلفات والنفايات

الناتجة عن تشغيل السفينة وعمليات

الناتجة عن تشغيل السفينة وعمليات

شحن وتفريغ البضائع مثل الزيوت

شحن وتفريغ البضائع مثل الزيوت

والخالئط الزيتية والسوائل الضارة،

والخالئط الزيتية والسوائل الضارة،

وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام

وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام

االتفاقية الدولية لمنع التلوث من

االتفاقية الدولية لمنع التلوث من

السفن لعام  1973وبروتوكوالتها

السفن لعام  1973وبروتوكوالتها

ومرفقاتها.

ومرفقاتها.

مادة ()203

مادة ()203

مادة ()203

مادة ()203

الوكيل البحري

الوكيل البحري

الوكيل البحري

وكيل السفينة

 عنوان المادة :تغيير عنوان المادة  عنوان المادة :الموافقة على قرار
مجلس النواب بتغيير عنوان المادة إلى

إلى (وكيل السفينة).

نص المادة :الموافقة على نَص (وكيل السفينة).
يتعين على كل سفينة أجنبية تقصد ّ 

يتعين على كل سفينة أجنبية تقصد

موانئ المملكة أن تقوم بإنجاز المادة كما ورد في مشروع القانون.

موانئ المملكة أن تقوم بإنجاز
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قرار جملس النواب
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توصية اللجنة

معامالتها عبر وكيل محلي مرخص له عنوان المادة بعد التعديل:

نص المادة :الموافقة على نَص معامالتها عبر وكيل محلي مرخص له
ّ 

(وكيل السفينة)

المادة كما ورد في مشروع القانون.

بذلك وفقا ً لإلجراءات المقررة من قبل

اإلدارة ،وال يسمح لهذه السفن التي ال

عنوان المادة بعد التعديل:

اإلدارة ،وال يسمح لهذه السفن التي ال

يكون لديها وكيل محلي بالدخول إال في

(وكيل السفينة)

يكون لديها وكيل محلي بالدخول إال في

بذلك وفقا ً لإلجراءات المقررة من قبل

حالة الطوارئ.

حالة الطوارئ.

ويجوز لمالكي السفن البحرينية التي

ويجوز لمالكي السفن البحرينية التي

يكون مقر الشركة التابعة لها تلك السفن

يكون مقر الشركة التابعة لها تلك السفن

المملكة أن يقوموا بإنجاز

المملكة أن يقوموا بإنجاز

في

في

المعامالت الخاصة بسفنهم شريطة

المعامالت الخاصة بسفنهم شريطة

الحصول على التصاريح الالزمة من

الحصول على التصاريح الالزمة من

اإلدارة.

اإلدارة.
مادة ()204

مادة ()204

مادة ()204

مادة ()204

تقديم المعلومات

تقديم المعلومات

تقديم المعلومات

تقديم المعلومات

أ -يجب على كل شخص على علم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في اسرررررررتبررردال كلمرررة "مختص" بكلمرررة أ -يجب على كل مختص على علم
ببيانات أو تقع تحت سيطرته أو عهدته مشروع القانون.

"شخص" الواردة في صدر البند (أ) ببيانات أو تقع تحت سيطرته أو عهدته

وثائق تطلبها اإلدارة أن يبادر إلى

من المررررادة ،وذلررررك حمررررايررررة لحقوق وثائق تطلبها اإلدارة أن يبادر إلى

تقديمها خالل المدة التي تحددها.

األشررخاص غير المختصررين ،ولضرربط تقديمها خالل المدة التي تحددها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ب-يعاقب كل من امتنع عن تقديم

صررررررريررراغرررة الركن المرررادي للجريمرررة ب-يعاقب كل من امتنع عن تقديم

الوثائق والبيانات التي طلبتها منه

الوثائق والبيانات التي طلبتها منه

المعاقب عليها بالبند (ب) من المادة.

اإلدارة خالل المدة المحددة له أو تعمد

اإلدارة خالل المدة المحددة له أو تعمد

تقديم بيانات كاذبة مع علمه بها

تقديم بيانات كاذبة مع علمه بها

بالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار

بالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار

وال تجاوز ألف دينار ،دون اإلخالل

وال تجاوز ألف دينار ،دون اإلخالل

بحق اإلدارة في وقف أو سحب

بحق اإلدارة في وقف أو سحب

الترخيص الصادر له ،إن وجد.

الترخيص الصادر له ،إن وجد.

ج-يعاقب المالك أو وكيله أو ربان

ج-يعاقب المالك أو وكيله أو ربان

السفينة القادمة أو المغادرة للميناء أو

السفينة القادمة أو المغادرة للميناء أو

الموجودة فيه أو في مسارات الدخول

الموجودة فيه أو في مسارات الدخول

إليه إذا قدم بيانًا خاطئًا أو أعطى بيانات

إليه إذا قدم بيانًا خاطئًا أو أعطى بيانات

كاذبة فيما يتعلق بالسفينة أو حمولتها

كاذبة فيما يتعلق بالسفينة أو حمولتها

إلى اإلدارة أو أي وكالة أو إدارة ذات

إلى اإلدارة أو أي وكالة أو إدارة ذات

صلة ،بالغرامة التي ال تقل عن ألف

صلة ،بالغرامة التي ال تقل عن ألف

دينار وال تجاوز ثالثة آالف دينار،

دينار وال تجاوز ثالثة آالف دينار،

باإلضافة إلى دفع تعويض عن أي

باإلضافة إلى دفع تعويض عن أي
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

فقدان أو ضرر نتج عن هذه البيانات

فقدان أو ضرر نتج عن هذه البيانات

غير الصحيحة.

غير الصحيحة.

مادة ()205

مادة ()205

مادة ()205

مادة ()205

حق التفتيش

حق التفتيش

حق التفتيش

حق التفتيش

أ-لإلدارة في إطار المصلحة العامة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إعررادة صررررررريرراغررة البنررد (أ) من المررادة أ -لإلدارة في إطار المصلحة العامة
تفتيش أي من األماكن أو المشاريع مشروع القانون.
المينائية المرخصة.

ليكون كاآلتي:
"أ -لإلدارة في إطار المصرررلحة العامة

ب-يعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش

تفتيش األماكن والمشررررررراريع المينائية

أو يعرقله بالغرامة التي ال تقل عن

المرخصة"

ثالثمائة دينار وال تجاوز ألف دينار،

تفتيش األماكن والمشاريع المينائية
المرخصة.
ب-يعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش
أو يعرقله بالغرامة التي ال تقل عن
ثالثمائة دينار وال تجاوز ألف دينار،

دون اإلخالل بحق اإلدارة في وقف أو

دون اإلخالل بحق اإلدارة في وقف أو

سحب الترخيص الصادر له.

سحب الترخيص الصادر له.

مادة ()206

مادة ()206

مادة ()206

مادة ()206

إدارة وتشغيل الموانئ

إدارة وتشغيل الموانئ

إدارة وتشغيل الموانئ

إدارة وتشغيل الموانئ

أ-يحظر على المرخص له بتوفير الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يحظر على المرخص له بتوفير
خدمات ومنشآت الموانئ مخالفة مشروع القانون.

مشروع القانون.

شروط وإجراءات الترخيص ،ويجوز

خدمات ومنشآت الموانئ مخالفة
شروط وإجراءات الترخيص ،ويجوز
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

لإلدارة حال المخالفة وقف أو سحب

لإلدارة حال المخالفة وقف أو سحب

الترخيص.

الترخيص.

ب-يعاقب أي شخص يقوم بتأسيس أو

ب-يعاقب أي شخص يقوم بتأسيس أو

تركيب أو صيانة أو توريد أو تشغيل

تركيب أو صيانة أو توريد أو تشغيل

أية خدمات أو تسهيالت بحرية بالميناء

أية خدمات أو تسهيالت بحرية بالميناء

بدون ترخيص بالحبس مدة ال تزيد

بدون ترخيص بالحبس مدة ال تزيد

على ثالث سنوات والغرامة التي ال تقل

على ثالث سنوات والغرامة التي ال تقل

عن ألف دينار وال تجاوز عشرة آالف

عن ألف دينار وال تجاوز عشرة آالف

دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ()207

مادة ()207

مادة ()207

مادة ()207

المرور البريء للسفن

المرور البريء للسفن

المرور البريء للسفن

المرور البريء للسفن

 البند (أ):
 -إضافة كلمة (األجنبية) بعد كلمة

 -حرررذف حرف (ب) الوارد بكلمرررة

(السفن) الواردة في صدر البند.

(بااالمرور) بررالبنررد (د) المصرررررررراغ من

 إضافة عبارة ( ،باإلضافة إلى كافة مجلس النواب الموقر.التعليمات المالحية الصادرة من
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

اإلدارة أثناء ممارسة حق المرور

 -اسرررررررتبررردال عبرررارة "التصاااااااريح

البريء ).إلى نهاية البند.

الااامااانصاااااااااوص عااالااايااااه" برررعررربررررارة

احلكومة

النص بعد التعديل

 استحداث بند جديد برقم (ب) يتناول "المعلوماااات المنصاااااااوص عليهاااا"
حكم المرور البريء للغواصات على الواردة بالبند (هـ) حسب ترقيم مجلس
النحو الوارد في النص بعد التعديل ،النواب الموقر.
وإعادة ترقيم البنود الالحقة له.
 البند (ج) :إعادة صياغة البند على
النحو الوارد في النص بعد التعديل.
 البند (هـ) :إضافة عبارة (ربّان أو)
بعد كلمة (يعاقب) الواردة في صدر
البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-تلتزم السفن التي تمارس حق المرور أ -تلتزم السفن األجنبية التي تمارس

أ -تلتزم السفن األجنبية التي تمارس

البريء في مياه المملكة في طريقها إلى حق المرور البريء في مياه المملكة

حق المرور البريء في مياه المملكة

موانئ أخرى أن تقدم أوراق هويتها في طريقها إلى موانئ أخرى أن تقدم

في طريقها إلى موانئ أخرى أن تقدم

والمعلومات المطلوبة من قبل برج أوراق هويتها والمعلومات المطلوبة

أوراق هويتها والمعلومات المطلوبة

من قبل برج المراقبة أو الجهات

من قبل برج المراقبة أو الجهات

المراقبة أو الجهات المختصة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

المختصة،

باإلضافة

إلى

توصية اللجنة

كافة

النص بعد التعديل

المختصة،

باإلضافة

إلى

كافة

التعليمات المالحية الصادرة من

التعليمات المالحية الصادرة من

اإلدارة أثناء ممارسة حق المرور

اإلدارة أثناء ممارسة حق المرور

البريء.

البريء.

ب-

على

الغواصات والمركبات

ب -على

الغواصات

والمركبات

الغاطسة األخرى أن تبحر طافية

الغاطسة األخرى أن تبحر طافية

ورافعة لعلمها عند مرورها في البحر

ورافعة لعلمها عند مرورها في البحر

اإلقليمي لمملكة البحرين.

اإلقليمي لمملكة البحرين.

ب-ال يسمح للسفن التجارية التي تحمل ج -ال يسمح للسفن التجارية التي

ج -ال يسمح للسفن التجارية التي

النفايات النووية بزيارة أي من موانئ تحمل النفايات النووية بزيارة أي من

تحمل النفايات النووية بزيارة أي من

المملكة أو بالمرور في مياهها موانئ المملكة أو بالمرور في مياهها

موانئ المملكة أو بالمرور في مياهها

اإلقليمية.

اإلقليمية.

اإلقليمية.

ج-ال يجوز للسفن التجارية التي تحمل د -ال يجوز للسفن التجارية التي تعمل

د -ال يجوز للسفن التجارية التي تعمل

مواد نووية بزيارة أي ميناء من موانئ بالقوة النووية أو تحمل مواد نووية أو

بالقوة النووية أو تحمل مواد نووية أو

المملكة أو المرور في مياهها اإلقليمية خطرة أو مؤذية بالمرور في المياه

خطرة أو مؤذية المرور في المياه

إال بتصريح مسبق من قِّبَل اإلدارة اإلقليمية للمملكة إال بتصريح مسبق
ووفقا ً للشروط التي يحددها هذا من اإلدارة ،ووفقا للضوابط والشروط

اإلقليمية للمملكة إال بتصريح مسبق
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احلكومة

توصية اللجنة

التصريح بما يضمن أمن وسالمة التي يحددها التصريح بما يضمن أمن
الميناء.

وسالمة المالحة بالمملكة.

النص بعد التعديل

التي يحددها التصريح بما يضمن أمن
وسالمة المالحة بالمملكة.

د-يجوز اعتراض السفن التي تمتنع عن هـ -يجوز اعتراض السفن التي تمتنع

هـ -يجوز اعتراض السفن التي تمتنع

تقديم المعلومات المنصوص عليها في عن تقديم المعلومات المنصوص عليها

عن تقديم التصريح المنصوص عليه

الفقرة السابقة من هذه المادة وتوقيفها في الفقرة السابقة من هذه المادة

في الفقرة السابقة من هذه المادة

إلى حين استكمال اإلجراءات القانونية وتوقيفها إلى حين استكمال اإلجراءات

وتوقيفها إلى حين استكمال اإلجراءات

الالزمة.

القانونية الالزمة.

القانونية الالزمة.

هـ-يعاقب مالك السفينة التي تخالف و -يعاقب ربّان أو مالك السفينة التي

و -يعاقب ربّان أو مالك السفينة التي

أحكام هذه المادة بالغرامة التي ال تقل تخالف أحكام هذه المادة بالغرامة التي

تخالف أحكام هذه المادة بالغرامة التي

عن خمسين ألف دينار وال تجاوز مائة ال تقل عن خمسين ألف دينار وال

ال تقل عن خمسين ألف دينار وال

ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق تجاوز مائة ألف دينار ،وذلك دون

تجاوز مائة ألف دينار ،وذلك دون

اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة

اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة

مالكها بالتعويضات عن األضرار التي والرجوع على مالكها بالتعويضات عن

والرجوع على مالكها بالتعويضات عن

األضرار التي ترتبت عن هذه

األضرار التي ترتبت عن هذه

المخالفة.

المخالفة.

ترتبت عن هذه المخالفة.
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قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()208

مادة ()208

مادة ()208

مادة ()208

تصريح دخول أو مغادرة السفينة

تصريح دخول أو مغادرة السفينة

تصريح دخول أو مغادرة السفينة

تصريح دخول أو مغادرة السفينة

للمملكة

للمملكة

للمملكة

للمملكة

احلكومة

أ-يحظر على أية سفينة دخول أو الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يحظر على أية سفينة دخول أو
مغادرة موانئ المملكة بدون تصريح مشروع القانون.

مشروع القانون.

مغادرة موانئ المملكة بدون تصريح

صادر عن اإلدارة ،وتحدد الالئحة

صادر عن اإلدارة ،وتحدد الالئحة

التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات

التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات

إصدار هذا التصريح.

إصدار هذا التصريح.

ب-لإلدارة في حالة حدوث أضرار

ب-لإلدارة في حالة حدوث أضرار

بالممتلكات أو البيئة ،المطالبة بالضمان

بالممتلكات أو البيئة ،المطالبة بالضمان

أو التعويض أو التأمين الكافي الصادر

أو التعويض أو التأمين الكافي الصادر

من قبل نادي الحماية والتعويض

من قبل نادي الحماية والتعويض

الدولي قبل إصدار تصريح مغادرة أو

الدولي قبل إصدار تصريح مغادرة أو

دخول الميناء.

دخول الميناء.

ج-يلغى قرار مغادرة الميناء إذا أمرت

ج-يلغى قرار مغادرة الميناء إذا أمرت

المحكمة أو قررت اإلدارة إيقاف

المحكمة أو قررت اإلدارة إيقاف
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احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

السفينة ألسباب تتعلق بالسالمة أو

السفينة ألسباب تتعلق بالسالمة أو

األمن أو البيئة البحرية.

األمن أو البيئة البحرية.

د-يعاقب كل من يخالف أحكام هذه

د-يعاقب كل من يخالف أحكام هذه

المادة بالغرامة التي ال تقل عن عشرة

المادة بالغرامة التي ال تقل عن عشرة

آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار،

آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار،

مع عدم اإلخالل بحق اإلدارة في إيقاف

مع عدم اإلخالل بحق اإلدارة في إيقاف

السفينة.

السفينة.
مادة ()209

مادة ()209

مادة ()209

مادة ()209

مدة سريان تصريح مغادرة الميناء

مدة سريان تصريح مغادرة الميناء

مدة سريان تصريح مغادرة الميناء

مدة سريان تصريح مغادرة الميناء

تصويب كلمة (الغياً) الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
السطر الثاني من المادة لتصبح بقرار مجلس النواب الموقر.
(ملغيا).
الـنَّـص بعد التعديل:
يجب على ربان السفينة مغادرة الميناء يجب على ربان السفينة مغادرة الميناء

يجب على ربان السفينة مغادرة الميناء

خالل ثمان وأربعين ساعة من إصدار خالل ثمان وأربعين ساعة من إصدار

خالل ثمان وأربعين ساعة من إصدار

تصريح مغادرة الميناء وإال أصبح تصريح مغادرة الميناء وإال أصبح

تصريح مغادرة الميناء وإال أصبح

الربان

الربان

التصريح

الغيا ً،

وعلى

الربان التصريح

ملغيا،

وعلى
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ملغيا،

وعلى

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

استصدار تصريح مغادرة جديد بعد استصدار تصريح مغادرة جديد بعد

استصدار تصريح مغادرة جديد بعد

بيان سبب عدم اإلبحار بناء على بيان سبب عدم اإلبحار بناء على

بيان سبب عدم اإلبحار بناء على

التصريح السابق.

التصريح السابق.

التصريح السابق.

مادة ()210

مادة ()210

مادة ()210

مادة ()210

اندالع حريق على متن سفينة

اندالع حريق على متن سفينة

اندالع حريق على متن سفينة

اندالع حريق على متن سفينة

البند (ج) :تصويب كلمة (فيحق) الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
الواردة في السطر الثاني من البند بقرار مجلس النواب الموقر.
لتصبح (يحق).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-في حالة اندالع حريق على متن أ-في حالة اندالع حريق على متن

أ-في حالة اندالع حريق على متن

سفينة أثناء وجودها في المملكة ،يلتزم سفينة أثناء وجودها في المملكة ،يلتزم

سفينة أثناء وجودها في المملكة ،يلتزم

ربان السفينة بإبالغ اإلدارة على الفور ربان السفينة بإبالغ اإلدارة على الفور

ربان السفينة بإبالغ اإلدارة على الفور

من خالل برج المراقبة والجهات من خالل برج المراقبة والجهات

من خالل برج المراقبة والجهات

المعنية األخرى.

المعنية األخرى.

المعنية األخرى.

ب-على اإلدارة والجهات المعنية ب-على اإلدارة والجهات المعنية

ب-على اإلدارة والجهات المعنية

األخرى ورئيس خدمات اإلطفاء داخل األخرى ورئيس خدمات اإلطفاء داخل

األخرى ورئيس خدمات اإلطفاء داخل

المساعدة

المساعدة

منطقة

الميناء

تقديم

المساعدة منطقة

الميناء

تقديم
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منطقة

الميناء

تقديم

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

والتوجيهات الالزمة ،ولإلدارة حق والتوجيهات الالزمة ،ولإلدارة حق

والتوجيهات الالزمة ،ولإلدارة حق

التوجيه بنقل السفينة أو أية سفينة أخرى التوجيه بنقل السفينة أو أية سفينة

التوجيه بنقل السفينة أو أية سفينة

أخرى مجاورة لها إلى مكان آخر أكثر

أخرى مجاورة لها إلى مكان آخر أكثر

أمناً.

أمناً.

مجاورة لها إلى مكان آخر أكثر أمناً.

ج-يلتزم ربان السفينة بالتوجيهات ج-يلتزم ربان السفينة بالتوجيهات

ج-يلتزم ربان السفينة بالتوجيهات

المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه

المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه

المادة ،وفي حالة عدم التزامه بذلك ،المادة ،وفي حالة عدم التزامه بذلك،

المادة ،وفي حالة عدم التزامه بذلك،

اإلجراءات يحق لإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

يحق لإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

لإلدارة

فيحق

اتخاذ

الالزمة.
د-يلتزم مالك السفينة أو وكيله أو ربان د-يلتزم مالك السفينة أو وكيله أو ربان

د-يلتزم مالك السفينة أو وكيله أو ربان

السفينة بدفع أية مصروفات تترتب السفينة بدفع أية مصروفات تترتب

السفينة بدفع أية مصروفات تترتب

على عملية مكافحة الحريق.

على عملية مكافحة الحريق.

على عملية مكافحة الحريق.

مادة ()211

مادة ()211

مادة ()211

مادة ()211

السفن المسببة للتلوث

السفن المسببة للتلوث

السفن المسببة للتلوث

السفن المسببة للتلوث

أ-تلتزم كل من الجهات المشغلة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تلتزم كل من الجهات المشغلة
للموانئ أن تكون لديها خطة طوارئ مشروع القانون.

مشروع القانون.

لمكافحة حاالت التلوث معتمدة من

للموانئ أن تكون لديها خطة طوارئ
لمكافحة حاالت التلوث معتمدة من
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الجهة المعنية بالبيئة ،يتم تنفيذها حسب

الجهة المعنية بالبيئة ،يتم تنفيذها حسب

المقتضيات الخاصة بطبيعة ونطاق

المقتضيات الخاصة بطبيعة ونطاق

التلوث بالتعاون مع الجهة المعنية

التلوث بالتعاون مع الجهة المعنية

بالبيئة باإلضافة إلى المرخصين

بالبيئة باإلضافة إلى المرخصين

اآلخرين للسيطرة على آثار الحادث

اآلخرين للسيطرة على آثار الحادث

واحتوائها.

واحتوائها.

ب-تجري اإلدارة تحقيقا لمعرفة

ب-تجري اإلدارة تحقيقا لمعرفة

األسباب والمالبسات التي أدت إلى

األسباب والمالبسات التي أدت إلى

وقوع ذلك الحادث ،بما في ذلك

وقوع ذلك الحادث ،بما في ذلك

تصرف ربان السفينة وطاقمها.

تصرف ربان السفينة وطاقمها.

ج-يتم إيقاف السفينة من قبل اإلدارة إلى

ج-يتم إيقاف السفينة من قبل اإلدارة إلى

أن يتم استالم ضمان مالي من نادي

أن يتم استالم ضمان مالي من نادي

الحماية والتعويض الدولي لدفع كافة

الحماية والتعويض الدولي لدفع كافة

تعويضات األضرار الناتجة بما في

تعويضات األضرار الناتجة بما في

ذلك تكاليف مكافحة التلوث والسيطرة

ذلك تكاليف مكافحة التلوث والسيطرة

عليه واحتوائه.

عليه واحتوائه.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

د-تقوم الجهة المعنية بالبيئة بتقدير

د-تقوم الجهة المعنية بالبيئة بتقدير

األضرار البيئية والتعويضات المترتبة

األضرار البيئية والتعويضات المترتبة

عليها ويتضمن ذلك تكاليف السيطرة

عليها ويتضمن ذلك تكاليف السيطرة

على التلوث واحتوائه.

على التلوث واحتوائه.

مادة ()212

مادة ()212

مادة ()212

مادة ()212

الصعود إلى متن السفينة

الصعود إلى متن السفينة

الصعود إلى متن السفينة

الصعود إلى متن السفينة

البند (أ) :إضافة عبارة (والموظفين الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
واألشخاص ذوي الخبرة الفنية الذين بقرار مجلس النواب الموقر.
يصدر بشأنهم تصريح من اإلدارة) بعد
عبارة (لموظفي اإلدارة) الواردة في
صدر البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-لموظفي اإلدارة الصعود إلى متن أ-لموظفي

اإلدارة

والموظفين

أ-لموظفي

اإلدارة

والموظفين

السفينة الراسية في المملكة لممارسة واألشخاص ذوي الخبرة الفنية الذين

واألشخاص ذوي الخبرة الفنية الذين

المهام الممنوحة لهم بمقتضى أحكام يصدر بشأنهم تصريح من اإلدارة

يصدر بشأنهم تصريح من اإلدارة

هذا القانون ،وذلك على النحو الذي الصعود إلى متن السفينة الراسية في

الصعود إلى متن السفينة الراسية في

المملكة لممارسة المهام الممنوحة لهم

المملكة لممارسة المهام الممنوحة لهم

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

بمقتضى أحكام هذا القانون ،وذلك على

بمقتضى أحكام هذا القانون ،وذلك على

النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا

النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا

القانون.

القانون.

ب-لربان السفينة منع أي شخص من ب-لربان السفينة منع أي شخص من

ب-لربان السفينة منع أي شخص من

الصعود على متن السفينة إذا لم يبرز الصعود على متن السفينة إذا لم يبرز

الصعود على متن السفينة إذا لم يبرز

هوية تحديد صفته الرسمية.

هوية تحديد صفته الرسمية.

هوية تحديد صفته الرسمية.

ج-يعاقب ربان السفينة بالغرامة التي ال ج-يعاقب ربان السفينة بالغرامة التي ال

ج-يعاقب ربان السفينة بالغرامة التي ال

تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة

تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة

آالف دينار إذا رفض السماح بدون آالف دينار إذا رفض السماح بدون

آالف دينار إذا رفض السماح بدون

عذر قانوني ألي من المذكورين في عذر قانوني ألي من المذكورين في

عذر قانوني ألي من المذكورين في

الفقرة (أ) من هذه المادة بالصعود على الفقرة (أ) من هذه المادة بالصعود على

الفقرة (أ) من هذه المادة بالصعود على

متن السفينة ،ويتم حجز السفينة حتى متن السفينة ،ويتم حجز السفينة حتى

متن السفينة ،ويتم حجز السفينة حتى

يتم تأمين دخول المسؤولين المختصين .يتم تأمين دخول المسؤولين المختصين.

يتم تأمين دخول المسؤولين المختصين.

مادة ()213

مادة ()213

مادة ()213

مادة ()213

إزالة معوقات المالحة والتعويض

إزالة معوقات المالحة والتعويض

إزالة معوقات المالحة والتعويض

إزالة عوائق المالحة والتعويض

عنها

عنها

عنها

عنها
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توصية اللجنة

 عنوان المادة :تغيير كلمة (معوقات)  الموافقة على تعديل ومتن المادة كما
ورد بقرار مجلس النواب الموقر.

إلى (عوائق).
نص المادة :تغيير كلمة (معوقات)
ّ 
الواردة في السطر األولى من المادة
إلى (عوائق).
الـنَّـص بعد التعديل:
إزالة عوائق المالحة والتعويض
عنها
لإلدارة بعد موافقة الوزير الحق في لإلدارة بعد موافقة الوزير الحق في

لإلدارة بعد موافقة الوزير الحق في

إزالة أي معوقات تواجه المالحة أو إزالة أي عوائق تواجه المالحة أو

إزالة أي عوائق تواجه المالحة أو

األنشطة في الميناء ،دون اإلخالل بحق األنشطة في الميناء ،دون اإلخالل بحق

األنشطة في الميناء ،دون اإلخالل بحق

المضرور في التعويض إن كان له المضرور في التعويض إن كان له

المضرور في التعويض إن كان له

مقتض.

مقتض.

مقتض.
مادة ()214

مادة ()214

مادة ()214

مادة ()214

سالمة الحاويات

سالمة الحاويات

سالمة الحاويات

سالمة الحاويات

أ-ال يجوز استخدام حاويات لنقل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ال يجوز استخدام حاويات لنقل
البضائع على أي سفينة في موانئ مشروع القانون.

مشروع القانون.
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توصية اللجنة

المملكة إال إذا كانت حاصلة على شهادة

المملكة إال إذا كانت حاصلة على شهادة

اعتماد سالمة حاويات وفقًا للمواصفات

اعتماد سالمة حاويات وفقًا للمواصفات

الدولية المعتمدة وفقا ً لالتفاقية الدولية

الدولية المعتمدة وفقا ً لالتفاقية الدولية

1972

1972

لسالمة

الحاويات

لعام

لسالمة

الحاويات

لعام

وتعديالتها.

وتعديالتها.

ب-ال تسري أحكام الفقرة السابقة على

ب-ال تسري أحكام الفقرة السابقة على

الحاويات الفارغة التي يجري نقلها

الحاويات الفارغة التي يجري نقلها

لعمليات إصالحها أو التخلص منها.

لعمليات إصالحها أو التخلص منها.

ج-مع

عدم

اإلخالل

ج-مع

بالمسؤولية

عدم

اإلخالل

بالمسؤولية

الجنائية ،تفرض غرامة إدارية ال تقل

الجنائية ،تفرض غرامة إدارية ال تقل

عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألف

عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألف

دينار على كل من يخالف أحكام الفقرة

دينار على كل من يخالف أحكام الفقرة

(أ) من هذه المادة.

(أ) من هذه المادة.

مادة ()215

مادة ()215

مادة ()215

مادة ()215

المسح البحري

المسح البحري

المسح البحري

المسح البحري

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند (أ) :تغيير عبارة (بإجراءالمسح) الواردة بعد عبارة (فيما عدا
الجهة المختصة) إلى (بالمسح).
 تغيير عبارة (بإجراء المسح) الواردةفي نهاية البند إلى (بالمسح).
 إضافة عبارة (وقوة دفاع البحرين)إلى نهاية البند.
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-فيما عدا الجهة المختصة بإجراء أ-فيما عدا الجهة المختصة بالمسح

أ-فيما عدا الجهة المختصة بالمسح

المسح البحري ،ال يجوز ألي شخص البحري ،ال يجوز ألي شخص أو جهة

البحري ،ال يجوز ألي شخص أو جهة

أو جهة إجراء أو المساعدة في إجراء إجراء أو المساعدة في إجراء مسح

إجراء أو المساعدة في إجراء مسح

مسح بحري أو مائي أو أي دراسة بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى

بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى

أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو

لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو

الميناء أو القنوات المؤدية إليه إال القنوات المؤدية إليه إال بموافقة اإلدارة

القنوات المؤدية إليه إال بموافقة اإلدارة

بموافقة اإلدارة وذلك بالتنسيق مع وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة

وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة

الجهة

المختصة

بإجراء

المسح بالمسح البحري وقوة دفاع البحرين.

البحري.
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ب-لإلدارة تعيين الحدود التي يجرى ب-لإلدارة تعيين الحدود التي يجرى

ب-لإلدارة تعيين الحدود التي يجرى

الحفر فيها أو المستويات التي يصل الحفر فيها أو المستويات التي يصل

الحفر فيها أو المستويات التي يصل

إليها الحفر في الميناء والقنوات المؤدية إليها الحفر في الميناء والقنوات المؤدية

إليها الحفر في الميناء والقنوات المؤدية

إليه ،بالتنسيق مع الجهات المعنية إليه ،بالتنسيق مع الجهات المعنية

إليه ،بالتنسيق مع الجهات المعنية

األخرى.

األخرى.

األخرى.

ج-يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين ج-يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين

ج-يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين

السابقتين من هذه المادة بالحبس مدة ال السابقتين من هذه المادة بالحبس مدة ال

السابقتين من هذه المادة بالحبس مدة ال

تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال

تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال

تقل عن ألف دينار وال تجاوز خمسة تقل عن ألف دينار وال تجاوز خمسة

تقل عن ألف دينار وال تجاوز خمسة

آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ()216

مادة ()216

مادة ()216

مادة ()216

قيود خاصة

قيود خاصة

قيود خاصة

قيود خاصة

أ-يحظر القيام بأي من العمليات التالية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يحظر القيام بأي من العمليات التالية
دون تصريح من اإلدارة:

مشروع القانون.

مشروع القانون.

دون تصريح من اإلدارة:

-1تشييد أو تغيير أو تحسين أي عمل

-1تشييد أو تغيير أو تحسين أي عمل

في أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ

في أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات

البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات

المؤدية إليه.

المؤدية إليه.

-2ترسيب أو إزالة أية مادة أو شيء في

-2ترسيب أو إزالة أية مادة أو شيء في

أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ

أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ

البحر ضمن حدود الميناء.

البحر ضمن حدود الميناء.

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون

أحكام وضوابط وشروط منح هذا

أحكام وضوابط وشروط منح هذا

التصريح.

التصريح.

ب -يعاقب من يخالف أحكام الفقرة

ب -يعاقب من يخالف أحكام الفقرة

السابقة بالحبس مدة ال تزيد على ستة

السابقة بالحبس مدة ال تزيد على ستة

أشهر والغرامة التي ال تقل عن ألف

أشهر والغرامة التي ال تقل عن ألف

دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار أو

دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين.

بإحدى هاتين العقوبتين.

ج-مع عدم اإلخالل بالعقوبة المقررة

ج-مع عدم اإلخالل بالعقوبة المقررة

بالفقرة (ب) من هذه المادة ،يتعين على

بالفقرة (ب) من هذه المادة ،يتعين على

المخالف إزالة أسباب المخالفة خالل

المخالف إزالة أسباب المخالفة خالل

Page 300 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المدة التي تحددها اإلدارة وإال قامت

المدة التي تحددها اإلدارة وإال قامت

بإزالة المخالفة على نفقته.

بإزالة المخالفة على نفقته.

الباب الرابع

الباب الرابع

الباب الرابع

الباب الرابع

النقل والتجارة البحرية

النقل والتجارة البحرية

النقل والتجارة البحرية

النقل والتجارة البحرية

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

عقد النقل البحري

عقد النقل البحري

عقد النقل البحري

عقد النقل البحري

مادة ()217

مادة ()217

مادة ()217

مادة ()217

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

تغيير كلمة (مجهزاً) الواردة بعد

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد

عبارة (مالكا ً للسفينة أم) إلى (مشغال) .بقرار مجلس النواب الموقر.
الـنَّـص بعد التعديل:
تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها

تسررري أحكام هذا الفصررل دون غيرها

على عقد النقل البحري سواء أكان على عقد النقل البحري سواء أكان

على عقد النقل البحري سرررررررواء أكان

ً
مجهزا أم الناقل مال ًكا للسفينة أم مشغال أم
الناقل مال ًكا للسفينة أم

ً
مالكا للسرررررررفينة أم مشاااااااغال أم
الناقل

مستأجرا لها.
ً

مستأجرا لها.
ً

مستأجرا لها.
ً
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

أوال :نقل البضائع

أوال :نقل البضائع

أوال :نقل البضائع

أوال :نقل البضائع

مادة ()218

مادة ()218

مادة ()218

مادة ()218

تعريف العقد واثباته

تعريف العقد واثباته

تعريف العقد واثباته

تعريف العقد وإثباته

احلكومة

 عنوان المادة :تصويب كلمة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد

(واثباته) إلى (وإثباته).

بقرار مجلس النواب الموقر.

 البند (ب) :حذف عبارة (بوثيقة
تسمى سند الشحن) الواردة في نهاية
البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
تعريف العقد وإثباته
أ-عقد النقل البحري للبضائع ،عقد أ-عقد النقل البحري للبضائع ،عقد
يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع بحرا ً يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع بحرا ً
من ميناء إلى آخر مقابل أجر.

يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع بحرا ً
من ميناء إلى آخر مقابل أجر.

من ميناء إلى آخر مقابل أجر.

ب-ال يثبت عقد النقل البحري إال ب-ال يثبت عقد النقل البحري إال
بالكتابة بوثيقة تسمى سند الشحن.

أ-عقد النقل البحري للبضائع ،عقد

ب-ال يثبت عقد النقل البحري إال
بالكتابة.

بالكتابة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()219

مادة ()219

مادة ()219

مادة ()219

سند الشحن

سند الشحن

سند الشحن

سند الشحن

احلكومة

سند الشحن وثيقة تثبت انعقاد عقد النقل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في سند الشحن وثيقة تثبت انعقاد عقد النقل
وتلقي الناقل للبضائع أو شحنه لها ،مشروع القانون.

مشروع القانون.

وتلقي الناقل للبضائع أو شحنه لها،

ويتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع

ويتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع

مقابل استرداد الوثيقة ،وينشأ هذا التعهد

مقابل استرداد الوثيقة ،وينشأ هذا التعهد

عن وجود نص يقضي بتسليم البضائع

عن وجود نص يقضي بتسليم البضائع

ألي شخص مسمى أو تحت اإلذن أو

ألي شخص مسمى أو تحت اإلذن أو

لحامله.

لحامله.
مادة ()220

مادة ()220

مادة ()220

مادة ()220

إصدار سند الشحن

إصدار سند الشحن

إصدار سند الشحن

إصدار سند الشحن

أ-يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن
عند تسلم البضائع أو تحميلها على متن مشروع القانون.

مشروع القانون.

عند تسلم البضائع أو تحميلها على متن

السفينة سند شحن.

السفينة سند شحن.

ب-وللناقل أن يسلم الشاحن إيصاالً

ب-وللناقل أن يسلم الشاحن إيصاالً

بتسلم البضائع قبل شحنها ،ويستبدل

بتسلم البضائع قبل شحنها ،ويستبدل

سند الشحن بهذا اإليصال بناء على

سند الشحن بهذا اإليصال بناء على
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

طلب الشاحن بعد وضع البضائع في

طلب الشاحن بعد وضع البضائع في

السفينة.

السفينة.

ج-وللشاحن أن يطلب من الناقل أو

ج-وللشاحن أن يطلب من الناقل أو

ممن ينوب عنه وضع بيان على سند

ممن ينوب عنه وضع بيان على سند

الشحن يفيد حصول الشحن فعالً على

الشحن يفيد حصول الشحن فعالً على

سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ

سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ

الشحن.

الشحن.

د-ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا ً

د-ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا ً

وموقعا ً من الناقل أو من ينوب عنه،

وموقعا ً من الناقل أو من ينوب عنه،

وتعامل سندات الشحن الموقعة من قبل

وتعامل سندات الشحن الموقعة من قبل

ربان السفينة التي تنقل البضائع على

ربان السفينة التي تنقل البضائع على

أنها موقعة نيابة عن الناقل.

أنها موقعة نيابة عن الناقل.

مادة ()221

مادة ()221

مادة ()221

مادة ()221

بيانات سند الشحن

بيانات سند الشحن

بيانات سند الشحن

بيانات سند الشحن

يجب أن يتضمن سند الشحن البيانات الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب أن يتضمن سند الشحن البيانات
اآلتية:

مشروع القانون.

مشروع القانون.
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اآلتية:

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-1اسم كل من الناقل والشاحن

-1اسم كل من الناقل والشاحن

والمرسل إليه إن وجد وعنوان كل

والمرسل إليه إن وجد وعنوان كل

منهم.

منهم.

-2صفات البضاعة كما دونها الشاحن،

-2صفات البضاعة كما دونها الشاحن،

وعلى األخص طبيعتها وعدد الطرود

وعلى األخص طبيعتها وعدد الطرود

ووزنها أو حجمها أو العالمات المميزة

ووزنها أو حجمها أو العالمات المميزة

الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما

الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما

في ذلك حالة األوعية الموضوعة فيها.

في ذلك حالة األوعية الموضوعة فيها.

-3اسم السفينة وحمولتها وجنسيتها

-3اسم السفينة وحمولتها وجنسيتها

واسم الربان.

واسم الربان.

-4ميناء الشحن وميناء التفريغ.

-4ميناء الشحن وميناء التفريغ.

-5أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها

-5أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها

عند الوصول أو الباقي منها.

عند الوصول أو الباقي منها.

-6مكان إصدار السند وتاريخ إصداره

-6مكان إصدار السند وتاريخ إصداره

وعدد النسخ التي حررت منه.

وعدد النسخ التي حررت منه.

-7حصول النقل على سطح السفينة إذا

-7حصول النقل على سطح السفينة إذا

كان يجري بهذه الكيفية.

كان يجري بهذه الكيفية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-8تاريخ أو بيان المدة المحددة لتسليم

-8تاريخ أو بيان المدة المحددة لتسليم

البضائع في ميناء التفريغ إذا ما تم

البضائع في ميناء التفريغ إذا ما تم

االتفاق عليها صراحة بين الطرفين.

االتفاق عليها صراحة بين الطرفين.

-9مكان استالم وتسلم البضائع للناقل

-9مكان استالم وتسلم البضائع للناقل

في حالة سند الشحن متعدد الوسائط.

في حالة سند الشحن متعدد الوسائط.

-10حدود المسؤولية اإلضافية المتفق

-10حدود المسؤولية اإلضافية المتفق

عليها.

عليها.
مادة ()222

مادة ()222

مادة ()222

مادة ()222

عدد نسخ سند الشحن

عدد نسخ سند الشحن

عدد نسخ سند الشحن

عدد نسخ سند الشحن

أ-يحرر سند الشحن من نسختين الموافقة على نَـص المادة كما ورد في استبدال
أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن مشروع القانون.
وتبقى األخرى لدى الناقل ويذكر فيها

كلمة

"الالئحة"

بكلمة أ-يحرر سند الشحن من نسختين

"القرارات" الواردة في سياق البند أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن
(ب) من المادة.

وتبقى األخرى لدى الناقل ويذكر فيها

أنها غير قابلة للتداول.

أنها غير قابلة للتداول.

ب-يوقع الشاحن أو من ينوب عنه

ب-يوقع الشاحن أو من ينوب عنه

النسخة األصلية المحفوظة لدى الناقل،

النسخة األصلية المحفوظة لدى الناقل،

ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة

ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة

المسلمة للشاحن ،ويكون التوقيع

المسلمة للشاحن ،ويكون التوقيع
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى تقوم

بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى تقوم

مقامها وفقًا لما تحدده القرارات

مقامها وف ًقا لما تحدده الالئحة التنفيذية

التنفيذية لهذا القانون ،وتعطي هذه

لهذا القانون ،وتعطي هذه النسخة

النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم

لحاملها الشرعي الحق في تسلم

البضائع والتصرف فيها.

البضائع والتصرف فيها.

ج-يجوز أن تحرر من سند الشحن بناء

ج-يجوز أن تحرر من سند الشحن بناء

على طلب الشاحن عدة نسخ ،وتكون

على طلب الشاحن عدة نسخ ،وتكون

كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ

كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ

التي حررت وتقوم كل نسخة مقام

التي حررت وتقوم كل نسخة مقام

األخرى ،ويترتب على تسليم البضائع

األخرى ،ويترتب على تسليم البضائع

بمقتضى إحداها اعتبار النسخ األخرى

بمقتضى إحداها اعتبار النسخ األخرى

ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

مادة ()223

مادة ()223

مادة ()223

مادة ()223

تداول سند الشحن

تداول سند الشحن

تداول سند الشحن

تداول سند الشحن

 الفقرة (أ) – البند ( :)1تصويب

الموافقة على نَـص المادة كما ورد

كلمة (اإلسمي) إلى (االسمي).

بقرار مجلس النواب الموقر.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 الفقرة (ب) :تصويب كلمة (إسميا ً)
إلى (اسميا).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-يحرر سند الشحن باسم شخص معين أ-يحرر سند الشحن باسم شخص معين

أ-يحرر سند الشحن باسم شخص معين

أو ألمره أو لحامله ،وتخضع عملية أو ألمره أو لحامله ،وتخضع عملية

أو ألمره أو لحامله ،وتخضع عملية

تداول سند الشحن لألحكام اآلتية:

تداول سند الشحن لألحكام اآلتية:

تداول سند الشحن لألحكام اآلتية:

-1يكون التنازل عن سند الشحن -1يكون التنازل عن سند الشحن

-1يكون التنازل عن سند الشحن

اإلسمي باتباع القواعد المقررة بشأن االسمي باتباع القواعد المقررة بشأن

االسمي باتباع القواعد المقررة بشأن

حوالة الحق.

حوالة الحق.

حوالة الحق.

-2يكون سند الشحن ألمر أو على -2يكون سند الشحن ألمر أو على

-2يكون سند الشحن ألمر أو على

بياض قابال للتداول بالتظهير ويعتبر بياض قابال للتداول بالتظهير ويعتبر

بياض قابال للتداول بالتظهير ويعتبر

مجرد توقيع حامله على ظهر السند مجرد توقيع حامله على ظهر السند

مجرد توقيع حامله على ظهر السند

بمثابة تظهير ناقل للملكية ،وتسري بمثابة تظهير ناقل للملكية ،وتسري

بمثابة تظهير ناقل للملكية ،وتسري

على هذا التظهير أحكام قانون التجارة على هذا التظهير أحكام قانون التجارة

على هذا التظهير أحكام قانون التجارة

ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله

ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله

بالمناولة.

بالمناولة.

بالمناولة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

-3يجوز النص في سند الشحن على -3يجوز النص في سند الشحن على
حظر حوالته أو تداوله.

النص بعد التعديل

-3يجوز النص في سند الشحن على
حظر حوالته أو تداوله.

حظر حوالته أو تداوله.

ب-يعتبر حامالً شرعيًا لسند الشحن ب-يعتبر حامالً شرعيًا لسند الشحن

ب-يعتبر حامالً شرعيًا لسند الشحن

الشخص المبين اسمه فيه أو المحال إليه الشخص المبين اسمه فيه أو المحال إليه

الشخص المبين اسمه فيه أو المحال إليه

إن كان السند إسميا ً ،وحامله إن كان إن كان السند اسميا ،وحامله إن كان

إن كان السند اسميا ،وحامله إن كان

مظهرا على بياض،
مظهرا على بياض ،السند لحامله أو
السند لحامله أو
ً
ً

مظهرا على بياض،
السند لحامله أو
ً

والمظهر إليه األخير إن كان السند والمظهر إليه األخير إن كان السند

والمظهر إليه األخير إن كان السند

لألمر وذكر اسم المظهر إليه.

لألمر وذكر اسم المظهر إليه.

لألمر وذكر اسم المظهر إليه.

مادة ()224

مادة ()224

مادة ()224

مادة ()224

التحفظات الواردة في سند الشحن

التحفظات الواردة في سند الشحن

التحفظات الواردة في سند الشحن

التحفظات الواردة في سند الشحن

أ-يقدم الشاحن كتابةً البيانات المتعلقة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يقدم الشاحن كتابةً البيانات المتعلقة
بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ،وتقيد مشروع القانون.

مشروع القانون.

بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ،وتقيد

هذه البيانات في سند الشحن ،وللناقل أو

هذه البيانات في سند الشحن ،وللناقل أو

من ينوب عنه إبداء تحفظاته على قيد

من ينوب عنه إبداء تحفظاته على قيد

أية بيانات تتعلق بالوصف أو العالمات

أية بيانات تتعلق بالوصف أو العالمات

أو عدد الطرود أو القطع أو وزن

أو عدد الطرود أو القطع أو وزن

البضائع وكميتها إذا كانت لديه دوافع

البضائع وكميتها إذا كانت لديه دوافع
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

جدية للشك في صحتها أو لم يكن لديه

جدية للشك في صحتها أو لم يكن لديه

الوسائل العادية للتحقق من تلك

الوسائل العادية للتحقق من تلك

البيانات ،وتذكر أسباب التحفظ في سند

البيانات ،وتذكر أسباب التحفظ في سند

الشحن.

الشحن.

ب-إذا لم يقم الناقل أو من ينوب عنه

ب-إذا لم يقم الناقل أو من ينوب عنه

بتدوين أي تحفظ في سند الشحن بشأن

بتدوين أي تحفظ في سند الشحن بشأن

تعتبر

تعتبر

الحالة

الظاهرة

للبضائع،

الحالة

الظاهرة

للبضائع،

البضائع في وضع وحالة جيدين.

البضائع في وضع وحالة جيدين.

ج-يعد سند الشحن الذي ال يحدد أجرة

ج-يعد سند الشحن الذي ال يحدد أجرة

النقل أو يشير بطريقة أخرى إلى أن

النقل أو يشير بطريقة أخرى إلى أن

أجرة النقل مستحقة الدفع من قبل

أجرة النقل مستحقة الدفع من قبل

المرسل إليه كما هو وارد في البند ()5

المرسل إليه كما هو وارد في البند ()5

من المادة ( ،)221أو ال يحدد غرامة

من المادة ( ،)221أو ال يحدد غرامة

التأخير المتكبدة في ميناء الشحن

التأخير المتكبدة في ميناء الشحن

والمستحق دفعها من قبل المرسل إليه،

والمستحق دفعها من قبل المرسل إليه،

ً
دليال كافيًا على عدم تحقق أجرة نقل أو

ً
دليال كافيًا على عدم تحقق أجرة نقل أو

غرامة تأخير عليه ،وعلى أي حال ،ال

غرامة تأخير عليه ،وعلى أي حال ،ال
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يقبل أي دليل من قبل الناقل يفيد العكس

يقبل أي دليل من قبل الناقل يفيد العكس

إذا كان سند الشحن قد تم تحويله إلى

إذا كان سند الشحن قد تم تحويله إلى

طرف ثالث ،بما في ذلك المرسل إليه

طرف ثالث ،بما في ذلك المرسل إليه

والذي تصرف بحسن نية اعتمادًا على

والذي تصرف بحسن نية اعتمادًا على

خلو سند الشحن من مثل تلك اإلشارة.

خلو سند الشحن من مثل تلك اإلشارة.

مادة ()225

مادة ()225

مادة ()225

مادة ()225

حجية سند الشحن

حجية سند الشحن

حجية سند الشحن

حجية سند الشحن

أ-مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة
( )224من هذا القانون ،يعد سند مشروع القانون.

مشروع القانون.

( )224من هذا القانون ،يعد سند

الشحن دليالً على تسلم الناقل البضائع

الشحن دليالً على تسلم الناقل البضائع

من الشاحن بالحالة المبينة فيه .ويعد

من الشاحن بالحالة المبينة فيه .ويعد

سند الشحن حجة في إثبات البيانات

سند الشحن حجة في إثبات البيانات

التي يشتمل عليها ،وذلك فيما بين الناقل

التي يشتمل عليها ،وذلك فيما بين الناقل

والشاحن وبالنسبة للغير.

والشاحن وبالنسبة للغير.

ب-يجوز في العالقة ببين الناقل

ب-يجوز في العالقة ببين الناقل

الدليل

الدليل

والشاحن

إثبات

خالف

والشاحن

المستخلص من سند الشحن وخالف ما

إثبات

خالف

المستخلص من سند الشحن وخالف ما
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احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ورد به من بيانات ،وال يجوز في

ورد به من بيانات ،وال يجوز في

مواجهة الغير حسن النية إثبات خالف

مواجهة الغير حسن النية إثبات خالف

الدليل المستخلص من السند أو خالف

الدليل المستخلص من السند أو خالف

ما ورد به من بيانات ،ويجوز ذلك لهذا

ما ورد به من بيانات ،ويجوز ذلك لهذا

الغير.

الغير.

ج-في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر

ج-في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر

المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو

المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو

ألمره من الغير مالم يكن هو الشاحن

ألمره من الغير مالم يكن هو الشاحن

نفسه.

نفسه.
مادة ()226

مادة ()226

مادة ()226

مادة ()226

حقوق والتزامات أطراف سند الشحن حقوق والتزامات أطراف سند الشحن حقوق والتزامات أطراف سند الشحن حقوق والتزامات أطراف سند الشحن
أ-تحدد العالقة بين الناقل والشاحن فيما الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تحدد العالقة بين الناقل والشاحن فيما
يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما وفقًا لسند مشروع القانون.

مشروع القانون.

يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما وفقًا لسند

الشحن.

الشحن.

ب-ال يكون المرسل إليه أو الشاحن

ب-ال يكون المرسل إليه أو الشاحن

مسؤولين عن غرامات التأخير وأجور

مسؤولين عن غرامات التأخير وأجور

الشحن وجميع النفقات األخرى عن

الشحن وجميع النفقات األخرى عن
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

عملية الشحن التي تمت في ميناء

عملية الشحن التي تمت في ميناء

الشحن ،ما لم ينص سند الشحن على

الشحن ،ما لم ينص سند الشحن على

خالف ذلك.

خالف ذلك.
مادة ()227

مادة ()227

مادة ()227

مادة ()227

إيصال إثبات استالم البضائع للشحن

إيصال إثبات استالم البضائع للشحن

إيصال إثبات استالم البضائع للشحن

إيصال إثبات استالم البضائع للشحن

أ-يعد إيصال الشحن المشار إليه في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يعد إيصال الشحن المشار إليه في
الفقرة (ب) من المادة ( )220من هذا مشروع القانون.

مشروع القانون.

الفقرة (ب) من المادة ( )220من هذا

القانون دليالً على تسلم الناقل البضائع

القانون دليالً على تسلم الناقل البضائع

من الشاحن بالحالة المبينة في اإليصال

من الشاحن بالحالة المبينة في اإليصال

مالم يثبت خالف ذلك.

مالم يثبت خالف ذلك.

ب-ال تكون الوثائق الصادرة عن الناقل

ب-ال تكون الوثائق الصادرة عن الناقل

وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة قابلة

وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة قابلة

للتداول.

للتداول.

ج-يجوز للناقل بناء على طلب الشاحن

ج-يجوز للناقل بناء على طلب الشاحن

تدوين اسم السفينة الناقلة وما يفيد شحن

تدوين اسم السفينة الناقلة وما يفيد شحن

البضائع وتاريخ الشحن على اإليصال

البضائع وتاريخ الشحن على اإليصال

أو مستند إثبات استالم البضائع ،وعند

أو مستند إثبات استالم البضائع ،وعند
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

تدوين تلك البيانات عليه يشكل ذلك

تدوين تلك البيانات عليه يشكل ذلك

اإليصال أو المستند سند استالم

اإليصال أو المستند سند استالم

البضائع للشحن.

البضائع للشحن.

مادة ()228

مادة ()228

مادة ()228

مادة ()228

أذون تسليم البضائع

أذون تسليم البضائع

أذون تسليم البضائع

أذون تسليم البضائع

أ-يجوز لكل من له حق في تسلم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يجوز لكل من له حق في تسلم
البضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب مشروع القانون.

مشروع القانون.

البضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب

من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق

من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق

بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك

بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك

في سند الشحن.

في سند الشحن.

ب-تصدر أذون التسليم باسم شخص

ب-تصدر أذون التسليم باسم شخص

معين أو ألمره أو لحامله ،ويوقعها

معين أو ألمره أو لحامله ،ويوقعها

الناقل وطالب اإلذن.

الناقل وطالب اإلذن.

ج-إذا كان سند الشحن قابالً للتداول

ج-إذا كان سند الشحن قابالً للتداول

وجب أن يذكر فيه الناقل بيانًا عن أذون

وجب أن يذكر فيه الناقل بيانًا عن أذون

التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة

التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة

بها ،وإذا وزعت الشحنة بأكملها على

بها ،وإذا وزعت الشحنة بأكملها على
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد

أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد

الناقل سند الشحن.

الناقل سند الشحن.

د-يعطي إذن التسليم حامله الشرعي

د-يعطي إذن التسليم حامله الشرعي

حق تسلم البضائع المبينة به.

حق تسلم البضائع المبينة به.

مادة ()229

مادة ()229

مادة ()229

مادة ()229

عالمات البضائع المشحونة

عالمات البضائع المشحونة

عالمات البضائع المشحونة

عالمات البضائع المشحونة

يجب أن تكون العالمات الموضوعة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب أن تكون العالمات الموضوعة
مشروع القانون.

على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع مشروع القانون.

على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع

بحيث تبدو قراءتها ممكنة حتى نهاية

بحيث تبدو قراءتها ممكنة حتى نهاية

الرحلة.

الرحلة.
مادة ()230

مادة ()230

مادة ()230

مادة ()230

التزامات الناقل

التزامات الناقل

التزامات الناقل

التزامات الناقل

 البند (أ) :تصويب كلمتي (واثنائها ،الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
وآمنه) لتصبحا (وأثنائها ،وآمنة).

بقرار مجلس النواب الموقر.

 البند (ج) :تعديل رقم المادة ()237
الواردة في سياق البند لتصبح ()236
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وفقا ً لقرار المجلس بتصويب رقم المادة
(.)236
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-يلتزم الناقل قبل الرحلة البحرية وفي أ-يلتزم الناقل قبل الرحلة البحرية وفي

أ-يلتزم الناقل قبل الرحلة البحرية وفي

بدايتها واثنائها ،ببذل العناية الواجبة بدايتها وأثنائها ،ببذل العناية الواجبة

بدايتها وأثنائها ،ببذل العناية الواجبة

من أجل جعل السفينة صالحة للمالحة ،من أجل جعل السفينة صالحة للمالحة،

من أجل جعل السفينة صالحة للمالحة،

وتزويدها

وتزويدها

وكذلك

تطقيم

السفينة

وتزويدها وكذلك

تطقيم

السفينة

وكذلك

تطقيم

السفينة

بالمعدات واألدوات على النحو المالئم بالمعدات واألدوات على النحو المالئم

بالمعدات واألدوات على النحو المالئم

وإبقائها مطقمة ومزودة بالمعدات وإبقائها مطقمة ومزودة بالمعدات

وإبقائها مطقمة ومزودة بالمعدات

واألدوات على هذا النحو ،وجعل عنابر واألدوات على هذا النحو ،وجعل عنابر

واألدوات على هذا النحو ،وجعل عنابر

السفينة وسائر أجهزتها التي تنقل فيها السفينة وسائر أجهزتها التي تنقل فيها

السفينة وسائر أجهزتها التي تنقل فيها

البضائع مهيأة وآمنه لتلقي البضائع البضائع مهيأة وآمنة لتلقي البضائع

البضائع مهيأة وآمنة لتلقي البضائع

ونقلها والحفاظ عليها واإلبقاء عليها ونقلها والحفاظ عليها واإلبقاء عليها

ونقلها والحفاظ عليها واإلبقاء عليها

كذلك طوال فترة الرحلة.

كذلك طوال فترة الرحلة.

كذلك طوال فترة الرحلة.

ب-يلتزم الناقل بتحميل البضائع في ب-يلتزم الناقل بتحميل البضائع في

ب-يلتزم الناقل بتحميل البضائع في

السفينة ومناولتها ورصها والعناية بها السفينة ومناولتها ورصها والعناية بها

السفينة ومناولتها ورصها والعناية بها

الصحيح،

الصحيح،

وتفريغها

على

النحو

الصحيح ،وتفريغها

على

النحو
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احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وبمراعاة تدابير الحيطة والحذر في وبمراعاة تدابير الحيطة والحذر في

وبمراعاة تدابير الحيطة والحذر في

نقل البضائع إلى ميناء التفريغ من نقل البضائع إلى ميناء التفريغ من

نقل البضائع إلى ميناء التفريغ من

خالل الطريق المتفق عليه أو المباشر خالل الطريق المتفق عليه أو المباشر

خالل الطريق المتفق عليه أو المباشر

جغرافياً.

جغرافياً.

جغرافياً.

ج-على الناقل إذا توقفت السفينة عن ج-على الناقل إذا توقفت السفينة عن

ج-على الناقل إذا توقفت السفينة عن

مواصلة السفر أيًا كان سبب ذلك بذل مواصلة السفر أيًا كان سبب ذلك بذل

مواصلة السفر أيًا كان سبب ذلك بذل

العناية الالزمة إلعداد سفينة أخرى العناية الالزمة إلعداد سفينة أخرى

العناية الالزمة إلعداد سفينة أخرى

لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه

لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه

وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك

وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك

إال إذا كان توقف السفينة راج ًعا إلى إال إذا كان توقف السفينة راج ًعا إلى

إال إذا كان توقف السفينة راج ًعا إلى

المسؤولية

المسؤولية

حاالت

اإلعفاء

من

المسؤولية حاالت

اإلعفاء

من

حاالت

اإلعفاء

من

المنصوص عليها في المادة ( )237من المنصوص عليها في المادة ( )236من

المنصوص عليها في المادة ( )236من

هذا القانون فتكون المصروفات في هذه هذا القانون فتكون المصروفات في هذه

هذا القانون فتكون المصروفات في هذه

الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الحالة على الشاحن ويستحق الناقل

الحالة على الشاحن ويستحق الناقل

األجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة األجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة

األجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة

إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق

إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق

عليه.

عليه.

عليه.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()231

مادة ()231

مادة ()231

مادة ()231

حق الربان في تفريغ البضائع قبل

حق الربان في تفريغ البضائع قبل

حق الربان في تفريغ البضائع قبل

حق الربان في تفريغ البضائع قبل

السفر أو أثناء الرحلة

السفر أو أثناء الرحلة

السفر أو أثناء الرحلة

السفر أو أثناء الرحلة

احلكومة

 البند (أ) :تصويب كلمة (ابقاؤها) الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
بقرار مجلس النواب الموقر.

لتصبح (إبقاؤها).
 البند (ب) :حذف عبارة (أو كان نقلها
يستلزم

دفع

غرامات

أو

أداء

مصروفات تزيد على قيمتها أو كان
بيعها أو تصديرها ممنوعاً) الواردة في
نهاية البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر أ-إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر

أ-إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر

بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو

بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو

في إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم في إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم

في إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم

صحة البيانات المتعلقة بها ،جاز له صحة البيانات المتعلقة بها ،جاز له

صحة البيانات المتعلقة بها ،جاز له

إخراجها من السفينة في مكان الشحن إخراجها من السفينة في مكان الشحن

إخراجها من السفينة في مكان الشحن

أو ابقاؤها فيها ونقلها بأجرة المثل ،أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة المثل،

أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة المثل،
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

وذلك دون اإلخالل بما يستحق من وذلك دون اإلخالل بما يستحق من
تعويض.

النص بعد التعديل

وذلك دون اإلخالل بما يستحق من
تعويض.

تعويض.

ب-إذا تبين وجود البضائع المذكورة ب-إذا تبين وجود البضائع المذكورة

ب-إذا تبين وجود البضائع المذكورة

في الفقرة السابقة أثناء السفر ،جاز في الفقرة السابقة أثناء السفر ،جاز

في الفقرة السابقة أثناء السفر ،جاز

للربان إلقاؤها في البحر ،إذا كان من للربان إلقاؤها في البحر ،إذا كان من

للربان إلقاؤها في البحر ،إذا كان من

شأنها إحداث أضرار للسفينة أو شأنها إحداث أضرار للسفينة أو

شأنها إحداث أضرار للسفينة أو

للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها للبضائع المشحونة فيها.

للبضائع المشحونة فيها.

يستلزم

دفع

غرامات

أو

أداء

مصروفات تزيد على قيمتها أو كان
بيعها أو تصديرها ممنوعاً.
مادة ()232

مادة ()232

مادة ()232

مادة ()232

تسليم البضائع

تسليم البضائع

تسليم البضائع

تسليم البضائع

البند (د) :تعديل رقم المادة ( )236اسرررررررتبررردال كلمرررة "النااااقااال" بكلمرررة
الواردة في سياق البند لتصبح (" )235الربااااان" الواردة في البنرررردين (أ)
وفقا ً لقرار المجلس بتصويب رقم المادة و(ج) من المررادة ،اتسررررررررراقررا مع نص
(.)236

المادتين ( )219و( )236من مشروع

الـنَّـص بعد التعديل:

القانون.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أ-يلتزم الربان بتسليم البضائع عند أ-يلتزم الربان بتسليم البضائع عند

أ-يلتزم الناقل بتسليم البضائع عند

وصولها إلى الحامل الشرعي لسند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند

وصولها إلى الحامل الشرعي لسند

الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.

الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.

الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.

ب-يعد تسليم سند الشحن إلى الناقل ب-يعد تسليم سند الشحن إلى الناقل

ب-يعد تسليم سند الشحن إلى الناقل

قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب

قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب

الحق في تسلمها ما لم يثبت غير ذلك.

الحق في تسلمها ما لم يثبت غير ذلك.

ج-إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم ج-إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم

ج-إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم

البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها

البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها

أو تأخر في تسلمها أو امتنع عن أداء أو تأخر في تسلمها أو امتنع عن أداء

أو تأخر في تسلمها أو امتنع عن أداء

أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة

أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة

عن النقل ،جاز للربان تفريغها في عن النقل ،جاز للربان تفريغها في

عن النقل ،جاز للناقل تفريغها في

المخازن أو في مكان مالئم ويتحمل المخازن أو في مكان مالئم ويتحمل

المخازن أو في مكان مالئم ويتحمل

صاحب الحق في تسلمها أية نفقات أو صاحب الحق في تسلمها أية نفقات أو

صاحب الحق في تسلمها أية نفقات أو

مخاطر تنجم عن ذلك ،وللناقل أن مخاطر تنجم عن ذلك ،وللناقل أن

مخاطر تنجم عن ذلك ،وللناقل أن

يطلب من قاضي األمور المستعجلة يطلب من قاضي األمور المستعجلة

يطلب من قاضي األمور المستعجلة

اإلذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه اإلذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه

اإلذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه

القاضي ،ويجوز للناقل طلب اإلذن القاضي ،ويجوز للناقل طلب اإلذن

القاضي ،ويجوز للناقل طلب اإلذن

الحق في تسلمها ما لم يثبت غير ذلك.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ببيع البضائع كلها أو بعضها الستيفاء ببيع البضائع كلها أو بعضها الستيفاء

ببيع البضائع كلها أو بعضها الستيفاء

المبالغ المذكورة ،ويكون للناقل امتياز المبالغ المذكورة ،ويكون للناقل امتياز

المبالغ المذكورة ،ويكون للناقل امتياز

على ثمن البضائع الستيفاء أجرة النقل على ثمن البضائع الستيفاء أجرة النقل

على ثمن البضائع الستيفاء أجرة النقل

وغيرها من المبالغ التي تستحق له وغيرها من المبالغ التي تستحق له

وغيرها من المبالغ التي تستحق له

بسبب النقل.

بسبب النقل.

بسبب النقل.

د-يجوز للشخص المخول بالمطالبة د-يجوز للشخص المخول بالمطالبة

د-يجوز للشخص المخول بالمطالبة

بالتعويض عن فقدان البضائع اعتبار بالتعويض عن فقدان البضائع اعتبار

بالتعويض عن فقدان البضائع اعتبار

البضائع مفقودة عندما ال يقوم الناقل البضائع مفقودة عندما ال يقوم الناقل

البضائع مفقودة عندما ال يقوم الناقل

اعتبارا من بتسليمها خالل ستين يوما ً
بتسليمها خالل ستين يوما ً
اعتبارا من
ً
ً

بتسليمها خالل ستين يوما ً
اعتبارا من
ً

انتهاء وقت التسليم المحدد في الفقرة انتهاء وقت التسليم المحدد في الفقرة

انتهاء وقت التسليم المحدد في الفقرة

(ب) من المادة ( )236من هذا القانون( .ب) من المادة ( )235من هذا القانون.

(ب) من المادة ( )236من هذا القانون.

مادة ()233

مادة ()233

مادة ()233

مادة ()233

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل عن

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل عن

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل عن

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل عن

البضائع

البضائع

البضائع

البضائع

 البند (ب) :إضافة عبارة (أو ال ُمرسل الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
إليه ).إلى نهاية البند.

بقرار مجلس النواب.

 البند (د) :حذف البند.
Page 321 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الـنَّـص بعد التعديل:

أ-يسأل الناقل عن البضائع المنقولة في أ-يسأل الناقل عن البضائع المنقولة في

أ-يسأل الناقل عن البضائع المنقولة في

اعتبارا من الوقت الذي تسلم
اعتبارا من الوقت الذي تسلم حاويات
حاويات
ً
ً

اعتبارا من الوقت الذي تسلم
حاويات
ً

فيه البضائع وحتى وقت تسليمها.

فيه البضائع وحتى وقت تسليمها.

فيه البضائع وحتى وقت تسليمها.

ب-يسأل الناقل عن البضائع غير ب-يسأل الناقل عن البضائع غير

ب-يسأل الناقل عن البضائع غير

اعتبارا من وقت
اعتبارا من وقت المنقولة في حاويات
المنقولة في حاويات
ً
ً

اعتبارا من وقت
المنقولة في حاويات
ً

تحميل البضائع في السفينة وحتى تحميل البضائع في السفينة وحتى

تحميل البضائع في السفينة وحتى

الوقت الذي يتم تفريغها منها ،ومع ذلك الوقت الذي يتم تفريغها منها ،ومع ذلك

الوقت الذي يتم تفريغها منها ،ومع ذلك

يجوز االتفاق على مسؤولية الناقل عن يجوز االتفاق على مسؤولية الناقل عن

يجوز االتفاق على مسؤولية الناقل عن

هذه البضائع من تاريخ استالمها وحتى هذه البضائع من تاريخ استالمها وحتى

هذه البضائع من تاريخ استالمها وحتى

وقت التحميل وكذلك بعد تفريغها وحتى وقت التحميل وكذلك بعد تفريغها

وقت التحميل وكذلك بعد تفريغها

وحتى تاريخ تسليمها للشاحن أو

وحتى تاريخ تسليمها للشاحن أو

ال ُمرسل إليه.

ال ُمرسل إليه.

تاريخ تسليمها للشاحن.

ج-يسأل الناقل عن أي فقدان أو تلف ج-يسأل الناقل عن أي فقدان أو تلف

ج-يسأل الناقل عن أي فقدان أو تلف

يصيب البضائع خالل فترة مسؤوليته يصيب البضائع خالل فترة مسؤوليته

يصيب البضائع خالل فترة مسؤوليته

عنها ،ما لم يكن الفقد أو التلف ناشئًا عن عنها ،ما لم يكن الفقد أو التلف ناشئًا عن

عنها ،ما لم يكن الفقد أو التلف ناشئًا عن

أسباب ال يكون الناقل مسؤوالً عنها أسباب ال يكون الناقل مسؤوالً عنها

أسباب ال يكون الناقل مسؤوالً عنها
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا
الفصل.

النص بعد التعديل

وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا
الفصل.

الفصل.

د-يجوز االتفاق على مسؤولية الناقل
عن البضائع غير المعبأة في حاويات
خالل الفترة من تاريخ استالمها وحتى
وقت التحميل والفترة بعد تفريغها من
السفينة وحتى تاريخ تسليمها للشاحن.
مادة ()234

مادة ()234

مادة ()234

مادة ()234

مسؤولية الناقل

مسؤولية الناقل

مسؤولية الناقل

مسؤولية الناقل

 الفقرة (أ):

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد

 البند ( :)2تصويب كلمة (االثبات) بقرار مجلس النواب.لتصبح (اإلثبات).
 البند ( :)3تعديل رقم المادة ()243الواردة في سياق البند لتصبح ()242
وفقا ً لقرار المجلس بتصويب رقم المادة
(.)236
الـنَّـص بعد التعديل:
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ-يقع باطالً كل اتفاق يتم قبل وقوع أ-يقع باطالً كل اتفاق يتم قبل وقوع

أ-يقع باطالً كل اتفاق يتم قبل وقوع

الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون

الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون

موضوعه أحد األمور اآلتية:

موضوعه أحد األمور اآلتية:

موضوعه أحد األمور اآلتية:

-1إعفاء الناقل من المسؤولية عن -1إعفاء الناقل من المسؤولية عن
هالك البضائع أو تلفها.

هالك البضائع أو تلفها.

هالك البضائع أو تلفها.

-2تعديل عبء االثبات الذي يضعه -2تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه
القانون على عاتق الناقل.

-1إعفاء الناقل من المسؤولية عن

القانون على عاتق الناقل.

-2تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه
القانون على عاتق الناقل.

-3تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو -3تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو

-3تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو

منصوص عليه في البنود المحددة منصوص عليه في البنود المحددة

منصوص عليه في البنود المحددة

بالفقرة (أ) من المادة ( )243من هذا بالفقرة (أ) من المادة ( )242من هذا

بالفقرة (أ) من المادة ( )242من هذا

القانون.

القانون.

القانون.

-4النزول للناقل عن الحقوق الناشئة -4النزول للناقل عن الحقوق الناشئة

-4النزول للناقل عن الحقوق الناشئة

عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق

عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق

آخر مماثل.

آخر مماثل.

آخر مماثل.

ب-للناقل أن ينزل عن كل أو بعض ب-للناقل أن ينزل عن كل أو بعض

ب-للناقل أن ينزل عن كل أو بعض

الحقوق واإلعفاءات المقررة له ،كما الحقوق واإلعفاءات المقررة له ،كما

الحقوق واإلعفاءات المقررة له ،كما
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته
بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.

بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.

النص بعد التعديل

يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته
بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.

ج-يجوز االتفاق على ما يخالف أحكام ج-يجوز االتفاق على ما يخالف أحكام

ج-يجوز االتفاق على ما يخالف أحكام

الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا كانت الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا كانت

الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا كانت

الظروف االستثنائية التي يتم فيها النقل الظروف االستثنائية التي يتم فيها النقل

الظروف االستثنائية التي يتم فيها النقل

تبرر إبرام هذا االتفاق ،بشرط أن ال تبرر إبرام هذا االتفاق ،بشرط أن ال

تبرر إبرام هذا االتفاق ،بشرط أن ال

يكون من شأنه إعفاء الناقل من يكون من شأنه إعفاء الناقل من

يكون من شأنه إعفاء الناقل من

المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه ،المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه،

المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه،

وأن ال يصدر سند شحن ،وأن يدون وأن ال يصدر سند شحن ،وأن يدون

وأن ال يصدر سند شحن ،وأن يدون

االتفاق في إيصال غير قابل للتداول االتفاق في إيصال غير قابل للتداول

االتفاق في إيصال غير قابل للتداول

يبين ما يفيد ذلك.

يبين ما يفيد ذلك.

يبين ما يفيد ذلك.

د -كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن د -كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن

د -كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن

بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن

بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن

األضرار التي تنتج عن إصدار سند األضرار التي تنتج عن إصدار سند

األضرار التي تنتج عن إصدار سند

شحن خا ٍل من أي تحفظ على البيانات شحن خا ٍل من أي تحفظ على البيانات

شحن خا ٍل من أي تحفظ على البيانات

الواردة به ،ال يحتج به قبل الغير الذي الواردة به ،ال يحتج به قبل الغير الذي

الواردة به ،ال يحتج به قبل الغير الذي

ال يعلم وقت حصوله على السند بعدم ال يعلم وقت حصوله على السند بعدم

ال يعلم وقت حصوله على السند بعدم
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

صحة تلك البيانات ،ويعتبر المرسل صحة تلك البيانات ،ويعتبر المرسل

صحة تلك البيانات ،ويعتبر المرسل

إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره

إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره

من الغير في حكم هذه المادة إال إذا كان من الغير في حكم هذه المادة إال إذا كان

من الغير في حكم هذه المادة إال إذا كان

هو الشاحن نفسه.

هو الشاحن نفسه.

---

---

هو الشاحن نفسه.

ال يوجد مادة تحت رقم ()235
مادة ()236
التأخير في تسليم البضائع

مادة ()236

مادة ()236

مادة ( )235بعد التصويب

مادة ( )235بعد التصويب

التأخير في تسليم البضائع

التأخير في تسليم البضائع

 تصويب رقم المادة ليصبح (.)235

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد

 البند (ج) :تعديل رقم المادة ( )237بقرار مجلس النواب ،مع مراعرررراة
الواردة في سياق البند لتصبح ( .)236إعادة الترقيم.
 البند (د) :تعديل رقم المادة ()243
الواردة في سياق البند لتصبح (.)242
الـنَّـص بعد التعديل:
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مادة ()235
التأخير في تسليم البضائع

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أ-يسأل الناقل عن التأخير في تسليم أ-يسأل الناقل عن التأخير في تسليم

أ-يسأل الناقل عن التأخير في تسليم

البضائع ،إال إذا أثبت أن التأخير يرجع البضائع ،إال إذا أثبت أن التأخير يرجع

البضائع ،إال إذا أثبت أن التأخير يرجع

إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.

إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.

إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.

ب-يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم ،إذا ب-يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم ،إذا

ب-يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم ،إذا

لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق

لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق

عليه ،أو في الميعاد الذي يسلمها فيه عليه ،أو في الميعاد الذي يسلمها فيه

عليه ،أو في الميعاد الذي يسلمها فيه

الناقل العادي في الظروف المماثلة ،إذا الناقل العادي في الظروف المماثلة ،إذا

الناقل العادي في الظروف المماثلة ،إذا

لم يوجد مثل هذا االتفاق.

لم يوجد مثل هذا االتفاق.

لم يوجد مثل هذا االتفاق.

ج-يتحمل الناقل مسؤولية الخسائر ج-يتحمل الناقل مسؤولية الخسائر

ج-يتحمل الناقل مسؤولية الخسائر

االقتصادية التي تنجم عن التأخير في االقتصادية التي تنجم عن التأخير في

االقتصادية التي تنجم عن التأخير في

التسليم نتيجة لخطأ من جانبه ،حتى وإن التسليم نتيجة لخطأ من جانبه ،حتى

التسليم نتيجة لخطأ من جانبه ،حتى

لم يحدث أي فقدان أو تلف فعلي وإن لم يحدث أي فقدان أو تلف فعلي

وإن لم يحدث أي فقدان أو تلف فعلي

للبضائع ،ما لم تنجم مثل هذه الخسائر للبضائع ،ما لم تنجم مثل هذه الخسائر

للبضائع ،ما لم تنجم مثل هذه الخسائر

االقتصادية عن أسباب ال يكون الناقل االقتصادية عن أسباب ال يكون الناقل

االقتصادية عن أسباب ال يكون الناقل

مسؤوالً عنها على النحو المنصوص مسؤوالً عنها على النحو المنصوص

مسؤوالً عنها على النحو المنصوص

عليه في المادة ( )237من هذا القانون .عليه في المادة ( )236من هذا القانون.

عليه في المادة ( )236من هذا القانون.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

د-ال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي د-ال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي

د-ال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي

يحكم به على الناقل في حالة التأخير في يحكم به على الناقل في حالة التأخير في

يحكم به على الناقل في حالة التأخير في

تسليم البضائع أو جزء منها على الحد تسليم البضائع أو جزء منها على الحد

تسليم البضائع أو جزء منها على الحد

األقصى للتعويض المنصوص عليه في األقصى للتعويض المنصوص عليه في

األقصى للتعويض المنصوص عليه في

المادة ( )243من هذا القانون.

المادة ( )242من هذا القانون.

المادة ( )242من هذا القانون.

هـ-ال يستحق أي تعويضات عن هـ-ال يستحق أي تعويضات عن

هـ-ال يستحق أي تعويضات عن

الضرر الناتج عن التأخير في تسليم الضرر الناتج عن التأخير في تسليم

الضرر الناتج عن التأخير في تسليم

البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض

البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض

يوما من
الناقل بالتأخير خالل ستين يو ًما من الناقل بالتأخير خالل ستين ً

يوما من
الناقل بالتأخير خالل ستين ً

تاريخ التسليم.

تاريخ التسليم.

مادة ()237

تاريخ التسليم.

مادة ()237

مادة ()237

مادة ( )236بعد التصويب

مادة ( )236بعد التصويب

االستثناءات الواردة على مسؤولية

االستثناءات الواردة على مسؤولية

االستثناءات الواردة على مسؤولية

االستثناءات الواردة على مسؤولية

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

 الفقرة (أ):

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد

 البند ( :)6تصويب كلمة (مالئمة) بقرار مجلس النواب ،مع مراعرررراةلتصبح (مالءمة).

إعادة الترقيم.
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مادة ()236

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند ( :)7إضافة عبارة ( ،إذا كانيتعذَّر مع بذل جهد معتاد من جانب
الناقل معرفة العيب الخفي في توقيت
مناسب لعملية الشحن ويقع عبء
اإلثبات على عاتق الناقل) إلى نهاية
البند.
 الفقرة (ج) :إضافة عبارة (فيما عدا
البند رقم ( )7منها ).إلى نهاية الفقرة.
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-ال يكون الناقل مسؤوالً عن فقدان أو أ-ال يكون الناقل مسؤوالً عن فقدان أو

أ-ال يكون الناقل مسؤوالً عن فقدان أو

تلف البضائع خالل فترة مسؤوليته متى تلف البضائع خالل فترة مسؤوليته متى

تلف البضائع خالل فترة مسؤوليته متى

ناجما عن أي من
كان الفقد أو التلف ناج ًما عن أي من كان الفقد أو التلف
ً

ناجما عن أي من
كان الفقد أو التلف
ً

األسباب اآلتية:

األسباب اآلتية:

األسباب اآلتية:

-1السبب األجنبي.

-1السبب األجنبي.

-1السبب األجنبي.

-2المنع من اإلبحار بموجب حكم أو -2المنع من اإلبحار بموجب حكم أو

-2المنع من اإلبحار بموجب حكم أو

أمر من سلطات الدولة أو أي جهة ذات أمر من سلطات الدولة أو أي جهة ذات

أمر من سلطات الدولة أو أي جهة ذات

اختصاص فيها.

اختصاص فيها.

اختصاص فيها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

-3إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو -3إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو
الممتلكات في البحر.

الممتلكات في البحر.

-3إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو
الممتلكات في البحر.

-4التعليمات الصادرة من الشاحن أو -4التعليمات الصادرة من الشاحن أو
مالك البضائع أو وكالئهما.

النص بعد التعديل

مالك البضائع أو وكالئهما.

-4التعليمات الصادرة من الشاحن أو
مالك البضائع أو وكالئهما.

-5العيوب الخفية أو التلف أو الهالك -5العيوب الخفية أو التلف أو الهالك

-5العيوب الخفية أو التلف أو الهالك

الذي ينتج عن الطبيعة الخاصة الذي ينتج عن الطبيعة الخاصة

الذي ينتج عن الطبيعة الخاصة

للبضاعة.

للبضاعة.

للبضاعة.

 -6عدم مالئمة التعبئة أو عدم كفاية  -6عدم مالءمة التعبئة أو عدم كفاية
العالمات التوضيحية أو غموضها.

العالمات التوضيحية أو غموضها.

 -6عدم مالءمة التعبئة أو عدم كفاية
العالمات التوضيحية أو غموضها.

-7العيب الخفي في بدن السفينة المنقول -7العيب الخفي في بدن السفينة المنقول

-7العيب الخفي في بدن السفينة المنقول

عليها البضائع ،إذا كان يتعذَّر مع بذل

عليها البضائع ،إذا كان يتعذَّر مع بذل

جهد معتاد من جانب الناقل معرفة

جهد معتاد من جانب الناقل معرفة

العيب الخفي في توقيت مناسب لعملية

العيب الخفي في توقيت مناسب لعملية

الشحن ويقع عبء اإلثبات على عاتق

الشحن ويقع عبء اإلثبات على عاتق

الناقل.

الناقل.

عليها البضائع.

-8التدابير المعقولة لتفادي أو محاولة -8التدابير المعقولة لتفادي أو محاولة
تفادي اإلضرار بالبيئة.

تفادي اإلضرار بالبيئة.

-8التدابير المعقولة لتفادي أو محاولة
تفادي اإلضرار بالبيئة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ب -ال يعتبر إخالال بحكم الفقرة (ب) ب -ال يعتبر إخالال بحكم الفقرة (ب)

ب -ال يعتبر إخالال بحكم الفقرة (ب)

من المادة ( )230من هذا القانون أي من المادة ( )230من هذا القانون أي

من المادة ( )230من هذا القانون أي

انحراف عن المسار المحدد سعيًا وراء انحراف عن المسار المحدد سعيًا وراء

انحراف عن المسار المحدد سعيًا وراء

إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو

إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو

الممتلكات في البحر أو أي قدر معقول الممتلكات في البحر أو أي قدر معقول

الممتلكات في البحر أو أي قدر معقول

من االنحراف عنه.

من االنحراف عنه.

من االنحراف عنه.

ج -يقع على عاتق الناقل مسؤولية ج -يقع على عاتق الناقل مسؤولية

ج -يقع على عاتق الناقل مسؤولية

اإلثبات باستثناء األسباب الواردة في اإلثبات باستثناء األسباب الواردة في

اإلثبات باستثناء األسباب الواردة في

الفقرة (أ) من هذه المادة فيما عدا البند

الفقرة (أ) من هذه المادة فيما عدا البند

رقم ( )7منها.

رقم ( )7منها.

الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة ()238
نقل البضائع الخطرة

مادة ()238

مادة ()238

مادة ( )237بعد التصويب

مادة ( )237بعد التصويب

نقل البضائع الخطرة

نقل البضائع الخطرة

الفقرة (أ) :تصويب كلمة (خطره) الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
الواردة في السطر األول من البند بقرار مجلس النواب ،مع مراعرررراة
لتصبح (خطرة).

إعادة الترقيم.

الـنَّـص بعد التعديل:
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مادة ()237
نقل البضائع الخطرة

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أ-يلتزم الشاحن بإخطار الناقل إذا كانت أ-يلتزم الشاحن بإخطار الناقل إذا كانت

أ-يلتزم الشاحن بإخطار الناقل إذا كانت

البضائع المراد نقلها خطره أو قابلة البضائع المراد نقلها خطرة أو قابلة

البضائع المراد نقلها خطرة أو قابلة

لاللتهاب أو االنفجار ،ويضع بيانا ً لاللتهاب أو االنفجار ،ويضع بيانا ً

لاللتهاب أو االنفجار ،ويضع بيانا ً

عليها للتحذير من خطورتها وكيفية عليها للتحذير من خطورتها وكيفية

عليها للتحذير من خطورتها وكيفية

الوقاية منها .وبخالف ذلك يجوز للناقل الوقاية منها .وبخالف ذلك يجوز للناقل

الوقاية منها .وبخالف ذلك يجوز للناقل

في أي وقت إخراجها من السفينة أو في أي وقت إخراجها من السفينة أو

في أي وقت إخراجها من السفينة أو

إتالفها أو إزالة خطورتها ،ويسأل إتالفها أو إزالة خطورتها ،ويسأل

إتالفها أو إزالة خطورتها ،ويسأل

الشاحن عن األضرار والمصروفات الشاحن عن األضرار والمصروفات

الشاحن عن األضرار والمصروفات

التي تنشأ عن ذلك ،وال يسأل الناقل عن التي تنشأ عن ذلك ،وال يسأل الناقل عن

التي تنشأ عن ذلك ،وال يسأل الناقل عن

ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى

ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى

بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها.

بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها.

بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها.

ب-إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه ب-إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه

ب-إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه

البضائع وأذن بنقلها ،فال يجوز له بعد البضائع وأذن بنقلها ،فال يجوز له بعد

البضائع وأذن بنقلها ،فال يجوز له بعد

ذلك إخراجها من السفينة أو إتالفها أو ذلك إخراجها من السفينة أو إتالفها أو

ذلك إخراجها من السفينة أو إتالفها أو

إزالة خطورتها إال إذا أثبت أن إزالة خطورتها إال إذا أثبت أن

إزالة خطورتها إال إذا أثبت أن

خطورتها صارت تهدد السفينة أو خطورتها صارت تهدد السفينة أو

خطورتها صارت تهدد السفينة أو

الشحنة ،وفي هذه الحالة ال يتحمل الشحنة ،وفي هذه الحالة ال يتحمل

الشحنة ،وفي هذه الحالة ال يتحمل
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

الناقل أي مسؤولية إال ما تعلق الناقل أي مسؤولية إال ما تعلق
بالخسارات المشتركة عند تحققها.

الناقل أي مسؤولية إال ما تعلق

بالخسارات المشتركة عند تحققها.

مادة ()239

بالخسارات المشتركة عند تحققها.

مادة ()239

مادة ()239

مادة ( )238بعد التصويب

مادة ( )238بعد التصويب

نقل الحيوانات الحية

نقل الحيوانات الحية

نقل الحيوانات الحية

النص بعد التعديل

مادة ()238
نقل الحيوانات الحية

أ-ال يسأل النا قل في حالة نقل الحيوانات الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ال يسأل النا قل في حالة نقل الحيوانات
الحية عن هالكها أو ما يلحق بها من مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة الحية عن هالكها أو ما يلحق بها من
ضرر ،إذا كان الهالك أو الضرر ناشئا ً الترقيم.

الترقيم.

ضرر ،إذا كان الهالك أو الضرر ناشئا ً

عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من

عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من

النقل.

النقل.

ب-إذا نفذ النا قل تعليمات الشاحن في

ب-إذا نفذ النا قل تعليمات الشاحن في

نقل هذه الحيوانات افترض أن هالكها

نقل هذه الحيوانات افترض أن هالكها

أو ما أصابها من ضرر نشأ عن

أو ما أصابها من ضرر نشأ عن

المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل،

المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل،

حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ أو إهمال

حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ أو إهمال

من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه.

من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()240

مادة ()240

مادة ()240

مادة ()239

مادة ( )239بعد التصويب

مادة ( )239بعد التصويب

النقل على سطح السفينة

النقل على سطح السفينة

احلكومة

النقل على سطح السفينة

النقل على سطح السفينة

أ-ال يجوز للناقل شحن البضائع على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ال يجوز للناقل شحن البضائع على
سطح السفينة إال بناء على اتفاق كتابي مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة سطح السفينة إال بناء على اتفاق كتابي
مع الشاحن أو إذا كان الناقل ملتز ًما الترقيم.

الترقيم.

مع الشاحن أو إذا كان الناقل ملتز ًما

بذلك بمقتضى القانون المعمول به في

بذلك بمقتضى القانون المعمول به في

ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة

ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة

الشحنة أو جرى العرف في هذا الميناء

الشحنة أو جرى العرف في هذا الميناء

على الشحن بهذه الكيفية ،ويجب في

على الشحن بهذه الكيفية ،ويجب في

جميع األحوال أن يثبت في سند الشحن

جميع األحوال أن يثبت في سند الشحن

أن البضاعة مشحونة على السطح.

أن البضاعة مشحونة على السطح.

ب-ال يسأل الناقل عن هالك أو تلف

ب-ال يسأل الناقل عن هالك أو تلف

البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها

البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها

منقولة على سطح السفينة ،إذا أثبت أن

منقولة على سطح السفينة ،إذا أثبت أن

الهالك أو التلف ناشئ عن المخاطر

الهالك أو التلف ناشئ عن المخاطر

الخاصة بهذا النوع من النقل.

الخاصة بهذا النوع من النقل.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()241

مادة ()241

مادة ()241

مادة ()240

مادة ( )240بعد التصويب

مادة ( )240بعد التصويب

الخطأ المشترك

الخطأ المشترك

احلكومة

الخطأ المشترك

تغيير كلمة (اإلهمال) الواردة في

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في

السطر الثاني من المادة إلى (التلف).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

الخطأ المشترك

إذا ساهم خطأ الناقل أو أحد تابعيه أو إذا ساهم خطأ الناقل أو أحد تابعيه أو

إذا ساهم خطأ الناقل أو أحد تابعيه أو

وكالئه مع خطأ الغير في فقد أو تلف وكالئه مع خطأ الغير في فقد أو تلف

وكالئه مع خطأ الغير في فقد أو تلف

أو تأخير في تسليم البضائع تكون أو تأخير في تسليم البضائع تكون

أو تأخير في تسليم البضائع تكون

مسؤولية الناقل عن الفقد أو اإلهمال أو مسؤولية الناقل عن الفقد أو التلف أو

مسؤولية الناقل عن الفقد أو التلف أو

التأخير بقدر المساهمة في الخطأ ،ويقع التأخير بقدر المساهمة في الخطأ ،ويقع

التأخير بقدر المساهمة في الخطأ ،ويقع

على الناقل عبء إثبات مقدار مساهمة على الناقل عبء إثبات مقدار مساهمة

على الناقل عبء إثبات مقدار مساهمة

خطأ الغير في الفقد أو التلف أو التأخير .خطأ الغير في الفقد أو التلف أو التأخير.

خطأ الغير في الفقد أو التلف أو التأخير.

مادة ()242
تقدير التعويض

مادة ()242

مادة ()242

مادة ( )241بعد التصويب

مادة ( )241بعد التصويب

تقدير التعويض

تقدير التعويض
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مادة ()241
تقدير التعويض

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ-يتم احتساب التعويض عن هالك الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يتم احتساب التعويض عن هالك
البضائع على أساس قيمتها الفعلية وقت مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة البضائع على أساس قيمتها الفعلية وقت
الشحن فضالً عن كلفة التأمين وأجور الترقيم.

الشحن فضالً عن كلفة التأمين وأجور

الترقيم.

النقل.

النقل.

ب -يتم احتساب التعويض عن التلف

ب -يتم احتساب التعويض عن التلف

على أساس االختالف بين قيمة

على أساس االختالف بين قيمة

البضائع قبل التلف وبعده أو على أساس

البضائع قبل التلف وبعده أو على أساس

نفقات اإلصالح.

نفقات اإلصالح.

ج-يطرح من القيمة الفعلية المشار إليها

ج-يطرح من القيمة الفعلية المشار إليها

في الفقرتين السابقتين من هذه المادة

في الفقرتين السابقتين من هذه المادة

عند تسوية التعويض النفقات التي تم

عند تسوية التعويض النفقات التي تم

إنقاصها أو تالفيها نتيجة للفقدان أو

إنقاصها أو تالفيها نتيجة للفقدان أو

التلف.

التلف.
مادة ()243
حدود المسؤولية

مادة ()243

مادة ()243

مادة ( )242بعد التصويب

مادة ( )242بعد التصويب

حدود المسؤولية

حدود المسؤولية

Page 336 of 503

مادة ()242
حدود المسؤولية

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الفقرة (أ) البند ( :)1تصويب عبارة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في
(وخمسة وثالثون) لتصبح (وخمسا بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

وثالثين).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-تكون مسؤولية الناقل أيا ً كان نوعها أ-تكون مسؤولية الناقل أيا ً كان نوعها
على النحو التالي:

على النحو التالي:

أ-تكون مسؤولية الناقل أيا ً كان نوعها
على النحو التالي:

-1تحدد مسؤولية الناقل عن هالك -1تحدد مسؤولية الناقل عن هالك

-1تحدد مسؤولية الناقل عن هالك

البضائع أو تلفها بما يعادل ثمان مائة البضائع أو تلفها بما يعادل ثمان مائة

البضائع أو تلفها بما يعادل ثمان مائة

وخمسة وثالثون وحدة حسابية عن كل وخمسا وثالثين وحدة حسابية عن كل

وخمسا وثالثين وحدة حسابية عن كل

طرد أو وحدة شحن ،أو بما يعادل  2.5طرد أو وحدة شحن ،أو بما يعادل 2.5

طرد أو وحدة شحن ،أو بما يعادل 2.5

وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من

وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من

الوزن اإلجمالي للبضائع المفقودة أو الوزن اإلجمالي للبضائع المفقودة أو

الوزن اإلجمالي للبضائع المفقودة أو

التالفة ،أي الحدين أعلى.

التالفة ،أي الحدين أعلى.

التالفة ،أي الحدين أعلى.

-2تحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في  -2تحدد مسؤولية الناقل عن التأخير

 -2تحدد مسؤولية الناقل عن التأخير

تسليم البضائع بما يعادل مرتين في تسليم البضائع بما يعادل مرتين

في تسليم البضائع بما يعادل مرتين

ونصف أجور النقل المستحقة الدفع عن ونصف أجور النقل المستحقة الدفع عن

ونصف أجور النقل المستحقة الدفع عن

البضائع المتأخرة ،على أال يتجاوز هذا البضائع المتأخرة ،على أال يتجاوز هذا

البضائع المتأخرة ،على أال يتجاوز هذا
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

المبلغ مجموع أجور النقل المستحقة المبلغ مجموع أجور النقل المستحقة

المبلغ مجموع أجور النقل المستحقة

الدفع بموجب عقد النقل البحري الدفع بموجب عقد النقل البحري

الدفع بموجب عقد النقل البحري

للبضائع.

للبضائع.

للبضائع.

-3في جميع األحوال ال يجوز أن -3في جميع األحوال ال يجوز أن

-3في جميع األحوال ال يجوز أن

يتجاوز إجمالي مسؤولية الناقل عن يتجاوز إجمالي مسؤولية الناقل عن

يتجاوز إجمالي مسؤولية الناقل عن

البندين ( )1و( )2من هذه الفقرة الحد البندين ( )1و( )2من هذه الفقرة الحد

البندين ( )1و( )2من هذه الفقرة الحد

األقصى المقرر بموجب البند ( )1من األقصى المقرر بموجب البند ( )1من

األقصى المقرر بموجب البند ( )1من

هذه الفقرة عن الفقدان الكلي للبضائع هذه الفقرة عن الفقدان الكلي للبضائع

هذه الفقرة عن الفقدان الكلي للبضائع

والتي ترتبت المسؤولية عنها.

والتي ترتبت المسؤولية عنها.

والتي ترتبت المسؤولية عنها.

ب-لغرض احتساب أي مبلغ يكون ب-لغرض احتساب أي مبلغ يكون

ب-لغرض احتساب أي مبلغ يكون

أعلى وفقًا للبند ( )1من الفقرة (أ) من أعلى وفقًا للبند ( )1من الفقرة (أ) من

أعلى وفقًا للبند ( )1من الفقرة (أ) من

هذه المادة تطبق القواعد التالية:

هذه المادة تطبق القواعد التالية:

هذه المادة تطبق القواعد التالية:

-1يعتد في تحديد عدد وحدات الشحن -1يعتد في تحديد عدد وحدات الشحن

-1يعتد في تحديد عدد وحدات الشحن

للبضائع المنقولة في حاوية أو منصة للبضائع المنقولة في حاوية أو منصة

للبضائع المنقولة في حاوية أو منصة

نقل أو أي وسيلة نقل مشابهة لتجميع نقل أو أي وسيلة نقل مشابهة لتجميع

نقل أو أي وسيلة نقل مشابهة لتجميع

البضائع أو الطرود بما ورد في سند البضائع أو الطرود بما ورد في سند

البضائع أو الطرود بما ورد في سند

الشحن أو أية وثيقة استالم أخرى ،فإذا الشحن أو أية وثيقة استالم أخرى ،فإذا

الشحن أو أية وثيقة استالم أخرى ،فإذا
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

خال السند أو الوثيقة من تحديد عدد خال السند أو الوثيقة من تحديد عدد

خال السند أو الوثيقة من تحديد عدد

البضائع

البضائع

وحدات

الشحن

تعتبر

البضائع وحدات

الشحن

تعتبر

وحدات

المشحونة في وسيلة النقل تلك وحدة المشحونة في وسيلة النقل تلك وحدة
شحن واحدة.

الشحن

تعتبر

المشحونة في وسيلة النقل تلك وحدة
شحن واحدة.

شحن واحدة.

-2في الحاالت التي تكون فيها وسيلة -2في الحاالت التي تكون فيها وسيلة

-2في الحاالت التي تكون فيها وسيلة

النقل (كالحاوية) نفسها مفقودة أو تالفة ،النقل (كالحاوية) نفسها مفقودة أو تالفة،

النقل (كالحاوية) نفسها مفقودة أو تالفة،

تعد وسيلة النقل ،إذا لم تكن مملوكة أو تعد وسيلة النقل ،إذا لم تكن مملوكة أو

تعد وسيلة النقل ،إذا لم تكن مملوكة أو

مقدمة بصورة أخرى من قبل الناقل مقدمة بصورة أخرى من قبل الناقل

مقدمة بصورة أخرى من قبل الناقل

وحدة شحن مستقلة.

وحدة شحن مستقلة.

وحدة شحن مستقلة.

ج -يجوز للناقل والشاحن االتفاق على ج -يجوز للناقل والشاحن االتفاق على

ج -يجوز للناقل والشاحن االتفاق على

تحديد المسؤولية بينهما بما يجاوز تحديد المسؤولية بينهما بما يجاوز

تحديد المسؤولية بينهما بما يجاوز

الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه

الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه

المادة بمقتضى اتفاق بينهما.
مادة ()244
نطاق سريان حدود المسؤولية

المادة بمقتضى اتفاق بينهما.

المادة بمقتضى اتفاق بينهما.
مادة ()244

مادة ()244

مادة ( )243بعد التصويب

مادة ( )243بعد التصويب

نطاق سريان حدود المسؤولية

نطاق سريان حدود المسؤولية
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مادة ()243
نطاق سريان حدود المسؤولية

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ-تطبق حدود المسؤولية المنصوص الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تطبق حدود المسؤولية المنصوص
عليها في المادة السابقة على أية دعوى مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشروع القانون مع مراعاة إعادة عليها في المادة السابقة على أية دعوى
تقام على الناقل عن فقدان أو تلف الترقيم.

الترقيم.

تقام على الناقل عن فقدان أو تلف

البضائع أو التأخير في التسليم أيا ً كان

البضائع أو التأخير في التسليم أيا ً كان

نوع المسؤولية.

نوع المسؤولية.

ب-إذا أقيمت دعوى المسؤولية عن

ب-إذا أقيمت دعوى المسؤولية عن

فقدان أو تلف البضائع أو التأخير في

فقدان أو تلف البضائع أو التأخير في

التسليم على أحد تابعي الناقل أو وكيله

التسليم على أحد تابعي الناقل أو وكيله

جاز لهذا التابع أو الوكيل التمسك

جاز لهذا التابع أو الوكيل التمسك

المسؤولية

المسؤولية

بأحكام

اإلعفاء

من

بأحكام

اإلعفاء

من

وتحديدها ،بشرط أن يثبت أن الخطأ

وتحديدها ،بشرط أن يثبت أن الخطأ

الذي ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو

الذي ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو

بسببها.

بسببها.

ج-ال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض

ج-ال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض

الذي يحكم به على الناقل وتابعيه على

الذي يحكم به على الناقل وتابعيه على

الحد األقصى المنصوص عليه في

الحد األقصى المنصوص عليه في

المادة السابقة.

المادة السابقة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()245

مادة ()245

مادة ()245

مادة ()244

مادة ( )244بعد التصويب

مادة ( )244بعد التصويب

مادة ( )244بعد التصويب

احلكومة

عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية

عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية

الفقرة (أ)  -البند ( :)1تصويب كلمة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في
(خال) لتصبح (خاليا).
ٍ

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

أ-ال يجوز للناقل أو تابعيه التمسك أ-ال يجوز للناقل أو تابعيه التمسك

أ-ال يجوز للناقل أو تابعيه التمسك

بتحديد مسؤوليته عن هالك البضائع أو بتحديد مسؤوليته عن هالك البضائع أو

بتحديد مسؤوليته عن هالك البضائع أو

تلفها أو تأخير تسليمها ،إذا ثبت أن تلفها أو تأخير تسليمها ،إذا ثبت أن

تلفها أو تأخير تسليمها ،إذا ثبت أن

الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر

الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر

منه أو من نائبه ،أو من أحد تابعيه منه أو من نائبه ،أو من أحد تابعيه

منه أو من نائبه ،أو من أحد تابعيه

بقصد إحداث الضرر ،أو بعدم اكتراث بقصد إحداث الضرر ،أو بعدم اكتراث

بقصد إحداث الضرر ،أو بعدم اكتراث

مصحوب بإدراك أن ضررا ً يمكن أن مصحوب بإدراك أن ضررا ً يمكن أن

مصحوب بإدراك أن ضررا ً يمكن أن

يحدث.

يحدث.

يحدث.

ويعد الناقل ،أو نائبه ،أو تابعه قاصدا ً ويعد الناقل ،أو نائبه ،أو تابعه قاصدا ً
إحداث الضرر في الحالتين اآلتيتين:

إحداث الضرر في الحالتين اآلتيتين:
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ويعد الناقل ،أو نائبه ،أو تابعه قاصدا ً
إحداث الضرر في الحالتين اآلتيتين:

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-1إذا أصدر سند الشحن خا ٍل من -1إذا أصدر سند الشحن خاليا من

-1إذا أصدر سند الشحن خاليا من

تحفظات وجب ذكرها في السند وذلك تحفظات وجب ذكرها في السند وذلك

تحفظات وجب ذكرها في السند وذلك

بقصد اإلضرار بالغير حسن النية.

بقصد اإلضرار بالغير حسن النية.

بقصد اإلضرار بالغير حسن النية.

-2إذا شحن البضائع على سطح السفينة -2إذا شحن البضائع على سطح السفينة

-2إذا شحن البضائع على سطح السفينة

بالمخالفة التفاق صريح يوجب شحنها بالمخالفة التفاق صريح يوجب شحنها

بالمخالفة التفاق صريح يوجب شحنها

في عنابر السفينة.

في عنابر السفينة.

في عنابر السفينة.

ب-ال يجوز للناقل التمسك في مواجهة ب-ال يجوز للناقل التمسك في مواجهة

ب-ال يجوز للناقل التمسك في مواجهة

الشاحن بتحديد المسؤولية ،إذا قدم الشاحن بتحديد المسؤولية ،إذا قدم

الشاحن بتحديد المسؤولية ،إذا قدم

الشاحن بيانًا قبل الشحن عن طبيعة الشاحن بيانًا قبل الشحن عن طبيعة

الشاحن بيانًا قبل الشحن عن طبيعة

البضاعة وقيمتها وما يعلقه من أهمية البضاعة وقيمتها وما يعلقه من أهمية

البضاعة وقيمتها وما يعلقه من أهمية

في المحافظة عليها ،وذكر هذا البيان في المحافظة عليها ،وذكر هذا البيان

في المحافظة عليها ،وذكر هذا البيان

المذكور في سند الشحن ،ويعد البيان المذكور في سند الشحن ،ويعد البيان

المذكور في سند الشحن ،ويعد البيان

المذكور قرينة على صحة القيمة التي المذكور قرينة على صحة القيمة التي

المذكور قرينة على صحة القيمة التي

عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم

عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم

الناقل الدليل على ما يخالفها.

الناقل الدليل على ما يخالفها.

الناقل الدليل على ما يخالفها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()246

مادة ()246

مادة ()246

مادة ()245

مادة ( )245بعد التصويب

مادة ( )245بعد التصويب

مسؤولية الناقل والناقل الفعلي

مسؤولية الناقل والناقل الفعلي

احلكومة

مسؤولية الناقل والناقل الفعلي

مسؤولية الناقل والناقل الفعلي

أ-يجوز أن يعهد الناقل إلى ناقل فعلي الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يجوز أن يعهد الناقل إلى ناقل فعلي
بتنفيذ عملية النقل ،أو تنفيذ جزء منها ،مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة بتنفيذ عملية النقل ،أو تنفيذ جزء منها،
مالم يتفق على غير ذلك صراحة ،الترقيم.

الترقيم.

مالم يتفق على غير ذلك صراحة،

ويظل الناقل (الناقل المتعاقد) الذي أبرم

ويظل الناقل (الناقل المتعاقد) الذي أبرم

عقد النقل مع الشاحن مسؤوالً قبله عن

عقد النقل مع الشاحن مسؤوالً قبله عن

جميع األضرار التي تحدث أثناء تنفيذ

جميع األضرار التي تحدث أثناء تنفيذ

عقد النقل ،وال يسأل الناقل الفعلي قبل

عقد النقل ،وال يسأل الناقل الفعلي قبل

الشاحن إال عن األضرار التي تحدث

الشاحن إال عن األضرار التي تحدث

أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل،

أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل،

ويكون مسؤوالً عن هذه األضرار قبل

ويكون مسؤوالً عن هذه األضرار قبل

الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.

الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.

ب-لكل من الناقل والناقل الفعلي

ب-لكل من الناقل والناقل الفعلي

التمسك بتحديد المسؤولية المنصوص

التمسك بتحديد المسؤولية المنصوص

عليها في هذا القانون ،وال يجوز أن

عليها في هذا القانون ،وال يجوز أن
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يزيد إجمالي ما يحصل عليه طالب

يزيد إجمالي ما يحصل عليه طالب

التعويض من الناقل المتعاقد والناقل

التعويض من الناقل المتعاقد والناقل

الفعلي وتابعيهما ووكالئهما على الحد

الفعلي وتابعيهما ووكالئهما على الحد

األقصى المنصوص عليه في هذا

األقصى المنصوص عليه في هذا

الفصل.

الفصل.
مادة ()247

مادة ()246

مادة ()247

مادة ()247

مادة ( )246بعد التصويب

مادة ( )246بعد التصويب

التزامات الشاحن ومسؤوليته قبل

التزامات الشاحن ومسؤوليته قبل

التزامات الشاحن ومسؤوليته قبل

التزامات الشاحن ومسؤوليته قبل

شحن البضائع

شحن البضائع

شحن البضائع

شحن البضائع

أ-يلتزم الشاحن قبل شحن البضائع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يلتزم الشاحن قبل شحن البضائع
باآلتي:

مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة باآلتي:

-1أن يقدم للناقل كتابة البيانات المتعلقة الترقيم.

الترقيم.

-1أن يقدم للناقل كتابة البيانات المتعلقة

بالبضائع وأوصافها من حيث عدد

بالبضائع وأوصافها من حيث عدد

الطرود أو القطع ووزن البضائع

الطرود أو القطع ووزن البضائع

وكميتها في وقت الشحن.

وكميتها في وقت الشحن.

-2تعبئة البضائع على النحو المالئم

-2تعبئة البضائع على النحو المالئم

الذي يتفق مع طبيعتها.

الذي يتفق مع طبيعتها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-3تسليم البضائع إلى الناقل في المكان

-3تسليم البضائع إلى الناقل في المكان

والزمان المتفق عليهما ،فإذا لم يوجد

والزمان المتفق عليهما ،فإذا لم يوجد

اتفاق يكون التسليم في المكان والزمان

اتفاق يكون التسليم في المكان والزمان

اللذين يقضي بهما العرف السائد في

اللذين يقضي بهما العرف السائد في

ميناء الشحن ،وال يجوز أن تزيد قيمة

ميناء الشحن ،وال يجوز أن تزيد قيمة

التعويض الذي يستحق عند التأخير في

التعويض الذي يستحق عند التأخير في

تنفيذ هذا االلتزام على مقدار األجرة.

تنفيذ هذا االلتزام على مقدار األجرة.

ب-يضمن الشاحن صحة ودقة البيانات

ب-يضمن الشاحن صحة ودقة البيانات

التي يقدمها للناقل عن البضائع ،كما

التي يقدمها للناقل عن البضائع ،كما

يضمن مالءمة عملية التعبئة ويكون

يضمن مالءمة عملية التعبئة ويكون

مسؤوالً عن تعويض الناقل عن أية

مسؤوالً عن تعويض الناقل عن أية

خسائر تنجم عن عدم صحة تلك

خسائر تنجم عن عدم صحة تلك

البيانات أو عدم مالءمة التعبئة ولو

البيانات أو عدم مالءمة التعبئة ولو

نزل عن سند الشحن للغير.

نزل عن سند الشحن للغير.

ج-ال يؤثر حق الناقل في التعويض،

ج-ال يؤثر حق الناقل في التعويض،

كما هو منصوص عليه في الفقرة (ب)

كما هو منصوص عليه في الفقرة (ب)

من هذه المادة على التزام الناقل

من هذه المادة على التزام الناقل
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

بموجب عقد نقل البضائع تجاه

بموجب عقد نقل البضائع تجاه

األشخاص اآلخرين خالف الشاحن.

األشخاص اآلخرين خالف الشاحن.

د-إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير

د-إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير

صحيحة في سند الشحن عن طبيعة

صحيحة في سند الشحن عن طبيعة

البضائع أو قيمتها فال يسأل الناقل عن

البضائع أو قيمتها فال يسأل الناقل عن

هالك البضائع أو تلفها إلى أن يقيم

هالك البضائع أو تلفها إلى أن يقيم

الشاحن الدليل على ما يخالفها.

الشاحن الدليل على ما يخالفها.
مادة ()248

مادة ()248

مادة ()248

مادة ( )247بعد التصويب

مادة ( )247بعد التصويب

شحن البضائع الخطرة

شحن البضائع الخطرة

شحن البضائع الخطرة

مادة ()247
شحن البضائع الخطرة

أ-يلتزم الشاحن عند شحن بضائع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يلتزم الشاحن عند شحن بضائع
خطرة ،بالقواعد التي تحكم عملية نقل مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة خطرة ،بالقواعد التي تحكم عملية نقل
مثل تلك البضائع ،بضمان تعبئتها على الترقيم.
النحو

المالئم

ووضع

الترقيم.

العالمات

مثل تلك البضائع ،بضمان تعبئتها على
النحو

المالئم

ووضع

العالمات

ً
فضال عن
والملصقات عليها بوضوح،

ً
فضال عن
والملصقات عليها بوضوح،

إخطار الناقل كتابة بوصفها الصحيح

إخطار الناقل كتابة بوصفها الصحيح

وطبيعتها والتدابير الواجب مراعاتها،

وطبيعتها والتدابير الواجب مراعاتها،
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ويقوم الشاحن باتخاذ جميع اإلجراءات

ويقوم الشاحن باتخاذ جميع اإلجراءات

الالزمة في الميناء أو الجمارك أو

الالزمة في الميناء أو الجمارك أو

الحجر الصحي أو التفتيش أو السلطات

الحجر الصحي أو التفتيش أو السلطات

المختصة األخرى فيما يتعلق بالشحن،

المختصة األخرى فيما يتعلق بالشحن،

كما يلتزم بتقديم جميع الوثائق ذات

كما يلتزم بتقديم جميع الوثائق ذات

الصلة والتي تتعلق باإلجراءات التي

الصلة والتي تتعلق باإلجراءات التي

قام بها إلى الناقل ،ويكون الشاحن

قام بها إلى الناقل ،ويكون الشاحن

مسؤوالً عن أية أضرار تلحق بالناقل

مسؤوالً عن أية أضرار تلحق بالناقل

والناجمة عن عدم مالئمة تلك الوثائق

والناجمة عن عدم مالئمة تلك الوثائق

أو عدم دقتها أو التأخير في تسليمها.

أو عدم دقتها أو التأخير في تسليمها.

ب-يكون الشاحن مسؤوالً قبل الناقل

ب-يكون الشاحن مسؤوالً قبل الناقل

عن أي هالك أو تلف أو نفقات تنجم

عن أي هالك أو تلف أو نفقات تنجم

عن تلك الشحنة.

عن تلك الشحنة.

مادة ()249
أجرة النقل

مادة ()249

مادة ()249

مادة ( )248بعد التصويب

مادة ( )248بعد التصويب

أجرة النقل

أجرة النقل
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مادة ()248
أجرة النقل

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

البند (د) :تصويب كلمة (القا َءها) الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
لتصبح (إلقا َءها).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

أ-يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ،وإذا أ-يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ،وإذا

أ-يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ،وإذا

كانت األجرة مستحقة األداء عند كانت األجرة مستحقة األداء عند

كانت األجرة مستحقة األداء عند

الوصول ،التزم بأدائها من له الحق في الوصول ،التزم بأدائها من له الحق في

الوصول ،التزم بأدائها من له الحق في

تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

ب-إذا لم يذكر في سند الشحن أن ب-إذا لم يذكر في سند الشحن أن

ب-إذا لم يذكر في سند الشحن أن

األجرة مستحقة عند الوصول ،افترض األجرة مستحقة عند الوصول ،افترض

األجرة مستحقة عند الوصول ،افترض

أن الناقل قبض األجرة بكاملها عند أن الناقل قبض األجرة بكاملها عند

أن الناقل قبض األجرة بكاملها عند

الشحن ،وال يجوز إثبات ما يخالف ذلك الشحن ،وال يجوز إثبات ما يخالف ذلك

الشحن ،وال يجوز إثبات ما يخالف ذلك

في مواجهة الغير الذي ال يعلم وقت في مواجهة الغير الذي ال يعلم وقت

في مواجهة الغير الذي ال يعلم وقت

حصوله على السند أن األجرة أو جز ًءا حصوله على السند أن األجرة أو جز ًءا
منها ال يزال مستحقًا ،ويعتبر المرسل منها ال يزال مستح ًقا ،ويعتبر المرسل

حصوله على السند أن األجرة أو جز ًءا
منها ال يزال مستحقًا ،ويعتبر المرسل

إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره

إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره

من الغير في حكم هذه المادة إال إذا كان من الغير في حكم هذه المادة إال إذا كان

من الغير في حكم هذه المادة إال إذا كان

هو الشاحن.

هو الشاحن.

هو الشاحن.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ج-ال تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق ج-ال تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق

ج-ال تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق

تسلم البضاعة من دفع األجرة ولو تلفت تسلم البضاعة من دفع األجرة ولو تلفت

تسلم البضاعة من دفع األجرة ولو تلفت

البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها

البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها

أثناء السفر.

أثناء السفر.

أثناء السفر.

د-تستحق أجرة النقل عن البضائع التي د-تستحق أجرة النقل عن البضائع التي

د-تستحق أجرة النقل عن البضائع التي

يقرر الربان القا َءها في البحر أو يقرر الربان إلقا َءها في البحر أو

يقرر الربان إلقا َءها في البحر أو

التضحية بها بأي صورة أخرى إلنقاذ التضحية بها بأي صورة أخرى إلنقاذ

التضحية بها بأي صورة أخرى إلنقاذ

السفينة أو الشحنة ،وذلك مع مراعاة السفينة أو الشحنة ،وذلك مع مراعاة

السفينة أو الشحنة ،وذلك مع مراعاة

أحكام الخسارات المشتركة.

أحكام الخسارات المشتركة.

أحكام الخسارات المشتركة.

هــ-ال يستحق الناقل أجرة النقل إذا هــ-ال يستحق الناقل أجرة النقل إذا

هــ-ال يستحق الناقل أجرة النقل إذا

هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو

هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو

إهماله في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون إهماله في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون

إهماله في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون

أو العقد من التزامات.
مادة ()250
مسؤولية الشاحن

أو العقد من التزامات.

أو العقد من التزامات.
مادة ()250

مادة ()250

مادة ( )249بعد التصويب

مادة ( )249بعد التصويب

مسؤولية الشاحن

مسؤولية الشاحن
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مادة ()249
مسؤولية الشاحن

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب
السفينة أو البضائع المشحونة فيها ،إذا مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة السفينة أو البضائع المشحونة فيها ،إذا
كان الضرر ناشئًا عن فعله أو فعل الترقيم.

كان الضرر ناشئًا عن فعله أو فعل

الترقيم.

تابعيه أو عن عيب في بضائعه.

تابعيه أو عن عيب في بضائعه.
مادة ()251

مادة ()250

مادة ()251

مادة ()251

مادة ( )250بعد التصويب

مادة ( )250بعد التصويب

االلتزام بإخطار الناقل في حالة هالك

االلتزام بإخطار الناقل في حالة هالك

االلتزام بإخطار الناقل في حالة هالك

االلتزام بإخطار الناقل في حالة هالك

البضائع أو تلفها

البضائع أو تلفها

البضائع أو تلفها

البضائع أو تلفها

أ-في حالة هالك البضائع أو تلفها يتعين الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-في حالة هالك البضائع أو تلفها يتعين
على من يتقدم لتسلمها إخطار الناقل أو مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة على من يتقدم لتسلمها إخطار الناقل أو
من ينوب عنه كتابة بالهالك أو التالف الترقيم.

الترقيم.

من ينوب عنه كتابة بالهالك أو التالف

في موعد ال يتجاوز يومي العمل

في موعد ال يتجاوز يومي العمل

التاليين ليوم تسليم البضاعة ،وإال

التاليين ليوم تسليم البضاعة ،وإال

افترض أنها سلمت بحالتها المبينة في

افترض أنها سلمت بحالتها المبينة في

سند الشحن ما لم يقم الدليل على خالف

سند الشحن ما لم يقم الدليل على خالف

ذلك.

ذلك.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب-إذا كان الهالك أو التلف غير ظاهر

ب-إذا كان الهالك أو التلف غير ظاهر

جاز تقديم اإلخطار خالل السبعة أيام

جاز تقديم اإلخطار خالل السبعة أيام

التالية لتسليم البضاعة المعبأة في

التالية لتسليم البضاعة المعبأة في

حاويات أو خالل الخمسة عشر يوما ً

حاويات أو خالل الخمسة عشر يوما ً

التالية لتسلم البضاعة غير المعبأة في

التالية لتسلم البضاعة غير المعبأة في

حاويات.

حاويات.

ج-ال يلزم تقديم اإلخطار المنصوص

ج-ال يلزم تقديم اإلخطار المنصوص

عليه في الفقرتين السابقتين إذا أجريت

عليه في الفقرتين السابقتين إذا أجريت

معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت

معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت

التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن

التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن

تسلم البضاعة.

تسلم البضاعة.
مادة ()252

مادة ()252

مادة ()252

مادة ( )251بعد التصويب

مادة ( )251بعد التصويب

طلب فحص البضائع

طلب فحص البضائع

طلب فحص البضائع

مادة ()251
طلب فحص البضائع

يجوز للمرسل إليه وللناقل قبل استالم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز للمرسل إليه وللناقل قبل استالم
البضائع في ميناء التفريغ المطالبة بأن مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة البضائع في ميناء التفريغ المطالبة بأن
تقوم

وكالة

متخصصة

بفحص الترقيم.

الترقيم.
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تقوم

وكالة

متخصصة

بفحص

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

البضائع ،ويتحمل الطرف الذي يطالب

البضائع ،ويتحمل الطرف الذي يطالب

بهذا الفحص التكاليف الخاصة به ،وله

بهذا الفحص التكاليف الخاصة به ،وله

الحق في استردادها من الطرف

الحق في استردادها من الطرف

المتسبب في التلف.

المتسبب في التلف.

مادة ()253

مادة ()252

مادة ()253

مادة ()253

مادة ( )252بعد التصويب

مادة ( )252بعد التصويب

حجية اإلخطارات في حالة تسليم

حجية اإلخطارات في حالة تسليم

حجية اإلخطارات في حالة تسليم

حجية اإلخطارات في حالة تسليم

البضائع بواسطة ناقل فعلي

البضائع بواسطة ناقل فعلي

البضائع بواسطة ناقل فعلي

البضائع بواسطة ناقل فعلي

في حالة تسليم البضائع بواسطة ناقل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في في حالة تسليم البضائع بواسطة ناقل
فعلي تكون اإلخطارات الموجهة إليه مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة فعلي تكون اإلخطارات الموجهة إليه
سارية في حق الناقل ،ويكون أي الترقيم.

سارية في حق الناقل ،ويكون أي

الترقيم.

إخطار يوجه للناقل ساريًا في حق

إخطار يوجه للناقل ساريًا في حق

الناقل الفعلي.

الناقل الفعلي.

مادة ()254
حق الناقل في حبس البضائع

مادة ()254

مادة ()254

مادة ( )253بعد التصويب

مادة ( )253بعد التصويب

حق الناقل في حبس البضائع

حق الناقل في حبس البضائع
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مادة ()253
حق الناقل في حبس البضائع

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

للناقل حبس البضائع إذا لم يتم دفع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في للناقل حبس البضائع إذا لم يتم دفع
أجرة النقل والمساهمة في الخسارة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة أجرة النقل والمساهمة في الخسارة
المشتركة وغرامات التأخير وغير ذلك الترقيم.

المشتركة وغرامات التأخير وغير ذلك

الترقيم.

من المبالغ التي قام الناقل بدفعها نيابة

من المبالغ التي قام الناقل بدفعها نيابة

عن مالك البضائع.

عن مالك البضائع.

مادة ()255
بيع البضائع المحجوز عليها

مادة ()255

مادة ()255

مادة ( )254بعد التصويب

مادة ( )254بعد التصويب

بيع البضائع المحجوز عليها

بيع البضائع المحجوز عليها

مادة ()154
بيع البضائع المحجوز عليها

البند (أ) :حذف عبارة ( ،وفقا ً لحكم الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
الفقرة (أ) من المادة ( )236من هذا بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
القانون) الواردة في السطر األول من مراعاة إعادة الترقيم.
البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-إذا لم يتم استالم البضائع المحجوز أ-إذا لم يتم استالم البضائع المحجوز

أ-إذا لم يتم استالم البضائع المحجوز

عليها ،وفقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة عليها خالل ستين يو ًما من تاريخ

عليها خالل ستين يو ًما من تاريخ

( )236من هذا القانون خالل ستين وصول السفينة إلى ميناء التفريغ،

وصول السفينة إلى ميناء التفريغ،

يو ًما من تاريخ وصول السفينة إلى يجوز للناقل التقدم إلى المحكمة

يجوز للناقل التقدم إلى المحكمة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ميناء التفريغ ،يجوز للناقل التقدم إلى المختصة للحصول على أمر ببيع

المختصة للحصول على أمر ببيع

المحكمة المختصة للحصول على أمر البضائع في مزاد علني ،وفي حالة

البضائع في مزاد علني ،وفي حالة

ببيع البضائع في مزاد علني ،وفي حالة البضائع القابلة للفساد أو التي تتجاوز

البضائع القابلة للفساد أو التي تتجاوز

البضائع القابلة للفساد أو التي تتجاوز النفقات الالزمة لإلبقاء عليها قيمتها

النفقات الالزمة لإلبقاء عليها قيمتها

النفقات الالزمة لإلبقاء عليها قيمتها الفعلية ،يجوز للناقل المطالبة ببيعها في

الفعلية ،يجوز للناقل المطالبة ببيعها في

الفعلية ،يجوز للناقل المطالبة ببيعها في المزاد في وقت قصير.

المزاد في وقت قصير.

المزاد في وقت قصير.
مقررا من
مقررا من ب-مع مراعاة ما قد يكون
ب-مع مراعاة ما قد يكون
ً
ً

مقررا من
ب-مع مراعاة ما قد يكون
ً

حقوق امتياز على البضائع المحجوز حقوق امتياز على البضائع المحجوز

حقوق امتياز على البضائع المحجوز

عليها وفقًا للقوانين المعمول بها يتم عليها وفقًا للقوانين المعمول بها يتم

عليها وفقًا للقوانين المعمول بها يتم

استخدام عائدات البيع بالمزاد في دفع استخدام عائدات البيع بالمزاد في دفع

استخدام عائدات البيع بالمزاد في دفع

نفقات التخزين ومصروفات مزاد بيع نفقات التخزين ومصروفات مزاد بيع

نفقات التخزين ومصروفات مزاد بيع

البضائع وأجرة النقل وغيرها من البضائع وأجرة النقل وغيرها من

البضائع وأجرة النقل وغيرها من

النفقات المستحقة الدفع إلى الناقل ،وإذا النفقات المستحقة الدفع إلى الناقل ،وإذا

النفقات المستحقة الدفع إلى الناقل ،وإذا

كانت العائدات أقل من النفقات ،يحق كانت العائدات أقل من النفقات ،يحق

كانت العائدات أقل من النفقات ،يحق

للناقل المطالبة بالفرق من الشاحن ،للناقل المطالبة بالفرق من الشاحن،

للناقل المطالبة بالفرق من الشاحن،

بينما يتم إعادة أي مبلغ فائض إلى بينما يتم إعادة أي مبلغ فائض إلى

بينما يتم إعادة أي مبلغ فائض إلى
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الشاحن ،وإذا تعذر إعادته ولم تتم الشاحن ،وإذا تعذر إعادته ولم تتم

الشاحن ،وإذا تعذر إعادته ولم تتم

المطالبة به خالل سنة من تاريخ مزاد المطالبة به خالل سنة من تاريخ مزاد

المطالبة به خالل سنة من تاريخ مزاد

البيع ،يؤول هذا المبلغ إلى خزينة البيع ،يؤول هذا المبلغ إلى خزينة

البيع ،يؤول هذا المبلغ إلى خزينة

الدولة.

الدولة.
مادة ()256

إلغاء العقد قبل بدء الرحلة

الدولة.
مادة ()256

مادة ()256

مادة ( )255بعد التصويب

مادة ( )255بعد التصويب

إلغاء العقد قبل بدء الرحلة

إلغاء العقد قبل بدء الرحلة

 عنوان المادة :تغيير كلمة (إلغاء)

الموافقة على عنوان ونص المادة كما

إلى (إنهاء).

ورد بقرار مجلس النواب الموقر ،مع

نص المادة :تغيير كلمة (إلغاء)
ّ 

مراعاة إعادة الترقيم.

مادة ()255
إنهاء العقد قبل بدء الرحلة

الواردة في السطر األول من المادة
إلى (إنهاء).
الـنَّـص بعد التعديل:
إنهاء العقد قبل بدء الرحلة
يجوز للشاحن إلغاء عقد النقل البحري يجوز للشاحن إنهاء عقد النقل البحري

يجوز للشاحن إنهاء عقد النقل البحري

للبضائع قبل إبحار السفينة من ميناء للبضائع قبل إبحار السفينة من ميناء

للبضائع قبل إبحار السفينة من ميناء

الشحن ،ويقوم الشاحن في هذه الحالة الشحن ،ويقوم الشاحن في هذه الحالة

الشحن ،ويقوم الشاحن في هذه الحالة
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

بدفع نصف مبلغ أجرة الشحن المتفق بدفع نصف مبلغ أجرة الشحن المتفق

بدفع نصف مبلغ أجرة الشحن المتفق

عليها ،ما لم يتفق على غير ذلك ،وإذا عليها ،ما لم يتفق على غير ذلك ،وإذا

عليها ،ما لم يتفق على غير ذلك ،وإذا

كان قد تم شحن البضائع على متن كان قد تم شحن البضائع على متن

كان قد تم شحن البضائع على متن

السفينة يتحمل الشاحن النفقات الخاصة السفينة يتحمل الشاحن النفقات الخاصة

السفينة يتحمل الشاحن النفقات الخاصة

بالشحن والتفريغ وغيرها من النفقات بالشحن والتفريغ وغيرها من النفقات

بالشحن والتفريغ وغيرها من النفقات

ذات الصلة.

ذات الصلة.
مادة ()257

إلغاء العقد لظروف قاهرة

ذات الصلة.
مادة ()257

مادة ()257

مادة ( )256بعد التصويب

مادة ( )256بعد التصويب

إلغاء العقد لظروف قاهرة

إلغاء العقد لظروف قاهرة

 عنوان المادة :تغيير كلمة (إلغاء)

الموافقة على عنوان ونص المادة كما

إلى (إنهاء).

ورد بقرار مجلس النواب الموقر ،مع

 البند (أ) :تغيير كلمة (بإلغاء)

مراعاة إعادة الترقيم.

الواردة في السطر الثاني من البند إلى
(بإنهاء).
الـنَّـص بعد التعديل:
إنهاء العقد لظروف قاهرة
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إنهاء العقد لظروف قاهرة

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ-إذا لم يتم تنفيذ العقد نتيجة لظروف أ-إذا لم يتم تنفيذ العقد نتيجة لظروف

أ-إذا لم يتم تنفيذ العقد نتيجة لظروف

قاهرة أو أية أسباب أخرى ال ترجع إلى قاهرة أو أية أسباب أخرى ال ترجع إلى

قاهرة أو أية أسباب أخرى ال ترجع إلى

خطأ الناقل أو الشاحن يحق لكل من خطأ الناقل أو الشاحن يحق لكل من

خطأ الناقل أو الشاحن يحق لكل من

الشاحن أو الناقل المطالبة بإلغاء العقد ،الشاحن أو الناقل المطالبة بإنهاء العقد،

الشاحن أو الناقل المطالبة بإنهاء العقد،

وال يكون أي منهما مسؤوالً تجاه وال يكون أي منهما مسؤوالً تجاه

وال يكون أي منهما مسؤوالً تجاه

اآلخر.

اآلخر.

اآلخر.

ب-إذا كانت أجرة الشحن قد دفعت فعالً ب-إذا كانت أجرة الشحن قد دفعت فعال ً

ب-إذا كانت أجرة الشحن قد دفعت فعال ً

ولم يتم تنفيذ العقد ألحد األسباب ولم يتم تنفيذ العقد ألحد األسباب

ولم يتم تنفيذ العقد ألحد األسباب

الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة

الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة

يلتزم الناقل بإعادتها إلى الشاحن ،وإذا يلتزم الناقل بإعادتها إلى الشاحن ،وإذا

يلتزم الناقل بإعادتها إلى الشاحن ،وإذا

كانت البضائع قد تم شحنها بالفعل على كانت البضائع قد تم شحنها بالفعل على

كانت البضائع قد تم شحنها بالفعل على

متن السفينة ،يتحمل الشاحن نفقات متن السفينة ،يتحمل الشاحن نفقات

متن السفينة ،يتحمل الشاحن نفقات

الشحن والتفريغ ،وإذا كان سند الشحن الشحن والتفريغ ،وإذا كان سند الشحن

الشحن والتفريغ ،وإذا كان سند الشحن

قد تم إصداره بالفعل يلتزم الشاحن قد تم إصداره بالفعل يلتزم الشاحن

قد تم إصداره بالفعل يلتزم الشاحن

بإعادته إلى الناقل.

بإعادته إلى الناقل.

بإعادته إلى الناقل.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()258

مادة ()258

مادة ()258

مادة ()257

مادة ( )257بعد التصويب

مادة ( )257بعد التصويب

حق الربان في تفريغ البضائع في

حق الربان في تفريغ البضائع في

حق الربان في تفريغ البضائع في

حق الربان في تفريغ البضائع في

ميناء غير ميناء التفريغ

ميناء غير ميناء التفريغ

ميناء غير ميناء التفريغ

ميناء غير ميناء التفريغ

احلكومة

البند (أ) :حذف (ال) من كلمة (العقد) الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد
الواردة في السطر األول من المادة.

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

أ-إذا لم تستطع السفينة تفريغ البضائع
أ-إذا لم تستطع السفينة تفريغ البضائع في
في

ميناء

التفريغ

على

النحو

أ-إذا لم تستطع السفينة تفريغ البضائع

ميناء

التفريغ

على

النحو المنصوص عليه في عقد النقل نتيجة

النحو

في

ميناء

التفريغ

على

المنصوص عليه في العقد النقل نتيجة لظروف قاهرة أو أية أسباب أخرى ال

المنصوص عليه في عقد النقل نتيجة

لظروف قاهرة أو أية أسباب أخرى ال ترجع إلى خطأ الناقل أو الشاحن ،يحق

لظروف قاهرة أو أية أسباب أخرى ال

ترجع إلى خطأ الناقل أو الشاحن ،يحق للربان تفريغ البضائع في ميناء أو

ترجع إلى خطأ الناقل أو الشاحن ،يحق

للربان تفريغ البضائع في ميناء أو مكان آمن على مقربة من ميناء

للربان تفريغ البضائع في ميناء أو

مكان آمن على مقربة من ميناء التفريغ ،ويعتبر عقد النقل البحري

مكان آمن على مقربة من ميناء

التفريغ ،ويعتبر عقد النقل البحري للبضائع عندئذ قد تم الوفاء به ،ما لم

التفريغ ،ويعتبر عقد النقل البحري

يتفق على غير ذلك.
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احلكومة

توصية اللجنة

للبضائع عندئذ قد تم الوفاء به ،ما لم ب-في حال اتخاذ قرار بتفريغ
يتفق على غير ذلك.

النص بعد التعديل

للبضائع عندئذ قد تم الوفاء به ،ما لم
يتفق على غير ذلك.

البضائع ،يقوم الربان بإخطار الشاحن

ب-في حال اتخاذ قرار بتفريغ أو المرسل إليه ،على أن يأخذ مصالح

ب-في حال اتخاذ قرار بتفريغ

البضائع ،يقوم الربان بإخطار الشاحن الشاحن أو المرسل إليه بعين االعتبار.

البضائع ،يقوم الربان بإخطار الشاحن

أو المرسل إليه ،على أن يأخذ مصالح

أو المرسل إليه ،على أن يأخذ مصالح

الشاحن أو المرسل إليه بعين االعتبار.

الشاحن أو المرسل إليه بعين االعتبار.
مادة ()259

مادة ()259

مادة ()259

مادة ( )258بعد التصويب

مادة ( )258بعد التصويب

مادة ()258

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل
البحري للبضائع

البحري للبضائع

البحري للبضائع

البحري للبضائع

أ-تنقضي الدعاوى الناشئة عن العقد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تنقضي الدعاوى الناشئة عن العقد
بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع
أو من التاريخ الذي كان ينبغي أن يتم الترقيم.

الترقيم.

أو من التاريخ الذي كان ينبغي أن يتم

فيه التسليم.

فيه التسليم.

ب-وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل

ب-وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل

مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم

مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم

المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب

المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب
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قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

خبير لتقدير األضرار ،وذلك باإلضافة

خبير لتقدير األضرار ،وذلك باإلضافة

إلى األسباب المقررة في القانون

إلى األسباب المقررة في القانون

المدني.

المدني.

ج-وينقضي الحق في الرجوع على

ج-وينقضي الحق في الرجوع على

الملتزمين من غير من وجهت إليه

الملتزمين من غير من وجهت إليه

المطالبة بمضي تسعين يوما ً من تاريخ

المطالبة بمضي تسعين يوما ً من تاريخ

قيامه بالوفاء.

قيامه بالوفاء.

مادة ()260

مادة ()259

مادة ()260

مادة ()260

مادة ( )259بعد التصويب

مادة ( )259بعد التصويب

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى

الناشئة عن عقد النقل البحري

الناشئة عن عقد النقل البحري

الناشئة عن عقد النقل البحري

الناشئة عن عقد النقل البحري

للبضائع

للبضائع

للبضائع

للبضائع

أ-ترفع الدعاوى الناشئة عن العقد أمام الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ترفع الدعاوى الناشئة عن العقد أمام
المحكمة المختصة وفقًا ألحكام قانون مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة المحكمة المختصة وفقًا ألحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية ،ويجوز الترقيم.

الترقيم.

المرافعات المدنية والتجارية ،ويجوز

أن ترفع الدعاوى المذكورة أمام

أن ترفع الدعاوى المذكورة أمام

المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء

المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الشحن ،أو ميناء التفريغ ،أو الميناء

الشحن ،أو ميناء التفريغ ،أو الميناء

الذي حجز فيه على السفينة.

الذي حجز فيه على السفينة.

ب-ويقع باطالً كل اتفاق سابق على قيام

ب-ويقع باطالً كل اتفاق سابق على قيام

النزاع يقضي بسلب هذا الحق من

النزاع يقضي بسلب هذا الحق من

المدعي أو يقيده.

المدعي أو يقيده.
مادة ()261

مادة ()261

مادة ()261

مادة ( )260بعد التصويب

مادة ( )260بعد التصويب

مادة ()260

التحكيم في دعاوى عقد النقل البحري التحكيم في دعاوى عقد النقل البحري التحكيم في دعاوى عقد النقل البحري التحكيم في دعاوى عقد النقل البحري
للبضائع

للبضائع

للبضائع

للبضائع

أ .إذا اتفق في العقد على إحالة الدعوى الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ .إذا اتفق في العقد على إحالة
إلى التحكيم ،وجب إجراء التحكيم مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة الدعوى إلى التحكيم ،وجب إجراء
حسب اختيار المدعي في دائرة الترقيم.

الترقيم.

التحكيم حسب اختيار المدعي في دائرة

المحكمة التي يوجد بها ميناء الشحن أو

المحكمة التي يوجد بها ميناء الشحن أو

ميناء التفريغ ،أو في موطن المدعى

ميناء التفريغ ،أو في موطن المدعى

عليه ،أو في مكان إبرام العقد بشرط أن

عليه ،أو في مكان إبرام العقد بشرط أن

يكون للمدعى عليه في هذا المكان

يكون للمدعى عليه في هذا المكان

مركز رئيسي أو فرع وكالة ،أو في

مركز رئيسي أو فرع وكالة ،أو في
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المكان المعين في اتفاق التحكيم ،أو في

المكان المعين في اتفاق التحكيم ،أو في

دائرة المحكمة التي يقع فيها الميناء

دائرة المحكمة التي يقع فيها الميناء

الذي حجز فيه على السفينة.

الذي حجز فيه على السفينة.

ب .ويقع باطالً كل اتفاق سابق على

ب .ويقع باطالً كل اتفاق سابق على

قيام النزاع يسلب من المدعي الحق في

قيام النزاع يسلب من المدعي الحق في

هذا االختيار أو يقيده.

هذا االختيار أو يقيده.

ج .يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع

ج .يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع

بمقتضى األحكام المنصوص عليها في

بمقتضى األحكام المنصوص عليها في

هذا القانون ،ويقع باطالً كل اتفاق سابق

هذا القانون ،ويقع باطالً كل اتفاق سابق

على قيام النزاع يقضي بإعفاء

على قيام النزاع يقضي بإعفاء

المحكمين من التقيد بهذه األحكام.

المحكمين من التقيد بهذه األحكام.

ثانيا :نقل األشخاص

ثانيا :نقل األشخاص

ثانيا :نقل األشخاص

ثانيا :نقل األشخاص

تعريف العقد

تعريف العقد

تعريف العقد

تعريف العقد

مادة ()262

مادة ()262

مادة ()262

مادة ()261

مادة ( )261بعد التصويب

مادة ( )261بعد التصويب

عقد النقل البحري لألشخاص هو عقد

عقد النقل البحري لألشخاص هو عقد

يلتزم بموجبه الناقل بنقل الركاب

يلتزم بموجبه الناقل بنقل الركاب
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وأمتعتهم الشخصية بحرا ً من ميناء إلى الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في وأمتعتهم الشخصية بحرا ً من ميناء إلى
آخر مقابل أجر يلتزم به الركاب.

مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة آخر مقابل أجر يلتزم به الركاب.
الترقيم.

مادة ()263

الترقيم.
مادة ()263

مادة ()263

مادة ( )262بعد التصويب

مادة ( )262بعد التصويب

تذكرة السفر

تذكرة السفر

تذكرة السفر

مادة ()262
تذكرة السفر

أ-يثبت عقد نقل األشخاص بالبحر ،الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يثبت عقد نقل األشخاص بالبحر،
بمحرر

يسمى

"تذكرة

السفر" ،مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة بمحرر
الترقيم.

وتتضمن البيانات اآلتية:

الترقيم.

يسمى

"تذكرة

وتتضمن البيانات اآلتية:

-1اسم الناقل واسم المسافر.

-1اسم الناقل واسم المسافر.

-2بيان عن الرحلة.

-2بيان عن الرحلة.

-3اسم السفينة ونوعها.

-3اسم السفينة ونوعها.

-4ميناء

القيام

وتاريخه

وميناء

السفر"،

-4ميناء

القيام

وتاريخه

وميناء

الوصول وتاريخه والموانئ المتوسطة

الوصول وتاريخه والموانئ المتوسطة

المعينة لرسو السفينة.

المعينة لرسو السفينة.

-5أجرة النقل.

-5أجرة النقل.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

-6الدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها

-6الدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها

المسافر أو مكانه في السفينة.

المسافر أو مكانه في السفينة.

ب -ال يجوز التنازل عن تذكرة السفر

ب -ال يجوز التنازل عن تذكرة السفر

للغير إال بموافقة الناقل.

للغير إال بموافقة الناقل.

ج-يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة

ج-يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة

أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات

أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات

التي يلتزم بتأديتها ،وذلك إذا كانت

التي يلتزم بتأديتها ،وذلك إذا كانت

حمولة السفينة الكلية ال تزيد على

حمولة السفينة الكلية ال تزيد على

عشرين طنا ً بحريا ً أو كانت السفينة

عشرين طنا ً بحريا ً أو كانت السفينة

تقوم بخدمات داخل الميناء أو في

تقوم بخدمات داخل الميناء أو في

مناطق محدودة تعينها اإلدارة.

مناطق محدودة تعينها اإلدارة.
مادة ()264

مادة ()264

مادة ()264

مادة ( )263بعد التصويب

مادة ( )263بعد التصويب

التزامات الناقل

التزامات الناقل

التزامات الناقل
يلتزم الناقل باآلتي:

مادة ()263
التزامات الناقل

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يلتزم الناقل باآلتي:

-1إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشروع القانون مع مراعاة إعادة -1إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم
لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ السفر الترقيم.

الترقيم.
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لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ السفر

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

المتفق عليه ،ويلتزم بإبقاء السفينة على

المتفق عليه ،ويلتزم بإبقاء السفينة على

هذه الحالة طوال مدة السفر.

هذه الحالة طوال مدة السفر.

-2نقل األمتعة الشخصية للمسافر في

-2نقل األمتعة الشخصية للمسافر في

الحدود التي يبينها العقد أو العرف.

الحدود التي يبينها العقد أو العرف.

-3تسجيل األمتعة المسلمة إليه لنقلها

-3تسجيل األمتعة المسلمة إليه لنقلها

في دفتر خاص وتسليم المسافر إيصاالً

في دفتر خاص وتسليم المسافر إيصاالً

يفيد االستالم ،وتعد من األمتعة

يفيد االستالم ،وتعد من األمتعة

من

من

المسجلة

السيارات

وغيرها

المسجلة

السيارات

وغيرها

المركبات التي يسلمها المسافر إلى

المركبات التي يسلمها المسافر إلى

الناقل لنقلها معه على السفينة.

الناقل لنقلها معه على السفينة.
مادة ()265

مادة ()265

مادة ()265

مادة ( )264بعد التصويب

مادة ( )264بعد التصويب

التزامات المسافر

التزامات المسافر

التزامات المسافر

مادة ()264
التزامات المسافر

على المسافر الحضور للسفر في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في على المسافر الحضور للسفر في
الميعاد والمكان المبينين في تذكرة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة الميعاد والمكان المبينين في تذكرة
السفر ،فإذا تخلف المسافر عن الترقيم.

الترقيم.
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السفر ،فإذا تخلف المسافر عن

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد

الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد

المحدد بقي ملزما ً بدفع األجرة.

المحدد بقي ملزما ً بدفع األجرة.

مادة ()266

مادة ()265

مادة ()266

مادة ()266

مادة ( )265بعد التصويب

مادة ( )265بعد التصويب

أثر المانع من السفر على استحقاق

أثر المانع من السفر على استحقاق

أثر المانع من السفر على استحقاق

أثر المانع من السفر على استحقاق

األجرة

األجرة

األجرة

األجرة

إذا توفي المسافر أو قام مانع يحول الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا توفي المسافر أو قام مانع يحول
دون سفره فال يستحق الناقل إال ربع مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة دون سفره فال يستحق الناقل إال ربع
األجرة شريطة أن يخطر هو أو ورثته الترقيم.

األجرة شريطة أن يخطر هو أو ورثته

الترقيم.

الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر

الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر

بثالثة أيام على األقل ،وتسري هذه

بثالثة أيام على األقل ،وتسري هذه

األحكام على أفراد عائلة المسافر

األحكام على أفراد عائلة المسافر

وتابعيه الذين كان مقررا ً أن يسافروا

وتابعيه الذين كان مقررا ً أن يسافروا

معه إذا طلبوا ذلك.

معه إذا طلبوا ذلك.

مادة ()267
ظروف المسافر الشخصية

مادة ()267

مادة ()267

مادة ( )266بعد التصويب

مادة ( )266بعد التصويب

ظروف المسافر الشخصية

ظروف المسافر الشخصية
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مادة ()266
ظروف المسافر الشخصية

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

إذا بدأ السفر فال يكون للظروف الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا بدأ السفر فال يكون للظروف
المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه
العقد من التزامات.

الترقيم.

مادة ()268

العقد من التزامات.

الترقيم.
مادة ()268

مادة ()268

مادة ( )267بعد التصويب

مادة ( )267بعد التصويب

عدم إبحار السفينة

عدم إبحار السفينة

عدم إبحار السفينة

مادة ()267
عدم إبحار السفينة

أ -إذا تعذر السفر بسبب ال يرجع إلى الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ -إذا تعذر السفر بسبب ال يرجع إلى
الناقل فسخ العقد دون تعويض ،وفي مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة الناقل فسخ العقد دون تعويض ،وفي
هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر .الترقيم.

الترقيم.

هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر.

ب-وإذا ثبت أن تعذر السفر يرجع إلى

ب-وإذا ثبت أن تعذر السفر يرجع إلى

فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد

فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد

تابعيه التزم برد األجرة والتعويض عند

تابعيه التزم برد األجرة والتعويض عند

االقتضاء ،ويفترض أن تعذر السفر

االقتضاء ،ويفترض أن تعذر السفر

راجع إلى الناقل حتى يقوم الدليل على

راجع إلى الناقل حتى يقوم الدليل على

ما يخالف ذلك.

ما يخالف ذلك.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()269

مادة ()269

مادة ()269

مادة ()268

مادة ( )268بعد التصويب

مادة ( )268بعد التصويب

إلغاء الناقل للرحلة أو تعديلها

إلغاء الناقل للرحلة أو تعديلها

احلكومة

إلغاء الناقل للرحلة أو تعديلها
للمسافر

أن

يطلب

فسخ

إلغاء الناقل للرحلة أو تعديلها

العقد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في للمسافر

أن

يطلب

فسخ

العقد

والتعويض عند االقتضاء إذا ألغى مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة والتعويض عند االقتضاء إذا ألغى
الناقل الرحلة دون إعداد سفينة أخرى الترقيم.

الناقل الرحلة دون إعداد سفينة أخرى

الترقيم.

تتوافر فيها ذات صفات السفينة التي

تتوافر فيها ذات صفات السفينة التي

ألغي سفرها ،أو إذا أجرى الناقل تعديالً

ألغي سفرها ،أو إذا أجرى الناقل تعديالً

جوهريًا في مواعيد السفر أو في خط

جوهريًا في مواعيد السفر أو في خط

سير السفينة.

سير السفينة.

ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه

ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه

بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

مادة ()270
قطع الرحلة

مادة ()270

مادة ()270

مادة ( )269بعد التصويب

مادة ( )269بعد التصويب

قطع الرحلة

قطع الرحلة

مادة ()269
قطع الرحلة

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فال

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فال

تستحق أجرة السفر إال عن المسافة

تستحق أجرة السفر إال عن المسافة
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

فعال ،ومع ذلك الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في التي قطعتها السفينة ً
التي قطعتها السفينة ً
فعال ،ومع ذلك
تستحق األجرة كاملة إذا استطاع الناقل مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة تستحق األجرة كاملة إذا استطاع الناقل
في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى الترقيم.

في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى

الترقيم.

تتوافر فيها جميع صفات السفينة األولى

تتوافر فيها جميع صفات السفينة األولى

لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط أن

لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط أن

يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه ،إذا

يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه ،إذا

كانت هذه النفقات داخلة في أجرة

كانت هذه النفقات داخلة في أجرة

السفر.

السفر.

وإذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج

وإذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج

عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر

عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر

إلى المكان الذي ترك فيه السفينة،

إلى المكان الذي ترك فيه السفينة،

وتستحق األجرة كاملة ،إذا كان انقطاع

وتستحق األجرة كاملة ،إذا كان انقطاع

الرحلة ناشئًا عن فعل المسافر.

الرحلة ناشئًا عن فعل المسافر.

مادة ()271
إصالح السفينة أثناء السفر

مادة ()271

مادة ()271

مادة ( )270بعد التصويب

مادة ( )270بعد التصويب

إصالح السفينة أثناء السفر

إصالح السفينة أثناء السفر

Page 369 of 503

مادة ()270
إصالح السفينة أثناء السفر

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 إضافة عبارة (خالل مدة ال تتجاوز الموافقة على نَـص المادة كما ورد
الثالثة أيام )،بعد عبارة (إصالحات بقرار مجلس النواب الموقر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

في السفينة).
 تصويب كلمة (وغذائه) الواردة في
السطر الثاني من المادة لتصبح
(وغذاؤه).
 إضافة عبارة ( ،وذلك ما لم يتفق
على خالف ذلك ).إلى نهاية المادة.
الـنَّـص بعد التعديل:
إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى

إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى

إجراء إصالحات في السفينة فللمسافر إجراء إصالحات في السفينة خالل مدة

إجراء إصالحات في السفينة خالل مدة

أن ينتظر إتمام هذه اإلصالحات أو أن ال تتجاوز الثالثة أيام ،فللمسافر أن

ال تتجاوز الثالثة أيام ،فللمسافر أن

يترك السفينة بشرط أن يدفع األجرة ينتظر إتمام هذه اإلصالحات أو أن

ينتظر إتمام هذه اإلصالحات أو أن

كاملة ،وتكون إقامة المسافر وغذائه يترك السفينة بشرط أن يدفع األجرة

يترك السفينة بشرط أن يدفع األجرة

أثناء االنتظار على نفقة الناقل ما لم كاملة ،وتكون إقامة المسافر وغذاؤه

كاملة ،وتكون إقامة المسافر وغذاؤه

يعرض الربان على المسافر إتمام أثناء االنتظار على نفقة الناقل مالم

أثناء االنتظار على نفقة الناقل مالم

يعرض الربان على المسافر إتمام

يعرض الربان على المسافر إتمام
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها

السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها

صفات السفينة األولى ،وذلك ما لم

صفات السفينة األولى ،وذلك ما لم

يتفق على خالف ذلك.

يتفق على خالف ذلك.

صفات السفينة األولى.
مادة ()272
مسؤولية الناقل

مادة ()272

مادة ()272

مادة ( )271بعد التصويب

مادة ( )271بعد التصويب

مسؤولية الناقل

مسؤولية الناقل

مادة ()271
مسؤولية الناقل

 إضافة بند جديد إلى المادة برقم (ب) الموافقة على نَـص المادة كما وردصه الوارد في النص بعد التعديل ،بقرار مجلس النواب الموقر ،مع
ن ّ
مراعاة إعادة الترقيم.

وإعادة ترقيم البنود الالحقة.
 البند ( – )3الفقرة (د) :تعديل رقمالمادة ( )195الواردة في سياق البند
لتصبح (.)194
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يسأل الناقل عما يحدث من ضرر أ-يسأل الناقل عما يحدث من ضرر

أ-يسأل الناقل عما يحدث من ضرر

يسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من يسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من

يسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من

إصابات بدنية ،إذا وقع الحادث الذي إصابات بدنية ،إذا وقع الحادث الذي

إصابات بدنية ،إذا وقع الحادث الذي

نشأ عنه الضرر خالل تنفيذ عقد النقل .نشأ عنه الضرر خالل تنفيذ عقد النقل.

نشأ عنه الضرر خالل تنفيذ عقد النقل.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ويعد الحادث واقعا ً خالل تنفيذ عقد ويعد الحادث واقعا ً خالل تنفيذ عقد

ويعد الحادث واقعا ً خالل تنفيذ عقد

النقل ،إذا وقع أثناء السفر ،أو أثناء النقل ،إذا وقع أثناء السفر ،أو أثناء

النقل ،إذا وقع أثناء السفر ،أو أثناء

صعود المسافر إلى السفينة في ميناء صعود المسافر إلى السفينة في ميناء

صعود المسافر إلى السفينة في ميناء

القيام ،أو نزوله منها في ميناء القيام ،أو نزوله منها في ميناء

القيام ،أو نزوله منها في ميناء

الوصول ،أو ميناء متوسط ،أو أثناء الوصول ،أو ميناء متوسط ،أو أثناء

الوصول ،أو ميناء متوسط ،أو أثناء

المدة التي يكون فيها المسافر في المدة التي يكون فيها المسافر في

المدة التي يكون فيها المسافر في

حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة

حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة

أو بعد نزوله منها.

أو بعد نزوله منها.

أو بعد نزوله منها.

ب -تخضع أمتعة المسافرين المسجلة

ب -تخضع أمتعة المسافرين المسجلة

لألحكام الخاصة بنقل البضائع إذا تم

لألحكام الخاصة بنقل البضائع إذا تم

إصدار سند شحن أو تحرير إيصال

إصدار سند شحن أو تحرير إيصال

بشأنها ،ويسأل الناقل عن هالك أو

بشأنها ،ويسأل الناقل عن هالك أو

تلف هذه األمتعة إذا ثبت أن الضرر

تلف هذه األمتعة إذا ثبت أن الضرر

يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب

يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب

عنه أو تابعيه.

عنه أو تابعيه.

ب-يسأل الناقل عن هالك أو تلف ج -يسأل الناقل عن هالك أو تلف

ج -يسأل الناقل عن هالك أو تلف

األمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها األمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها

األمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

المسافر ،إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى المسافر ،إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى

المسافر ،إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى

خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو

خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو

تابعيه.

تابعيه.

تابعيه.

ج-يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ د -يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ

د -يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ

عن التأخير في تنفيذ االلتزامات التي عن التأخير في تنفيذ االلتزامات التي

عن التأخير في تنفيذ االلتزامات التي

يرتبها عليه العقد ،إال إذا أثبت أن هذا يرتبها عليه العقد ،إال إذا أثبت أن هذا

يرتبها عليه العقد ،إال إذا أثبت أن هذا

التأخير يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له التأخير يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له

التأخير يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له

فيه.

فيه.

فيه.

ً
ً
باطال كل اتفاق يتم قبل وقوع
باطال كل اتفاق يتم قبل وقوع هـ -يقع
د-يقع

ً
باطال كل اتفاق يتم قبل وقوع
هـ -يقع

الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون

الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون

موضوعه أحد األمور اآلتية:

موضوعه أحد األمور اآلتية:

موضوعه أحد األمور اآلتية:

-1إعفاء الناقل من المسؤولية قبل -1إعفاء الناقل من المسؤولية قبل
المسافر أو ورثته أو من يعولهم.

المسافر أو ورثته أو من يعولهم.

-2تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه -2تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه
القانون على عاتق الناقل.

القانون على عاتق الناقل.

المسافر أو ورثته أو من يعولهم.
-2تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه
القانون على عاتق الناقل.

-3تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر -3تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر
في المادة ( )195من هذا القانون.

-1إعفاء الناقل من المسؤولية قبل

في المادة ( )194من هذا القانون.
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-3تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر
في المادة ( )194من هذا القانون.

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

-4التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة -4التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة
عن التأمين على شخص المسافر.

إعفاء الناقل من المسؤولية

-4التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة

عن التأمين على شخص المسافر.

مادة ()273

النص بعد التعديل

عن التأمين على شخص المسافر.

مادة ()273

مادة ()273

مادة ( )272بعد التصويب

مادة ( )272بعد التصويب

إعفاء الناقل من المسؤولية

إعفاء الناقل من المسؤولية

مادة ()272
إعفاء الناقل من المسؤولية

يعفى الناقل من المسؤولية ،إذا أثبت أن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يعفى الناقل من المسؤولية ،إذا أثبت أن
وفاة المسافر أو إصابته ترجع إلى سبب مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة وفاة المسافر أو إصابته ترجع إلى سبب
أجنبي ال يد له فيه.

الترقيم.

مادة ()274

أجنبي ال يد له فيه.

الترقيم.
مادة ()274

مادة ()274

مادة ( )273بعد التصويب

مادة ( )273بعد التصويب

اإلخطار باإلصابة

اإلخطار باإلصابة

اإلخطار باإلصابة

مادة ()273
اإلخطار باإلصابة

في حالة اإلصابة البدنية يجب إخطار الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في في حالة اإلصابة البدنية يجب إخطار
الناقل كتابة باإلصابة خالل خمسة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة الناقل كتابة باإلصابة خالل خمسة
عشر يو ًما من تاريخ مغادرة المسافر الترقيم.

الترقيم.

عشر يو ًما من تاريخ مغادرة المسافر

السفينة ،وإال افترض أنه غادرها دون

السفينة ،وإال افترض أنه غادرها دون

إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك.

إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()275

مادة ()275

مادة ()275

مادة ()274

مادة ( )274بعد التصويب

مادة ( )274بعد التصويب

حبس األمتعة

حبس األمتعة

احلكومة

حبس األمتعة

حبس األمتعة

للناقل حق حبس أمتعة المسافر الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في للناقل حق حبس أمتعة المسافر
الموجودة في السفينة المسلمة له مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة الموجودة في السفينة المسلمة له
بإيصال شحن ،وله حق امتياز على الترقيم.

بإيصال شحن ،وله حق امتياز على

الترقيم.

ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد

ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد

النقل.

النقل.

وال يجوز للربان أن يحبس أمتعة

وال يجوز للربان أن يحبس أمتعة

المسافر غير المسجلة وفا ًء ألجرة

المسافر غير المسجلة وفا ًء ألجرة

النقل.

النقل.
مادة ()276

مادة ()276

مادة ()276

مادة ( )275بعد التصويب

مادة ( )275بعد التصويب

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل

األشخاص

األشخاص

األشخاص

األشخاص
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مادة ()276

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ-تنقضي دعوى تعويض الضرر الموافقة على نَـص المادة كما ورد في استبدال كلمة "سنتين" بعبارة "ستة أ-تنقضي دعوى تعويض الضرر
الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته مشروع القانون مع مراعاة إعادة أشاااااااهر" الواردة في البنرررد (ب) من الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته
اعتبارا من:
بمضي سنتين تسريان
ً

الترقيم.

المادة.

اعتبارا من:
بمضي سنتين تسريان
ً

-1اليوم التالي لمغادرة السفينة في حالة

-1اليوم التالي لمغادرة السفينة في حالة

اإلصابات البدنية.

اإلصابات البدنية.

-2اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه

-2اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه

المسافر السفينة في حالة الوفاة أثناء

المسافر السفينة في حالة الوفاة أثناء

تنفيذ عقد النقل.

تنفيذ عقد النقل.

-3يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة

-3يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة

المسافر السفينة وبسبب حادث أثناء

المسافر السفينة وبسبب حادث أثناء

تنفيذ عقد النقل ،وفي هذه الحالة تنقضي

تنفيذ عقد النقل ،وفي هذه الحالة تنقضي

الدعوى على أي حال بمضي ثالث

الدعوى على أي حال بمضي ثالث

سنوات من تاريخ مغادرة المسافر

سنوات من تاريخ مغادرة المسافر

السفينة.

السفينة.

ب -تنقضي دعوى تعويض الضرر

ب -تنقضي دعوى تعويض الضرر

الناشئ عن تأخير الوصول بمضي ستة

الناشئ عن تأخير الوصول بمضي
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قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر

سنتين من اليوم التالي لمغادرة المسافر

السفينة.

السفينة.

ج-تنقضي الدعاوى الناشئة عن نقل

ج-تنقضي الدعاوى الناشئة عن نقل

األمتعة بمضي سنتين من اليوم التالي

األمتعة بمضي سنتين من اليوم التالي

ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم

ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم

التالي لليوم الذي كان يجب أن يغادرها

التالي لليوم الذي كان يجب أن يغادرها

فيه.

فيه.
مادة ()277

مادة ()276

مادة ()277

مادة ()277

مادة ( )276بعد التصويب

مادة ( )276بعد التصويب

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى

الناشئة عن عقد نقل األشخاص

الناشئة عن عقد نقل األشخاص

الناشئة عن عقد نقل األشخاص

الناشئة عن عقد نقل األشخاص

أ-ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل
األشخاص بالبحر أمام المحكمة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة األشخاص بالبحر أمام المحكمة
المختصة وفقًا ألحكام قانون المرافعات الترقيم.

الترقيم.

المختصة وفقًا ألحكام قانون المرافعات

ضا
المدنية والتجارية ،ويجوز أي ً

ضا
المدنية والتجارية ،ويجوز أي ً

للمدعي رفعها أمام المحكمة التي يقع

للمدعي رفعها أمام المحكمة التي يقع

في دائرتها ميناء القيام ،أو ميناء

في دائرتها ميناء القيام ،أو ميناء
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الوصول ،أو الميناء الذي حجز فيه

الوصول ،أو الميناء الذي حجز فيه

على السفينة.

على السفينة.

ب-ويقع باطالً كل اتفاق سابق على قيام

ب-ويقع باطالً كل اتفاق سابق على قيام

النزاع يقضي بسلب هذا الحق من

النزاع يقضي بسلب هذا الحق من

المدعي أو يقيده.

المدعي أو يقيده.

مادة ()278

مادة ()277

مادة ()278

مادة ()278

مادة ( )277بعد التصويب

مادة ( )277بعد التصويب

النقل المجاني والتسلل خلسة إلى

النقل المجاني والتسلل خلسة إلى

النقل المجاني والتسلل خلسة إلى

النقل المجاني والتسلل خلسة إلى

السفينة

السفينة

السفينة

السفينة

أ-ال تسري أحكام عقد نقل األشخاص الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ال تسري أحكام عقد نقل األشخاص
المنصوص عليها في هذا الفصل على مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة المنصوص عليها في هذا الفصل على
النقل المجاني ،إال إذا كان الناقل الترقيم.

الترقيم.

النقل المجاني ،إال إذا كان الناقل

محترفاً ،كما ال تسري في حالة

محترفاً ،كما ال تسري في حالة

األشخاص الذين يتسللون إلى السفينة

األشخاص الذين يتسللون إلى السفينة

خلسة بقصد السفر بغير أجرة.

خلسة بقصد السفر بغير أجرة.

ب-وتسري أحكام عقد نقل األشخاص

ب-وتسري أحكام عقد نقل األشخاص

المنصوص عليها في هذا الفصل على

المنصوص عليها في هذا الفصل على
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قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

األشخاص الذين يوافق الناقل على

األشخاص الذين يوافق الناقل على

نقلهم كمرافقين لحيوان حي أو لشيء

نقلهم كمرافقين لحيوان حي أو لشيء

آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.

آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.

مادة ()279
الرحالت البحرية السياحية

مادة ()279

مادة ()279

مادة ( )278بعد التصويب

مادة ( )278بعد التصويب

الرحالت البحرية السياحية

الرحالت البحرية السياحية

مادة ()278
الرحالت البحرية السياحية

يلتزم منظم الرحالت البحرية السياحية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يلتزم منظم الرحالت البحرية السياحية
قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقًا مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقًا
للشروط المنصوص عليها في عقد الترقيم.

للشروط المنصوص عليها في عقد

الترقيم.

تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها.

تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها.
مادة ()280
االلتزام بتسليم تذكرة الرحلة

مادة ()280

مادة ()280

مادة ( )279بعد التصويب

مادة ( )279بعد التصويب

االلتزام بتسليم تذكرة الرحلة

االلتزام بتسليم تذكرة الرحلة

مادة ()279
االلتزام بتسليم تذكرة الرحلة

يسلم منظم الرحلة لكل مشترك ،أو لكل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يسلم منظم الرحلة لكل مشترك ،أو لكل
مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة ،مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة،
وإال كان عقد تنظيم الرحلة باطالً ،الترقيم.

الترقيم.

وللمشترك وحده التمسك بهذا البطالن.

وإال كان عقد تنظيم الرحلة باطالً،
وللمشترك وحده التمسك بهذا البطالن.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()281

مادة ()281

مادة ()281

مادة ()280

مادة ( )280بعد التصويب

مادة ( )280بعد التصويب

بيانات تذكرة الرحلة

بيانات تذكرة الرحلة

احلكومة

بيانات تذكرة الرحلة

بيانات تذكرة الرحلة

يبين في تذكرة الرحلة اآلتي:

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يبين في تذكرة الرحلة اآلتي:

-1اسم السفينة.

مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة -1اسم السفينة.
الترقيم.

-2اسم منظم الرحلة.

الترقيم.

-2اسم منظم الرحلة.

-3اسم المسافر وعنوانه.

-3اسم المسافر وعنوانه.

-4درجة السفر ورقم الغرفة التي

-4درجة السفر ورقم الغرفة التي

يشغلها المسافر في السفينة.

يشغلها المسافر في السفينة.

-5ثمن التذكرة وبيان النفقات التي

-5ثمن التذكرة وبيان النفقات التي

يشملها هذا الثمن.

يشملها هذا الثمن.

-6ميناء

القيام

وميناء

-6ميناء

الوصول

القيام

وميناء

الوصول

والموانئ المتوسطة المعينة لرسو

والموانئ المتوسطة المعينة لرسو

السفينة.

السفينة.

-7تاريخ القيام وتاريخ العودة.

-7تاريخ القيام وتاريخ العودة.

-8الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة

-8الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة

بتقديمها للمسافر المشترك فيها.

بتقديمها للمسافر المشترك فيها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()282

مادة ()282

مادة ()282

مادة ()281

مادة ( )281بعد التصويب

مادة ( )281بعد التصويب

دفتر قسائم الخدمات على البر في

دفتر قسائم الخدمات على البر في

دفتر قسائم الخدمات على البر في

دفتر قسائم الخدمات على البر في

الميناء

الميناء

الميناء

الميناء

احلكومة

يسلم منظم الرحلة للمسافر باإلضافة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يسلم منظم الرحلة للمسافر باإلضافة
دفترا يشتمل على
دفترا يشتمل على مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة إلى تذكرة الرحلة
إلى تذكرة الرحلة
ً
ً
قسائم تبين في كل منها الخدمات التي الترقيم.

قسائم تبين في كل منها الخدمات التي

الترقيم.

يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر

يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر

على البر في الميناء المذكور في

على البر في الميناء المذكور في

القسيمة.

القسيمة.
مادة ()283

مسؤولية منظم الرحلة

مادة ()283

مادة ()283

مادة ( )282بعد التصويب

مادة ( )282بعد التصويب

مسؤولية منظم الرحلة

مسؤولية منظم الرحلة

تعديل رقم المادتين ( )278( ،)272الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
الواردتين في سياق النص لتصبحا بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
(.)277( ،)271

مراعاة إعادة الترقيم.

الـنَّـص بعد التعديل:
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مادة ()282
مسؤولية منظم الرحلة

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

يسأل منظم الرحلة عن اإلخالل يسأل منظم الرحلة عن اإلخالل

يسأل منظم الرحلة عن اإلخالل

بااللتزامات المبينة في تذكرة الرحلة بااللتزامات المبينة في تذكرة الرحلة

بااللتزامات المبينة في تذكرة الرحلة

وفي الدفتر المشار إليه في المادة وفي الدفتر المشار إليه في المادة

وفي الدفتر المشار إليه في المادة

السابقة ،كما يُسأل عن تعويض الضرر السابقة ،كما يُسأل عن تعويض الضرر

السابقة ،كما يُسأل عن تعويض الضرر

الذي يصيب المسافر أو أمتعته أثناء الذي يصيب المسافر أو أمتعته أثناء

الذي يصيب المسافر أو أمتعته أثناء

تنفيذ العقد ،وتسري على هذه تنفيذ العقد ،وتسري على هذه

تنفيذ العقد ،وتسري على هذه

المسؤولية األحكام المنصوص عليها المسؤولية األحكام المنصوص عليها

المسؤولية األحكام المنصوص عليها

في المواد من ( )272إلى ( )278من في المواد من ( )271إلى ( )277من

في المواد من ( )271إلى ( )277من

هذا القانون.

هذا القانون.

هذا القانون.
الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

إيجار السفن

إيجار السفن

إيجار السفن

إيجار السفن

أوال :األحكام العامة

أوال :األحكام العامة

أوال :األحكام العامة

أوال :األحكام العامة

مادة ()284

مادة ()284

مادة ()284

مادة ()283

مادة ( )283بعد التصويب

مادة ( )283بعد التصويب

تعريف العقد وإثباته

تعريف العقد وإثباته

تعريف العقد وإثباته
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تعريف العقد وإثباته

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 تصويب كلمة (جزء) الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردالسطر الثاني من المادة لتصبح بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

(جزءا).
الـنَّـص بعد التعديل:
عقد إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه عقد إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه

عقد إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه

المؤجر بأن يضع تحت تصرف المؤجر بأن يضع تحت تصرف

المؤجر بأن يضع تحت تصرف

المستأجر سفينة معينة كاملة التطقيم المستأجر سفينة معينة كاملة التطقيم

المستأجر سفينة معينة كاملة التطقيم

والتجهيز أو غير مطقمة أو جزء منها والتجهيز أو غير مطقمة أو جزءا منها

والتجهيز أو غير مطقمة أو جزءا منها

مقابل أجرة وذلك لمدة محددة أو مقابل أجرة وذلك لمدة محددة أو

مقابل أجرة وذلك لمدة محددة أو

للقيام برحلة معينة ،وال يثبت إال للقيام برحلة معينة ،وال يثبت إال

للقيام برحلة معينة ،وال يثبت إال

بالكتابة.

بالكتابة.

بالكتابة.
مادة ()285

مادة ()285

مادة ()285

مادة ( )284بعد التصويب

مادة ( )284بعد التصويب

حق المستأجر في التنازل عن العقد

حق المستأجر في التنازل عن العقد

حق المستأجر في التنازل عن العقد

حق المستأجر في التنازل عن العقد

وتأجير السفينة من الباطن

وتأجير السفينة من الباطن

وتأجير السفينة من الباطن

وتأجير السفينة من الباطن

 البند (ج) :إضافة عبارة (ومع ذلكيجوز للمؤجر الرجوع على هذا
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مادة ()284

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المستأجر بما ال يجاوز ما هو مستحق الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
عليه للمستأجر األصلي) إلى نص بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-للمستأجر تأجير السفينة من الباطن أ-للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما
ما لم يتفق على غير ذلك في العقد.

لم يتفق على غير ذلك في العقد.

أ-للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما
لم يتفق على غير ذلك في العقد.

ب-يظل المستأجر األصلي في حالة ب-يظل المستأجر األصلي في حالة

ب-يظل المستأجر األصلي في حالة

اإليجار من الباطن مسؤوالً قبل اإليجار من الباطن مسؤوالً قبل

اإليجار من الباطن مسؤوالً قبل

المؤجر عن االلتزامات الناشئة عن المؤجر عن االلتزامات الناشئة عن

المؤجر عن االلتزامات الناشئة عن

عقد اإليجار.

عقد اإليجار.

عقد اإليجار.

ج-ال تنشأ عن اإليجار من الباطن ج -ال تنشأ عن اإليجار من الباطن

ج -ال تنشأ عن اإليجار من الباطن

عالقة مباشرة بين المؤجر األصلي عالقة مباشرة بين المؤجر األصلي

عالقة مباشرة بين المؤجر األصلي

والمستأجر من الباطن ،وذلك دون والمستأجر من الباطن ،ومع ذلك يجوز

والمستأجر من الباطن ،ومع ذلك يجوز

اإلخالل بقواعد المسؤولية التقصيرية .للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر

للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر

بما ال يجاوز ما هو مستحق عليه

بما ال يجاوز ما هو مستحق عليه

للمستأجر األصلي وذلك دون اإلخالل

للمستأجر األصلي وذلك دون اإلخالل

بقواعد المسؤولية التقصيرية.

بقواعد المسؤولية التقصيرية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()286

مادة ()286

مادة ()286

مادة ()285

مادة ( )285بعد التصويب

مادة ( )285بعد التصويب

آثار بيع السفينة على عقد إيجارها

آثار بيع السفينة على عقد إيجارها

احلكومة

آثار بيع السفينة على عقد إيجارها

ال يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إضافة فقرة جديدة نصها اآلتي:
إيجارها،

وال

تتأثر

الحقوق مشروع القانون مع مراعاة إعادة

وااللتزامات الواردة في عقد إيجار الترقيم.

"ومع ذلك يجوز للمشتري طلب فسخ
العقد إذا أثبت أنه لم يكن عالما بعقد

السفينة ببيعها.

اإليجار وقت البيع وأن في اساااااتمرار
اإليجار لنهاية مدته ضررا عليه"

آثار بيع السفينة على عقد إيجارها
ال يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد
إيجارها،

وال

تتأثر

الحقوق

وااللتزامات الواردة في عقد إيجار
السفينة ببيعها.
ومع ذلك يجوز للمشتري طلب فسخ
العقد إذا أثبت أنه لم يكن عالما بعقد

وذلررك عمال بنص المررادة ( )138من اإليجار وقت البيع وأن في استمرار
القانون البحري القائم.
اإليجار لنهاية مدته ضررا عليه.
مادة ()287
تجديد عقد إيجار السفينة

مادة ()287

مادة ()287

مادة ( )286بعد التصويب

مادة ( )286بعد التصويب

تجديد عقد إيجار السفينة

تجديد عقد إيجار السفينة

مادة ()286
تجديد عقد إيجار السفينة

ال يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد
انتهاء المدة المحددة له.

مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة انتهاء المدة المحددة له.
الترقيم.

الترقيم.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()288

مادة ()288

مادة ()288

مادة ()287

مادة ( )287بعد التصويب

مادة ( )287بعد التصويب

احلكومة

حق المؤجر في حبس البضائع

حق المؤجر في حبس البضائع

حق المؤجر في حبس البضائع

حق المؤجر في حبس البضائع

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في لمؤجر السفينة حق حبس البضائع
الموجودة عليها والمملوكة للمستأجر مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة الموجودة عليها والمملوكة للمستأجر
الستيفاء

األجرة

المستحقة

له الترقيم.

الستيفاء

الترقيم.

األجرة

المستحقة

له

وملحقاتها ،ما لم يقدر له قاضي األمور

وملحقاتها ،ما لم يقدر له قاضي األمور

المستعجلة الكفالة المناسبة.

المستعجلة الكفالة المناسبة.

ولقاضي األمور المستعجلة في حالة

ولقاضي األمور المستعجلة في حالة

حبس البضائع أن يأمر بإخراج

حبس البضائع أن يأمر بإخراج

البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين

البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين

يعينه ،وله أن يأمر ببيع البضائع كلها

يعينه ،وله أن يأمر ببيع البضائع كلها

أو جزء منها وفا ًء لألجرة وملحقاتها مع

أو جزء منها وفا ًء لألجرة وملحقاتها مع

تحديد موعد البيع وكيفية إجرائه.

تحديد موعد البيع وكيفية إجرائه.

مادة ()289
امتياز أجرة السفينة

مادة ()289

مادة ()289

مادة ( )288بعد التصويب

مادة ( )288بعد التصويب

امتياز أجرة السفينة

امتياز أجرة السفينة
Page 386 of 503

مادة ()288
امتياز أجرة السفينة

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

يكون لمؤجر السفينة حق امتياز على الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يكون لمؤجر السفينة حق امتياز على
البضائع المشار إليها في المادة السابقة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة البضائع المشار إليها في المادة السابقة
ضمانًا لدين األجرة وملحقاتها.

الترقيم.

مادة ()290
إجراءات التنفيذ على البضائع

ضمانًا لدين األجرة وملحقاتها.

الترقيم.
مادة ()290

مادة ()290

مادة ( )289بعد التصويب

مادة ( )289بعد التصويب

إجراءات التنفيذ على البضائع

إجراءات التنفيذ على البضائع

مادة ()289
إجراءات التنفيذ على البضائع

يتبع في التنفيذ على البضائع وفا ًء لدين الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يتبع في التنفيذ على البضائع وفا ًء لدين
األجرة وملحقاتها إجراءات التنفيذ على مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة األجرة وملحقاتها إجراءات التنفيذ على
الشيء المرهون ره ًنا تجاريًا.
مادة ()291
تقادم دعاوى إيجار السفن

الترقيم.

الشيء المرهون ره ًنا تجاريًا.

الترقيم.
مادة ()291

مادة ()291

مادة ( )290بعد التصويب

مادة ( )290بعد التصويب

تقادم دعاوى إيجار السفن

تقادم دعاوى إيجار السفن

 البند ( :)1تعديل رقم المادة ( )305الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردالواردة في سياق البند لتصبح ( .)304بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.
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مادة ()290
تقادم دعاوى إيجار السفن

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

تنقضي الدعاوى الناشئة عن إيجار تنقضي الدعاوى الناشئة عن إيجار

تنقضي الدعاوى الناشئة عن إيجار

السفن بمضي سنتين ،ويبدأ سريان هذه السفن بمضي سنتين ،ويبدأ سريان هذه

السفن بمضي سنتين ،ويبدأ سريان هذه

المدة على النحو اآلتي:

المدة على النحو اآلتي:

المدة على النحو اآلتي:

-1في حالة التأجير بالمدة من تاريخ -1في حالة التأجير بالمدة من تاريخ

-1في حالة التأجير بالمدة من تاريخ

انتهاء مدة العقد ،أو تاريخ انتهاء انتهاء مدة العقد ،أو تاريخ انتهاء

انتهاء مدة العقد ،أو تاريخ انتهاء

الرحلة األخيرة إذا امتدت المدة وفقًا الرحلة األخيرة إذا امتدت المدة وفقًا

الرحلة األخيرة إذا امتدت المدة وفقًا

للمادة ( )305من هذا القانون ،أو من للمادة ( )304من هذا القانون ،أو من

للمادة ( )304من هذا القانون ،أو من

تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل

تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل

تنفيذ العقد أو االستمرار في تنفيذه تنفيذ العقد أو االستمرار في تنفيذه

تنفيذ العقد أو االستمرار في تنفيذه

مستحيالً.

مستحيالً.

مستحيالً.

-2في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ -2في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ

-2في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ

انتهاء كل رحلة ،أو من تاريخ العلم انتهاء كل رحلة ،أو من تاريخ العلم

انتهاء كل رحلة ،أو من تاريخ العلم

بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة

بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة

أو االستمرار فيها مستحيالً ،وتنتهي أو االستمرار فيها مستحيالً ،وتنتهي

أو االستمرار فيها مستحيالً ،وتنتهي

الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء

الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء

المتفق عليه وإنزال البضائع التي المتفق عليه وإنزال البضائع التي

المتفق عليه وإنزال البضائع التي

وضعها المستأجر فيها.

وضعها المستأجر فيها.

وضعها المستأجر فيها.

Page 388 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

-3في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم -3في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم
من تاريخ ردها إلى المؤجر.

-3في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم
من تاريخ ردها إلى المؤجر.

من تاريخ ردها إلى المؤجر.

-4في حالة هالك السفينة من تاريخ -4في حالة هالك السفينة من تاريخ
شطبها من سجل السفن.

النص بعد التعديل

-4في حالة هالك السفينة من تاريخ
شطبها من سجل السفن.

شطبها من سجل السفن.

ثانيا :إيجار السفينة مجهزة

ثانيا :إيجار السفينة مجهزة

ثانيا :إيجار السفينة مجهزة

ثانيا :إيجار السفينة مجهزة

مادة ()292

مادة ()292

مادة ()292

مادة ()291

مادة ( )291بعد التصويب

مادة ( )291بعد التصويب

التعريف العام لعقد إيجار السفينة

التعريف العام لعقد إيجار السفينة

التعريف العام لعقد إيجار السفينة

التعريف العام لعقد إيجار السفينة

مجهزة

مجهزة

مجهزة

مجهزة

 إضافة عبارة (والتطقيم) بعد عبارة الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد(سفينة معينة كاملة التجهيز).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

عقد إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم عقد إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم

عقد إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم

بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة

بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة

كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر كاملة التجهيز والتطقيم تحت تصرف

كاملة التجهيز والتطقيم تحت تصرف
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام
رحالت معينة.

النص بعد التعديل

المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام
برحلة أو رحالت معينة.

برحلة أو رحالت معينة.

( )1إيجار السفينة لمدة

( )1إيجار السفينة لمدة

( )1إيجار السفينة لمدة

( )1إيجار السفينة لمدة

مادة ()293

مادة ()293

مادة ()293

مادة ()292

مادة ( )292بعد التصويب

مادة ( )292بعد التصويب

تعريف عقد إيجار السفينة لمدة

تعريف عقد إيجار السفينة لمدة

تعريف عقد إيجار السفينة لمدة

تعريف عقد إيجار السفينة لمدة

عقد إيجار السفينة لمدة عقد يلتزم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في عقد إيجار السفينة لمدة عقد يلتزم
بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع تحت مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع تحت
تصرف المستأجر سفينة معينة كاملة الترقيم.

تصرف المستأجر سفينة معينة كاملة

الترقيم.

التطقيم والتجهيز ليقوم المستأجر

التطقيم والتجهيز ليقوم المستأجر

باستعمالها خالل المدة المتفق عليها في

باستعمالها خالل المدة المتفق عليها في

العقد وبالشروط المذكورة فيه.

العقد وبالشروط المذكورة فيه.

مادة ()294
بيانات العقد

مادة ()294

مادة ()294

مادة ( )293بعد التصويب

مادة ( )293بعد التصويب

بيانات العقد

بيانات العقد

مادة ()293
بيانات العقد

يجب أن يتضمن عقد إيجار السفينة

يجب أن يتضمن عقد إيجار السفينة

لمدة البيانات اآلتية:

لمدة البيانات اآلتية:
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-1اسم مؤجر السفينة واسم المستأجر الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في -1اسم مؤجر السفينة واسم المستأجر
مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة وعنوانهما.

وعنوانهما.

-2اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها الترقيم.

-2اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها

الترقيم.

وحمولتها وسعتها وسرعتها ومعدل

وحمولتها وسعتها وسرعتها ومعدل

استهالكها للوقود.

استهالكها للوقود.

-3منطقة النشاط التجاري للسفينة.

-3منطقة النشاط التجاري للسفينة.

-4مدة اإليجار والخدمة المتفق عليها

-4مدة اإليجار والخدمة المتفق عليها

ووقت وتاريخ وشروط التسليم وإعادة

ووقت وتاريخ وشروط التسليم وإعادة

السفينة.

السفينة.

-5مقدار األجرة وطريقة حسابها

-5مقدار األجرة وطريقة حسابها

ودفعها.

ودفعها.

-6أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.

-6أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.

مادة ()295

مادة ()295

مادة ()295

مادة ( )294بعد التصويب

مادة ( )294بعد التصويب

تجهيز السفينة ووضعها تحت

تجهيز السفينة ووضعها تحت

تجهيز السفينة ووضعها تحت

تجهيز السفينة ووضعها تحت

تصرف المستأجر

تصرف المستأجر

تصرف المستأجر

تصرف المستأجر
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مادة ()294

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت
تصرف المستأجر في الزمان والمكان مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة تصرف المستأجر في الزمان والمكان
المتفق عليهما ،وفي حالة صالحة الترقيم.

المتفق عليهما ،وفي حالة صالحة

الترقيم.

للمالحة ومالئمة للخدمة المتفق عليها،

للمالحة ومالئمة للخدمة المتفق عليها،

كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة

كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة

طوال مدة العقد وإال كان للمستأجر

طوال مدة العقد وإال كان للمستأجر

الحق في إنهاء عقد اإليجار.

الحق في إنهاء عقد اإليجار.

مادة ()296
اإلدارة المالحية والتجارية للسفينة

مادة ()296

مادة ()296

مادة ( )295بعد التصويب

مادة ( )295بعد التصويب

اإلدارة المالحية والتجارية للسفينة

اإلدارة المالحية والتجارية للسفينة

مادة ()295
اإلدارة المالحية والتجارية للسفينة

أ-يحتفظ المؤجر باإلدارة المالحية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يحتفظ المؤجر باإلدارة المالحية
مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة للسفينة.

للسفينة.

ب-تنقل اإلدارة التجارية للسفينة إلى الترقيم.

الترقيم.

ب-تنقل اإلدارة التجارية للسفينة إلى

المستأجر ،ويتحمل نفقاتها وعلى وجه

المستأجر ،ويتحمل نفقاتها وعلى وجه

الخصوص تزويدها بالوقود والزيوت

الخصوص تزويدها بالوقود والزيوت

الموانئ

الموانئ

والشحوم،

وأداء

رسوم

والشحوم،

واإلرشاد وغير ذلك من المصروفات،

وأداء

رسوم

واإلرشاد وغير ذلك من المصروفات،
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قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة

ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة

بهذه اإلدارة.

بهذه اإلدارة.
مادة ()297

مادة ()297

مادة ()297

مادة ( )296بعد التصويب

مادة ( )296بعد التصويب

األجرة

األجرة

األجرة
 البند (ج):

مادة ()296
األجرة

الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد

 تصويب كلمة (اعذاره) لتصبح بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،معمراعاة إعادة الترقيم.

(إعذاره).
 تعديل رقم المادتين ( )254و()255الواردتين في سياق البند لتصبحا
(.)254( ،)253
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يلتزم المستأجر بدفع األجرة كاملة
أ-يلتزم المستأجر بدفع األجرة كاملة عن المدة التي توضع فيها السفينة تحت

أ-يلتزم المستأجر بدفع األجرة كاملة

عن المدة التي توضع فيها السفينة تحت تصرفه على النحو المتفق عليه في

عن المدة التي توضع فيها السفينة تحت

تصرفه على النحو المتفق عليه في العقد ولو توقفت بسبب حوادث

تصرفه على النحو المتفق عليه في

المالحة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

العقد ولو توقفت بسبب حوادث ب-إذا تعذر تشغيل السفينة بسبب ما
المالحة.

لحقها من ضرر جعلها غير صالحة

النص بعد التعديل

العقد ولو توقفت بسبب حوادث
المالحة.

ب-إذا تعذر تشغيل السفينة بسبب ما للمالحة واستلزم إصالحها مدة تزيد

ب-إذا تعذر تشغيل السفينة بسبب ما

لحقها من ضرر جعلها غير صالحة على أربع وعشرين ساعة ،أو أخفق

لحقها من ضرر جعلها غير صالحة

للمالحة واستلزم إصالحها مدة تزيد المؤجر في تنفيذ التزاماته األخرى

للمالحة واستلزم إصالحها مدة تزيد

على أربع وعشرين ساعة ،أو أخفق المتفق عليها ،فال تستحق األجرة عن

على أربع وعشرين ساعة ،أو أخفق

المؤجر في تنفيذ التزاماته األخرى المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير

المؤجر في تنفيذ التزاماته األخرى

المتفق عليها ،فال تستحق األجرة عن صالحة لالستعمال.

المتفق عليها ،فال تستحق األجرة عن

المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير ج-إذا لم يقم المستأجر بدفع األجرة على

المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير

صالحة لالستعمال.

النحو المتفق عليه في العقد وذلك خالل

صالحة لالستعمال.

ج-إذا لم يقم المستأجر بدفع األجرة على ثالثة أيام من تاريخ إعذاره ،يحق

ج-إذا لم يقم المستأجر بدفع األجرة على

النحو المتفق عليه في العقد وذلك خالل للمؤجر إنهاء عقد اإليجار والمطالبة

النحو المتفق عليه في العقد وذلك خالل

ثالثة أيام من تاريخ اعذاره ،يحق بالتعويض عن أية خسائر تلحق به

ثالثة أيام من تاريخ إعذاره ،يحق

للمؤجر إنهاء عقد اإليجار والمطالبة نتيجة ذلك ،فإذا كانت البضائع مشحونة

للمؤجر إنهاء عقد اإليجار والمطالبة

بالتعويض عن أية خسائر تلحق به على السفينة يلتزم المؤجر بنقلها إلى

بالتعويض عن أية خسائر تلحق به

نتيجة ذلك ،فإذا كانت البضائع مشحونة ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع

نتيجة ذلك ،فإذا كانت البضائع مشحونة

على السفينة يلتزم المؤجر بنقلها إلى عدم اإلخالل بحقه في التعويض،

على السفينة يلتزم المؤجر بنقلها إلى
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قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع ويستوفي المؤجر قيمة أجرة المثل وفقا ً

ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع

عدم اإلخالل بحقه في التعويض ،لحكم المادتين ( )253و( )254من هذا

عدم اإلخالل بحقه في التعويض،

ويستوفي المؤجر قيمة أجرة المثل وفقا ً القانون.

ويستوفي المؤجر قيمة أجرة المثل وفقا ً

لحكم المادتين ( )254و( )255من هذا

لحكم المادتين ( )253و( )254من هذا

القانون.

القانون.
مادة ()298

مادة ()297

مادة ()298

مادة ()298

مادة ( )297بعد التصويب

مادة ( )297بعد التصويب

أثر القوة القاهرة أو هالك السفينة

أثر القوة القاهرة أو هالك السفينة

أثر القوة القاهرة أو هالك السفينة

أثر القوة القاهرة أو هالك السفينة

على استحقاق األجرة

على استحقاق األجرة

على استحقاق األجرة

على استحقاق األجرة

أ-ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو
توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل
المؤجر أو أحد تابعيه.

الترقيم.

الترقيم.

المؤجر أو أحد تابعيه.

ب-إذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت

ب-إذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت

هالكها استحقت األجرة حتى تاريخ

هالكها استحقت األجرة حتى تاريخ

آخر نبأ عنها.

آخر نبأ عنها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()299

مادة ()299

مادة ()299

مادة ()298

مادة ( )298بعد التصويب

مادة ( )298بعد التصويب

التزامات المستأجر في شأن استخدام

التزامات المستأجر في شأن استخدام

التزامات المستأجر في شأن استخدام

التزامات المستأجر في شأن استخدام

السفينة

السفينة

السفينة

السفينة

احلكومة

يلتزم المستأجر في عقد إيجار السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في استبدال كلمة "إنهاء" بكلمة "إلغاء" يلتزم المستأجر في عقد إيجار السفينة
لمدة باآلتي:

مشروع القانون مع مراعاة إعادة الواردة في البند ( )1من المادة ،وذلك لمدة باآلتي:

-1استخدام السفينة في عمليات النقل الترقيم.

اتسرررررراقًا مع نصرررررروص المواد (-1 ،308استخدام السفينة في عمليات النقل

البحري المتفق عليها بين موانئ آمنة

 )326 ،322 ،311مرررن مشرررررررررروع البحري المتفق عليها بين موانئ آمنة

في نطاق منطقة النشاط التجاري

في نطاق منطقة النشاط التجاري

القانون قبل إعادة الترقيم.

المتفق عليها ،وفي حالة مخالفة

المتفق عليها ،وفي حالة مخالفة

المستأجر ذلك يحق لمالك السفينة إلغاء

المستأجر ذلك يحق لمالك السفينة إنهاء

عقد اإليجار والمطالبة بالتعويض عن

عقد اإليجار والمطالبة بالتعويض عن

أية خسائر تكبدها نتيجة لذلك.

أية خسائر تكبدها نتيجة لذلك.

-2يلتزم المستأجر باستخدام السفينة في

-2يلتزم المستأجر باستخدام السفينة في

نقل البضائع المشروعة المتفق عليها

نقل البضائع المشروعة المتفق عليها

والحصول على موافقة مسبقة من

والحصول على موافقة مسبقة من

المالك عند استخدام السفينة في نقل

المالك عند استخدام السفينة في نقل

Page 396 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

حيوانات حية أو بضائع خطرة ،ويسأل

حيوانات حية أو بضائع خطرة ،ويسأل

المستأجر عن أية خسائر تكبدها مالك

المستأجر عن أية خسائر تكبدها مالك

السفينة في حالة مخالفة ذلك.

السفينة في حالة مخالفة ذلك.

-3يسأل المستأجر عن الضرر الذي

-3يسأل المستأجر عن الضرر الذي

يصيب السفينة أو بضائع الغير

يصيب السفينة أو بضائع الغير

المشحونة فيها ،إذا كان ناشئًا عن سوء

المشحونة فيها ،إذا كان ناشئًا عن سوء

استغالله للسفينة أو عيب في البضائع

استغالله للسفينة أو عيب في البضائع

التي وضعها فيها.

التي وضعها فيها.

-4ال يسأل المستأجر عما يلحق السفينة

-4ال يسأل المستأجر عما يلحق السفينة

نتيجة االستعمال العادي ،وإال كان

نتيجة االستعمال العادي ،وإال كان

مسؤوالً عن إعادة تأهيلها أو دفع

مسؤوالً عن إعادة تأهيلها أو دفع

التعويض.

التعويض.
مادة ()300

مسؤولية المؤجر عن البضائع

مادة ()300

مادة ()300

مادة ( )299بعد التصويب

مادة ( )299بعد التصويب

مسؤولية المؤجر عن البضائع

مسؤولية المؤجر عن البضائع

مادة ()299
مسؤولية المؤجر عن البضائع

يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب

يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب

البضائع التي يضعها المستأجر في

البضائع التي يضعها المستأجر في
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

السفينة ،كما يسأل عن األضرار التي الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في السفينة ،كما يسأل عن األضرار التي
تلحق بالمستأجر نتيجة التأخير في مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة تلحق بالمستأجر نتيجة التأخير في
وضع السفينة تحت تصرفه ،أو عدم الترقيم.

وضع السفينة تحت تصرفه ،أو عدم

الترقيم.

صالحيتها للمالحة ،أو عدم مالءمتها

صالحيتها للمالحة ،أو عدم مالءمتها

للخدمة المتفق عليها ،ما لم يثبت أنه قام

للخدمة المتفق عليها ،ما لم يثبت أنه قام

بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم

بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم

ينشأ عن تقصيره أو تقصير أحد تابعيه.

ينشأ عن تقصيره أو تقصير أحد تابعيه.

مادة ()301
التزام المستأجر برد السفينة

مادة ()301

مادة ()301

مادة ( )300بعد التصويب

مادة ( )300بعد التصويب

التزام المستأجر برد السفينة

التزام المستأجر برد السفينة

مادة ()300
التزام المستأجر برد السفينة

 تغيير عبارة (انتهاء مدة العقد) إلى الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد(انقضاء عقد االيجار).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة العقد يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد

يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد

برد السفينة وتسليمها للمؤجر في االيجار برد السفينة وتسليمها للمؤجر

االيجار برد السفينة وتسليمها للمؤجر

الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه ،في الميناء الذي وضعت فيه تحت

في الميناء الذي وضعت فيه تحت

ما لم يتفق على غير ذلك.

تصرفه ،ما لم يتفق على غير ذلك.
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تصرفه ،ما لم يتفق على غير ذلك.

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()302

مادة ()302

مادة ()302

مادة ()301

مادة ( )301بعد التصويب

مادة ( )301بعد التصويب

احلكومة

أثر انتهاء عقد اإليجار قبل مدته على أثر انتهاء عقد اإليجار قبل مدته على أثر انتهاء عقد اإليجار قبل مدته على أثر انتهاء عقد اإليجار قبل مدته على
األجرة

األجرة

األجرة

األجرة

ال تخفض األجرة إذا قام المستأجر برد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في ال تخفض األجرة إذا قام المستأجر برد
السفينة إلى المؤجر قبل انتهاء مدة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة السفينة إلى المؤجر قبل انتهاء مدة
اإليجار ،ما لم يتفق على خالف ذلك.
مادة ()303

الترقيم.

اإليجار ،ما لم يتفق على خالف ذلك.

الترقيم.

مادة ()302

مادة ()303

مادة ()303

مادة ( )302بعد التصويب

مادة ( )302بعد التصويب

حق المستأجر في إصدار التعليمات

حق المستأجر في إصدار التعليمات

حق المستأجر في إصدار التعليمات

حق المستأجر في إصدار التعليمات

للربان

للربان

للربان

للربان

 إضافة عبارة (بعد االتفاق مع الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
المؤ ِّ ّجر )،إلى صدر المادة.

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

يحق للمستأجر إصدار تعليمات للربان بعد االتفاق مع المؤ ِّ ّجر ،يحق

بعد االتفاق مع المؤ ِّ ّجر ،يحق

بشأن تشغيل السفينة ،وعلى الربان للمستأجر إصدار تعليمات للربان بشأن

للمستأجر إصدار تعليمات للربان بشأن

تنفيذها ما لم تكن تلك التعليمات غير تشغيل السفينة ،وعلى الربان تنفيذها ما

تشغيل السفينة ،وعلى الربان تنفيذها ما
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

متوافقة مع نصوص عقد إيجار السفينة لم تكن تلك التعليمات غير متوافقة مع

لم تكن تلك التعليمات غير متوافقة مع

أو ممارسات وإجراءات الشحن نصوص عقد إيجار السفينة أو

نصوص عقد إيجار السفينة أو

ممارسات وإجراءات الشحن المقبولة

ممارسات وإجراءات الشحن المقبولة

دوليًا.

دوليًا.

المقبولة دوليًا.
مادة ()304

مادة ()303

مادة ()304

مادة ()304

مادة ( )303بعد التصويب

مادة ( )303بعد التصويب

اشتراك السفينة المؤجرة لمدة في

اشتراك السفينة المؤجرة لمدة في

اشتراك السفينة المؤجرة لمدة في

اشتراك السفينة المؤجرة لمدة في

عملية اإلنقاذ

عملية اإلنقاذ

عملية اإلنقاذ

عملية اإلنقاذ

إذا شاركت السفينة المؤجرة لمدة في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا شاركت السفينة المؤجرة لمدة في
عملية إنقاذ خالل مدة عقد اإليجار ،مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة عملية إنقاذ خالل مدة عقد اإليجار،
يحق للمستأجر الحصول على نصف الترقيم.

يحق للمستأجر الحصول على نصف

الترقيم.

المكافآت بعد خصم نفقات اإلنقاذ

المكافآت بعد خصم نفقات اإلنقاذ

والتعويض عن األضرار ،والنسبة

والتعويض عن األضرار ،والنسبة

المستحقة ألفراد الطاقم والتكاليف

المستحقة ألفراد الطاقم والتكاليف

األخرى ذات الصلة.

األخرى ذات الصلة.

مادة ()305

مادة ()305

مادة ()305

مادة ( )304بعد التصويب

مادة ( )304بعد التصويب
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

تمديد العقد

تمديد العقد

تمديد العقد

تمديد العقد

احلكومة

إذا انقضت مدة اإليجار أثناء السفر امتد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا انقضت مدة اإليجار أثناء السفر امتد
العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة
ويستحق المؤجر األجرة المنصوص الترقيم.

ويستحق المؤجر األجرة المنصوص

الترقيم.

عليها في العقد عن األيام الزائدة أو

عليها في العقد عن األيام الزائدة أو

أجرة المثل وفقًا ألسعار السوق عند

أجرة المثل وفقًا ألسعار السوق عند

التمديد أيهما أعلى.

التمديد أيهما أعلى.

( )2إيجار السفينة لرحلة

( )2إيجار السفينة لرحلة

( )2إيجار السفينة لرحلة

( )2إيجار السفينة لرحلة

مادة ()306

مادة ()306

مادة ()306

مادة ()305

مادة ( )305بعد التصويب

مادة ( )305بعد التصويب

تعريف العقد

تعريف العقد

تعريف العقد

تعريف العقد

إيجار السفينة لرحلة عقد يلتزم بمقتضاه الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إيجار السفينة لرحلة عقد يلتزم بمقتضاه
مالك السفينة بأن يضع تحت تصرف مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة مالك السفينة بأن يضع تحت تصرف
المستأجر سفينة معينة أو جزء منها الترقيم.

الترقيم.

المستأجر سفينة معينة أو جزء منها

ليقوم المستأجر باستعمالها رحلة معينة

ليقوم المستأجر باستعمالها رحلة معينة

بحرا من ميناء إلى آخر.
لنقل البضائع ً

بحرا من ميناء إلى آخر.
لنقل البضائع ً
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()307

مادة ()307

مادة ()307

مادة ()306

مادة ( )306بعد التصويب

مادة ( )306بعد التصويب

بيانات العقد

بيانات العقد

احلكومة

بيانات العقد

بيانات العقد

 البند ( :)3تصويب كلمة (مالئمتها) الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردلتصبح (مالءمتها).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

يجب أن يتضمن عقد إيجار السفينة يجب أن يتضمن عقد إيجار السفينة
لرحلة البيانات اآلتية:
-1اسم

المؤجر

واسم

لرحلة البيانات اآلتية:
المستأجر -1اسم

المؤجر

واسم

يجب أن يتضمن عقد إيجار السفينة
لرحلة البيانات اآلتية:

المستأجر

-1اسم

المؤجر

واسم

المستأجر

وعنوانهما.

وعنوانهما.

وعنوانهما.

-2اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها.

-2اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها.

-2اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها.

-3سعة السفينة ،ومدى مالئمتها -3سعة السفينة ،ومدى مالءمتها

-3سعة السفينة ،ومدى مالءمتها

للبضائع المزمع نقلها.

للبضائع المزمع نقلها.

للبضائع المزمع نقلها.

-4وصف البضائع المزمع شحنها.

-4وصف البضائع المزمع شحنها.

-4وصف البضائع المزمع شحنها.

-5ميناء الشحن وميناء التفريغ وأيام -5ميناء الشحن وميناء التفريغ وأيام
التحميل والتفريغ المتوقعة.

التحميل والتفريغ المتوقعة.

-5ميناء الشحن وميناء التفريغ وأيام
التحميل والتفريغ المتوقعة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

-6وقت الشحن والتفريغ وطريقة -6وقت الشحن والتفريغ وطريقة

النص بعد التعديل

-6وقت الشحن والتفريغ وطريقة

حسابه.

حسابه.

حسابه.

-7مقدار األجرة.

-7مقدار األجرة.

-7مقدار األجرة.
-8نسبة غرامة التأخير وشروط

-8نسبة غرامة التأخير وشروط -8نسبة غرامة التأخير وشروط
تطبيقها.

تطبيقها.

تطبيقها.

-9وقت المغادرة.

-9وقت المغادرة.

-9وقت المغادرة.

 -10أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة-10 .أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.
مادة ()308
التزام المؤجر بتجهيز السفينة

-10أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.

مادة ()308

مادة ()308

مادة ( )307بعد التصويب

مادة ( )307بعد التصويب

التزام المؤجر بتجهيز السفينة

التزام المؤجر بتجهيز السفينة

مادة ()307
التزام المؤجر بتجهيز السفينة

أ-يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة
المحددة بالعقد تحت تصرف المستأجر مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة المحددة بالعقد تحت تصرف المستأجر
قبل بدء الرحلة في الزمان والمكان الترقيم.

الترقيم.

قبل بدء الرحلة في الزمان والمكان

المتفق عليهما ،وأن تكون السفينة

المتفق عليهما ،وأن تكون السفينة

صالحة للمالحة ،ومجهزة بما يلزم

صالحة للمالحة ،ومجهزة بما يلزم

لتنفيذ الرحلة المتفق عليها ،وأن يجعل

لتنفيذ الرحلة المتفق عليها ،وأن يجعل

العنابر والثالجات وغرف التبريد

العنابر والثالجات وغرف التبريد
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وجميع األجزاء األخرى من السفينة

وجميع األجزاء األخرى من السفينة

المخصصة لحفظ البضائع ونقلها

المخصصة لحفظ البضائع ونقلها

مالئمة وآمنة الستقبالها ونقلها والحفاظ

مالئمة وآمنة الستقبالها ونقلها والحفاظ

عليها ،ويظل هذا االلتزام قائ ًما طوال

عليها ،ويظل هذا االلتزام قائ ًما طوال

مدة الرحلة.

مدة الرحلة.

ب-يجوز للمؤجر استبدال سفينة أخرى

ب-يجوز للمؤجر استبدال سفينة أخرى

بالسفينة المقررة للنقل بعد موافقة

بالسفينة المقررة للنقل بعد موافقة

المستأجر ،فإذا كانت السفينة البديلة

المستأجر ،فإذا كانت السفينة البديلة

غير مهيأة لتنفيذ الرحلة وفقًا للغرض

غير مهيأة لتنفيذ الرحلة وفقًا للغرض

والمتطلبات المحددين بعقد اإليجار،

والمتطلبات المحددين بعقد اإليجار،

يجوز للمستأجر طلب إنهاء العقد.

يجوز للمستأجر طلب إنهاء العقد.

ج-إذا أخل المؤجر بالتزامه في توفير

ج-إذا أخل المؤجر بالتزامه في توفير

السفينة خالل أيام التحميل المحددة في

السفينة خالل أيام التحميل المحددة في

عقد اإليجار ،جاز للمستأجر إنهاء

عقد اإليجار ،جاز للمستأجر إنهاء

العقد ،ومع ذلك إذا قام المؤجر بإخطار

العقد ،ومع ذلك إذا قام المؤجر بإخطار

المستأجر بالتأخير في توفير السفينة

المستأجر بالتأخير في توفير السفينة

وبالتاريخ المتوقع لوصولها إلى ميناء

وبالتاريخ المتوقع لوصولها إلى ميناء
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الشحن ،وجب على المستأجر إخطار

الشحن ،وجب على المستأجر إخطار

مالك السفينة برغبته في استمرار العقد

مالك السفينة برغبته في استمرار العقد

أو إنهائه وذلك خالل  48ساعة من

أو إنهائه وذلك خالل  48ساعة من

استالم اإلخطار المرسل إليه.

استالم اإلخطار المرسل إليه.

د-يسأل المؤجر عن الضرر الذي يلحق

د-يسأل المؤجر عن الضرر الذي يلحق

المستأجر نتيجة التأخير في توفير

المستأجر نتيجة التأخير في توفير

السفينة أو عدم توفيرها أو توفير بديل

السفينة أو عدم توفيرها أو توفير بديل

مقبول عنها.

مقبول عنها.
مادة ()309

مادة ()309

مادة ()309

مادة ( )308بعد التصويب

مادة ( )308بعد التصويب

التزام المؤجر بالمسار

التزام المؤجر بالمسار

التزام المؤجر بالمسار

مادة ()308
التزام المؤجر بالمسار

يلتزم المؤجر بأن يتم نقل البضائع إلى الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يلتزم المؤجر بأن يتم نقل البضائع إلى
ميناء التفريغ عبر الطريق المتفق عليه مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة ميناء التفريغ عبر الطريق المتفق عليه
أو المتعارف عليه أو الطريق المباشر الترقيم.

الترقيم.

أو المتعارف عليه أو الطريق المباشر

جغرافياً ،وال يعتبر السعي وراء إنقاذ

جغرافياً ،وال يعتبر السعي وراء إنقاذ

أو محاولة إنقاذ األرواح والممتلكات

أو محاولة إنقاذ األرواح والممتلكات

في البحر انحرافا ً عن المسار المتفق

في البحر انحرافا ً عن المسار المتفق
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

عليه ،كما ال يعتبر كذلك أي حد معقول

عليه ،كما ال يعتبر كذلك أي حد معقول

من االنحراف عن الطريق المتفق أو

من االنحراف عن الطريق المتفق أو

المتعارف عليه.

المتعارف عليه.

مادة ()310

مادة ()309

مادة ()310

مادة ()310

مادة ( )309بعد التصويب

مادة ( )309بعد التصويب

حق اإلدارة المالحية والتجارية

حق اإلدارة المالحية والتجارية

حق اإلدارة المالحية والتجارية

حق اإلدارة المالحية والتجارية

للسفينة

للسفينة

للسفينة

للسفينة

يحتفظ المؤجر بحق اإلدارة المالحية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يحتفظ المؤجر بحق اإلدارة المالحية
والتجارية للسفينة ،ومع ذلك ال يجوز مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة والتجارية للسفينة ،ومع ذلك ال يجوز
له أن يشحن في السفينة المؤجرة لرحلة الترقيم.

له أن يشحن في السفينة المؤجرة لرحلة

الترقيم.

أي بضائع غير خاصة بالمستأجر إال

أي بضائع غير خاصة بالمستأجر إال

بموافقته.

بموافقته.
مادة ()311

مادة ()311

مادة ()311

مادة ( )310بعد التصويب

مادة ( )310بعد التصويب

حق المستأجر في استبدال البضائع

حق المستأجر في استبدال البضائع

حق المستأجر في استبدال البضائع

حق المستأجر في استبدال البضائع

المقرر نقلها

المقرر نقلها

المقرر نقلها

المقرر نقلها
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مادة ()310

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

يجوز للمستأجر استبدال البضائع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز للمستأجر استبدال البضائع
المقرر نقلها بشرط موافقة المؤجر ،مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة المقرر نقلها بشرط موافقة المؤجر،
ومع ذلك إذا كانت البضائع البديلة الترقيم.

ومع ذلك إذا كانت البضائع البديلة

الترقيم.

تضر بمصالح المؤجر جاز له إنهاء

تضر بمصالح المؤجر جاز له إنهاء

عقد اإليجار.

عقد اإليجار.
مادة ()312

مادة ()311

مادة ()312

مادة ()312

مادة ( )311بعد التصويب

مادة ( )311بعد التصويب

إنهاء العقد قبل البدء في شحن

إنهاء العقد قبل البدء في شحن

إنهاء العقد قبل البدء في شحن

إنهاء العقد قبل البدء في شحن

البضائع

البضائع

البضائع

البضائع

يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار
السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن
البضائع مقابل تعويض المؤجر عما الترقيم.

البضائع مقابل تعويض المؤجر عما

الترقيم.

يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أال

يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أال

يجاوز التعويض قيمة األجرة المتفق

يجاوز التعويض قيمة األجرة المتفق

عليها.

عليها.
مادة ()313

مادة ()313

مادة ()313

مادة ( )312بعد التصويب

مادة ( )312بعد التصويب
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مادة ()312

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مواعيد شحن وتفريغ البضائع

مواعيد شحن وتفريغ البضائع

مواعيد شحن وتفريغ البضائع

مواعيد شحن وتفريغ البضائع

احلكومة

أ-يلتزم المستأجر بشحن البضائع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في استبدال كلمة "إنهاء" بكلمة "إلغاء"
وتفريغها أثناء المدد المتفق عليها في مشروع القانون مع مراعاة إعادة الواردة في البند (ب) من المادة ،وذلك
العقد ،فإذا لم ينص العقد على مدد معينة الترقيم.

اتسرررررراقًا مع نصرررررروص المواد (،308

وجب الرجوع إلى العرف.

 )326 ،322 ،311مرررن مشرررررررررروع

ويتبع في حساب المدد وبدء سريانها

القانون قبل إعادة الترقيم.

العرف السائد في الميناء الذي يجري
فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد
عرف في هذا الميناء يتم اتباع العرف
البحري العام.
ب-إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدد
األصلية التي يحددها العقد أو العرف
تسري مهلة إضافية ال تجاوز المدة
األصلية

ويستحق

المؤجر

عنها

ضا يوميا ً يحدده العقد أو العرف،
تعوي ً
وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خالل
المهلة اإلضافية تسري مهلة إضافية
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

ثانية ال تجاوز المهلة اإلضافية األولى
ضا يعادل
ويستحق المالك عنها تعوي ً
التعويض اليومي

المقرر للمهلة

اإلضافية األولى زائدًا النصف ،وذلك
دون إخالل بحق المؤجر في إلغاء العقد
في حالة التأخير في مدد الشحن وكذا
ما قد يستحق من تعويضات أخرى،
ويعد التعويض اليومي الذي يستحق
عن المهل اإلضافية من ملحقات
األجرة وتسري عليه أحكامها.
ج-يجوز للربان إذا انتهت مدد التفريغ
إنزال البضائع المشحونة على نفقة
المستأجر ومسؤوليته ،ويلتزم الربان
باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على
البضائع التي أنزلها من السفينة.
د-إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة
له فال تضاف األيام الباقية إلى مهلة
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النص بعد التعديل

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

التفريغ ،ما لم يتفق على خالف ذلك،
ويجوز في هذه الحالة وكذا في حالة
انتهاء التفريغ قبل مدته النص في العقد
على نسبة جائزة اإلنجاز المستحقة
الدفع نتيجة إلكمال عملية الشحن أو
التفريغ قبل الموعد المحدد.
مادة ()314

مادة ()314

مادة ()314

مادة ( )313بعد التصويب

مادة ( )313بعد التصويب

األجرة

األجرة

األجرة

مادة ()313
األجرة

أ-تستحق األجرة كاملة وإن لم يقم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تستحق األجرة كاملة وإن لم يقم
المستأجر بشحن كل البضائع المتفق مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة المستأجر بشحن كل البضائع المتفق
عليها أو تفريغها بناء على طلبه أثناء الترقيم.

الترقيم.

عليها أو تفريغها بناء على طلبه أثناء

الرحلة وقبل وصولها الميناء المتفق

الرحلة وقبل وصولها الميناء المتفق

عليه.

عليه.

ب-إذا بدأت الرحلة ثم استحال

ب-إذا بدأت الرحلة ثم استحال

االستمرار فيها بسبب غير راجع إلى

االستمرار فيها بسبب غير راجع إلى
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

المؤجر أو تابعيه فال يلتزم المستأجر

المؤجر أو تابعيه فال يلتزم المستأجر

إال بدفع أجرة ما تم من الرحلة.

إال بدفع أجرة ما تم من الرحلة.

ج-ال تستحق األجرة إذا هلكت البضائع

ج-ال تستحق األجرة إذا هلكت البضائع

المشحونة ما لم يتفق على غير ذلك،

المشحونة ما لم يتفق على غير ذلك،

ومع ذلك تستحق األجرة كاملة إذا كان

ومع ذلك تستحق األجرة كاملة إذا كان

الهالك ناشئًا عن خطأ المستأجر أو

الهالك ناشئًا عن خطأ المستأجر أو

تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن

تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن

ب فيها أو إذا اضطر الربان إلى
عي ٍ

ب فيها أو إذا اضطر الربان إلى
عي ٍ

بيعها أثناء الرحلة بسبب عيبها أو تلفها

بيعها أثناء الرحلة بسبب عيبها أو تلفها

أو إذا أمر الربان بإتالفها لخطورتها أو

أو إذا أمر الربان بإتالفها لخطورتها أو

عن

عن

ضررها

وتستحق

األجرة

ضررها

وتستحق

األجرة

الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب

الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب

ال يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

ال يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

د-ال تبرأ ذمة المستأجر من دفع األجرة

د-ال تبرأ ذمة المستأجر من دفع األجرة

بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت

بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت

كميتها أو قيمتها أثناء الرحلة.

كميتها أو قيمتها أثناء الرحلة.

مادة ()315

مادة ()315

مادة ()315
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مادة ()314

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

مادة ( )314بعد التصويب

مادة ( )314بعد التصويب

تفريغ البضائع قبل الوصول إلى

تفريغ البضائع قبل الوصول إلى

تفريغ البضائع قبل الوصول إلى

تفريغ البضائع قبل الوصول إلى

ميناء التفريغ

ميناء التفريغ

ميناء التفريغ

ميناء التفريغ

احلكومة

النص بعد التعديل

للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء
السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى
الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع الترقيم.

الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع

الترقيم.

األجرة كاملة ونفقات التفريغ.

األجرة كاملة ونفقات التفريغ.
مادة ()316

مادة ()315

مادة ()316

مادة ()316

مادة ( )315بعد التصويب

مادة ( )315بعد التصويب

حقوق والتزامات حامل سند الشحن

حقوق والتزامات حامل سند الشحن

حقوق والتزامات حامل سند الشحن

حقوق والتزامات حامل سند الشحن

غير المستأجر والناقل

غير المستأجر والناقل

غير المستأجر والناقل

غير المستأجر والناقل

إذا وقع اختالف بين عقد إيجار السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا وقع اختالف بين عقد إيجار السفينة
وسند الشحن تسري في العالقة بين مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة وسند الشحن تسري في العالقة بين
مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الترقيم.

الترقيم.

مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط

الواردة في عقد اإليجار ،وتسري

الواردة في عقد اإليجار ،وتسري

الشروط الواردة في سند الشحن في

الشروط الواردة في سند الشحن في

العالقة بين مستأجر السفينة والشاحن

العالقة بين مستأجر السفينة والشاحن
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ما لم يتفق على ترجيح شروط عقد

ما لم يتفق على ترجيح شروط عقد

اإليجار.

اإليجار.
مادة ()317
ميناء التفريغ

مادة ()317

مادة ()317

مادة ( )316بعد التصويب

مادة ( )316بعد التصويب

ميناء التفريغ

الموافقة على نَـررررررص المادة كما بقرار

مادة ()316
ميناء التفريغ

 البند (ب) :تصويب كلمة (األثار) مجلس النواب الموقر ،مع مراعرررراةإعادة الترقيم.

لتصبح (اآلثار).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-ميناء الوصول هو الميناء المعين في أ-ميناء الوصول هو الميناء المعين في

أ-ميناء الوصول هو الميناء المعين في

العقد لتفريغ البضائع ،فإذا تعذر العقد لتفريغ البضائع ،فإذا تعذر

العقد لتفريغ البضائع ،فإذا تعذر

وصول السفينة إلى الميناء المعين وصول السفينة إلى الميناء المعين

وصول السفينة إلى الميناء المعين

للتفريغ وجب على المؤجر أن يوجه للتفريغ وجب على المؤجر أن يوجه

للتفريغ وجب على المؤجر أن يوجه

السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء

السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء

المذكور يمكن التفريغ فيه ،ويتحمل المذكور يمكن التفريغ فيه ،ويتحمل

المذكور يمكن التفريغ فيه ،ويتحمل

المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى

المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى

الميناء الذي يتم فيه التفريغ ،إال إذا كان الميناء الذي يتم فيه التفريغ ،إال إذا كان

الميناء الذي يتم فيه التفريغ ،إال إذا كان
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

تعذر وصول السفينة إليه ناشئًا عن قوة تعذر وصول السفينة إليه ناشئًا عن قوة

تعذر وصول السفينة إليه ناشئًا عن قوة

قاهرة فيتحمل المستأجر المصروفات .قاهرة فيتحمل المستأجر المصروفات.

قاهرة فيتحمل المستأجر المصروفات.

ب-إذا احتفظ المستأجر بالحق في ب-إذا احتفظ المستأجر بالحق في

ب-إذا احتفظ المستأجر بالحق في

اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ،اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر،

اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر،

وتعذر الوصول إليه دون أن تتعرض وتعذر الوصول إليه دون أن تتعرض

وتعذر الوصول إليه دون أن تتعرض

السفينة للخطر تحمل المستأجر األثار السفينة للخطر تحمل المستأجر اآلثار

السفينة للخطر تحمل المستأجر اآلثار

المترتبة على ذلك.

المترتبة على ذلك.

المترتبة على ذلك.

ج -إذا تكبد المستأجر خسائر نتيجة ج -إذا تكبد المستأجر خسائر نتيجة

ج -إذا تكبد المستأجر خسائر نتيجة

االختيار العشوائي لمؤجر السفينة االختيار العشوائي لمؤجر السفينة

االختيار العشوائي لمؤجر السفينة

لميناء تفريغ البضائع ،بالمخالفة للعقد لميناء تفريغ البضائع ،بالمخالفة للعقد

لميناء تفريغ البضائع ،بالمخالفة للعقد

يكون المؤجر مسؤوالً عن دفع يكون المؤجر مسؤوالً عن دفع

يكون المؤجر مسؤوالً عن دفع

التعويض.

التعويض.
مادة ()318

أثر القوة القاهرة على العقد

التعويض.
مادة ()318

مادة ()318

مادة ( )317بعد التصويب

مادة ( )317بعد التصويب

أثر القوة القاهرة على العقد

أثر القوة القاهرة على العقد

مادة ()317
أثر القوة القاهرة على العقد

أ-إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيالً لقوة

أ-إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيالً لقوة

قاهرة أو ألي سبب آخر خارج عن

قاهرة أو ألي سبب آخر خارج عن
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توصية اللجنة

إرادة طرفي العقد ينفسخ عقد إيجار الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إرادة طرفي العقد ينفسخ عقد إيجار
السفينة لرحلة دون تعويض ألي من مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة السفينة لرحلة دون تعويض ألي من
الترقيم.

طرفيه.

طرفيه.

الترقيم.

ب-يبقى عقد اإليجار نافذًا دون زيادة

ب-يبقى عقد اإليجار نافذًا دون زيادة

األجرة ودون تعويض ،إذا حالت القوة

األجرة ودون تعويض ،إذا حالت القوة

القاهرة مؤقتًا دون سفر السفينة أو

القاهرة مؤقتًا دون سفر السفينة أو

استمرار السفر ،وفي هذه الحالة يجوز

استمرار السفر ،وفي هذه الحالة يجوز

للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته وله

للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته وله

بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على

بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على

ضا وتستحق األجرة كاملة.
نفقته أي ً

ضا وتستحق األجرة كاملة.
نفقته أي ً

رابعا :عقد إيجار السفينة خالية

رابعا :عقد إيجار السفينة خالية

رابعا :عقد إيجار السفينة خالية

الطاقم

الطاقم

الطاقم

مادة ()319

مادة ()319

مادة ()319

مادة ( )318بعد التصويب

مادة ( )318بعد التصويب

تعريف العقد

تعريف العقد

تعريف العقد

ثالثا :عقد إيجار السفينة خالية الطاقم
مادة ()318
تعريف العقد

عقد إيجار السفينة خالية الطاقم عقد  -الموافقة على نَـص المادة كما ورد الموافقررررة على قرار مجلس النواب عقد إيجار السفينة خالية الطاقم عقد
يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع في مشروع القانون ،مع مراعاة الموقر بتصررررويب البند (رابعاً) الوارد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع
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توصية اللجنة

تحت تصرف المستأجر سفينة معينة تصويب الرقم (رابعاً) الوارد في في العنوان ليصررررررربح (ثااااالثااااا) ،مع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة
غير مطقمة ليقوم المستأجر باستعمالها العنوان ليصبح (ثالثا).

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في غير مطقمة ليقوم المستأجر باستعمالها

خالل المدة المتفق عليها في العقد العنوان بعد التعديل:

مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة خالل المدة المتفق عليها في العقد

وبالشروط المذكورة فيه.

ثالثا :عقد إيجار السفينة خالية الطاقم الترقيم.

مادة ()320

وبالشروط المذكورة فيه.

مادة ()320

مادة ()320

مادة ( )319بعد التصويب

مادة ( )319بعد التصويب

بيانات العقد

بيانات العقد

بيانات العقد

مادة ()319
بيانات العقد

يجب أن يتضمن العقد البيانات اآلتية:

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب أن يتضمن العقد البيانات اآلتية:

-1اسم مؤجر السفينة واسم المستأجر.

مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة -1اسم مؤجر السفينة واسم المستأجر.

-2اسم

السفينة

وجنسيتها

وفئتها الترقيم.

الترقيم.

-2اسم

السفينة

وجنسيتها

وفئتها

وحمولتها وسعتها.

وحمولتها وسعتها.

-3منطقة النشاط التجاري.

-3منطقة النشاط التجاري.

-4قيمة األجرة وطريقة دفعها ،ومدة

-4قيمة األجرة وطريقة دفعها ،ومدة

اإليجار وكيفية إنهائه.

اإليجار وكيفية إنهائه.

-5وقت ومكان وشروط التسليم والرد.

-5وقت ومكان وشروط التسليم والرد.

وصيانتها

وصيانتها

-6معاينة

السفينة

-6معاينة
وإصالحها.

وإصالحها.
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احلكومة
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-7تأمين السفينة.

-7تأمين السفينة.

 -8أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.

 -8أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.

مادة ()321
حق اإلدارة المالحية والتجارية

النص بعد التعديل

مادة ()321

مادة ()321

مادة ( )320بعد التصويب

مادة ( )320بعد التصويب

حق اإلدارة المالحية والتجارية

حق اإلدارة المالحية والتجارية

مادة ()320
حق اإلدارة المالحية والتجارية

تنتقل اإلدارة المالحية والتجارية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تنتقل اإلدارة المالحية والتجارية
للسفينة إلى المستأجر في عقد إيجار مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة للسفينة إلى المستأجر في عقد إيجار
السفينة خالية الطاقم.

الترقيم.

مادة ()322

السفينة خالية الطاقم.

الترقيم.
مادة ()322

مادة ()322

مادة ( )321بعد التصويب

مادة ( )321بعد التصويب

التزامات المؤجر

التزامات المؤجر

التزامات المؤجر

مادة ()321
التزامات المؤجر

أ-يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت
تصرف المستأجر في الزمان والمكان مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة تصرف المستأجر في الزمان والمكان
المحددين بالعقد في حالة صالحة الترقيم.

الترقيم.

المحددين بالعقد في حالة صالحة

للمالحة ومالئمة ألداء الخدمة المتفق

للمالحة ومالئمة ألداء الخدمة المتفق

عليها ،وتزويده بالشهادات والوثائق

عليها ،وتزويده بالشهادات والوثائق

المتعلقة بها.

المتعلقة بها.
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ب-يلتزم المؤجر بإصالح أي تلف

ب-يلتزم المؤجر بإصالح أي تلف

يلحق بالسفينة واستبدال القطع التالفة

يلحق بالسفينة واستبدال القطع التالفة

إذا كان التلف ناشئًا عن قوة قاهرة أو

إذا كان التلف ناشئًا عن قوة قاهرة أو

عن عيب ذاتي في السفينة أو عن

عن عيب ذاتي في السفينة أو عن

االستعمال العادي لها في الغرض

االستعمال العادي لها في الغرض

المتفق عليه ،وإذا ترتب على التلف في

المتفق عليه ،وإذا ترتب على التلف في

هذه الحاالت تعطيل استعمال السفينة

هذه الحاالت تعطيل استعمال السفينة

لمدة تجاوز أربع وعشرين ساعة فال

لمدة تجاوز أربع وعشرين ساعة فال

تستحق األجرة عن المدة الزائدة

تستحق األجرة عن المدة الزائدة

للتعطل.

للتعطل.

ج-إذا لم يلتزم المؤجر بتنفيذ االلتزام

ج-إذا لم يلتزم المؤجر بتنفيذ االلتزام

المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين

المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين

يحق للمستأجر إنهاء العقد والمطالبة

يحق للمستأجر إنهاء العقد والمطالبة

بالتعويض عن أية خسائر تكبدها نتيجة

بالتعويض عن أية خسائر تكبدها نتيجة

لذلك.

لذلك.
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مادة ()323

مادة ()323

مادة ()323

مادة ()322

مادة ( )322بعد التصويب

مادة ( )322بعد التصويب

التزامات المستأجر

التزامات المستأجر

احلكومة

التزامات المستأجر

التزامات المستأجر

يلتزم مستأجر السفينة خالية الطاقم الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يلتزم مستأجر السفينة خالية الطاقم
مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة باآلتي:

باآلتي:

-1المحافظة على السفينة واستعمالها الترقيم.
في

الغرض

المتفق

عليه

الترقيم.

وفقًا

-1المحافظة على السفينة واستعمالها
في

الغرض

المتفق

عليه

وفقًا

لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص

لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص

المالحة.

المالحة.

-2ضمان التشغيل اآلمن وتزويد

-2ضمان التشغيل اآلمن وتزويد

السفينة بالطاقم المؤهل وفقًا للمعايير

السفينة بالطاقم المؤهل وفقًا للمعايير

الدولية.

الدولية.

-3صيانة السفينة وإصالحها خالل مدة

-3صيانة السفينة وإصالحها خالل مدة

عقد اإليجار ،وذلك عدا ما يلتزم به

عقد اإليجار ،وذلك عدا ما يلتزم به

المؤجر وفقًا للبند (ب) من المادة

المؤجر وفقًا للبند (ب) من المادة

السابقة.

السابقة.

Page 419 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-4التأمين على السفينة على نفقته

-4التأمين على السفينة على نفقته

الخاصة ،وفقًا للقيمة المتفق عليها في

الخاصة ،وفقًا للقيمة المتفق عليها في

عقد اإليجار وعلى النحو الذي وافق

عقد اإليجار وعلى النحو الذي وافق

عليه مالك السفينة.

عليه مالك السفينة.

-5رد السفينة وتسليمها للمؤجر في

-5رد السفينة وتسليمها للمؤجر في

الميناء المتفق عليه أو الذي تسلمها فيه،

الميناء المتفق عليه أو الذي تسلمها فيه،

وبالحالة التي كانت عليها وقت

وبالحالة التي كانت عليها وقت

استالمها مع مراعاة االستهالك الناشئ

استالمها مع مراعاة االستهالك الناشئ

عن االستعمال العادي.

عن االستعمال العادي.

وفي حالة التأخير في رد السفينة لسبب

وفي حالة التأخير في رد السفينة لسبب

يرجع إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف

يرجع إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف

األجرة عن مدة التأخير.

األجرة عن مدة التأخير.

مادة ()324
مسؤولية المستأجر

مادة ()324

مادة ()324

مادة ( )323بعد التصويب

مادة ( )323بعد التصويب

مسؤولية المستأجر

مسؤولية المستأجر

مادة ()323
مسؤولية المستأجر

يسأل المستأجر عن أية أضرار تلحق

يسأل المستأجر عن أية أضرار تلحق

المؤجر أو تضر بمصالحه نتيجة

المؤجر أو تضر بمصالحه نتيجة
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

حيازته السفينة أو استخدامها وتشغيلها الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في حيازته السفينة أو استخدامها وتشغيلها
خالل فترة العقد.

مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة خالل فترة العقد.
الترقيم.

مادة ()325

الترقيم.
مادة ()325

مادة ()325

مادة ( )324بعد التصويب

مادة ( )324بعد التصويب

رهن السفينة

رهن السفينة

رهن السفينة

مادة ()324
رهن السفينة

إذا قام مؤجر السفينة برهنها خالل مدة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا قام مؤجر السفينة برهنها خالل مدة
عقد اإليجار وتسبب ذلك في خسائر مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة عقد اإليجار وتسبب ذلك في خسائر
تكبدها المستأجر يكون المؤجر مسؤوالً الترقيم.

تكبدها المستأجر يكون المؤجر مسؤوالً

الترقيم.

عن دفع التعويض.

عن دفع التعويض.
مادة ()326

مادة ()326

مادة ()326

مادة ( )325بعد التصويب

مادة ( )325بعد التصويب

األجرة

األجرة

األجرة

مادة ()325
األجرة

أ-يلتزم المستأجر بدفع األجرة حسب الموافقة على نَـص المادة كما ورد في اسرررررررتبدال كل مة "ف يه" بكل مة " به" أ-يلتزم المستأجر بدفع األجرة حسب
المتفق عليه في عقد اإليجار ،وإذا مشروع القانون مع مراعاة إعادة الواردة في سياق البند (ب) من المادة ،المتفق عليه في عقد اإليجار ،وإذا
تخلف المستأجر عن الدفع لمدة سبعة الترقيم.

مع مراعاة إعادة الترقيم.

أيام متتالية أو أكثر عن الموعد المتفق

تخلف المستأجر عن الدفع لمدة سبعة
أيام متتالية أو أكثر عن الموعد المتفق
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

عليه في العقد ،جاز للمؤجر إنهاء العقد

عليه في العقد ،جاز للمؤجر إنهاء العقد

دون إخالل بحقه في المطالبة

دون إخالل بحقه في المطالبة

بالتعويض المناسب عن الخسائر التي

بالتعويض المناسب عن الخسائر التي

تلحق به نتيجة إنهاء العقد.

تلحق به نتيجة إنهاء العقد.

ب-ال تستحق األجرة إذا فقدت السفينة

ب-ال تستحق األجرة إذا فقدت السفينة

أو كانت في عداد السفن المفقودة

أو كانت في عداد السفن المفقودة

اعتبارا من اليوم الذي فقدت فيه أو سمع
ً

اعتبارا من اليوم الذي فقدت فيه أو سمع
ً

به آخر خبر عنها ،ويتعين إعادة أي

فيه آخر خبر عنها ،ويتعين إعادة أي

مبلغ إيجار تم دفعه مقد ًما.

مبلغ إيجار تم دفعه مقد ًما.
مادة ()327

مادة ()327

مادة ()327

مادة ( )326بعد التصويب

مادة ( )326بعد التصويب

تمديد العقد

تمديد العقد

تمديد العقد

مادة ()326
تمديد العقد

تسري بشأن تمديد عقد إيجار السفينة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تسري بشأن تمديد عقد إيجار السفينة
خالية الطاقم ،األحكام المنصوص مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة خالية الطاقم ،األحكام المنصوص
عليها في عقد إيجار السفينة لمدة.
مادة ()328

الترقيم.

عليها في عقد إيجار السفينة لمدة.

الترقيم.
مادة ()328

مادة ()328

مادة ( )327بعد التصويب

مادة ( )327بعد التصويب

Page 422 of 503

مادة ()327

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

اإليجار المنتهي بالتملك

اإليجار المنتهي بالتملك

اإليجار المنتهي بالتملك

اإليجار المنتهي بالتملك

احلكومة

يجوز أن يكون عقد إيجار السفينة خالية الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز أن يكون عقد إيجار السفينة خالية
الطاقم منتهيًا بالتملك وفي هذه الحالة ال مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة الطاقم منتهيًا بالتملك وفي هذه الحالة ال
تنتقل ملكية السفينة إلى المستأجر ،إال الترقيم.

تنتقل ملكية السفينة إلى المستأجر ،إال

الترقيم.

إذا كان المستأجر قد أتم دفع اإليجار

إذا كان المستأجر قد أتم دفع اإليجار

النحو

النحو

إلى

مالك

السفينة

على

إلى

المنصوص عليه في عقد اإليجار.

مالك

السفينة

على

المنصوص عليه في عقد اإليجار.

الباب الخامس

الباب الخامس

الباب الخامس

الباب الخامس

التأمين البحري

التأمين البحري

التأمين البحري

التأمين البحري

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

مادة ()329

مادة ()329

مادة ()329

مادة ()328

مادة ( )328بعد التصويب

مادة ( )328بعد التصويب

نطاق سريان أحكام هذا الباب

نطاق سريان أحكام هذا الباب

نطاق سريان أحكام هذا الباب

 تصويب كلمة (الزامية) الواردة فينهاية المادة لتصبح (إلزامية).
الـنَّـص بعد التعديل:
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نطاق سريان أحكام هذا الباب

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

تسري أحكام هذا الباب على عقد تسري أحكام هذا الباب على عقد الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد تسري أحكام هذا الباب على عقد
التأمين الذي يكون موضوعه ضمان التأمين الذي يكون موضوعه ضمان بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع التأمين الذي يكون موضوعه ضمان
األخطار البحرية ،ويجوز للمؤمن األخطار البحرية ،ويجوز للمؤمن مراعاة إعادة الترقيم.

األخطار البحرية ،ويجوز للمؤمن

والمؤمن له االتفاق على مخالفة هذه والمؤمن له االتفاق على مخالفة هذه

والمؤمن له االتفاق على مخالفة هذه

األحكام ،إال إذا كانت ذات صفة األحكام ،إال إذا كانت ذات صفة

األحكام ،إال إذا كانت ذات صفة

الزامية.

إلزامية.
مادة ()330

إلزامية.
مادة ()330

مادة ()330

مادة ( )329بعد التصويب

مادة ( )329بعد التصويب

تعريف العقد

تعريف العقد

تعريف العقد

مادة ()329
تعريف العقد

 تغيير كلمة (المخاطر) الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردالسطر الثاني من المادة لتصبح بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

(األخطار).
الـنَّـص بعد التعديل:
عقد التأمين البحري عقد يتعهد المؤمن عقد التأمين البحري عقد يتعهد المؤمن

عقد التأمين البحري عقد يتعهد المؤمن

له،

له،

بمقتضاه،

بتعويض

المؤمن

له ،بمقتضاه،

بتعويض

المؤمن

بمقتضاه،

بتعويض

المؤمن

بالطريقة والشروط المتفق عليها ،عن بالطريقة والشروط المتفق عليها ،عن

بالطريقة والشروط المتفق عليها ،عن

الخسائر الناشئة عن المخاطر البحرية الخسائر الناشئة عن األخطار البحرية

الخسائر الناشئة عن األخطار البحرية
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المؤمن منها ،مقابل دفع قسط على أن المؤمن منها ،مقابل دفع قسط على أن

المؤمن منها ،مقابل دفع قسط على أن

ال يتجاوز هذا التعويض قيمة الخسائر ال يتجاوز هذا التعويض قيمة الخسائر

ال يتجاوز هذا التعويض قيمة الخسائر

أو قيمة األشياء الهالكة.

أو قيمة األشياء الهالكة.

مادة ()331

أو قيمة األشياء الهالكة.

مادة ()331

مادة ()331

مادة ( )330بعد التصويب

مادة ( )330بعد التصويب

إثبات العقد

إثبات العقد

إثبات العقد

مادة ()330
إثبات العقد

أ-ال يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-ال يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ
عليه من تعديالت إال بالكتابة.

مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة عليه من تعديالت إال بالكتابة.

ب-تكون الوثيقة المؤقتة التي يصدرها الترقيم.

ب-تكون الوثيقة المؤقتة التي يصدرها

الترقيم.

المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر

المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر

الوثيقة النهائية.

الوثيقة النهائية.
مادة ()332

مادة ()332

مادة ()332

مادة ( )331بعد التصويب

مادة ( )331بعد التصويب

بيانات وثيقة التأمين

بيانات وثيقة التأمين

بيانات وثيقة التأمين

مادة ()331
بيانات وثيقة التأمين

يجب أن تتضمن وثيقة التأمين كحد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب أن تتضمن وثيقة التأمين كحد
أدنى البيانات اآلتية:

مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة أدنى البيانات اآلتية:
الترقيم.

الترقيم.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-1تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم

-1تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم

والساعة.

والساعة.

-2مكان العقد.

-2مكان العقد.

-3اسم كل من المؤمن والمؤمن له

-3اسم كل من المؤمن والمؤمن له

وموطنه وصفته إذا كان يتعاقد لحساب

وموطنه وصفته إذا كان يتعاقد لحساب

الغير.

الغير.

-4األموال المؤمن عليها.

-4األموال المؤمن عليها.

-5األخطار التي

-5األخطار التي

يشملها التأمين

يشملها التأمين

والمستثناة منه وزمانها ومكانها.

والمستثناة منه وزمانها ومكانها.

-6مبلغ التأمين وقسطه ومبلغ التحمل

-6مبلغ التأمين وقسطه ومبلغ التحمل

(إن وجد).

(إن وجد).

-7توقيع المؤمن أو من يمثله.

-7توقيع المؤمن أو من يمثله.

مادة ()333
التنازل عن وثيقة التأمين

مادة ()333

مادة ()333

مادة ( )332بعد التصويب

مادة ( )332بعد التصويب

التنازل عن وثيقة التأمين

التنازل عن وثيقة التأمين

 البند (ب) :تصويب كلمة (اسميه)لتصبح (اسمية).
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مادة ()332
التنازل عن وثيقة التأمين

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الـنَّـص بعد التعديل:

النص بعد التعديل

الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد

أ-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو أ-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع أ-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو
ألمره أو لحاملها ،ويجوز إبرام ألمره أو لحاملها ،ويجوز إبرام التأمين مراعاة إعادة الترقيم.
التأمين لمصلحة شخص غير معين.

لمصلحة شخص غير معين.

ألمره أو لحاملها ،ويجوز إبرام التأمين
لمصلحة شخص غير معين.

ب-يجوز للمؤمن له التنازل عن التأمين ب-يجوز للمؤمن له التنازل عن التأمين

ب-يجوز للمؤمن له التنازل عن التأمين

عن طريق التظهير أو التسليم إذا عن طريق التظهير أو التسليم إذا كانت

عن طريق التظهير أو التسليم إذا كانت

كانت الوثيقة ألمره أو لحاملها ،وال الوثيقة ألمره أو لحاملها ،وال يجوز

الوثيقة ألمره أو لحاملها ،وال يجوز

يجوز التنازل عن وثيقة التأمين إذا التنازل عن وثيقة التأمين إذا كانت

التنازل عن وثيقة التأمين إذا كانت

كانت اسميه إال بموافقة كتابية من اسمية إال بموافقة كتابية من المؤمن.

اسمية إال بموافقة كتابية من المؤمن.

المؤمن.
ج-يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق ج-يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق

ج-يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق

في المطالبة بالتعويض ،وللمؤمن أن في المطالبة بالتعويض ،وللمؤمن أن

في المطالبة بالتعويض ،وللمؤمن أن

يتمسك في مواجهته بكافة الدفوع التي يتمسك في مواجهته بكافة الدفوع التي

يتمسك في مواجهته بكافة الدفوع التي

يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو

يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو

كانت الوثيقة ألمره أو لحاملها.

كانت الوثيقة ألمره أو لحاملها.

كانت الوثيقة ألمره أو لحاملها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()334

مادة ()334

مادة ()334

مادة ()333

مادة ( )333بعد التصويب

مادة ( )333بعد التصويب

محل عقد التأمين البحري

محل عقد التأمين البحري

احلكومة

محل عقد التأمين البحري

محل عقد التأمين البحري

أ-يجوز التأمين على جميع األموال الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يجوز التأمين على جميع األموال
التي تكون معرضة لألخطار البحرية .مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة التي تكون معرضة لألخطار البحرية.
ب-ال يجوز أن يكون طرفًا في عقد الترقيم.

ب-ال يجوز أن يكون طرفًا في عقد

الترقيم.

التأمين أو مستفيدًا منه إال من كانت له

التأمين أو مستفيدًا منه إال من كانت له

مصلحة في عدم حصول الخطر.

مصلحة في عدم حصول الخطر.

مادة ()335

مادة ()335

مادة ()335

مادة ( )334بعد التصويب

مادة ( )334بعد التصويب

التأمين ضد أخطار الحرب واألخطار

التأمين ضد أخطار الحرب واألخطار

التأمين ضد أخطار الحرب واألخطار

التأمين ضد أخطار الحرب واألخطار

المشابهة

المشابهة

المشابهة

المشابهة

 البند (ب) :إعادة ضبط الترقيم الوارد الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
في سياق البند بإعادة صياغة عبارة بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
(عدا ما نصت عليه الفقرة (ب) من مراعاة إعادة الترقيم.
المادة ( ))369إلى (عدا ما نصَّت عليه
المادة (.))367
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مادة ()334

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند (ج) :تصويب كلمتي (االكراه،
معترف) لتصبحا (اإلكراه ،معترفا).
 البند (د) :تصويب كلمة (أعتبر)
لتصبح (اعتبر).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-ال يشمل التأمين أخطار الحرب أ-ال يشمل التأمين أخطار الحرب

أ-ال يشمل التأمين أخطار الحرب

األهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة األهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة

األهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة

واالستيالء واالضطرابات والثورات واالستيالء واالضطرابات والثورات

واالستيالء واالضطرابات والثورات

وأعمال

وأعمال

واإلضراب

واإلغالق

وأعمال واإلضراب

واإلغالق

واإلضراب

واإلغالق

التخريب واإلرهاب واألضرار الناشئة التخريب واإلرهاب واألضرار الناشئة

التخريب واإلرهاب واألضرار الناشئة

بطريق مباشر أو غير مباشر عن بطريق مباشر أو غير مباشر عن
تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا ً كان تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا ً كان

بطريق مباشر أو غير مباشر عن

سببها ،إال إذا اتفق على غير ذلك.

سببها ،إال إذا اتفق على غير ذلك.

تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا ً كان
سببها ،إال إذا اتفق على غير ذلك.

ب-عدا ما نصت عليه الفقرة (ب) من ب -عدا ما نصَّت عليه المادة ()367

ب -عدا ما نصَّت عليه المادة ()367

المادة ( )369من هذا القانون ال يشمل من هذا القانون ال يشمل التأمين

من هذا القانون ال يشمل التأمين

التأمين األضرار التي تحدثها األشياء األضرار التي تحدثها األشياء المؤمن

األضرار التي تحدثها األشياء المؤمن

عليها لألموال األخرى أو األشخاص.

عليها لألموال األخرى أو األشخاص.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المؤمن عليها لألموال األخرى أو
األشخاص.
ج-إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب ج-إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب

ج-إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب

يشمل هذا التأمين األضرار التي تلحق يشمل هذا التأمين األضرار التي تلحق

يشمل هذا التأمين األضرار التي تلحق

األشياء المؤمن عليها من األعمال األشياء المؤمن عليها من األعمال

األشياء المؤمن عليها من األعمال

العدائية أو االنتقامية أو األسر أو العدائية أو االنتقامية أو األسر أو

العدائية أو االنتقامية أو األسر أو

االستيالء أو اإليقاف أو االكراه إذا االستيالء أو اإليقاف أو اإلكراه إذا

االستيالء أو اإليقاف أو اإلكراه إذا

وقعت بفعل الحكومات أو السلطات وقعت بفعل الحكومات أو السلطات

وقعت بفعل الحكومات أو السلطات

سواء كان معترف بها أو غير معترف سواء كان معترفا بها أو غير معترف

سواء كان معترفا بها أو غير معترف

بها أو بسبب انفجار ألغام أو معدات بها أو بسبب انفجار ألغام أو معدات

بها أو بسبب انفجار ألغام أو معدات

الحرب األخرى ولو لم تكن الحرب قد الحرب األخرى ولو لم تكن الحرب قد

الحرب األخرى ولو لم تكن الحرب قد

أعلنت أو كانت قد انتهت.

أعلنت أو كانت قد انتهت.

أعلنت أو كانت قد انتهت.

د-إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد د-إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد

د-إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد

وقع بسبب خطر حربي أو خطر وقع بسبب خطر حربي أو خطر

وقع بسبب خطر حربي أو خطر

بحري ،أعتبر ناشئًا عن خطر بحري بحري ،اعتبر ناشئًا عن خطر بحري

بحري ،اعتبر ناشئًا عن خطر بحري

ما لم يثبت خالف ذلك.

ما لم يثبت خالف ذلك.

ما لم يثبت خالف ذلك.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()336

مادة ()336

مادة ()336

مادة ()335

مادة ( )335بعد التصويب

مادة ( )335بعد التصويب

إعادة التأمين

إعادة التأمين

احلكومة

إعادة التأمين

إعادة التأمين

في حالة إعادة التأمين ال يكون للمؤمن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في في حالة إعادة التأمين ال يكون للمؤمن
له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي
يبرمه المؤمن.

الترقيم.

مادة ()337

يبرمه المؤمن.

الترقيم.
مادة ()337

مادة ()337

مادة ( )336بعد التصويب

مادة ( )336بعد التصويب

التزام المؤمن له باإلفصاح عن

التزام المؤمن له باإلفصاح عن

التزام المؤمن له باإلفصاح عن

التزام المؤمن له باإلفصاح عن

الظروف والبيانات عند التعاقد

الظروف والبيانات عند التعاقد

الظروف والبيانات عند التعاقد

الظروف والبيانات عند التعاقد

 البند (أ):

الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد

 تغيير كلمة (المخاطر) الواردة في بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،معالسطر الثالث من البند لتصبح مراعاة إعادة الترقيم.
(األخطار).
 تصويب كلمة (أسئلة) لتصبح(أسئلة).
الـنَّـص بعد التعديل:
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مادة ()336

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أ-على المؤمن له أن يخطر المؤمن أ-على المؤمن له أن يخطر المؤمن

أ-على المؤمن له أن يخطر المؤمن

وقت إبرام العقد بالظروف والبيانات وقت إبرام العقد بالظروف والبيانات

وقت إبرام العقد بالظروف والبيانات

بما فيها اسم السفينة والرحلة ومقدار بما فيها اسم السفينة والرحلة ومقدار

بما فيها اسم السفينة والرحلة ومقدار

البضائع المشحونة وقيمتها التي يكون البضائع المشحونة وقيمتها التي يكون

البضائع المشحونة وقيمتها التي يكون

المؤمن له على علم أو يفترض أن المؤمن له على علم أو يفترض أن

المؤمن له على علم أو يفترض أن

يكون على علم بها في سياق العمل يكون على علم بها في سياق العمل

يكون على علم بها في سياق العمل

العادي والتي من شأنها التأثير على العادي والتي من شأنها التأثير على

العادي والتي من شأنها التأثير على

قرار المؤمن في تقدير المخاطر التي قرار المؤمن في تقدير األخطار التي

قرار المؤمن في تقدير األخطار التي

يأخذها على عاتقه ،والموافقة على يأخذها على عاتقه ،والموافقة على

يأخذها على عاتقه ،والموافقة على

التأمين من عدمه وتعتبر مهمة على التأمين من عدمه وتعتبر مهمة على

التأمين من عدمه وتعتبر مهمة على

األخص الوقائع التي جعلها المؤمن األخص الوقائع التي جعلها المؤمن

األخص الوقائع التي جعلها المؤمن

محل اسئلة مكتوبة محددة.

محل أسئلة مكتوبة محددة.

محل أسئلة مكتوبة محددة.

ب-استثنا ًء من الفقرة (أ) من هذه المادة ب-استثنا ًء من الفقرة (أ) من هذه المادة

ب-استثنا ًء من الفقرة (أ) من هذه المادة

ال يلتزم المؤمن له بأن يخطر المؤمن ال يلتزم المؤمن له بأن يخطر المؤمن

ال يلتزم المؤمن له بأن يخطر المؤمن

بالظروف التي يكون المؤمن على علم بالظروف التي يكون المؤمن على علم

بالظروف التي يكون المؤمن على علم

أو يفترض أن يكون على علم بها في أو يفترض أن يكون على علم بها في

أو يفترض أن يكون على علم بها في

سياق العمل العادي.

سياق العمل العادي.

سياق العمل العادي.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()338

مادة ()338

مادة ()338

مادة ()337

مادة ( )337بعد التصويب

مادة ( )337بعد التصويب

جزاء مخالفة االلتزام باإلفصاح

جزاء مخالفة االلتزام باإلفصاح

احلكومة

جزاء مخالفة االلتزام باإلفصاح

جزاء مخالفة االلتزام باإلفصاح

 البند (أ) :تغيير كلمة (فسخ) الواردة الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

في صدر البند لتصبح (إبطال).

 البند (ب) :تغيير كلمة (الفسخ) مراعاة إعادة الترقيم.
الواردة في صدر البند لتصبح
(اإلبطال).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد إذا أ-يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد

أ-يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد

قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية

إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية

غير صحيحة أو سكت عن تقديم بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم

بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم

البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن

البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن

ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من

ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من

حقيقته.

حقيقته.

حقيقته.

ب-ويقع الفسخ ولو لم يكن للبيان غير ب-ويقع اإلبطال ولو لم يكن للبيان غير

ب-ويقع اإلبطال ولو لم يكن للبيان غير

الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان

الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

أي عالقة بالضرر الذي لحق الشيء أي عالقة بالضرر الذي لحق الشيء
المؤمن عليه.

النص بعد التعديل

أي عالقة بالضرر الذي لحق الشيء
المؤمن عليه.

المؤمن عليه.

ج-وللمحكمة أن تحكم للمؤمن على ج-وللمحكمة أن تحكم للمؤمن على

ج-وللمحكمة أن تحكم للمؤمن على

المؤمن له في األحوال المبينة في المؤمن له في األحوال المبينة في

المؤمن له في األحوال المبينة في

الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط

الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط

التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب

التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب

المؤمن له ،أو بمبلغ ال يجاوز نصف المؤمن له ،أو بمبلغ ال يجاوز نصف

المؤمن له ،أو بمبلغ ال يجاوز نصف

هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

مادة ()339

هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

مادة ()339

مادة ()339

مادة ( )338بعد التصويب

مادة ( )338بعد التصويب

القيمة التأمينية

القيمة التأمينية

القيمة التأمينية

مادة ()338
القيمة التأمينية

أ-يكون تحديد القيمة التأمينية لمحل الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يكون تحديد القيمة التأمينية لمحل
التأمين باالتفاق بين المؤمن والمؤمن مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة التأمين باالتفاق بين المؤمن والمؤمن
له.

الترقيم.

الترقيم.

له.

ب-في حالة عدم التوصل إلى االتفاق

ب-في حالة عدم التوصل إلى االتفاق

على القيمة التأمينية ،يتم حساب القيمة

على القيمة التأمينية ،يتم حساب القيمة

التأمينية على النحو اآلتي:

التأمينية على النحو اآلتي:
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-1تكون القيمة التأمينية للسفينة هي

-1تكون القيمة التأمينية للسفينة هي

قيمة السفينة عند بدء مدة التأمين ،بما

قيمة السفينة عند بدء مدة التأمين ،بما

في ذلك القيمة الكلية لبدن السفينة

في ذلك القيمة الكلية لبدن السفينة

وآالتها ومعداتها ووقودها ومخازنها

وآالتها ومعداتها ووقودها ومخازنها

وعدتها ومؤنها والمياه الصالحة

وعدتها ومؤنها والمياه الصالحة

للشرب الموجودة على سطحها ،وكذلك

للشرب الموجودة على سطحها ،وكذلك

قسط التأمين.

قسط التأمين.

-2تكون القيمة التأمينية للشحنة هي

-2تكون القيمة التأمينية للشحنة هي

إجمالي قيمة فاتورة الشحن ،أو القيمة

إجمالي قيمة فاتورة الشحن ،أو القيمة

الفعلية غير التجارية للسلع في مكان

الفعلية غير التجارية للسلع في مكان

الشحن ،باإلضافة إلى أجرة الشحن

الشحن ،باإلضافة إلى أجرة الشحن

وأقساط التأمين عليها عند بدء مدة

وأقساط التأمين عليها عند بدء مدة

التأمين.

التأمين.

-3تكون القيمة التأمينية ألجور الشحن

-3تكون القيمة التأمينية ألجور الشحن

هي إجمالي مبلغ أجور النقل المستحقة

هي إجمالي مبلغ أجور النقل المستحقة

الدفع إلى الناقل وأقساط التأمين عند بدء

الدفع إلى الناقل وأقساط التأمين عند بدء

مدة التأمين.

مدة التأمين.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-4تكون القيمة التأمينية لمحالت

-4تكون القيمة التأمينية لمحالت

التأمين األخرى هي إجمالي القيمة

التأمين األخرى هي إجمالي القيمة

الفعلية لمحل التأمين المؤمن عليه

الفعلية لمحل التأمين المؤمن عليه

وأقساط التأمين عند بدء مدة التأمين.

وأقساط التأمين عند بدء مدة التأمين.

ج-إذا جاوز مبلغ التأمين القيمة

ج-إذا جاوز مبلغ التأمين القيمة

التأمينية ،وكان ذلك ناشئًا عن غش أو

التأمينية ،وكان ذلك ناشئًا عن غش أو

تدليس أو سوء نية المؤمن له أو نائبه،

تدليس أو سوء نية المؤمن له أو نائبه،

يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد وال

يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد وال

يكون لهذه الزيادة أثر على مسؤولية

يكون لهذه الزيادة أثر على مسؤولية

المؤمن ،ويتحملها المؤمن له كما لو

المؤمن ،ويتحملها المؤمن له كما لو

كان هو المؤمن ،وإذا انتفى الغش

كان هو المؤمن ،وإذا انتفى الغش

والتدليس وسوء النية كان العقد صحي ًحا

والتدليس وسوء النية كان العقد صحي ًحا

في حدود القيمة الحقيقية لمحل التأمين.

في حدود القيمة الحقيقية لمحل التأمين.

د-إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة

د-إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة

الحقيقية لألشياء المؤمن عليها فال يلتزم

الحقيقية لألشياء المؤمن عليها فال يلتزم

المؤمن إال في حدود مبلغ التأمين.

المؤمن إال في حدود مبلغ التأمين.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()340

مادة ()340

مادة ()340

مادة ()339

مادة ( )339بعد التصويب

مادة ( )339بعد التصويب

أثر الخسائر السابقة لمحل التأمين

أثر الخسائر السابقة لمحل التأمين

أثر الخسائر السابقة لمحل التأمين

أثر الخسائر السابقة لمحل التأمين

قبل التعاقد

قبل التعاقد

قبل التعاقد

قبل التعاقد

احلكومة

ً
ً
باطال عقد التأمين الذي يبرم بعد
باطال عقد التأمين الذي يبرم بعد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يقع
يقع
تعرض محل التأمين لخسائر نتيجة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة تعرض محل التأمين لخسائر نتيجة
لحدوث أحد األخطار المؤمن منها ،الترقيم.

لحدوث أحد األخطار المؤمن منها،

الترقيم.

وتكون أقساط التأمين حقًا للمؤمن وال

وتكون أقساط التأمين حقًا للمؤمن وال

يكون مسؤوالً عن دفع أية تعويضات،

يكون مسؤوالً عن دفع أية تعويضات،

وإذا كان المؤمن على علم أو يفترض

وإذا كان المؤمن على علم أو يفترض

به أن يكون على علم باستحالة وقوع

به أن يكون على علم باستحالة وقوع

الخطر المؤمن منه ،كان للمؤمن له

الخطر المؤمن منه ،كان للمؤمن له

الحق في استرداد أقساط التأمين.

الحق في استرداد أقساط التأمين.

مادة ()341

مادة ()341

مادة ()341

مادة ( )340بعد التصويب

مادة ( )340بعد التصويب

اإلخطار بالظروف الطارئة أثناء

اإلخطار بالظروف الطارئة أثناء

اإلخطار بالظروف الطارئة أثناء

اإلخطار بالظروف الطارئة أثناء

سريان العقد

سريان العقد

سريان العقد

سريان العقد
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أ-على المؤمن له أن يخطر المؤمن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-على المؤمن له أن يخطر المؤمن
بالظروف التي تطرأ أثناء سريان مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة بالظروف التي تطرأ أثناء سريان
التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الترقيم.

الترقيم.

التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر

الذي يتحمله المؤمن وذلك خالل ثالثة

الذي يتحمله المؤمن وذلك خالل ثالثة

أيام عمل من تاريخ العلم بها ،فإذا لم يتم

أيام عمل من تاريخ العلم بها ،فإذا لم يتم

اإلخطار في هذا الميعاد جاز للمؤمن

اإلخطار في هذا الميعاد جاز للمؤمن

فسخ العقد.

فسخ العقد.

ب-إذا تم اإلخطار في الميعاد

ب-إذا تم اإلخطار في الميعاد

المنصوص عليه في الفقرة السابقة

المنصوص عليه في الفقرة السابقة

وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة

وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة

عن فعل المؤمن له بقي التأمين ساريًا

عن فعل المؤمن له بقي التأمين ساريًا

مقابل زيادة في قسط التأمين ،أما إذا

مقابل زيادة في قسط التأمين ،أما إذا

كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل

كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل

المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد

المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد

خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطاره

خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطاره

بزيادة الخطر ،أو إبقاء العقد مع

بزيادة الخطر ،أو إبقاء العقد مع

المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل

المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

زيادة الخطر ،وفي الحالة األولى يكون

زيادة الخطر ،وفي الحالة األولى يكون

للمحكمة – بنا ًء على طلب المؤمن –

للمحكمة – بنا ًء على طلب المؤمن –

أن تحكم له بمبلغ مسا ٍو لقسط التأمين.

أن تحكم له بمبلغ مسا ٍو لقسط التأمين.
مادة ()342

مادة ()342

مادة ()342

مادة ( )341بعد التصويب

مادة ( )341بعد التصويب

تعدد التأمينات

تعدد التأمينات

تعدد التأمينات

مادة ()341
تعدد التأمينات

أ-إذا كان الخطر مؤمنا ً عليه في عقد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-إذا كان الخطر مؤمنا ً عليه في عقد
واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم
بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي الترقيم.

الترقيم.

بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي

حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

ب-فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر

ب-فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر

مؤمنا ً عليه بعدة عقود ،سواء أكانت

مؤمنا ً عليه بعدة عقود ،سواء أكانت

مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ

مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ

مختلفة ،وكان مجموع مبلغ التأمين

مختلفة ،وكان مجموع مبلغ التأمين

المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة

المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة

الشيء المؤمن عليه ،اعتبرت عقود

الشيء المؤمن عليه ،اعتبرت عقود

التأمين صحيحة ،وجاز للمؤمن له

التأمين صحيحة ،وجاز للمؤمن له
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الرجوع -في حدود الضرر وبما ال

الرجوع -في حدود الضرر وبما ال

يزيد عن قيمة الشيء المؤمن عليه -

يزيد عن قيمة الشيء المؤمن عليه -

على المؤمنين المتعددين بغير تضامن

على المؤمنين المتعددين بغير تضامن

بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به

بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به

كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء

كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء

المؤمن عليه.

المؤمن عليه.

ج -يجب على المؤمن له إذا طلب

ج -يجب على المؤمن له إذا طلب

تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح

تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح

للمؤمن بوجود التأمينات األخرى التي

للمؤمن بوجود التأمينات األخرى التي

يعلم بها وإال كان طلبه غير مقبول.

يعلم بها وإال كان طلبه غير مقبول.

د-يجوز لكل مؤمن الرجوع على

د-يجوز لكل مؤمن الرجوع على

المؤمنين اآلخرين لمطالبة كل منهم

المؤمنين اآلخرين لمطالبة كل منهم

بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي

بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي

معسرا
التزم به ،وإذا كان أحدهم
ً

معسرا
التزم به ،وإذا كان أحدهم
ً

وزعت حصته بالنسبة ذاتها على

وزعت حصته بالنسبة ذاتها على

المؤمنين الموسرين.

المؤمنين الموسرين.
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توصية اللجنة

هــ-في حالة ثبوت الغش من المؤمن له

هــ-في حالة ثبوت الغش من المؤمن له

يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة

يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة

قابال لإلبطال بناء على طلب المؤمن،

قابال لإلبطال بناء على طلب المؤمن،

وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن

وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن

تقضي بالتعويضات المناسبة لمن

تقضي بالتعويضات المناسبة لمن

يستحقها بما ال يجاوز القسط الكلي

يستحقها بما ال يجاوز القسط الكلي

للتأمين.

للتأمين.
مادة ()343

إنهاء عقد التأمين البحري قبل بدئه

مادة ()343

مادة ()343

مادة ( )342بعد التصويب

مادة ( )342بعد التصويب

إنهاء عقد التأمين البحري قبل بدئه

إنهاء عقد التأمين البحري قبل بدئه

مادة ()342
إنهاء عقد التأمين البحري قبل بدئه

يجوز للمؤمن له المطالبة بإنهاء عقد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز للمؤمن له المطالبة بإنهاء عقد
التأمين قبل بدء سريانه ،على أن يدفع مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة التأمين قبل بدء سريانه ،على أن يدفع
للمؤمن كافة المصروفات والنفقات الترقيم.

الترقيم.

للمؤمن كافة المصروفات والنفقات

التي تكبدها المؤمن ،وفي حالة قبول

التي تكبدها المؤمن ،وفي حالة قبول

المؤمن يلتزم بإعادة قسط التأمين.

المؤمن يلتزم بإعادة قسط التأمين.
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مادة ()344

مادة ()344

مادة ()344

مادة ()343

مادة ( )343بعد التصويب

مادة ( )343بعد التصويب

إنهاء عقد التأمين البحري بعد بدئه

إنهاء عقد التأمين البحري بعد بدئه

احلكومة

إنهاء عقد التأمين البحري بعد بدئه

إنهاء عقد التأمين البحري بعد بدئه

 البند ( :)1حذف (ال) التعريف من الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
كلمة (المستحق) الواردة في السطر بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

الثاني من البند.
 البند ( :)5البند (د) :تصويب كلمتي
(أعذاره ،إلغائه) لتصبحا (إعذاره،
إلغاؤه).
الـنَّـص بعد التعديل:
ال يجوز ألي من المؤمن أو المؤمن له ال يجوز ألي من المؤمن أو المؤمن له

ال يجوز ألي من المؤمن أو المؤمن له

إنهاء العقد بعد سريانه ،ما لم ينص في إنهاء العقد بعد سريانه ،ما لم ينص في

إنهاء العقد بعد سريانه ،ما لم ينص في

العقد على خالف ذلك ومع ذلك يجوز العقد على خالف ذلك ومع ذلك يجوز
إنهاء العقد في األحوال ووف ًقا للقواعد إنهاء العقد في األحوال ووفقًا للقواعد

العقد على خالف ذلك ومع ذلك يجوز

اآلتية:

إنهاء العقد في األحوال ووفقًا للقواعد
اآلتية:

اآلتية:

-1إذا نص العقد على إمكانية إنهائه بعد -1إذا نص العقد على إمكانية إنهائه بعد

-1إذا نص العقد على إمكانية إنهائه بعد

سريانه وطلب المؤمن له إنهاء العقد ،سريانه وطلب المؤمن له إنهاء العقد،

سريانه وطلب المؤمن له إنهاء العقد،

Page 442 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

فإن للمؤمن حال قبول اإلنهاء استيفاء فإن للمؤمن حال قبول اإلنهاء استيفاء

فإن للمؤمن حال قبول اإلنهاء استيفاء

اعتبارا من
اعتبارا من قسط التأمين مستحق الدفع
قسط التأمين المستحق الدفع
ً
ً

اعتبارا من
قسط التأمين مستحق الدفع
ً

سريان العقد وإلى يوم إنهائه ،على أن سريان العقد وإلى يوم إنهائه ،على أن

سريان العقد وإلى يوم إنهائه ،على أن

يرد إلى المؤمن له ما تبقى من قسط يرد إلى المؤمن له ما تبقى من قسط

يرد إلى المؤمن له ما تبقى من قسط

التأمين عن المدة المتبقية.

التأمين عن المدة المتبقية.

التأمين عن المدة المتبقية.

-2إذا كان اإلنهاء بناء على طلب -2إذا كان اإلنهاء بناء على طلب

-2إذا كان اإلنهاء بناء على طلب

المؤمن وفقًا للعقد ،يرد إلى المؤمن له المؤمن وفقًا للعقد ،يرد إلى المؤمن له

المؤمن وفقًا للعقد ،يرد إلى المؤمن له

اعتبارا من يوم إنهاء العقد
اعتبارا من يوم إنهاء العقد قسط التأمين
قسط التأمين
ً
ً

اعتبارا من يوم إنهاء العقد
قسط التأمين
ً

إلى يوم انتهاء مدة التأمين محتسبا ً على إلى يوم انتهاء مدة التأمين محتسبا ً على

إلى يوم انتهاء مدة التأمين محتسبا ً على

األساس النسبي.

األساس النسبي.

األساس النسبي.

-3إذا بيعت السفينة محل العقد بصورة -3إذا بيعت السفينة محل العقد بصورة

-3إذا بيعت السفينة محل العقد بصورة

رضائية أو عن طريق القضاء ،وكانت رضائية أو عن طريق القضاء ،وكانت

رضائية أو عن طريق القضاء ،وكانت

شخصية المؤمن له محل اعتبار.

شخصية المؤمن له محل اعتبار.

شخصية المؤمن له محل اعتبار.

-4في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم-4 ،في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم،

-4في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم،

وكانت شخصية المؤمن له محل اعتبار وكانت شخصية المؤمن له محل اعتبار

وكانت شخصية المؤمن له محل اعتبار

لدى المؤمن.

لدى المؤمن.

لدى المؤمن.
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احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-5إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم -5إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم

-5إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم

يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد

يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد

أعذاره جاز للمؤمن فسخ العقد أو إعذاره جاز للمؤمن فسخ العقد أو

إعذاره جاز للمؤمن فسخ العقد أو

إلغائه ،وال يسري ذلك على الغير إلغاؤه ،وال يسري ذلك على الغير

إلغاؤه ،وال يسري ذلك على الغير

حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة

حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة

وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل

التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل

وقبل التبليغ باإللغاء ،ويثبت هذا الحق التبليغ باإللغاء ،ويثبت هذا الحق

التبليغ باإللغاء ،ويثبت هذا الحق

للمؤمن له في حالة إفالس المؤمن ،للمؤمن له في حالة إفالس المؤمن،

للمؤمن له في حالة إفالس المؤمن،

وفي جميع األحوال يلتزم المؤمن برد وفي جميع األحوال يلتزم المؤمن برد

وفي جميع األحوال يلتزم المؤمن برد

قسط التأمين بما يعادل المدة المتبقية قسط التأمين بما يعادل المدة المتبقية من

قسط التأمين بما يعادل المدة المتبقية من

من العقد.

العقد.
مادة ()345

دفع أقساط التأمين

العقد.
مادة ()345

مادة ()345

مادة ( )344بعد التصويب

مادة ( )344بعد التصويب

دفع أقساط التأمين

دفع أقساط التأمين

 البند (ب) :تصويب كلمة (أخر) الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
لتصبح (آخر).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.
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مادة ()344
دفع أقساط التأمين

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 البند (د) :تصويب كلمة (انتاج)
لتصبح (إنتاج).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين أ-يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين

أ-يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين

والمصروفات في المكان والزمان والمصروفات في المكان والزمان

والمصروفات في المكان والزمان

المتفق عليهما ،ويجوز للمؤمن رفض المتفق عليهما ،ويجوز للمؤمن رفض

المتفق عليهما ،ويجوز للمؤمن رفض

إصدار وثيقة التأمين أو أية شهادة إصدار وثيقة التأمين أو أية شهادة

إصدار وثيقة التأمين أو أية شهادة

تأمين قبل دفع المؤمن له لقسط التأمين ،تأمين قبل دفع المؤمن له لقسط التأمين،

تأمين قبل دفع المؤمن له لقسط التأمين،

ما لم يتفق على خالف ذلك.

ما لم يتفق على خالف ذلك.

ما لم يتفق على خالف ذلك.

ب-إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين ب-إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين

ب-إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين

المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين

المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين

أو أن يفسخ العقد ،وال ينتج اإليقاف أو أو أن يفسخ العقد ،وال ينتج اإليقاف أو

أو أن يفسخ العقد ،وال ينتج اإليقاف أو

الفسخ أثره إال بعد انقضاء خمسة عشر الفسخ أثره إال بعد انقضاء خمسة عشر

الفسخ أثره إال بعد انقضاء خمسة عشر

يوما ً على إعذار المؤمن له بالوفاء يوما ً على إعذار المؤمن له بالوفاء

يوما ً على إعذار المؤمن له بالوفاء

وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ،وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه،

وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه،

مسجل

مسجل

ويكون

اإلعذار

بكتاب

مسجل ويكون

اإلعذار

بكتاب

مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو
Page 445 of 503

ويكون

اإلعذار

بكتاب

مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

تلكس أو أية وسيلة إلكترونية أخرى في تلكس أو أية وسيلة إلكترونية أخرى في

تلكس أو أية وسيلة إلكترونية أخرى في

أخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن ،آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن،

آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن،

كما يجوز أن يقع اإلعذار بالوفاء كما يجوز أن يقع اإلعذار بالوفاء

كما يجوز أن يقع اإلعذار بالوفاء

واإلخطار بإيقاف التأمين أو فسخه واإلخطار بإيقاف التأمين أو فسخه

واإلخطار بإيقاف التأمين أو فسخه

بإجراء واحد.

بإجراء واحد.

بإجراء واحد.

ج-في حالة عدم دفع قسط التأمين ج-في حالة عدم دفع قسط التأمين

ج-في حالة عدم دفع قسط التأمين

والمصروفات ال يحول اإلخطار والمصروفات ال يحول اإلخطار

والمصروفات ال يحول اإلخطار

بإيقاف التأمين دون عمل إخطار أخر بإيقاف التأمين دون عمل إخطار أخر

بإيقاف التأمين دون عمل إخطار أخر

بفسخ العقد.

بفسخ العقد.

بفسخ العقد.

د-في حالة وقف التأمين يعود العقد إلى د-في حالة وقف التأمين يعود العقد إلى

د-في حالة وقف التأمين يعود العقد إلى

انتاج آثاره اعتبارا ً من اليوم التالي إنتاج آثاره اعتبارا ً من اليوم التالي

إنتاج آثاره اعتبارا ً من اليوم التالي

لتاريخ دفع القسط والمصروفات.

لتاريخ دفع القسط والمصروفات.

لتاريخ دفع القسط والمصروفات.

هــ-ال يسري أثر اإليقاف أو الفسخ في هــ-ال يسري أثر اإليقاف أو الفسخ في

هــ-ال يسري أثر اإليقاف أو الفسخ في

مواجهة الغير حسن النية الذي انتقلت مواجهة الغير حسن النية الذي انتقلت

مواجهة الغير حسن النية الذي انتقلت

إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي

إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي

حادث وقبل اإلخطار باإليقاف أو حادث وقبل اإلخطار باإليقاف أو

حادث وقبل اإلخطار باإليقاف أو

الفسخ ،وللمؤمن التمسك في مواجهة الفسخ ،وللمؤمن التمسك في مواجهة

الفسخ ،وللمؤمن التمسك في مواجهة
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق

الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق

في حالة وقوع أي حادث.

في حالة وقوع أي حادث.

مادة ()346

مادة ()346

مادة ()346

مادة ( )345بعد التصويب

مادة ( )345بعد التصويب

المحافظة على مصلحة المؤمن

المحافظة على مصلحة المؤمن

المحافظة على مصلحة المؤمن

النص بعد التعديل

في حالة وقوع أي حادث.
مادة ()345
المحافظة على مصلحة المؤمن

 البند ( :)1تغيير كلمة (بالخطر)الواردة في صدر البند إلى عبارة
(بوقوع الخطر).
الـنَّـص بعد التعديل:

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا ورد

أ -في حال وقوع أحد األخطار المؤمن أ -في حال وقوع أحد األخطار المؤمن بقرار مجلس النواب الموقر ،بعررررد أ -في حال وقوع أحد األخطار المؤمن
منها ،يلتزم المؤمن له باآلتي:

منها ،يلتزم المؤمن له باآلتي:

استبدال كلمة "إنهاء" بكلمة "إلغاء" منها ،يلتزم المؤمن له باآلتي:

-1إخطار المؤمن بالخطر خالل ثالثة -1إخطار المؤمن بوقوع الخطر خالل الواردة في سياق البند (ب) من المادة-1 ،إخطار المؤمن بوقوع الخطر خالل
أيام عمل على األكثر من تاريخ العلم ثالثة أيام عمل على األكثر من تاريخ وذلرك اتسر ً
ررررررراقرا مع نصررررررروص المواد ثالثة أيام عمل على األكثر من تاريخ
به.

العلم به.

( )326 ،322 ،311 ،308مرررررن العلم به.

-2اتخاذ التدابير الالزمة والمالئمة -2اتخاذ التدابير الالزمة والمالئمة مشروع القانون قبل إعادة الترقيم.
لتالفي الخسائر أو الحد منها.

لتالفي الخسائر أو الحد منها.

-2اتخاذ التدابير الالزمة والمالئمة
لتالفي الخسائر أو الحد منها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-3االلتزام بالتعليمات التي يصدرها له -3االلتزام بالتعليمات التي يصدرها له

-3االلتزام بالتعليمات التي يصدرها له

المؤمن في شأن التدابير المالئمة المؤمن في شأن التدابير المالئمة

المؤمن في شأن التدابير المالئمة

لتالفي الخسائر أو الحد منها.

لتالفي الخسائر أو الحد منها.

لتالفي الخسائر أو الحد منها.

-4اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة -4اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة

-4اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة

على حق المؤمن في الرجوع على على حق المؤمن في الرجوع على

على حق المؤمن في الرجوع على

الغير.

الغير.

الغير.

ب -ال يكون المؤمن مسؤوالً عن أية ب -ال يكون المؤمن مسؤوالً عن أية

ب -ال يكون المؤمن مسؤوالً عن أية

خسائر تنجم عن مخالفة المؤمن له خسائر تنجم عن مخالفة المؤمن له

خسائر تنجم عن مخالفة المؤمن له

لألحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه لألحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه

لألحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه

المادة ،وللمؤمن في الحالة المنصوص المادة ،وللمؤمن في الحالة المنصوص

المادة ،وللمؤمن في الحالة المنصوص

عليها في البند ( )1من تلك الفقرة إلغاء عليها في البند ( )1من تلك الفقرة إلغاء

عليها في البند ( )1من تلك الفقرة إنهاء

العقد.

العقد.

العقد.

ج -إذا قدم المؤمن له بسوء نية ج -إذا قدم المؤمن له بسوء نية

ج -إذا قدم المؤمن له بسوء نية

تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما
تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما
ً
ً

تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما
ً

يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر

يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر

للمؤمن ،جاز الحكم بسقوط حقه في للمؤمن ،جاز الحكم بسقوط حقه في

للمؤمن ،جاز الحكم بسقوط حقه في

التأمين كله أو بعضه.

التأمين كله أو بعضه.

التأمين كله أو بعضه.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()347

مادة ()347

مادة ()347

مادة ()346

مادة ( )346بعد التصويب

مادة ( )346بعد التصويب

تسوية األضرار

تسوية األضرار

احلكومة

تسوية األضرار

تسوية األضرار

أ-تسوى األضرار بطريق التعويض ما الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-تسوى األضرار بطريق التعويض ما
لم يقرر المؤمن له ترك الشيء المؤمن مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القررانون مع مراعرراة إعررادة لم يقرر المؤمن له ترك الشيء المؤمن
عليه للمؤمن في األحوال المتفق عليها الترقيم.

عليه للمؤمن في األحوال المتفق عليها

الترقيم.

أو التي يجيز فيها القانون ذلك.

أو التي يجيز فيها القانون ذلك.

ب-ال يلتزم المؤمن بإصالح األشياء

ب-ال يلتزم المؤمن بإصالح األشياء

المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.

المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.

مادة ()348
مسؤولية المؤمن
 -البند

مادة ()348

مادة ()348

مادة ( )347بعد التصويب

مادة ( )347بعد التصويب

مسؤولية المؤمن

مسؤولية المؤمن

(:)2

إضافة

عبارة الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد

(ومصروفات اإلنقاذ والمساعدة) بعد بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
عبارة (التي يتحملها المؤمن إن مراعاة إعادة الترقيم.
وجدت )،الواردة في السطر الثاني من
البند.
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مادة ()347
مسؤولية المؤمن

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

تشمل مسؤولية المؤمن اآلتي:

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الـنَّـص بعد التعديل:
تشمل مسؤولية المؤمن اآلتي:

تشمل مسؤولية المؤمن اآلتي:

-1األضرار المادية التي تلحق األشياء -1األضرار المادية التي تلحق األشياء

-1األضرار المادية التي تلحق األشياء

المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري

المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري

أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر

أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر

أو الحادث مما يشمله التأمين.

أو الحادث مما يشمله التأمين.

أو الحادث مما يشمله التأمين.

-2حصة األموال المؤمن عليها في -2حصة األموال المؤمن عليها في

-2حصة األموال المؤمن عليها في

الخسارات البحرية المشتركة بنسبة الخسارات البحرية المشتركة بنسبة

الخسارات البحرية المشتركة بنسبة

قيمة األشياء المؤمن عليها بعد خصم قيمة األشياء المؤمن عليها بعد خصم

قيمة األشياء المؤمن عليها بعد خصم

الخسارات الخاصة التي يتحملها الخسارات الخاصة التي يتحملها

الخسارات الخاصة التي يتحملها

المؤمن إن وجدت ،وذلك ما لم تكن المؤمن إن وجدت ومصروفات اإلنقاذ

المؤمن إن وجدت ومصروفات اإلنقاذ

والمساعدة ،وذلك ما لم تكن ناشئة عن

والمساعدة ،وذلك ما لم تكن ناشئة عن

خطر مستثنى من التأمين.

خطر مستثنى من التأمين.

ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
مادة ()349
التأمين الناقص

مادة ()349

مادة ()349

مادة ( )348بعد التصويب

مادة ( )348بعد التصويب

التأمين الناقص

التأمين الناقص
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مادة ()348
التأمين الناقص

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 إعادة صياغة المادة على النحو الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردالوارد في النص بعد التعديل.

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

يكون تعويض المؤمن له عن األخطار عندما يكون مبلغ التأمين المتفق عليه

عندما يكون مبلغ التأمين المتفق عليه

المؤمن منها في حدود مبلغ التأمين ،أقل من القيمة التأمينية المحدَّدة في

أقل من القيمة التأمينية المحدَّدة في

وإذا كان المبلغ المؤمن به أقل من العقد ،تَتَحدَّد مسؤولية المؤمن في

العقد ،تَتَحدَّد مسؤولية المؤمن في

القيمة التأمينية ،يلتزم المؤمن بتعويض حالة الخسارة الكلية بمبلغ التأمين

حالة الخسارة الكلية بمبلغ التأمين

المؤمن له على أساس نسبة المبلغ كحد أقصى ،أما في حالة الخسارة

كحد أقصى ،أما في حالة الخسارة

الجزئية ،فيتح َّمل المؤمن جزءا من

الجزئية ،فيتح َّمل المؤمن جزءا من

الخسارة المحققة تتناسب مع الفرق

الخسارة المحققة تتناسب مع الفرق

بين القيمة التأمينية ومبلغ التأمين ،ما

بين القيمة التأمينية ومبلغ التأمين ،ما

لم يُتفق صراحة على غير ذلك.

لم يُتفق صراحة على غير ذلك.

المؤمن به إلى القيمة التأمينية.

مادة ()350
الخسائر المتتالية

مادة ()350

مادة ()350

مادة ( )349بعد التصويب

مادة ( )349بعد التصويب

الخسائر المتتالية

الخسائر المتتالية

 نقل البند (أ) من المادة ( )369إلىهذا الموضع؛ كونه يتناول حكم
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مادة ()349
الخسائر المتتالية

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الخسائر المتتالية ،مع إعادة صياغته الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
على النحو الوارد في النص بعد بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

التعديل.
الـنَّـص بعد التعديل:
يسأل المؤمن عن تعويض الخسائر يبقى مبلغ التأمين ضامنا لكل حادث

يبقى مبلغ التأمين ضامنا لكل حادث

المتتالية حتى إذا تجاوز إجمالي مبالغ يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن

يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن

هذه الخسائر المبلغ المؤمن به ،كما تعدَّدت الحوادث ،إال إذا اتفق الطرفان

تعدَّدت الحوادث ،إال إذا اتفق الطرفان

يكون المؤمن مسؤوالً عن الخسارة على حق المؤمن في طلب قسط

على حق المؤمن في طلب قسط

الكلية فقط إذا وقعت الخسارة الكلية بعد تكميلي إثر كل حادث.

تكميلي إثر كل حادث.

خسارة جزئية لم يتم إصالحها.

مادة ()351

كما يكون المؤمن مسئوال عن

كما يكون المؤمن مسئوال عن

الخسائر الكلية فقط إذا وقعت الخسارة

الخسائر الكلية فقط إذا وقعت الخسارة

الكلية بعد خسارة جزئية لم يتم

الكلية بعد خسارة جزئية لم يتم

إصالحها.

إصالحها.
مادة ()351

مادة ()351

مادة ( )350بعد التصويب

مادة ( )350بعد التصويب

حدود مسؤولية المؤمن عن أفعال

حدود مسؤولية المؤمن عن أفعال

حدود مسؤولية المؤمن عن أفعال

حدود مسؤولية المؤمن عن أفعال

المؤمن له والربان والبحارة

المؤمن له والربان والبحارة

المؤمن له والربان والبحارة

المؤمن له والربان والبحارة
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مادة ()350

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 البند (أ) :تغيير عبارة (بفعل أو خطأ)
الواردة في السطر األول من البند إلى
كلمة (بخطأ).
 البند (ب):
 تغيير عبارة (المادة ( ))369الواردةفي صدر البند إلى عبارة (المادتين
( ،)349و(.))367
 تغيير عبارة (بفعل أو) الواردة فيسياق البند إلى كلمة (عـن).
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-يسأل المؤمن عن الضرر المادي أ-يسأل المؤمن عن الضرر المادي الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد أ-يسأل المؤمن عن الضرر المادي
الذي يلحق األشياء المؤمن عليها بفعل الذي يلحق األشياء المؤمن عليها بخطأ بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع الذي يلحق األشياء المؤمن عليها بخطأ
أو خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت مراعاة إعادة الترقيم.

المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت

لم يثبت المؤمن أن سبب هذه األضرار المؤمن أن سبب هذه األضرار ناشئ

المؤمن أن سبب هذه األضرار ناشئ

ناشئ عن خطأ عمدي أو جسيم من عن خطأ عمدي أو جسيم من المؤمن

عن خطأ عمدي أو جسيم من المؤمن

المؤمن له.

له.

له.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب-مع عدم اإلخالل بحكم المادة ب-مع عدم اإلخالل بحكم المادتين

ب-مع عدم اإلخالل بحكم المادتين

( )369من هذا القانون يسأل المؤمن ( ،)349و( )367من هذا القانون يسأل

( ،)349و( )367من هذا القانون يسأل

عن الضرر المادي الذي يلحق األشياء المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق

المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق

المؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو األشياء المؤمن عليها عـن خطأ الربان

األشياء المؤمن عليها عـن خطأ الربان

البحارة أيًا كانت جسامته ما لم يكن أو البحارة أيا ً كانت جسامته ما لم يكن

أو البحارة أيا ً كانت جسامته ما لم يكن

متعمداً.

متعمدًا.

متعمداً.

ج-يظل المؤمن مسؤوالً عن األخطار ج-يظل المؤمن مسؤوالً عن األخطار

ج-يظل المؤمن مسؤوالً عن األخطار

حالة

حالة

التي

يشملها

التأمين

في

حالة التي

يشملها

التأمين

في

التي

يشملها

التأمين

في

االضطرار إلى تغيير الطريق أو االضطرار إلى تغيير الطريق أو

االضطرار إلى تغيير الطريق أو

الرحلة أو السفينة ،وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو السفينة ،وإذا لم يكن تغيير

الرحلة أو السفينة ،وإذا لم يكن تغيير

الرحلة أو الطريق اضطراريًا يبقى الرحلة أو الطريق اضطراريًا يبقى

الرحلة أو الطريق اضطراريًا يبقى

المؤمن مسؤوالً عن الحوادث التي المؤمن مسؤوالً عن الحوادث التي

المؤمن مسؤوالً عن الحوادث التي

يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق

يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق

المتفق عليه ،أو الطريق المعتاد في المتفق عليه ،أو الطريق المعتاد في

المتفق عليه ،أو الطريق المعتاد في

حالة عدم وجود اتفاق.

حالة عدم وجود اتفاق.

حالة عدم وجود اتفاق.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()352

مادة ()352

مادة ()352

مادة ()351

مادة ( )351بعد التصويب

مادة ( )351بعد التصويب

تسديد النفقات

تسديد النفقات

احلكومة

تسديد النفقات

تسديد النفقات

 البند (ج) :تغيير كلمة (الحقيقية) الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردالواردة في السطر األول من البند إلى بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

(التأمينية).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يشمل التعويض المستحق للمؤمن له أ-يشمل التعويض المستحق للمؤمن له

أ-يشمل التعويض المستحق للمؤمن له

النفقات التالية ،باإلضافة إلى مبلغ النفقات التالية ،باإلضافة إلى مبلغ

النفقات التالية ،باإلضافة إلى مبلغ

التعويض المفترض دفعه عن محل التعويض المفترض دفعه عن محل

التعويض المفترض دفعه عن محل

التأمين:

التأمين:

التأمين:

-1المصروفات التي تنفق بسبب خطر -1المصروفات التي تنفق بسبب خطر

-1المصروفات التي تنفق بسبب خطر

مؤمن منه لحماية األموال المؤمن مؤمن منه لحماية األموال المؤمن

مؤمن منه لحماية األموال المؤمن

عليها سواء لتفادي األضرار أو للحد عليها سواء لتفادي األضرار أو للحد

عليها سواء لتفادي األضرار أو للحد

منها.

منها.

منها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-2النفقات المعقولة للمعاينة والتقدير -2النفقات المعقولة للمعاينة والتقدير

-2النفقات المعقولة للمعاينة والتقدير

بغرض التأكد من طبيعة ومدى الخطر بغرض التأكد من طبيعة ومدى الخطر

بغرض التأكد من طبيعة ومدى الخطر

المؤمن منه.

المؤمن منه.

المؤمن منه.

-3النفقات المتكبدة بسبب العمل -3النفقات المتكبدة بسبب العمل
بالتعليمات الصادرة من المؤمن.

بالتعليمات الصادرة من المؤمن.

-3النفقات المتكبدة بسبب العمل
بالتعليمات الصادرة من المؤمن.

ب -ال يجوز أن تزيد مدفوعات المؤمن ب -ال يجوز أن تزيد مدفوعات المؤمن

ب -ال يجوز أن تزيد مدفوعات المؤمن

المتعلقة بالنفقات المشار إليها في الفقرة المتعلقة بالنفقات المشار إليها في الفقرة

المتعلقة بالنفقات المشار إليها في الفقرة

(أ) على المبلغ المؤمن به ،ما لم تكن (أ) على المبلغ المؤمن به ،ما لم تكن

(أ) على المبلغ المؤمن به ،ما لم تكن

بالتعليمات

بالتعليمات

الزيادة

بسبب

العمل

الصادرة من المؤمن.

بالتعليمات الزيادة

بسبب

العمل

الصادرة من المؤمن.

الزيادة

بسبب

العمل

الصادرة من المؤمن.

ج -إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة ج -إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة

ج -إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة

الحقيقية ،يكون المؤمن مسؤوالً عن التأمينية ،يكون المؤمن مسؤوالً عن

التأمينية ،يكون المؤمن مسؤوالً عن

النفقات المشار إليها في هذه المادة على النفقات المشار إليها في هذه المادة على

النفقات المشار إليها في هذه المادة على

أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة

أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة

التأمينية ،ما لم ينص العقد على خالف التأمينية ،ما لم ينص العقد على خالف

التأمينية ،ما لم ينص العقد على خالف

ذلك.

ذلك.

ذلك.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()353

مادة ()353

مادة ()353

مادة ()352

مادة ( )352بعد التصويب

مادة ( )352بعد التصويب

المساهمة في الخسارة المشتركة

المساهمة في الخسارة المشتركة

احلكومة

المساهمة في الخسارة المشتركة

المساهمة في الخسارة المشتركة

إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من
المساهمة في الخسارة المشتركة يكون مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة المساهمة في الخسارة المشتركة يكون
المؤمن مسؤوالً عن المساهمة في الترقيم.

المؤمن مسؤوالً عن المساهمة في

الترقيم.

الخسارة المشتركة على أساس نسبة

الخسارة المشتركة على أساس نسبة

المبلغ المؤمن به إلى قيمة المساهمة.

المبلغ المؤمن به إلى قيمة المساهمة.
مادة ()354

مادة ()354

مادة ()354

مادة ( )353بعد التصويب

مادة ( )353بعد التصويب

الخسارة الكلية الفعلية

الخسارة الكلية الفعلية

الخسارة الكلية الفعلية

مادة ()353
الخسارة الكلية الفعلية

إذا فقد محل التأمين بعد حدوث أحد الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إذا فقد محل التأمين بعد حدوث أحد
األخطار المؤمن منها أو لحق به ضرر مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة األخطار المؤمن منها أو لحق به ضرر
غير من طبيعته المؤمن عليه بها ،الترقيم.
بالغ ّ

الترقيم.

غير من طبيعته المؤمن عليه بها،
بالغ ّ

أو أخرج محل التأمين من حيازة

أو أخرج محل التأمين من حيازة

صاحبه ،اعتبر خسارة كلية فعلية.

صاحبه ،اعتبر خسارة كلية فعلية.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()355

مادة ()355

مادة ()355

مادة ()354

مادة ( )354بعد التصويب

مادة ( )354بعد التصويب

الخسارة الكلية الحكمية

الخسارة الكلية الحكمية

احلكومة

الخسارة الكلية الحكمية

الخسارة الكلية الحكمية

 البند (أ) :إضافة كلمة (عــن) بعد الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردعبارة (خسارة كلية فعلية) الواردة في بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

السطر الثاني من البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-إذا اعتبرت الخسارة الكلية للسفينة أ-إذا اعتبرت الخسارة الكلية للسفينة

أ-إذا اعتبرت الخسارة الكلية للسفينة

أمرا يتعذر تفاديه بعد حدوث أحد
أمرا يتعذر تفاديه بعد حدوث أحد
ً
ً

أمرا يتعذر تفاديه بعد حدوث أحد
ً

األخطار المؤمن منها أو إذا زادت األخطار المؤمن منها أو إذا زادت

األخطار المؤمن منها أو إذا زادت

النفقات الالزمة لتفادي حدوث خسارة النفقات الالزمة لتفادي حدوث خسارة

النفقات الالزمة لتفادي حدوث خسارة

كلية فعلية القيمة التأمينية ،فيعتبر ذلك كلية فعلية عــن القيمة التأمينية ،فيعتبر

كلية فعلية عــن القيمة التأمينية ،فيعتبر

خسارة كلية حكمية.

ذلك خسارة كلية حكمية.

ذلك خسارة كلية حكمية.

ب-إذا اعتبرت الخسارة الكلية الفعلية ب-إذا اعتبرت الخسارة الكلية الفعلية

ب-إذا اعتبرت الخسارة الكلية الفعلية

أمرا يتعذر تفاديه بعد حدوث أحد
أمرا يتعذر تفاديه بعد حدوث أحد
ً
ً

أمرا يتعذر تفاديه بعد حدوث أحد
ً

األخطار المؤمن منها على شحنة األخطار المؤمن منها على شحنة

األخطار المؤمن منها على شحنة

البضائع أو إذا زادت النفقات الالزم البضائع أو إذا زادت النفقات الالزم

البضائع أو إذا زادت النفقات الالزم
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

تكبدها لتفادي حدوث خسارة كلية فعلية تكبدها لتفادي حدوث خسارة كلية فعلية

تكبدها لتفادي حدوث خسارة كلية فعلية

باإلضافة إلى قيمة إرسال شحنة باإلضافة إلى قيمة إرسال شحنة

باإلضافة إلى قيمة إرسال شحنة

البضائع إلى وجهتها القيمة التأمينية ،البضائع إلى وجهتها القيمة التأمينية،

البضائع إلى وجهتها القيمة التأمينية،

فيعتبر ذلك خسارة كلية حكمية.

فيعتبر ذلك خسارة كلية حكمية.

مادة ()356

فيعتبر ذلك خسارة كلية حكمية.

مادة ()356

مادة ()356

مادة ( )355بعد التصويب

مادة ( )355بعد التصويب

الخسارة الجزئية

الخسارة الجزئية

الخسارة الجزئية

مادة ()355
الخسارة الجزئية

كل خسارة ليست خسارة كلية فعلية أو الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في كل خسارة ليست خسارة كلية فعلية أو
خسارة كلية حكمية تعتبر خسارة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة خسارة كلية حكمية تعتبر خسارة
الترقيم.

جزئية.
مادة ()357

جزئية.

الترقيم.
مادة ()357

مادة ()357

مادة ( )356بعد التصويب

مادة ( )356بعد التصويب

ترك محل التأمين

ترك محل التأمين

ترك محل التأمين

 البند (ب) :تعديل أرقام المواد الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
( )380( ،)373( ،)372الواردة في بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
سياق البند لتصبح ( ،)371( ،)370مراعاة إعادة الترقيم.
(.)378
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مادة ()356
ترك محل التأمين

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند (ج) :إضافة عبارة ( ،وكذلك
جميع الحقوق وااللتزامات المتعلقة
بالشيء موضوع التأمين) إلى نهاية
البند.
الـنَّـص بعد التعديل:

أ-إذا اعتبر محل التأمين خسارة كلية أ-إذا اعتبر محل التأمين خسارة كلية

أ-إذا اعتبر محل التأمين خسارة كلية

حكمية وطالب المؤمن له بالتعويض حكمية وطالب المؤمن له بالتعويض

حكمية وطالب المؤمن له بالتعويض

عنه من المؤمن على أساس الخسارة عنه من المؤمن على أساس الخسارة

عنه من المؤمن على أساس الخسارة

الكلية ،يتخلى المؤمن له عن محل الكلية ،يتخلى المؤمن له عن محل

الكلية ،يتخلى المؤمن له عن محل

التأمين للمؤمن ،وللمؤمن أن يقبل التأمين للمؤمن ،وللمؤمن أن يقبل

التأمين للمؤمن ،وللمؤمن أن يقبل

التخلي أو أن يرفضه ،ولكن عليه التخلي أو أن يرفضه ،ولكن عليه

التخلي أو أن يرفضه ،ولكن عليه

إخطار المؤمن له بقراره بقبول التخلي إخطار المؤمن له بقراره بقبول التخلي

إخطار المؤمن له بقراره بقبول التخلي

أو رفضه خالل فترة زمنية معقولة.

أو رفضه خالل فترة زمنية معقولة.

أو رفضه خالل فترة زمنية معقولة.

ب-يبلغ الترك إلى المؤمن بخطاب ب-يبلغ الترك إلى المؤمن بخطاب

ب-يبلغ الترك إلى المؤمن بخطاب

مسجل مصحوب بعلم الوصول ،وذلك مسجل مصحوب بعلم الوصول ،وذلك

مسجل مصحوب بعلم الوصول ،وذلك

خالل ثالثة أشهر من تاريخ علم خالل ثالثة أشهر من تاريخ علم

خالل ثالثة أشهر من تاريخ علم

المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك

المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أو من تاريخ انقضاء المواعيد أو من تاريخ انقضاء المواعيد

أو من تاريخ انقضاء المواعيد

المنصوص عليها في المواد ( ،)372المنصوص عليها في المواد (،)370

المنصوص عليها في المواد (،)370

( )380( ،)373من هذا القانون.

( )378( ،)371من هذا القانون.

( )378( ،)371من هذا القانون.

ج-يجب على المؤمن له عند تبليغ ج-يجب على المؤمن له عند تبليغ

ج-يجب على المؤمن له عند تبليغ

رغبته في الترك أن يصرح بجميع رغبته في الترك أن يصرح بجميع

رغبته في الترك أن يصرح بجميع

عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم

عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم

بوجودها ،وكذلك جميع الحقوق

بوجودها ،وكذلك جميع الحقوق

وااللتزامات المتعلقة بالشيء موضوع

وااللتزامات المتعلقة بالشيء موضوع

التأمين.

التأمين.

بوجودها.

د-ال يجوز أن يكون ترك األشياء د-ال يجوز أن يكون ترك األشياء

د-ال يجوز أن يكون ترك األشياء

المؤمن عليها جزئيًا أو معلقًا على المؤمن عليها جزئيًا أو معل ًقا على

المؤمن عليها جزئيًا أو معل ًقا على

شرط ،كما ال يجوز الرجوع فيه إال شرط ،كما ال يجوز الرجوع فيه إال

شرط ،كما ال يجوز الرجوع فيه إال

برضاء المؤمن.
مادة ()358
آثار الترك

برضاء المؤمن.

برضاء المؤمن.
مادة ()358

مادة ()358

مادة ( )357بعد التصويب

مادة ( )357بعد التصويب

آثار الترك

آثار الترك
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مادة ()357
آثار الترك

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 البند (ب) :تعديل رقم المادتين الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد( )360( ،)359الواردتين في سياق بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

البند لتصبحا (.)359( ،)358
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-إذا قبل المؤمن الترك ،تنتقل إلى أ-إذا قبل المؤمن الترك ،تنتقل إلى

أ-إذا قبل المؤمن الترك ،تنتقل إلى

المؤمن ملكية األشياء المؤمن عليها بما المؤمن ملكية األشياء المؤمن عليها بما

المؤمن ملكية األشياء المؤمن عليها بما

لها من حقوق وما عليها من التزامات ،لها من حقوق وما عليها من التزامات،

لها من حقوق وما عليها من التزامات،

ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين

ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين

بكامله ،ويحدث انتقال الملكية أثره بين بكامله ،ويحدث انتقال الملكية أثره بين

بكامله ،ويحدث انتقال الملكية أثره بين

الطرفين من يوم إعالن المؤمن له الطرفين من يوم إعالن المؤمن له

الطرفين من يوم إعالن المؤمن له

رغبته في الترك إلى المؤمن ،ويجوز رغبته في الترك إلى المؤمن ،ويجوز

رغبته في الترك إلى المؤمن ،ويجوز

للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية األشياء للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية األشياء

للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية األشياء

المؤمن عليها إليه ،وذلك دون إخالل المؤمن عليها إليه ،وذلك دون إخالل

المؤمن عليها إليه ،وذلك دون إخالل

بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.

بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.

بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.

ب-باستثناء ما هو وارد في المادتين ب-باستثناء ما هو وارد في المادتين

ب-باستثناء ما هو وارد في المادتين

( )360( ،)359من هذا القانون ،إذا ( )359( ،)358من هذا القانون ،إذا

( )359( ،)358من هذا القانون ،إذا

حدثت خسارة كلية لمحل التأمين حدثت خسارة كلية لمحل التأمين

حدثت خسارة كلية لمحل التأمين
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ودفعت قيمة التأمين كاملة عنه ،يكون ودفعت قيمة التأمين كاملة عنه ،يكون

ودفعت قيمة التأمين كاملة عنه ،يكون

للمؤمن كامل الحق في محل التأمين .للمؤمن كامل الحق في محل التأمين.

للمؤمن كامل الحق في محل التأمين.

وفي حالة التأمين الناقص ،يكون وفي حالة التأمين الناقص ،يكون

وفي حالة التأمين الناقص ،يكون

للمؤمن الحق في محل التأمين على للمؤمن الحق في محل التأمين على

للمؤمن الحق في محل التأمين على

أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة

أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة

التأمينية.

التأمينية.
مادة ()359

التأمينية.
مادة ()358

مادة ()359

مادة ()359

مادة ( )358بعد التصويب

مادة ( )358بعد التصويب

حلول المؤمن محل المؤمن له في

حلول المؤمن محل المؤمن له في

حلول المؤمن محل المؤمن له في

حلول المؤمن محل المؤمن له في

مطالبة الطرف الثالث

مطالبة الطرف الثالث

مطالبة الطرف الثالث

مطالبة الطرف الثالث

أ-يحل المؤمن محل المؤمن له في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يحل المؤمن محل المؤمن له في
جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة
األضرار التي يشملها التأمين في حدود الترقيم.

الترقيم.

األضرار التي يشملها التأمين في حدود

التعويض الذي دفعه.

التعويض الذي دفعه.

ب-يلتزم المؤمن له أن يقدم للمؤمن

ب-يلتزم المؤمن له أن يقدم للمؤمن

الوثائق والمعلومات الالزمة التي

الوثائق والمعلومات الالزمة التي

ينبغي له االطالع عليها ،وأن يسعى في

ينبغي له االطالع عليها ،وأن يسعى في
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

مساعدته في استرداد التعويض من

مساعدته في استرداد التعويض من

الطرف الثالث.

الطرف الثالث.

ج-ال يجوز للمؤمن له التنازل عن

ج-ال يجوز للمؤمن له التنازل عن

الحق في مطالبة الطرف الثالث أو

الحق في مطالبة الطرف الثالث أو

إسقاط هذا الحق إال بعد موافقة المؤمن

إسقاط هذا الحق إال بعد موافقة المؤمن

كتابة على ذلك.

كتابة على ذلك.

د-إذا أسقط المؤمن له حقه في مطالبة

د-إذا أسقط المؤمن له حقه في مطالبة

طرف ثالث أو تنازل عنه دون إذن من

طرف ثالث أو تنازل عنه دون إذن من

المؤمن أو إذا كان المؤمن عاجزا ً عن

المؤمن أو إذا كان المؤمن عاجزا ً عن

ممارسة حق اللجوء إلى القضاء بسبب

ممارسة حق اللجوء إلى القضاء بسبب

خطأ المؤمن له ،جاز للمؤمن أن يخصم

خطأ المؤمن له ،جاز للمؤمن أن يخصم

من مبلغ التعويض ما يعادل الخسارة

من مبلغ التعويض ما يعادل الخسارة

التي تكبدها نتيجة ذلك في حدود مبلغ

التي تكبدها نتيجة ذلك في حدود مبلغ

التعويض.

التعويض.
مادة ()360

مادة ()360

مادة ()360

مادة ( )359بعد التصويب

مادة ( )359بعد التصويب

مادة ()359

آثار دفع التعويض عبر الطرف الثالث آثار دفع التعويض عبر الطرف الثالث آثار دفع التعويض عبر الطرف الثالث آثار دفع التعويض عبر الطرف الثالث
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

أ-يجوز للمؤمن أن يخصم من مبلغ الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يجوز للمؤمن أن يخصم من مبلغ
التعويض ما يكافئ المبلغ الذي دفعه مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة التعويض ما يكافئ المبلغ الذي دفعه
طرف ثالث للمؤمن له بالفعل.

الترقيم.

طرف ثالث للمؤمن له بالفعل.

الترقيم.

ب-إذا كان التعويض الذي استرده

ب-إذا كان التعويض الذي استرده

المؤمن من طرف ثالث يزيد على مبلغ

المؤمن من طرف ثالث يزيد على مبلغ

التعويض الذي دفعه للمؤمن له ،ترد

التعويض الذي دفعه للمؤمن له ،ترد

الزيادة إلى المؤمن له.

الزيادة إلى المؤمن له.

مادة ()361

مادة ()361

مادة ()361

نطاق مسؤولية المؤمن

نطاق مسؤولية المؤمن

نطاق مسؤولية المؤمن

صها في البند الموافقررررة على قرار مجلس النواب
يسأل المؤمن عن األضرار المادية  -حذف المادة لتكرار ن ّ
نص رها في
التي تلحق األشياء المؤمن عليها بسبب رقم ( )1من المادة ( )348من مشروع الموقر بحذف المادة لتكرار ّ
وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة القانون والتي أصبحت برقم ( )347البنررد رقم ( )1من المررادة ( )348من
قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما بعد إعادة الترقيم ،وإعادة ترقيم المواد مشررروع القانون والتي أصرربحت برقم
يشمله التأمين.

الالحقة لها.

( )347بعد إعادة الترقيم ،مع مراعاة
إعادة ترقيم المواد الالحقة لها.
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محذوفة

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()362

مادة ()362

مادة ()362

مادة ()360

مادة ( )360بعد إعادة الترقيم

مادة ( )360بعد إعادة الترقيم

حاالت عدم مسؤولية المؤمن

حاالت عدم مسؤولية المؤمن

احلكومة

حاالت عدم مسؤولية المؤمن

 البند (:)1

حاالت عدم مسؤولية المؤمن

الموافقة على نَـص المادة كما ورد

 تصويب كلمة (الشي) لتصبح بقرار مجلس النواب الموقر ،معمراعاة إعادة الترقيم.

(الشيء).
 حذف عبارة ( ،وذلك مع مراعاة مانصت عليه الفقرة (ج) من المادة
( )369من هذا القانون) الواردة في
نهاية البند.
 البند ( :)6حذف عبارة (ال يسأل
المؤمن عن) الواردة في مقدمة البند.
 البند ( :)7حذف عبارة (ال يسأل
المؤمن عن) الواردة في مقدمة البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
ال يكون المؤمن مسؤوالً عما يأتي:

ال يكون المؤمن مسؤوالً عما يأتي:
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ال يكون المؤمن مسؤوالً عما يأتي:

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-1األضرار المادية الناشئة عن عيب -1األضرار المادية الناشئة عن عيب

-1األضرار المادية الناشئة عن عيب

ذاتي في الشي المؤمن عليه أو عدم ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم

ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم

كفاية تغليفه أو حزمه ،وذلك مع مراعاة كفاية تغليفه أو حزمه.

كفاية تغليفه أو حزمه.

ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة
( )369من هذا القانون.
-2النقص العادي الذي يطرأ على -2النقص العادي الذي يطرأ على
البضائع أثناء الطريق.
-3األضرار

المادية الناشئة

البضائع أثناء الطريق.
عن -3األضرار

-2النقص العادي الذي يطرأ على
البضائع أثناء الطريق.

المادية الناشئة

عن

-3األضرار

المادية الناشئة

عن

الغرامات والمصادرة والوضع تحت الغرامات والمصادرة والوضع تحت

الغرامات والمصادرة والوضع تحت

الحراسة واالستيالء والتدابير الصحية الحراسة واالستيالء والتدابير الصحية

الحراسة واالستيالء والتدابير الصحية

والتعقيم ،واختراق الحصار وأعمال والتعقيم ،واختراق الحصار وأعمال

والتعقيم ،واختراق الحصار وأعمال

التهرب وممارسة تجارة ممنوعة.

التهرب وممارسة تجارة ممنوعة.

-4التعويضات المستحقة بسبب الحجز -4التعويضات المستحقة بسبب الحجز
والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

التهرب وممارسة تجارة ممنوعة.
-4التعويضات المستحقة بسبب الحجز
والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

 -5األضرار التي ال تعد تلفًا ماديًا يلحق  -5األضرار التي ال تعد تلفًا ماديًا يلحق

 -5األضرار التي ال تعد تلفًا ماديًا يلحق

مباشرة باألشياء المؤمن عليها كالبطالة مباشرة باألشياء المؤمن عليها كالبطالة

مباشرة باألشياء المؤمن عليها كالبطالة

والتأخير وفروق األسعار والعقبات والتأخير وفروق األسعار والعقبات

والتأخير وفروق األسعار والعقبات
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

التي تؤثر في العمليات التجارية التي التي تؤثر في العمليات التجارية التي
يجريها المؤمن له.

النص بعد التعديل

التي تؤثر في العمليات التجارية التي
يجريها المؤمن له.

يجريها المؤمن له.

-6ال يسأل المؤمن عن األضرار  -6األضرار الناشئة عن العيب الذاتي

 -6األضرار الناشئة عن العيب الذاتي

الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إال في السفينة إال إذا كان العيب خفيًا.

في السفينة إال إذا كان العيب خفيًا.

إذا كان العيب خفيًا.
-7ال يسأل المؤمن عن األضرار  -7األضرار الناشئة عما يصدر من

 -7األضرار الناشئة عما يصدر من

الناشئة عما يصدر من الربان من الربان من أخطاء متعمدة.

الربان من أخطاء متعمدة.

أخطاء متعمدة.
مادة ()363
عبء إثبات الخسارة

مادة ()363

مادة ()363

مادة ( )361بعد إعادة الترقيم

مادة ( )361بعد إعادة الترقيم

عبء إثبات الخسارة

عبء إثبات الخسارة

مادة ()361
عبء إثبات الخسارة

 البند (أ) :تغيير عبارة (ال يدخل الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردضمن) الواردة في السطر الثاني من بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم

البند إلى (لم ينشأ عن أحد).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يقع على المؤمن له عبء إثبات وقوع أ-يقع على المؤمن له عبء إثبات وقوع

أ-يقع على المؤمن له عبء إثبات وقوع

الخطر ،ويفترض وقوع الضرر في الخطر ،ويفترض وقوع الضرر في

الخطر ،ويفترض وقوع الضرر في
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الزمان والمكان المحددين في عقد الزمان والمكان المحددين في عقد

الزمان والمكان المحددين في عقد

التأمين ما لم يثبت المؤمن خالف ذلك ،التأمين ما لم يثبت المؤمن خالف ذلك،

التأمين ما لم يثبت المؤمن خالف ذلك،

أو أن الضرر ال يدخل ضمن األخطار أو أن الضرر لم ينشأ عن أحد األخطار

أو أن الضرر لم ينشأ عن أحد األخطار

التي يشملها التأمين.

التي يشملها التأمين.

التي يشملها التأمين.

ب-إذا كان التأمين ال يشمل إال بعض ب-إذا كان التأمين ال يشمل إال بعض

ب-إذا كان التأمين ال يشمل إال بعض

األخطار وجب على المؤمن له أن يثبت األخطار وجب على المؤمن له أن يثبت

األخطار وجب على المؤمن له أن يثبت

أن الحادث ناشئ عن أحد هذه أن الحادث ناشئ عن أحد هذه

أن الحادث ناشئ عن أحد هذه

األخطار.

األخطار.

األخطار.

ج-إذا استعمل المؤمن له حقه في الترك ج-إذا استعمل المؤمن له حقه في الترك

ج-إذا استعمل المؤمن له حقه في الترك

ضا أن الضرر
ضا أن الضرر وجب عليه أن يثبت أي ً
وجب عليه أن يثبت أي ً

ضا أن الضرر
وجب عليه أن يثبت أي ً

وظروف الحادث مما يعطيه الحق في وظروف الحادث مما يعطيه الحق في

وظروف الحادث مما يعطيه الحق في

اختيار طريقة الترك.
مادة ()364
إعفاء المؤمن من التعويض

اختيار طريقة الترك.

اختيار طريقة الترك.
مادة ()364

مادة ()364

مادة ( )362بعد إعادة الترقيم

مادة ( )362بعد إعادة الترقيم

إعفاء المؤمن من التعويض

إعفاء المؤمن من التعويض

مادة ()362
إعفاء المؤمن من التعويض

يجوز االتفاق على إعفاء المؤمن من

يجوز االتفاق على إعفاء المؤمن من

التعويض عن الضرر في الحدود التي

التعويض عن الضرر في الحدود التي
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

يعينها العقد ،ويستنزل مقدار اإلعفاء الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يعينها العقد ،ويستنزل مقدار اإلعفاء
من مبلغ التعويض ما لم يتفق على مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة من مبلغ التعويض ما لم يتفق على
استحقاق التعويض كامالً إذا جاوز الترقيم.

استحقاق التعويض كامالً إذا جاوز

الترقيم.

الضرر حد اإلعفاء ،وفي جميع

الضرر حد اإلعفاء ،وفي جميع

األحوال يحسب اإلعفاء بعد استنزال

األحوال يحسب اإلعفاء بعد استنزال

النقص العادي الذي يصيب الشيء

النقص العادي الذي يصيب الشيء

المؤمن عليه أثناء الطريق.

المؤمن عليه أثناء الطريق.

مادة ()365

مادة ()363

مادة ()365

مادة ()365

مادة ( )363بعد إعادة الترقيم

مادة ( )363بعد إعادة الترقيم

تنازل المؤمن عن حقه في محل

تنازل المؤمن عن حقه في محل

تنازل المؤمن عن حقه في محل

تنازل المؤمن عن حقه في محل

التأمين بعد الدفع

التأمين بعد الدفع

التأمين بعد الدفع

التأمين بعد الدفع

 البند (أ) :تغيير عبارة (الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردالعقد) الواردة في نهاية البند إلى بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
(المتعلّقة بمحل التأمين).

مراعاة إعادة الترقيم

الـنَّـص بعد التعديل:
أ-للمؤمن التنازل عن حقه في محل أ-للمؤمن التنازل عن حقه في محل

أ-للمؤمن التنازل عن حقه في محل

التأمين ودفع القيمة كاملة للمؤمن له بعد التأمين ودفع القيمة كاملة للمؤمن له بعد

التأمين ودفع القيمة كاملة للمؤمن له بعد
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

حدوث الخطر المؤمن منه إلعفاء نفسه حدوث الخطر المؤمن منه إلعفاء نفسه

حدوث الخطر المؤمن منه إلعفاء نفسه

من االلتزامات المتعلّقة بمحل التأمين.

من االلتزامات المتعلّقة بمحل التأمين.

ب-في إطار ممارسة الحق المذكور في ب-في إطار ممارسة الحق المذكور في

ب-في إطار ممارسة الحق المذكور في

الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المؤمن الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المؤمن

الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المؤمن

بإخطار المؤمن له خالل سبعة أيام من بإخطار المؤمن له خالل سبعة أيام من

بإخطار المؤمن له خالل سبعة أيام من

تاريخ استالم اإلخطار من المؤمن له تاريخ استالم اإلخطار من المؤمن له

تاريخ استالم اإلخطار من المؤمن له

بخصوص التعويض .ويظل المؤمن بخصوص التعويض .ويظل المؤمن

بخصوص التعويض .ويظل المؤمن

مسؤوالً عن النفقات الالزمة والمعقولة مسؤوالً عن النفقات الالزمة والمعقولة

مسؤوالً عن النفقات الالزمة والمعقولة

التي دفعها المؤمن له لتفادي الخسارة التي دفعها المؤمن له لتفادي الخسارة

التي دفعها المؤمن له لتفادي الخسارة

أو تقليلها قبل استالم اإلخطار المذكور .أو تقليلها قبل استالم اإلخطار المذكور.

أو تقليلها قبل استالم اإلخطار المذكور.

من االلتزامات الواردة في العقد.

مادة ()366
تقادم دعاوى المطالبة

مادة ()366

مادة ()366

مادة ( )364بعد إعادة الترقيم

مادة ( )364بعد إعادة الترقيم

تقادم دعاوى المطالبة

تقادم دعاوى المطالبة

 البند (ج) :إضافة كلمة (المدني) إلى الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا وردنهاية البند.

بقرار مجلس النواب الموقر ،وذلررررك

الـنَّـص بعد التعديل:

بعد اسرررتبدال كلمة "المشرررتركة" بكلمة
"العرررامرررة" الواردة في سررررررريررراق البنرررد
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مادة ()364
تقادم دعاوى المطالبة

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

أ-تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد أ-تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد (أ ،)5/اتساقا مع نص المادتين ( )144أ-تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد
التأمين بمضي سنتين ،وتحسب هذه التأمين بمضي سنتين ،وتحسب هذه و( )145من المشروع بقانون.
المدة على النحو اآلتي:

المدة على النحو اآلتي:

المدة على النحو اآلتي:

-1من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما -1من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما
يتعلق بدعوى المطالبة به.

التأمين بمضي سنتين ،وتحسب هذه

يتعلق بدعوى المطالبة به.

-1من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما
يتعلق بدعوى المطالبة به.

-2من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ -2من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ

-2من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ

عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى

عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى

المطالبة بتعويض األضرار التي تلحق المطالبة بتعويض األضرار التي تلحق

المطالبة بتعويض األضرار التي تلحق

بالسفينة.

بالسفينة.

بالسفينة.

-3من تاريخ وصول السفينة أو من -3من تاريخ وصول السفينة أو من

-3من تاريخ وصول السفينة أو من

التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه

التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه

فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض

فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض

األضرار التي تلحق بالبضائع ،أما إذا األضرار التي تلحق بالبضائع ،أما إذا

األضرار التي تلحق بالبضائع ،أما إذا

كان الحادث الحقًا ألحد هذين كان الحادث الحقًا ألحد هذين

كان الحادث الحقًا ألحد هذين

التاريخين فيسري التقادم من تاريخ التاريخين فيسري التقادم من تاريخ

التاريخين فيسري التقادم من تاريخ

وقوع الحادث.

وقوع الحادث.

وقوع الحادث.
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احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-4من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق -4من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق

-4من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق

بدعوى المطالبة بتسوية األضرار بدعوى المطالبة بتسوية األضرار

بدعوى المطالبة بتسوية األضرار

بطريقة الترك ،وفي حالة تحديد مهلة بطريقة الترك ،وفي حالة تحديد مهلة

بطريقة الترك ،وفي حالة تحديد مهلة

في العقد إلقامة دعوى الترك يسري في العقد إلقامة دعوى الترك يسري

في العقد إلقامة دعوى الترك يسري

التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

-5من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما -5من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما

-5من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما

يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات

يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات

العامة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة العامة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة

المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة

المستحقة عن المساعدة أو اإلنقاذ.

المستحقة عن المساعدة أو اإلنقاذ.

المستحقة عن المساعدة أو اإلنقاذ.

-6من التاريخ الذي يقيم فيه الغير -6من التاريخ الذي يقيم فيه الغير

-6من التاريخ الذي يقيم فيه الغير

الدعوى على المؤمن له أو من يوم قيام الدعوى على المؤمن له أو من يوم قيام

الدعوى على المؤمن له أو من يوم قيام

المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه

المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه

قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

ب -وتنقضي بمضي سنتين دعوى ب -وتنقضي بمضي سنتين دعوى

ب -وتنقضي بمضي سنتين دعوى

استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد

استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد

التأمين ،وتبدأ هذه المدة من تاريخ التأمين ،وتبدأ هذه المدة من تاريخ

التأمين ،وتبدأ هذه المدة من تاريخ

الوفاء بغير المستحق.

الوفاء بغير المستحق.

الوفاء بغير المستحق.
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قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ج-في جميع األحوال ينقطع التقادم ج-في جميع األحوال ينقطع التقادم

ج-في جميع األحوال ينقطع التقادم

بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات

بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات

المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير

المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير

األضرار وذلك باإلضافة إلى األسباب األضرار وذلك باإلضافة إلى األسباب

األضرار وذلك باإلضافة إلى األسباب

األخرى المقررة في القانون.

األخرى المقررة في القانون المدني.

األخرى المقررة في القانون المدني.

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

أوال :التأمين على السفينة

أوال :التأمين على السفينة

أوال :التأمين على السفينة

أوال :التأمين على السفينة

مادة ()365

مادة ()367

مادة ()367

مادة ()365

مادة ( )365بعد إعادة الترقيم

مادة ( )365بعد إعادة الترقيم

محل التأمين

محل التأمين

محل التأمين

محل التأمين

يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة
واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة أو لمدة مشروع القانون مع مراعاة إعادة مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة أو لمدة
محدودة.

الترقيم.

الترقيم.
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محدودة.

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()368

مادة ()368

مادة ()368

مادة ()366

مادة ( )366بعد إعادة الترقيم

مادة ( )366بعد إعادة الترقيم

النطاق الزماني والمكاني لضمان

النطاق الزماني والمكاني لضمان

النطاق الزماني والمكاني لضمان

النطاق الزماني والمكاني لضمان

المؤمن

المؤمن

المؤمن

المؤمن

احلكومة

أ-يسري ضمان المؤمن في التأمين الموافقة على نَـص المادة كما ورد في إعادة صررررياغة صرررردر البند (د) ليكون أ-يسري ضمان المؤمن في التأمين
بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى مشروع القانون.
االنتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة
سريان التأمين على أية حال خمسة
عشر يو ًما من وصول السفينة إلى
المكان المقصود وإعالن الربان

كاآلتي:
"إذا كااان التااأمين لماادة محااددة فااإن
ضااااااامااااان المؤمن يباااادأ وينتهي في
التاريخ المحدد في العقد"....،

بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى
االنتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة
سريان التأمين على أية حال خمسة
عشر يو ًما من وصول السفينة إلى
المكان المقصود وإعالن الربان

ب-إذا كانت السفينة فارغة من البضائع

وذلك عمال بنص المادة ( )1/271من باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.
القانون البحري القائم.
ب-إذا كانت السفينة فارغة من البضائع

سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها

سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها

للسفر حتى رسوها في المكان

للسفر حتى رسوها في المكان

المقصود.

المقصود.

ج-إذا شمل التأمين عدة رحالت

ج-إذا شمل التأمين عدة رحالت

متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة

متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة

باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.

Page 475 of 503

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

التأمين النتهاء الرحلة األخيرة مكان

التأمين النتهاء الرحلة األخيرة مكان

انتهاء سريان ضمان المؤمن.

انتهاء سريان ضمان المؤمن.

د-إذا كان التأمين لمدة محددة شمل

د-إذا كان التأمين لمدة محددة فإن

ضمان المؤمن األخطار التي تقع في

ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ

اليوم األول من مدة األخطار التي تقع

المحدد في العقد ،ويحسب اليوم على

في اليوم األخير منها ،ويحسب اليوم

أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من

على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ

ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني

من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت

في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.

الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد
التأمين.
مادة ()369
مسؤولية المؤمن

مادة ()369

مادة ()369

مادة ( )367بعد إعادة الترقيم

مادة ( )367بعد إعادة الترقيم

مسؤولية المؤمن

مسؤولية المؤمن

 البند (أ) :نقل البند إلى المادة ( 349الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
بعد إعادة الترقيم) على النحو الوارد بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
أ-يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين في قرار المجلس بشأنها.

مراعاة إعادة الترقيم.

األضرار الناشئة عن كل حادث يقع
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مادة ()367
مسؤولية المؤمن

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت  البند (ب) :الموافقة على نَـص البند
الحوادث ،ويجوز االتفاق على أن كما ورد في مشروع القانون بمراعاة
يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلي حذف الترقيم (ب).
عقب كل حادث.

الـنَّـص بعد التعديل:

ب-عدا الضرر الذي يصيب األشخاص عدا الضرر الذي يصيب األشخاص

عدا الضرر الذي يصيب األشخاص

يلتزم المؤمن بالتعويضات أيًا كان يلتزم المؤمن بالتعويضات أيًا كان

يلتزم المؤمن بالتعويضات أيًا كان

نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل

نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل

الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن

الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن

عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء

عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء

ثابت أو متحرك أو عائم.

ثابت أو متحرك أو عائم.

مادة ()370

مادة ()370

مادة ()370

مادة ( )368بعد إعادة الترقيم

مادة ( )368بعد إعادة الترقيم

قسط التأمين

قسط التأمين

قسط التأمين

ثابت أو متحرك أو عائم.
مادة ()368
قسط التأمين

أ-إذا كان التأمين على السفينة لرحلة الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-إذا كان التأمين على السفينة لرحلة
واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة استحق مشروع القانون.
المؤمن قسط التأمين كامالً بمجرد بدء

مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة استحق
الترقيم.

سريان األخطار المؤمن منها.

المؤمن قسط التأمين كامالً بمجرد بدء
سريان األخطار المؤمن منها.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
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قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

ب-وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق

ب-وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق

المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا

المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا

هلكت السفينة كليًا أو قرر المؤمن له

هلكت السفينة كليًا أو قرر المؤمن له

تركها للمؤمن وكان الهالك أو الترك

تركها للمؤمن وكان الهالك أو الترك

مما يقع على عاتق المؤمن ،أما إذا كان

مما يقع على عاتق المؤمن ،أما إذا كان

الهالك أو الترك مما ال يقع على عاتق

الهالك أو الترك مما ال يقع على عاتق

المؤمن فال يستحق من القسط إال

المؤمن فال يستحق من القسط إال

المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء

المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء

سريان اإلخطار وتاريخ وقوع الحادث

سريان اإلخطار وتاريخ وقوع الحادث

الذي أدى إلى هالك السفينة أو إعالن

الذي أدى إلى هالك السفينة أو إعالن

تركها.

تركها.
مادة ()371

التسوية بطريق التعويض

مادة ()371

مادة ()371

مادة ( )369بعد إعادة الترقيم

مادة ( )369بعد إعادة الترقيم

التسوية بطريق التعويض

التسوية بطريق التعويض

 البند (ب) :تعديل رقم المادتين الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد( )339و( )348الواردتين في سياق بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
البند لتصبحا (.)347( ،)338

مراعاة إعادة الترقيم.
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مادة ()369
التسوية بطريق التعويض

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

الـنَّـص بعد التعديل:

أ-في حالة التسوية بطريق التعويض أ-في حالة التسوية بطريق التعويض

أ-في حالة التسوية بطريق التعويض

يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال

يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال

القطع واإلصالحات الضرورية لجعل القطع واإلصالحات الضرورية لجعل

القطع واإلصالحات الضرورية لجعل

دون

دون

السفينة

صالحة

للمالحة

دون السفينة

صالحة

للمالحة

السفينة

صالحة

للمالحة

التعويضات األخرى الناشئة عن التعويضات األخرى الناشئة عن

التعويضات األخرى الناشئة عن

انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو

انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو

عن أي سبب آخر.

عن أي سبب آخر.

عن أي سبب آخر.

ب-مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة (ج) ب-مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة (ج)

ب-مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة (ج)

من المادة ( )339من هذا القانون ،إذا من المادة ( )338من هذا القانون ،إذا

من المادة ( )338من هذا القانون ،إذا

اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة ،اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة،

اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة،

فال تجوز المنازعة فيها ،إال في حالة فال تجوز المنازعة فيها ،إال في حالة

فال تجوز المنازعة فيها ،إال في حالة

اإلسهام في الخسارات المشتركة أو اإلسهام في الخسارات المشتركة أو

اإلسهام في الخسارات المشتركة أو

مصروفات اإلنقاذ ،وفقًا لحكم البند ( )2مصروفات اإلنقاذ ،وفقًا لحكم البند ()2

مصروفات اإلنقاذ ،وفقًا لحكم البند ()2

من المادة ( )348من هذا القانون ،من المادة ( )347من هذا القانون،

من المادة ( )347من هذا القانون،

وتشمل القيمة المتفق عليها جسم وتشمل القيمة المتفق عليها جسم

وتشمل القيمة المتفق عليها جسم

لها

لها

السفينة

واآلالت

المحركة

لها السفينة

واآلالت

المحركة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها
المؤن ومصروفات التجهيز.

النص بعد التعديل

والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها
المؤن ومصروفات التجهيز.

المؤن ومصروفات التجهيز.

ج-كل تأمين أيًا كان تاريخه يعقد على ج-كل تأمين أ ًيا كان تاريخه يعقد على

ج-كل تأمين أ ًيا كان تاريخه يعقد على

الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها

الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها

يترتب عليه في حالة الهالك الكلي أو يترتب عليه في حالة الهالك الكلي أو

يترتب عليه في حالة الهالك الكلي أو

الترك ،تخفيض القيمة المتفق عليها بما الترك ،تخفيض القيمة المتفق عليها بما

الترك ،تخفيض القيمة المتفق عليها بما

يعادل قيمة هذه الملحقات.

يعادل قيمة هذه الملحقات.

مادة ()372

مادة ()372

مادة ()372

مادة ( )370بعد إعادة الترقيم

مادة ( )370بعد إعادة الترقيم

فقدان السفينة

فقدان السفينة

فقدان السفينة

يعادل قيمة هذه الملحقات.
مادة ()370
فقدان السفينة

تعتبر السفينة مفقودة إذا لم تصل إلى الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تعتبر السفينة مفقودة إذا لم تصل إلى
وجهتها خالل وقت معقول من تاريخ مشروع القانون.
مغادرتها آلخر مكان شوهدت فيه ،أو

مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة وجهتها خالل وقت معقول من تاريخ
الترقيم.

مغادرتها آلخر مكان شوهدت فيه ،أو

لم ترد عنها أنباء لمدة تسعين يو ًما ،ما

لم ترد عنها أنباء لمدة تسعين يو ًما ،ما

لم يتفق على خالف ذلك ،ويعتبر هذا

لم يتفق على خالف ذلك ،ويعتبر هذا

الفقدان خسارة كلية فعلية.

الفقدان خسارة كلية فعلية.
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مادة ()373

مادة ()373

مادة ()373

مادة ()371

مادة ( )371بعد إعادة الترقيم

مادة ( )371بعد إعادة الترقيم

ترك السفينة

ترك السفينة

احلكومة

ترك السفينة

ترك السفينة

يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن
في الحاالت اآلتية:
-1هالك السفينة كلها.

مشروع القانون.

مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة في الحاالت اآلتية:
الترقيم.

-1هالك السفينة كلها.

-2إذا كانت نفقات إصالح السفينة أو

-2إذا كانت نفقات إصالح السفينة أو

إنقاذها تعادل على األقل ثالثة أرباع

إنقاذها تعادل على األقل ثالثة أرباع

قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.

قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.

-3فقدان السفينة على النحو المنصوص

-3فقدان السفينة على النحو المنصوص

عليه في المادة السابقة.

عليه في المادة السابقة.

-4إذا أصيبت السفينة بتلف ال يمكن

-4إذا أصيبت السفينة بتلف ال يمكن

إصالحه بسبب عدم توافر الوسائل

إصالحه بسبب عدم توافر الوسائل

المادية الالزمة لذلك في المكان الذي

المادية الالزمة لذلك في المكان الذي

توجد فيه السفينة ،إال إذا كان من

توجد فيه السفينة ،إال إذا كان من

المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون

المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون

إجراء اإلصالح فيها ممكنًا.

إجراء اإلصالح فيها ممكنًا.
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النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-5إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز

-5إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز

للمؤمن له استعمال حقه في ترك

للمؤمن له استعمال حقه في ترك

السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو

السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو

إيقافها بنا ًء على أمر من السلطات

إيقافها بنا ًء على أمر من السلطات

العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من

العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من

استرداد السفينة خالل أربعة أشهر من

استرداد السفينة خالل أربعة أشهر من

تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع

تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع

الحادث.

الحادث.
مادة ()374

مادة ()374

مادة ()374

مادة ( )372بعد إعادة الترقيم

مادة ( )372بعد إعادة الترقيم

تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة

تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة

تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة

تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة

لمجهز واحد

لمجهز واحد

لمجهز واحد

لمشغّل واحد

 عنوان المادة :تغيير عبارة (لمجهز) الموافقرررة على تعرررديرررل عنوان المرررادة
إلى (لمشغّل).

ومتنهرا كمرا ورد بقرار مجلس النواب

 تغيير عبارة (لمجهز) الواردة في الموقر ،مع مراعاة إعادة الترقيم.
الفقرة األولى من المادة إلى (لمشغّل).
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مادة ()372

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 تغيير عبارة (للمجهز) الواردة في
الفقرة الثانية من المادة إلى (للمشغّل).
الـنَّـص بعد التعديل:
تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة
لمشغّل واحد.

تعتبر التأمينات المعقودة على عدة سفن تعتبر التأمينات المعقودة على عدة سفن

تعتبر التأمينات المعقودة على عدة سفن

تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل تابعة لمشغّل واحد كما لو كانت كل

تابعة لمشغّل واحد كما لو كانت كل

سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.

سفينة منها تابعة لمشغّل مختلف.

سفينة منها تابعة لمشغّل مختلف.

وتعد البضائع وغيرها من األموال وتعد البضائع وغيرها من األموال

وتعد البضائع وغيرها من األموال

المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن المملوكة للمشغّل بالنسبة إلى المؤمن

المملوكة للمشغّل بالنسبة إلى المؤمن

على السفينة كما لو كانت مملوكة على السفينة كما لو كانت مملوكة

على السفينة كما لو كانت مملوكة

للغير.

للغير.

للغير.
مادة ()375

مادة ()375

مادة ()375

مادة ( )373بعد إعادة الترقيم

مادة ( )373بعد إعادة الترقيم

آثار انتقال ملكية السفينة على عقد

آثار انتقال ملكية السفينة على عقد

آثار انتقال ملكية السفينة على عقد

آثار انتقال ملكية السفينة على عقد

التأمين

التأمين

التأمين

التأمين
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مادة ()373

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

أ-إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت
غير مجهزة استمر عقد التأمين لصالح مشروع القانون.
المالك الجديد أو المستأجر ،بشرط أن

مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة غير مجهزة استمر عقد التأمين لصالح
الترقيم.

المالك الجديد أو المستأجر ،بشرط أن

يخطر المؤمن خالل خمسة عشر يو ًما

يخطر المؤمن خالل خمسة عشر يو ًما

من تاريخ انتقال الملكية إليه أو من

من تاريخ انتقال الملكية إليه أو من

تاريخ اإليجار ،وعلى المالك الجديد أو

تاريخ اإليجار ،وعلى المالك الجديد أو

المستأجر أن يقوم بجميع االلتزامات

المستأجر أن يقوم بجميع االلتزامات

التي كانت على عاتق المؤمن له قبل

التي كانت على عاتق المؤمن له قبل

المؤمن بمقتضى عقد التأمين ،وال

المؤمن بمقتضى عقد التأمين ،وال

تحسب في الميعاد المذكور أيام

تحسب في الميعاد المذكور أيام

العطالت الرسمية وذلك ما لم يطلب

العطالت الرسمية وذلك ما لم يطلب

المؤمن فسخ العقد خالل شهر من

المؤمن فسخ العقد خالل شهر من

تاريخ إخطاره بانتقال الملكية ،وفي هذه

تاريخ إخطاره بانتقال الملكية ،وفي هذه

الحالة يستمر العقد قائ ًما مدة خمسة

الحالة يستمر العقد قائ ًما مدة خمسة

عشر يو ًما من تاريخ اإلخطار.

عشر يو ًما من تاريخ اإلخطار.

ب-يبقى المؤمن له األصلي ملتز ًما قبل

ب-يبقى المؤمن له األصلي ملتز ًما قبل

المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة

المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ

حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ

اإليجار.

اإليجار.

ج-إذا لم يقع اإلخطار بانتقال الملكية أو

ج-إذا لم يقع اإلخطار بانتقال الملكية أو

باإليجار في الميعاد المذكور في الفقرة

باإليجار في الميعاد المذكور في الفقرة

األولى من هذه المادة اعتبر عقد التأمين

األولى من هذه المادة اعتبر عقد التأمين

موقوفًا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد،

موقوفًا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد،

ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد

ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد

انقضاء أربع وعشرين ساعة من

انقضاء أربع وعشرين ساعة من

حصول اإلخطار ،ويلتزم المؤمن برد

حصول اإلخطار ،ويلتزم المؤمن برد

قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

د-ال تسري أحكام هذه المادة في حالة

د-ال تسري أحكام هذه المادة في حالة

ملكية السفينة على الشيوع إال إذا شمل

ملكية السفينة على الشيوع إال إذا شمل

انتقال الملكية أغلبية الحصص.

انتقال الملكية أغلبية الحصص.

مادة ()376

مادة ()376

مادة ()376

مادة ( )374بعد إعادة الترقيم

مادة ( )374بعد إعادة الترقيم

التأمين على السفينة الموجودة في

التأمين على السفينة الموجودة في

التأمين على السفينة الموجودة في

التأمين على السفينة الموجودة في

ميناء أو مرسى أو حوض بحري

ميناء أو مرسى أو حوض بحري

ميناء أو مرسى أو حوض بحري

ميناء أو مرسى أو حوض جــاف
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مادة ()374

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 عنوان المادة :تغيير كلمة (بحري) الموافقرررة على تعرررديرررل عنوان المرررادة
ومتنهرا كمرا ورد بقرار مجلس النواب

إلى (جاف).

نص المادة :تعديل رقم المادتين الموقر ،مع مراعاة إعادة الترقيم.
ّ 
( )375( ،)367الواردتين في سياق
النص لتصبحا (.)373( ،)365
الـنَّـص بعد التعديل:
(التأمين على السفينة الموجودة في
ميناء أو مرسى أو حوض جــاف)
تسري أحكام المواد من ( )367إلى تسري أحكام المواد من ( )365إلى

تسري أحكام المواد من ( )365إلى

( )375من هذا القانون على عقد ( )373من هذا القانون على عقد

( )373من هذا القانون على عقد

التأمين الذي يقتصر على مدة وجود التأمين الذي يقتصر على مدة وجود

التأمين الذي يقتصر على مدة وجود

السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض

السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض

جاف أو في أي مكان آخر ،كما تسري جاف أو في أي مكان آخر ،كما تسري

جاف أو في أي مكان آخر ،كما تسري

هذه األحكام على التأمين على السفينة هذه األحكام على التأمين على السفينة

هذه األحكام على التأمين على السفينة

وهي في دور البناء.

وهي في دور البناء.

وهي في دور البناء.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

ثانيا :التأمين على البضائع

ثانيا :التأمين على البضائع

ثانيا :التأمين على البضائع

ثانيا :التأمين على البضائع

مادة ()377

مادة ()377

مادة ()377

مادة ()375

مادة ( )375بعد إعادة الترقيم

مادة ( )375بعد إعادة الترقيم

وثيقة التأمين على البضائع ونطاقها

وثيقة التأمين على البضائع ونطاقها

وثيقة التأمين على البضائع ونطاقها

وثيقة التأمين على البضائع ونطاقها

المكاني

المكاني

المكاني

المكاني

احلكومة

 البند (أ) :تغيير كلمة (تغطية) الواردة الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردفي نهاية البند إلى (تأمين).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

أ-يكون التأمين على البضائع بمقتضى أ-يكون التأمين على البضائع بمقتضى

أ-يكون التأمين على البضائع بمقتضى

وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة تغطية وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة تأمين

وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة تأمين

مفتوحة.

مفتوحة.

مفتوحة.

ب-تكون البضائع مشمولة بالتأمين ب-تكون البضائع مشمولة بالتأمين

ب-تكون البضائع مشمولة بالتأمين

دون انقطاع في أي مكان توجد فيه دون انقطاع في أي مكان توجد فيه

دون انقطاع في أي مكان توجد فيه

أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في

أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في

وثيقة التأمين.

وثيقة التأمين.

وثيقة التأمين.

ج-إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محالً ج-إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محالً

ج-إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محالً

لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه

لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

الرحلة سرت قواعد التأمين البحري الرحلة سرت قواعد التأمين البحري

الرحلة سرت قواعد التأمين البحري

خالل مدة النقل المذكور ،إال إذا اتفق خالل مدة النقل المذكور ،إال إذا اتفق

خالل مدة النقل المذكور ،إال إذا اتفق

على غير ذلك.
مادة ()378
مبلغ التأمين على البضائع

على غير ذلك.

على غير ذلك.
مادة ()378

مادة ()378

مادة ( )376بعد إعادة الترقيم

مادة ( )376بعد إعادة الترقيم

مبلغ التأمين على البضائع

مبلغ التأمين على البضائع

مادة ()376
مبلغ التأمين على البضائع

 البند ( :)1تصويب كلمة (مشتراه) الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردلتصبح (مشتراة).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

ال يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على ال يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على
البضائع بأعلى من المبالغ اآلتية:

البضائع بأعلى من المبالغ اآلتية:

ال يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على
البضائع بأعلى من المبالغ اآلتية:

-1ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان -1ثمن شراء البضاعة في زمان

-1ثمن شراء البضاعة في زمان

الشحن أو سعرها في هذا الزمان ومكان الشحن أو سعرها في هذا

ومكان الشحن أو سعرها في هذا

الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة،

الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة،

وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى

وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى

والمكان إذا كانت غير مشتراه،
ميناء الوصول والربح المتوقع.

ميناء الوصول والربح المتوقع.

ميناء الوصول والربح المتوقع.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

-2قيمة البضاعة في زمان ومكان -2قيمة البضاعة في زمان ومكان

-2قيمة البضاعة في زمان ومكان

الوصول أو في التاريخ الذي كان يجب الوصول أو في التاريخ الذي كان يجب

الوصول أو في التاريخ الذي كان يجب

أن تصل فيه في حالة هالكها.

أن تصل فيه في حالة هالكها.

أن تصل فيه في حالة هالكها.

-3ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن -3ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن

-3ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن

له مضافًا إليه المبالغ األخرى التي قد له مضافًا إليه المبالغ األخرى التي قد

له مضافًا إليه المبالغ األخرى التي قد

يتفق عليها في عقد البيع.

يتفق عليها في عقد البيع.

مادة ()379

مادة ()379

مادة ()379

مادة ( )377بعد إعادة الترقيم

مادة ( )377بعد إعادة الترقيم

تقدير الخسائر التي تلحق البضائع

تقدير الخسائر التي تلحق البضائع

تقدير الخسائر التي تلحق البضائع

يتفق عليها في عقد البيع.
مادة ()377
تقدير الخسائر التي تلحق البضائع

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في تقدر الخسائر التي أصابت البضائع
مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة

بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة مشروع القانون.
في زمان ومكان واحد ،وتطبق نسبة

في زمان ومكان واحد ،وتطبق نسبة

الترقيم.

نقص القيمة على مبلغ التأمين.

نقص القيمة على مبلغ التأمين.
مادة ()380

مادة ()380

مادة ()380

مادة ( )378بعد إعادة الترقيم

مادة ( )378بعد إعادة الترقيم

ترك البضائع

ترك البضائع

ترك البضائع
 البند (ب):
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مادة ()378
ترك البضائع

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

 تصويب كلمة (وعشرون) لتصبح الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردبقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

(وعشرين).

 حذف عبارة (بدفعها) الواردة في مراعاة إعادة الترقيم.نهاية البند.
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يجوز للمؤمن له ترك البضائع أ-يجوز للمؤمن له ترك البضائع
المؤمن عليها في الحاالت اآلتية:

المؤمن عليها في الحاالت اآلتية:

أ-يجوز للمؤمن له ترك البضائع
المؤمن عليها في الحاالت اآلتية:

-1إذا انقطعت أنباء السفينة مدة تسعين -1إذا انقطعت أنباء السفينة مدة تسعين

-1إذا انقطعت أنباء السفينة مدة تسعين

يو ًما بعد وصول آخر أنباء عنها ،يو ًما بعد وصول آخر أنباء عنها،

يو ًما بعد وصول آخر أنباء عنها،

ويفترض هالك السفينة في تاريخ ويفترض هالك السفينة في تاريخ

ويفترض هالك السفينة في تاريخ

وصول هذه األنباء.

وصول هذه األنباء.

وصول هذه األنباء.

-2إذا أصبحت ال سفينة غير صالحة -2إذا أصبحت السفينة غير صالحة

-2إذا أصبحت السفينة غير صالحة

للمالحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع للمالحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع

للمالحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع

بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول

بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول

المتفق عليه خالل تسعين يو ًما من المتفق عليه خالل تسعين يو ًما من

المتفق عليه خالل تسعين يو ًما من

تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن

تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن

بعدم صالحية السفينة للمالحة.

بعدم صالحية السفينة للمالحة.

بعدم صالحية السفينة للمالحة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

-3إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل -3إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل

-3إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل

ثالثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة ثالثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة

ثالثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة

التأمين على األقل.

التأمين على األقل.

التأمين على األقل.

-4إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب -4إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب

-4إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب

إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر

إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر

نتيجة وقوع أحد األخطار التي يشملها نتيجة وقوع أحد األخطار التي يشملها

نتيجة وقوع أحد األخطار التي يشملها

التأمين.

التأمين.

التأمين.

(ب) إذا كان التأمين يشمل أخطار (ب) إذا كان التأمين يشمل أخطار

(ب) إذا كان التأمين يشمل أخطار

الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه

الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه

في ترك البضائع في حالة أسر السفينة في ترك البضائع في حالة أسر السفينة

في ترك البضائع في حالة أسر السفينة

أو احتجازها أو إيقافها بأمر من أو احتجازها أو إيقافها بأمر من

أو احتجازها أو إيقافها بأمر من

السلطات العامة وذلك إذا لم توضع السلطات العامة وذلك إذا لم توضع

السلطات العامة وذلك إذا لم توضع

البضائع تحت تصرف المؤمن له خالل البضائع تحت تصرف المؤمن له خالل

البضائع تحت تصرف المؤمن له خالل

مائة وعشرون يوما ً من تاريخ قيامه مائة وعشرين يوما ً من تاريخ قيامه

مائة وعشرين يوما ً من تاريخ قيامه

بإخطار المؤمن بوقوع الحادث بدفعها .بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة ()381

مادة ()381

مادة ()381

مادة ( )379بعد إعادة الترقيم

مادة ( )379بعد إعادة الترقيم
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مادة ()379

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

اإلخطار بتلف البضائع

اإلخطار بتلف البضائع

اإلخطار بتلف البضائع

اإلخطار بتلف البضائع

احلكومة

يجب على المؤمن له في جميع حاالت الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجب على المؤمن له في جميع حاالت
مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة التأمين على البضائع إخطار المؤمن

التأمين على البضائع إخطار المؤمن مشروع القانون.
خالل خمسة عشر يو ًما من تاريخ

خالل خمسة عشر يو ًما من تاريخ

الترقيم.

تسلمه البضائع المؤمن عليها بوجود

تسلمه البضائع المؤمن عليها بوجود

التلف ،وإال افترض أنه تسلمها سليمة

التلف ،وإال افترض أنه تسلمها سليمة

ما لم يثبت المؤمن له خالف ذلك.

ما لم يثبت المؤمن له خالف ذلك.

مادة ()382
التغطية التأمينية المفتوحة

مادة ()382

مادة ()382

مادة ( )380بعد إعادة الترقيم

مادة ( )380بعد إعادة الترقيم

التغطية التأمينية المفتوحة

التغطية التأمينية المفتوحة

مادة ()380
التغطية التأمينية المفتوحة

يجوز للمؤمن له إبرام غطاء تأمين الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز للمؤمن له إبرام غطاء تأمين
مفتوح مع المؤمن على البضائع المقرر مشروع القانون.
شحنها أو استالمها على دفعات خالل

مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة مفتوح مع المؤمن على البضائع المقرر
الترقيم.

شحنها أو استالمها على دفعات خالل

فترة محددة ،ويتم إثبات الغطاء المفتوح

فترة محددة ،ويتم إثبات الغطاء المفتوح

بواسطة وثيقة تأمين مفتوحة يصدرها

بواسطة وثيقة تأمين مفتوحة يصدرها

المؤمن.

المؤمن.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()383

مادة ()383

مادة ()383

مادة ()381

مادة ( )381بعد إعادة الترقيم

مادة ( )381بعد إعادة الترقيم

بيانات وثيقة الغطاء المفتوح

بيانات وثيقة الغطاء المفتوح

احلكومة

بيانات وثيقة الغطاء المفتوح

بيانات وثيقة الغطاء المفتوح

 تصويب كلمة (حده) الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردنهاية المادة لتصبح (حدة).

بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع

الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

يجب أن تشتمل وثيقة التغطية التأمينية يجب أن تشتمل وثيقة التغطية التأمينية

يجب أن تشتمل وثيقة التغطية التأمينية

المفتوحة على الشروط التي يلتزم المفتوحة على الشروط التي يلتزم

المفتوحة على الشروط التي يلتزم

بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له

بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له

عن كل شحنة وأقساط التأمين التي يقوم عن كل شحنة وأقساط التأمين التي يقوم

عن كل شحنة وأقساط التأمين التي يقوم

المؤمن له بدفعها ،أما البضائع المؤمن المؤمن له بدفعها ،أما البضائع المؤمن

المؤمن له بدفعها ،أما البضائع المؤمن

عليها والرحالت والسفن وغير ذلك من عليها والرحالت والسفن وغير ذلك من

عليها والرحالت والسفن وغير ذلك من

البيانات فتعين بمالحق تصدر بمناسبة البيانات فتعين بمالحق تصدر بمناسبة

البيانات فتعين بمالحق تصدر بمناسبة

كل شحنة على حده.

كل شحنة على حدة.

كل شحنة على حدة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()384

مادة ()384

مادة ()384

مادة ()382

مادة ( )382بعد إعادة الترقيم

مادة ( )382بعد إعادة الترقيم

إصدار شهادات التأمين للتغطية

إصدار شهادات التأمين للتغطية

إصدار شهادات التأمين للتغطية

إصدار شهادات التأمين للتغطية

التأمينية المفتوحة

التأمينية المفتوحة

التأمينية المفتوحة

التأمينية المفتوحة

احلكومة

أ-يصدر المؤمن بناء على طلب من الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في أ-يصدر المؤمن بناء على طلب من
المؤمن له شهادات تأمين بصفة مستقلة مشروع القانون.
للبضائع المشحونة على دفعات وفقًا

مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة المؤمن له شهادات تأمين بصفة مستقلة
الترقيم.

للبضائع المشحونة على دفعات وفقًا

لمبدأ غطاء التأمين المفتوح.

لمبدأ غطاء التأمين المفتوح.

ب-عند اختالف البيانات الواردة في

ب-عند اختالف البيانات الواردة في

شهادات التأمين الصادرة عن المؤمن

شهادات التأمين الصادرة عن المؤمن

بصفة مستقلة عن تلك الواردة في وثيقة

بصفة مستقلة عن تلك الواردة في وثيقة

التأمين المفتوحة ،تكون شهادات

التأمين المفتوحة ،تكون شهادات

التأمين الصادرة بصفة مستقلة هي

التأمين الصادرة بصفة مستقلة هي

المعتمدة.

المعتمدة.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()385

مادة ()385

مادة ()385

مادة ()383

مادة ( )383بعد إعادة الترقيم

مادة ( )383بعد إعادة الترقيم

اإلخطار بوصول الشحنة

اإلخطار بوصول الشحنة

احلكومة

اإلخطار بوصول الشحنة

اإلخطار بوصول الشحنة

 البند (أ) – ( :)2تغيير كلمة (للمؤمن) الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد
الواردة بعد عبارة (بشرط أن تكون) بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

إلى (للمؤمن له).
 البند (ج) :حذف كلمة (له) الواردة
في السطر األول من البند بعد عبارة
(جاز للمؤمن).
الـنَّـص بعد التعديل:
أ-يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن على أ-يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن على

أ-يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن على

الفور بمجرد علمه بشحن كل دفعة من الفور بمجرد علمه بشحن كل دفعة من

الفور بمجرد علمه بشحن كل دفعة من

البضائع المبينة فيما يلي ،ويكون البضائع المبينة فيما يلي ،ويكون

البضائع المبينة فيما يلي ،ويكون

المؤمن ملز ًما بقبول التأمين عليها:

المؤمن ملز ًما بقبول التأمين عليها:

المؤمن ملز ًما بقبول التأمين عليها:

-1جميع الشحنات التي تتم لحساب -1جميع الشحنات التي تتم لحساب
المؤمن له أو تنفيذًا لعقود شراء أو بيع المؤمن له أو تنفيذًا لعقود شراء أو بيع

المؤمن له أو تنفيذًا لعقود شراء أو بيع

تلزمه بإجراء التأمين ،ويشمل التأمين تلزمه بإجراء التأمين ،ويشمل التأمين

تلزمه بإجراء التأمين ،ويشمل التأمين
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-1جميع الشحنات التي تتم لحساب

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

هذه الشحنات تلقائيًا متى تعرضت هذه الشحنات تلقائيًا متى تعرضت

هذه الشحنات تلقائيًا متى تعرضت

للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم

للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم

المؤمن له اإلخطار عنها في الميعاد المؤمن له اإلخطار عنها في الميعاد

المؤمن له اإلخطار عنها في الميعاد

المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

-2جميع الشحنات التي تتم لحساب -2جميع الشحنات التي تتم لحساب

-2جميع الشحنات التي تتم لحساب

الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء

الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء

التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن

التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن

مصلحة في الشحنة بوصفه وكيالً له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيالً

له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيالً

بالعمولة أو أمينًا على البضائع أو غير بالعمولة أو أمينًا على البضائع أو غير

بالعمولة أو أمينًا على البضائع أو غير

ذلك ،وال يشمل التأمين هذه البضائع إال ذلك ،وال يشمل التأمين هذه البضائع إال

ذلك ،وال يشمل التأمين هذه البضائع إال

من وقت إخطار المؤمن بها.

من وقت إخطار المؤمن بها.

من وقت إخطار المؤمن بها.

ب -يجب أن يتضمن اإلخطار اسم ب -يجب أن يتضمن اإلخطار اسم

ب -يجب أن يتضمن اإلخطار اسم

السفينة الناقلة والرحلة وقيمة الشحنة السفينة الناقلة والرحلة وقيمة الشحنة

السفينة الناقلة والرحلة وقيمة الشحنة

ومبلغ التأمين.

ومبلغ التأمين.

ومبلغ التأمين.

ج-إذا خالف المؤمن له االلتزامات ج-إذا خالف المؤمن له االلتزامات

ج-إذا خالف المؤمن له االلتزامات

الفقرتين

الفقرتين

المنصوص

عليها

في

الفقرتين المنصوص

عليها

في

السابقتين ،جاز للمؤمن له أن يطالب السابقتين ،جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ
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المنصوص

عليها

في

السابقتين ،جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ

نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

فورا مع أداء تعويض يعادل
فورا مع أداء تعويض يعادل العقد
ً
بفسخ العقد ً

فورا مع أداء تعويض يعادل
العقد
ً

أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي

أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي

لم يخطر بها ،وإذا ثبت سوء نية المؤمن لم يخطر بها ،وإذا ثبت سوء نية

لم يخطر بها ،وإذا ثبت سوء نية

له ،جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن المؤمن له ،جاز للمؤمن أن يسترد ما

المؤمن له ،جاز للمؤمن أن يسترد ما

الحوادث الخاصة بالشحنات الالحقة دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات

دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات

على وقوع أول مخالفة عمدية من الالحقة على وقوع أول مخالفة عمدية

الالحقة على وقوع أول مخالفة عمدية

جانب المؤمن له.

من جانب المؤمن له.

من جانب المؤمن له.

ثالثا :التأمين من المسؤولية

ثالثا :التأمين من المسؤولية

ثالثا :التأمين من المسؤولية

ثالثا :التأمين من المسؤولية

مادة ()386

مادة ()386

مادة ()386

مادة ()384

مادة ( )384بعد إعادة الترقيم

مادة ( )384بعد إعادة الترقيم

اشتراط المطالبة من المضرور

اشتراط المطالبة من المضرور

اشتراط المطالبة من المضرور

اشتراط المطالبة من المضرور

للرجوع على المؤمن

للرجوع على المؤمن

للرجوع على المؤمن

للرجوع على المؤمن

في حالة التأمين من المسؤولية ال يجوز الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في في حالة التأمين من المسؤولية ال يجوز
الرجوع على المؤمن عند وقوع مشروع القانون.
الحادث المذكور في وثيقة التأمين ،إال

مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة الرجوع على المؤمن عند وقوع
الترقيم.

الحادث المذكور في وثيقة التأمين ،إال

إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر

إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر

مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له،

مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له،
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم

ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم

المؤمن له بأدائه من تعويض.

المؤمن له بأدائه من تعويض.

مادة ()387
حدود التأمين من المسؤولية

مادة ()387

مادة ()387

مادة ( )385بعد إعادة الترقيم

مادة ( )385بعد إعادة الترقيم

حدود التأمين من المسؤولية

حدود التأمين من المسؤولية

مادة ()385
حدود التأمين من المسؤولية

 تغيير عبارة (الفقرة (ب) من المادة الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما ورد( )369الواردة في السطر الثاني من بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
مراعاة إعادة الترقيم.

المادة لتصبح (المادة (.))367
الـنَّـص بعد التعديل:
إذا كان محل التأمين من المسؤولية إذا كان محل التأمين من المسؤولية

إذا كان محل التأمين من المسؤولية

تعويض الضرر الذي يصيب الغير تعويض الضرر الذي يصيب الغير

تعويض الضرر الذي يصيب الغير

بفعل السفينة طبقًا ألحكام الفقرة (ب) بفعل السفينة طبقًا ألحكام المادة

بفعل السفينة طبقًا ألحكام المادة

من المادة ( )369من هذا القانون فال ( )367من هذا القانون فال ينتج التأمين

( )367من هذا القانون فال ينتج التأمين

ينتج التأمين أثره ،إال إذا كان مبلغ أثره ،إال إذا كان مبلغ التأمين على

أثره ،إال إذا كان مبلغ التأمين على

التأمين على السفينة ال يكفي لتعويض السفينة ال يكفي لتعويض الضرر.

السفينة ال يكفي لتعويض الضرر.

الضرر.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()388

مادة ()388

مادة ()388

مادة ()386

مادة ( )386بعد إعادة الترقيم

مادة ( )386بعد إعادة الترقيم

تعدد التأمينات من المسؤولية

تعدد التأمينات من المسؤولية

احلكومة

تعدد التأمينات من المسؤولية

تعدد التأمينات من المسؤولية

 تصويب كلمة (حده) الواردة في الموافقة على نَـررررررررررص المادة كما وردالسطر األول من المادة لتصبح (حدة) .بقررار مجرلرس النرواب ا لمرو قر ،مع
الـنَّـص بعد التعديل:

مراعاة إعادة الترقيم.

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان إذا عقدت عدة تأمينات لضمان

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان

المسؤولية التزم كل مؤمن على حده المسؤولية التزم كل مؤمن على حدة

المسؤولية التزم كل مؤمن على حدة

عن كل حادث في حدود المبلغ المبين عن كل حادث في حدود المبلغ المبين

عن كل حادث في حدود المبلغ المبين

في وثيقة التأمين الخاصة به وإن في وثيقة التأمين الخاصة به وإن

في وثيقة التأمين الخاصة به وإن

تعددت الحوادث ،على أال يجاوز تعددت الحوادث ،على أال يجاوز

تعددت الحوادث ،على أال يجاوز

مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة

مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة

الضرر الناشئ عن المسؤولية.
مادة ()389

الضرر الناشئ عن المسؤولية.

الضرر الناشئ عن المسؤولية.
مادة ()389

مادة ()389

مادة ( )387بعد إعادة الترقيم

مادة ( )387بعد إعادة الترقيم

التأمين من المسؤولية أثناء بناء

التأمين من المسؤولية أثناء بناء

التأمين من المسؤولية أثناء بناء

التأمين من المسؤولية أثناء بناء

السفينة أو إصالحها

السفينة أو إصالحها

السفينة أو إصالحها

السفينة أو إصالحها
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مادة ()387

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

يجوز لمن يقوم ببناء سفينة أو الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على نَـص المادة كما ورد في يجوز لمن يقوم ببناء سفينة أو
مشرررررررروع القانون ،مع مرا عاة إ عادة إصالحها أن يعقد تأمينا لضمان

إصالحها أن يعقد تأمينا لضمان مشروع القانون.
مسؤوليته عن األضرار التي تصيب

مسؤوليته عن األضرار التي تصيب

الترقيم.

السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو

السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو

إجراء اإلصالحات ،وال يسري على

إجراء اإلصالحات ،وال يسري على

هذا التأمين أحكام التأمين البحري إال

هذا التأمين أحكام التأمين البحري إال

إذا اتفق على سريانها.

إذا اتفق على سريانها.
مادة ()390

مادة ()390

مادة ()390

مادة ( )388بعد إعادة الترقيم

مادة ( )388بعد إعادة الترقيم

العقوبات

العقوبات

العقوبات

الموافقة على نَـص المادة كما ورد في الموافقة على قرار مجلس النواب
مشروع القانون ،مع استحداث باب الموقر باستحداث باب جديد للمادة
جديد لها بعنوان (الباب السادس  -بعنوان (الباب السادس  -العقوبات)،
العقوبات) ،وذلك على النحو الوارد وذلك على النحو الوارد أدناه:
الباب المستحدث

أدناه.
الباب المستحدث

الباب السادس

الباب السادس

العقوبات
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الباب السادس
العقوبات

نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

العقوبات
مادة ()388

مادة ()388

مادة ()388

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة الموافقة على نص المادة كما ورد يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة
أشهر والغرامة التي ال تقل عن ألف أشهر والغرامة التي ال تقل عن ألف مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة أشهر والغرامة التي ال تقل عن ألف
دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو الترقيم.

دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام بأي بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام بأي

بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام بأي

عمل من األعمال اآلتية:

عمل من األعمال اآلتية:

عمل من األعمال اآلتية:

 -1أرخى أو أزال حبل ربط أي سفينة  -1أرخى أو أزال حبل ربط أي سفينة

 -1أرخى أو أزال حبل ربط أي سفينة

راسية عن عمد ودون وجود سبب راسية عن عمد ودون وجود سبب

راسية عن عمد ودون وجود سبب

قانوني.

قانوني.

قانوني.

 -2أرخى أو أزال أو ثبت دون سبب  -2أرخى أو أزال أو ثبت دون سبب

 -2أرخى أو أزال أو ثبت دون سبب

قانوني طرفا ً غير محدد االتجاه من أي قانوني طرفا ً غير محدد االتجاه من أي

قانوني طرفا ً غير محدد االتجاه من أي

حبل مرساة أو طافية أو عالمات اإلنذار حبل مرساة أو طافية أو عالمات

حبل مرساة أو طافية أو عالمات

اإلنذار أو أية عالمات مالحية أخرى.

اإلنذار أو أية عالمات مالحية أخرى.

 -3ممارسة أي نشاط على متن السفينة  -3ممارسة أي نشاط على متن السفينة

 -3ممارسة أي نشاط على متن السفينة

يتسبب في نشوب حريق أو حدوث يتسبب في نشوب حريق أو حدوث

يتسبب في نشوب حريق أو حدوث

أو أية عالمات مالحية أخرى.
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نصوص مواد القانون كما وردت من

قرار جملس النواب

احلكومة

توصية اللجنة

انفجار أو أية أخطار أخرى ،وذلك دون انفجار أو أية أخطار أخرى ،وذلك دون
وجود موافقة مسبقة من اإلدارة.

وجود موافقة مسبقة من اإلدارة.

النص بعد التعديل

انفجار أو أية أخطار أخرى ،وذلك دون
وجود موافقة مسبقة من اإلدارة.

 -4وضع عدد من األشخاص على متن  -4وضع عدد من األشخاص على

 -4وضع عدد من األشخاص على

السفينة أكثر من العدد المسموح به متن السفينة أكثر من العدد المسموح به

متن السفينة أكثر من العدد المسموح به

باستثناء موافقة اإلدارة فيما يتعلق باستثناء موافقة اإلدارة فيما يتعلق

باستثناء موافقة اإلدارة فيما يتعلق

بعمليات اإلخالء في حاالت الطوارئ.

بعمليات اإلخالء في حاالت الطوارئ.

 -5وضع حمولة أو أية مادة أخرى  -5وضع حمولة أو أية مادة أخرى

 -5وضع حمولة أو أية مادة أخرى

بشكل زائد عن الحد المسموح به مما بشكل زائد عن الحد المسموح به مما

بشكل زائد عن الحد المسموح به مما

يتسبب في غمر خط التحميل المناسب.

يتسبب في غمر خط التحميل المناسب.

 -6تشغيل أي قارب أو مركبة بدون  -6تشغيل أي قارب أو مركبة بدون

 -6تشغيل أي قارب أو مركبة بدون

وثيقة صالحة وشهادة أمان أو دون وثيقة صالحة وشهادة أمان أو دون

وثيقة صالحة وشهادة أمان أو دون

بعمليات اإلخالء في حاالت الطوارئ.

يتسبب في غمر خط التحميل المناسب.

شهادة أهلية.

شهادة أهلية.

شهادة أهلية.

 -7أي نشاط بدون تصديق أو موافقة  -7أي نشاط بدون تصديق أو موافقة

 -7أي نشاط بدون تصديق أو موافقة

مناسبة من قبل اإلدارة من شأنه تعريض مناسبة من قبل اإلدارة من شأنه

مناسبة من قبل اإلدارة من شأنه

تعريض الحياة والسالمة والبيئة

تعريض الحياة والسالمة والبيئة

للخطر.

للخطر.

الحياة والسالمة والبيئة للخطر.
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نصوص مواد القانون كما وردت من
احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

كما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على كما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على

كما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على

ستة أشهر والغرامة التي ال تجاوز ستة أشهر والغرامة التي ال تجاوز

ستة أشهر والغرامة التي ال تجاوز

عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين

عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين أي مالك أو وكيل أو ربان العقوبتين أي مالك أو وكيل أو ربان

العقوبتين أي مالك أو وكيل أو ربان

سفينة تهرب من دفع رسوم الميناء أو سفينة تهرب من دفع رسوم الميناء أو

سفينة تهرب من دفع رسوم الميناء أو

اإلنارة أو القنوات أو البضائع أو قيادة اإلنارة أو القنوات أو البضائع أو قيادة

اإلنارة أو القنوات أو البضائع أو قيادة

السفن أو أية رسوم أخرى بموجب هذا السفن أو أية رسوم أخرى بموجب هذا

السفن أو أية رسوم أخرى بموجب هذا

القانون ،مع إلزامه برد ضعف المبلغ القانون ،مع إلزامه برد ضعف المبلغ

القانون ،مع إلزامه برد ضعف المبلغ

الذي تهرب من تسديده.

الذي تهرب من تسديده.

الذي تهرب من تسديده.
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مملكة البحرين
مجلس الشورى
إدارة شؤون اللجان

لجنة المرافق العامة والبيئة

املرفق الثالث
رأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية
دور االنعقاد العادي الثالث

الفصل التشريعي اخلامس

مملكة البحرين
مجلس الشورى
إدارة شؤون اللجان

لجنة المرافق العامة والبيئة

املرفق الرابع
رأي وزارة الداخلية

دور االنعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي اخلامس

 ۱۰ﻣﺎﯾو ۲۰۲۰م
 ۳٥٦و و ش ن

مملكة البحرين
مجلس الشورى
إدارة شؤون اللجان

لجنة المرافق العامة والبيئة

املرفق اخلامس
رأي وزارة شؤون الدفاع

دور االنعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي اخلامس

مملكة البحرين
مجلس الشورى
إدارة شؤون اللجان

لجنة المرافق العامة والبيئة

املرفق السادس
رأي وزارة املواصالت واالتصاالت،

ورد الوزارة على استفسارات اللجنة

دور االنعقاد العادي الثالث

الفصل التشريعي اخلامس

استفسارات جلنة املرافق العامة والبيئة مبجلس الشورى
خبصوص

مشروع قانون بإصدار القانون البحري ،املرافق للمرسوم بقانون رقم ( )29لسنة
.2018

 .1املادة ( )1اخلاصة بالتعريفات:

أ .ورد بها تعريف سفينة البضائع بأنها "كل سفينة غير مرخصة كسفينة ركاب أيا ً كان
نوعها" وهذ التعريف يعطي مفهوما بأن أي سفينة غير مرخصة لنقل الركاب – ولو
بدون ترخيص -ممكن أن تكون سفينة بضائع ،ولذا فإن تعريف غرفة تجارة وصناعة
البحرين لسفينة البضائع بأنها "كل سفينة مرخصة حسب تصميمها لنقل أنواع البضائع
الصلبة والسائلة والغازية والنباتات والحيوانات حسب طبيعة تصميمها وعملها" يكون
أكثر تحديدا وأشمل للمعنى.
ب .تم تعريف سفينة الركاب بأنها "السفينة المرخصة لحمل أكثر من اثني عشر راكبًا" فما هي
العلة من تحديد هذا العدد وقصره على "اثني عشر راكبًا".

ج .لماذا تم استثناء األطفال دون سن الواحدة من عمرهم في تعريف "الراكب" حال أن
الطفل يعتبر راكبا وتسري عليه جميع قوانين السالمة البحرية.
د .لماذا تم استثناء "ربان السفينة" في تعريف "طاقم السفينة" في الوقت الذي اشتمل
فيه التعريف على جميع البحارة المستخدمين على متن السفينة.

1

ه .لماذا لم يشتمل تعريف "الحطام" على السفينة المهجورة التي أُعلن عنها من اإلدارة
ولم يتقدم المالك بإخطار كتابي عنها خالل تسعين يوما من تاريخ اإلعالن إلى اإلدارة طبقا
لنص المادة ( )172من المشروع ،وكذلك السفينة المنتهية صالحيتها.
و .رأت اللجنة أن يشتمل تعريف "الناقل الفعلي" نقل البضائع أو األشخاص ،وذلك
بإضافة عبارة "أو األشخاص" بعد كلمة "البضائع" قياسا على تعريف "الناقل".
 .2املادة ( )2اخلاصة بنطاق التطبيق:

طلبت "إدارة المسح البحري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري" االستثناء من نطاق
تطبيق أحكام هذا القانون بنهاية البند ( )2من الفقرة (ج) من المادة ،وذلك أسوة بالسفن
المستخدمة من قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو خفر السواحل.
 .3املادة ( )13اخلاصة بفقدان شهادة التسجيل:

ترى اللجنة إضافة فقرة ثانية إلى المادة مؤداها "وإذا فقدت أو تلفت شهادة التسجيل في
الخارج تمنح القنصلية المختصة شهادة تسجيل مؤقتة للوصول إلى أقرب ميناء
بالمملكة" ،وذلك قياسا على المادتين (/9ب) و( )17من مشروع القانون.
 .4املادة ( )23اخلاصة بشهادة البيانات:

ترى اللجنة استبدال كلمة "صفة" بكلمة "مصلحة" حفاظا على سرية البيانات
والمعلومات والشهادات ،ولمنع الغير سيء النية من الحصول عليها.
 .5املادة (/27و) اخلاصة بنقل ملكية السفينة:

ترى اللجنة استبدال عبارة "أصحاب الحقوق المترتبة على" بعبارة "ذوي المصلحة
في" ،وهو ما يتفق وعنوان الفصل الخامس.
2

 .6املادة (/28ج) اخلاصة بامللكية الشائعة:

ترى اللجنة حذف عبارة "غير المديرين" النتفاء العلة من مساءلتهم في جميع أموالهم
بالتضامن ،حال أن المدير هو الذي تسبب بخطئه في الضرر أثناء قيامه بالتصرفات
واألعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع ،عمال بالمادة ( )2/30من مشروع القانون.
 .7املادة ( )4/32اخلاصة باحلقوق املرتتبة على السفن:

ترى اللجنة استبدال كلمة "المشتركة" بكلمة "العامة" عمال بنص المادة ( )145من
مشروع القانون.
 .8املادة (/35ج )2-اخلاصة بنطاق حقوق االمتياز:

ترى اللجنة استبدال كلمة "المشتركة" بكلمة "العامة".
 .9املادة (/74د) اخلاصة بقيادة السفينة وضمان السالمة:

ترى اللجنة إعادة صياغة البند (د) كاآلتي:
"مع مراعاة حكم البند (أ) ،ال يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة
حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء آمن" ،وذلك أن الربان قد يتخلى عن قيادة
السفينة بسبب الوفاة أو الغياب أو وجود مانع لديه.
.10املادة (/76ج) اخلاصة بوقوع جرمية على ظهر السفينة:

ترى اللجنة إضافة إلى نهاية الفقرة (ج) عبارة "يوقّع عليه منه ويُصادق عليه من الضابط
األول وكبير المهندسين المتواجدين على السفينة" ،وذلك طبقا لنص المادة ( )88من
القانون النافذ ،وقياسا على المادتين ( )95و(/104ج).
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.11املادة (/104و) اخلاصة بالسجل الرمسي للسفينة:

ترى اللجنة استبدال كلمة "صفة" بكلمة "مصلحة" قياسا على رأي اللجنة في المادة
( )23من مشروع القانون.
.12املادة (/120أ) اخلاصة باملسؤولية عن األضرار التي تقع أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد:

ترى اللجنة إضافة عبارة "إال إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد" إلى
نهاية الفقرة (أ) ،وذلك قياسا على الفقرتين (ب) و(ج) من المادة ذاتها.
.13املادة ( ) 138اخلاصة بتحديد املكافأة ونسب توزيعها:

ترى اللجنة حذف حرف (الهاء) في كلمة "وتحدده" قياسا على نص المادة ( )202من
القانون النافذ.
.14املادة ( ) 150اخلاصة باخلسارات التي تلحق البضائع املشحونة على سطح السفينة:

الحظت اللجنة أن الفقرة األخيرة المضافة من مجلس النواب الموقر غير منضبطة في
الصياغة ،فضال عن تكرار كلمة "العرف" في نهاية هذه الفقرة وفي صدر المادة ،ولذا
رأت اللجنة إعادة صياغة المادة على النحو التالي:
" البضائع المشحونة على سطح السفينة تساهم في الخسارة المشتركة إذا أنقذت ،أما
إذا ألقيت في البحر أو أتلفت ،جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة إذا ثبت
أنه لم يوافق على طريقة شحنها على سطح السفينة ،أو إذا كان القانون أو اللوائح
المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية ،أو جرى
العُرف البحري في هذا الميناء على ذلك.
وال يسري هذا الحكم على المالحة الساحلية بين موانئ المملكة".
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ولقد استندت اللجنة في إعادة الصياغة إلى نص المادة ( )324من القانون البحري
المصري ،وإلى نص المادة ( )240من مشروع القانون.
.15املادة ( ) 173اخلاصة بتقادم الدعوى الناشئة عن إزالة احلطام:

ترى اللجنة جعل مدة التقادم سنتان بدال من ثالث سنوات أسوة بما هو وارد في المواد
( )366 ،291 ،276 ،259 ،200 ،168 ،142 ،132 ،116من مشروع القانون.
.16املادة ( )185اخلاصة بالتدخل يف حاالت حدوث التلوث:

ترى اللجنة إعادة صياغة صدر المادة على النحو التالي:
"يجب على كل من اإلدارة ووكيل السفينة ،بناء على قرار من الوزير ،اتخاذ اإلجراءات
الالزمة حال وقوع حادث لسفينة في المياه"........
وذلك بحسبان أن اإلجراء المطلوب يجب أن يكون إلزاميا وليس جوازيا وألن كالهما
مسؤولين عن اتخاذ تلك اإلجراءات.
 .17املادة ( )191اخلاصة بنطاق تطبيق أحكام حدود املسؤولية:
ترى اللجنة أن إضافة مجلس النواب الموقر لكلمة "والمنقذ" في الفقرة الثانية محل نظر،
ألن عمليات اإلنقاذ ال تسري عليها أحكام تحديد المسؤولية عمال بنص المادة ()2/194
من مشروع القانون ،والمادة ( )75من القانون النافذ.
 .18املادة ( )193اخلاصة باحلاالت التي جيوز فيها حتديد املسؤولية:

ترى اللجنة أن أضافة "عمليات االنقاذ" بالفقرتين (أ ،ج) من المادة بعد إعادة صياغتها
من مجلس النواب الموقر محل نظر ،ألن ذلك يتعارض مع نص المادة (/194أ ،هـ) المعاد
صياغتها من مجلس النواب الموقر ومن ثم فإن عمليات اإلنقاذ وردت في المادة ()193
الخاصة بالحاالت التي يجوز فيها تحديد المسؤولية ،ووردت أيضأ في المادة ()194
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الخاصة بالحاالت التي ال يجوز فيها تحديد المسؤولية مع مراعاة إعادة الترقيم ،وهو ما
ال يجوز قانونا ،وترى اللجنة حذفها من المادة ( )193من مشروع القانون.
 .19املادة (/204أ) اخلاصة بتقديم املعلومات:

ترى اللجنة استبدال كلمة "مختص" بكلمة "شخص" بصدر المادة.
 .20املادة (/205أ) اخلاصة حبق التفتيش:

ترى اللجنة إعادة صياغة البند (أ) ليكون اآلتي" :لإلدارة في إطار المصلحة العامة تفتيش
األماكن والمشاريع المينائية المرخصة" ألن الصياغة الواردة بالنص قد توحى بتفتيش
األماكن وهو ما ال يجوز إال بتصريح من النيابة العامة ،خاصة وأن النص الوارد
بالمشروع استعمل لفظ "أو" وهو ما يعني مغايرة المشاريع المينائية عن األماكن.
 .21املادة (/207ج ،د) اخلاصة باملرور الربيء للسفن:

أ .ترى اللجنة إعادة صياغة البند (ج) المعاد صياغته من مجلس النواب الموقر برقم
(د) ،ليكون كاآلتي" :ال يجوز للسفن التجارية التي تعمل بالقوة النووية أو التي تحمل
مواد نووية أو خطرة أو مشعة أو مؤذية أو السفن الحربية األجنبية ،المرور في
المياه اإلقليمية للمملكة إال بتصريح مسبق من اإلدارة  -بعد التنسيق مع قوة دفاع
البحرين ،-ووفقا ً للضوابط والشروط التي يحددها تصريح المرور بما يضمن أمن
وسالمة المالحة بالمملكة".
ب .ترى اللجنة استبدال كلمة "التصريح" بكلمة "المعلومات" الواردة في البند (د) من
المشروع المقابل للبند (هـ) المصاغ من مجلس النواب الموقر ،ألن الفقرة السابقة عليها
استلزمت "التصريح" وليس تقديم المعلومات.
 .22املادة (/215ج) اخلاصة باملسح البحري:
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ترى اللجنة إعادة صياغة صدر البند (ج) ليكون كاآلتي" :يعاقب كل من يخالف أحكام
الفقرة (أ)" ألن الفقرة (ب) حكمها تنظيمي وألن مخالفتها معاقب عليه بالمادة (/216أ-
 )1وال يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين.
 .23املادة (/218ب) اخلاصة بتعريف عقد نقل البضائع واثباته:

ترى اللجنة اإلبقاء على البند (ب) كما هو وارد بمشروع القانون ،ألن سند الشحن يعتبر
وثيقة إلثبات انعقاد العقد وتلقي الناقل للبضاعة عمال بنص المادة ( )219من مشروع
القانون.
 .24املادة (/222ب) اخلاصة بعدد نسخ سند الشحن:

ترى اللجنة استبدال كلمة "الالئحة" بكلمة "القرارات" بعد عبارة "وفقا ً لما تحدده"
بالبند (ب) من المادة الواردة بمشروع القانون.
 .25املادة (/231ب) اخلاصة حبق الربان يف تفريغ البضائع قبل السفر أو أثناء الرحلة:

ترى اللجنة اإلبقاء على البند (ب) كما هو وارد بمشروع القانون وعدم حذف الشطر
األخير منه التفاق النص مع المادة ( )149من القانون القائم وألن إلقاء البضاعة في البحر
جوازي للربان.
 .26املادة (/232أ ،ج) اخلاصة بتسليم البضائع:

ترى اللجنة استبدال كلمة "الناقل" بكلمة "الربان" في البندين (أ ،ج) باعتبار أن الناقل
هو المسؤول عن نقل البضائع عمال بنص المادتين ( )219و( )236من مشروع القانون.
 .27املادة (/276أ ،3-ب) اخلاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشخاص:

ترى اللجنة أن تكون مدة التقادم سنتين اتفاقا مع النصوص الواردة بمشروع القانون
بخصوص مدد التقادم.
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 .28املادة ( ) 286اخلاصة بآثار بيع السفينة على عقد إجيارها:

ترى اللجنة إضافة فقرة ثانية للنص وهي "ومع ذلك يجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا
أثبت أنه لم يكن عالما ً بعقد اإليجار وقت البيع وأن في استمرار اإليجار لنهاية مدته
ضررا عليه" ،وذلك عمال بنص المادة ( )138من القانون القائم.
 .29املادة (/299أ) اخلاصة بالتزامات املستأجر يف شأن استخدام السفينة:

ترى اللجنة استبدال كلمة "إنهاء" بكلمة "إلغاء" عمال بنصوص المواد
( )326،322،312،308،256من مشروع القانون.
 .30املادة (/313ب) اخلاصة مبواعيد شحن وتفريغ البضائع:

ترى اللجنة استبدال كلمة "إنهاء" بكلمة "إلغاء" لألسباب السابقة.
 .31املادة (/326ب) اخلاصة باألجرة:

ترى اللجنة استبدال كلمة "فيه" بكلمة "به".
 .32املادة (/366أ )5/اخلاصة بتقادم دعاوى املطالبة:

ترى اللجنة استبدال كلمة "المشتركة" بكلمة "العامة" في البند "."5
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 .33املادة (/368د) اخلاصة بالنطاق الزمني واملكاني لضمان املؤمن:

ترى اللجنة إعادة صياغة صدر البند (د) ليكون كاآلتي" :إذا كان التأمين لمدة محددة
فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد ،ويحسب اليوم  ، "...وذلك
عمال بنص المادة ( )1/27من القانون القائم .
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صاحب السعادة السيد غانم بن فضل البوعينين
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
الموضوع :استفسارات لجنة المرافق العامة و البيئة بمجلس الشورى
بشأن مشروع القانون البحري
باإلشارة إلى االجتماع المنعقد يوم الثالثاء الموافق  8ديسمبر 2020م بين أصحاب
السعادة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الموقر وبين المختصين
بوزارة المواصالت واالتصاالت والجهات ذات العالقة بشأن مشروع القانون البحري.
تقدمت اللجنة بطلب لتقديم توضيحات إضافية الستفساراتها فيما يتعلق ببعض المواد
الواردة في مشروع القانون والتي تم مناقشتها خالل االجتماع.
وعليه يسرني أن أرفق لسعادتكم مرئيات وزارة المواصالت واالتصاالت بخصوص
التوضيحات اإلضافية الستفسارات لجنة المرافق العامة والبيئة الموقرة على بعض مواد
مشروع القانون البحري.
وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية واالحترام،،،

كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت واالتصاالت
المرفقات:
مرئيات وزارة المواصالت واالاتصاالت بخصوص التوضيحات اإلضافية الستفسارات لجنة المرافق العامة والبيئة الموقرة على
بعض مواد مشروع القانون البحري بعد االجتماع يوم الثالثاء الموافق  8ديسمبر 2020م.
نسخة الى:
 -الوكيل المساعد لشؤون المالحة البحرية.
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مرئيات وزارة المواصالت واالتصاالت بخصوص التوضيحات اإلضافية الستفسارات
لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الموقر على بعض مواد مشروع القانون
البحري
بعد االجتماع المنعقد يوم الثالثاء الموافق  8ديسمبر 2020م.
 .1المادة (()191المادة  190بعد إعادة الترقيم في مجلس النواب) نطاق تطبيق أحكام
حدود المسئولية:
تود الوزارة التنويه على أن إدراج كلمة (المنقذ) في الفقرة الثانية من المادة ( )191جاء
وفقا ً لما ورد في أحكام اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام ،1976
وبروتوكول عام  1996المعدِّل لها ،والمنضمة إليها مملكة البحرين بموجب القانون
رقم ( )25لسنة  ،2017وبالتالي ،فإن عدم إدراج كلمة المنقذ سوف يناقض أو يتجاهل
حكم صريح في اتفاقية دولية انضمت لها مملكة البحرين وهي اتفاقية حدود المسؤولية.
كما أن اإلتفاقية تجيز للمنقذ تحديد مسئوليته عن األضرار المترتبة في حاالت محددة،
مثل األضرار المترتبة عن الحوادث التي قد يتسبب بها المنقذ أثناء عمليات اإلنقاذ ،و
هي التي تم النص عليها في المادة ( 192البند(أ) ( ،ج)  -الحاالت التي يجوز فيها تحديد
المسئولية) من مشروع القانون البحري.
 .2المادة (( )193المادة ( 192بعد إعادة الترقيم في مجلس النواب) الحاالت التي يجوز
فيها تحديد المسئولية ،و المادة ( ( )194المادة ( 193بعد إعادة الترقيم في مجلس
النواب) الحاالت التي ال يجوز فيها تحديد المسئولية:
تود الوزارة أن تؤكد بأن الحاالت التي يجوز فيها تحديد مسئولية مالك السفينة ومن في
حكمه (الذين تم النص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( ))190والحاالت التي ال يجوز
فيها تحديد مسئوليتهم – و التي تم إدراجها في مشروع القانون البحري بعد تعديل مجلس
النواب  -جاءت مطابقة تماما ً لذات األحكام الواردة في نص اتفاقية حدود المسؤولية عن
المطالبات البحرية لعام  ،1976وبروتوكول عام  1996المعدِّل لها ،والمنضمة إليها
مملكة البحرين بموجب القانون رقم ( )25لسنة  ، 2017وذلك لضمان عدم وجود أي
تضارب ألحكام اإلتفاقية الدولية في نص مشروع القانون البحري .
كما أن نصوص هذه المواد اقتبست بشكل متطابق من نص اتفاقية حدود المسؤولية عن
المطالبات البحرية لعام  ،1976وبروتوكول عام  1996المعدِّل لها والتي نشرت
بالجريدة الرسمية في العدد رقم (.)3324
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باإلضافة إلى ماسبق فإن الوزارة تود التأكيد على أنه ال يوجد أي تعارض بين مضمون
الفقرتين (أ  ،ج) من المادة  193والفقرتين (أ ،ه) من المادة  194وذلك كما يلي:
فيما يتعلق بجزئية (عمليات اإلنقاذ) الواردة في البند (أ) والبند (ج) من المادة (،)192
فالمراد منهما هو تحديد مسئولية مالك السفينة عن األضرار الناجمة ألي طرف عن
األثر المترتب من مباشرة عمليات اإلنقاذ (والتي ال تشمل مطالبات المنقذ المادية نظير
قيامه بعمليات اإلنقاذ).
أما فيما يتعلق بالبند (أ) من المادة ( ،)194فالمراد منه هو عدم جواز تحديد مسئولية
مالك السفينة فيما يتعلق بشكل مباشر بمطالبات المنقذ عن المساهمة في عمليات اإلنقاذ
(مستحقات المنقذ نظير قيامه بعمليات اإلنقاذ) .
 .3المادة (– 218ب) تعريف العقد وإثباته:
تود الوزارة التأكيد على ضرورة اإلبقاء على عبارة "إثبات عقد النقل البحري بالكتابة"
دون تخصيصه في وثيقة سند الشحن ،وذلك أن إيصال إثبات إستالم البضائع ،طبقا ً
للمادة ( – 220ب) و المادة ( )227من مشروع القانون البحري ،له ذات الحجية
الواردة لوثيقة سند الشحن .وعليه ،لزم حذف عبارة "بوثيقة تسمى سند الشحن" من
سياق الفقرة (ب) من المادة .
كما تود الوزارة اإلشارة إلى أن إثبات عقد النقل البحري بالكتابة دون تقييده بوثيقة سند
الشحن جاء مراعاة ً للقواعد المستحدثة في النقل البحري الدولي ،والتي تتناول الصيغة
اإللكترونية لهذه العقود .
باإلضافة إلى أن القانون البحري الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ) 23لسنة
 ،1982أعطى إليصال استالم البضائع ذات الحجية المقررة لوثيقة سند الشحن متى
اشتمل على المعلومات الواردة فيه  ،إ ْذ تنص المادة ( )151على أنه  (( :يجوز للناقل
أن يعطي الشاحن إيصاال باستالم البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا اإليصال
بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة .ويكون لإليصال
الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 145
وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون) ، )) .وهو ذات الحكم الذي تنص عليه المادة ()227
من مشروع القانون البحري .
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إشااااالى إااااااب اااااايف ى تمااااااث ي ااااا

ت يخ ل اااا ا ااااال

 18أكخاا ا يف 2020م خصاا ا ا ت دااااام رى ااااام تناااايف
اي ا ىس ا ى ا

خمم ي ايف تن ر ى

لز ا اا ا

ت

ااا ا

ااا ا

لر اسل ق.

يفياااااب اخمااااايفم ا ااا ا ر اخ ااااالى يف يخ ا ااااام خاااا ا
ىف هااال إاي ااال ً هيا ا لرى يهااال ااااب يا ا
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اااا

خااااالى

سأ

ينااااايف

ااالس ياسااالز ي اا ا

لز ااا ا
ا لرتااام ت

أاصله ثالثم أال يع تن ًلى خ .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
علي بن صاحل الصاحل

رئيس جملس الشورى
المرفق:
 -كشف بالموضوعات لدى اللجنة
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لحلام اسل م

تنااايف ع اااال ي خ ا ا ا اااو أحمااالم ييفاا ا م ااال ي ىاااام  )2اسا ا م  1٩٩٦م
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ناااإي إشاااطلس اعااايف( ا لتااام ي اا ت ضاا ق ااااج س ااال ي ي اا م تااان ت ااا
ان ىى)
تنااايف ع اااال ي لاااااة س يااالر ) )٧تااان ييفاااا م ااال ي ىاااام ) ) 20اسااا م  2002م

2020/03/18

ااااااخطالس ح ل ااااام ااااااع

ناااااإي ً يااااايم داااااي
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ام" ي

م تن ت ا

اةءيف ااااام ي ااا ا ت ضااا ا ق
ا ب

تناااايف ع ااااال ي اداا ا ى ا اااال ي اةءاااايفم ييف فااااق اا يفااا ا م ىااااام)  ) 2٩اساا ا م
 2018م.
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اخ
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إااااب يااالر ا ل يااام تااان ييفاا ا م

ااال ي ىاااام  ) 2٥اسااا م  201٥م ناااإي ًءصااايا كاتااام إ نااالق ًعااا يف اة يااام
اخءخيااااام ت ت ااااال ق اخ

اااااو تنااااايف ع اااااال ي خ ااا ا ا يااااالر ا ل يااااام تااااان

ييفاا ا م ااال ي ىاااام  ) 2٥اسا ا م  201٥م ناااإي ًءصااايا كاتااام إ نااالق ًعا ا يف
اة ياااام اخءخياااام ت ت اااال ق اخ

ااااو ي اا ا

تم تن ت ا

ا ب.

صيطهل ي

ام -ي

اااالق اااااب اج حاااالز اا ا

-

تنااايف ع اااال ي خ ا ا ا اااو أحمااالم ا ااال ي ىاااام  ) 3٧اسا ا م  2014م ناااإي
2020/02/0٩

ً ياااايم

اياااام اااااخخيف ح ايفتاااالس اةءيف اااام ي هاااال ي اا ا ت ضاا ا ق اااااج س

ل ي " صيطخ ي

ام" ي

م تن ت ا

ا ب).
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لشــؤونالقــانـونـيــة
إدارة ا
Directorate of legal affairs

دراسة قانونية
حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدارالقانون البحري املر افق
للمرسوم رقم ( )29لسنة 2018

مقدمة
للجنة املر افق العامة والبيئة

 2ديسمبر 2019
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دراسة قانونية
حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدارالقانون البحري املر افق للمرسوم
رقم ( )29لسنة 2018
بناء على تكليف رئيس قسم البحوث القانونية ،وطلب لجنة املرافق العامة والبيئة بإعداد دراسة قانونية حول مشروع
قانون رقم ( ) لسنة بإصدار القانون البحري املرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة /14( :2018ق س – ف -5د،)2019/1
نتشرف بأن نعرض على اللجنة املوقرة الدراسة اآلتية:

ً
أوال :بنية مشروع القانون:

ً
فضال عن الديباجة ومواد اإلصدار – من خمسة أبواب ،اشتمل الباب األول
يتألف مشروع القانون محل الدراسة -
ً
منها على فصلين ،والباب الثاني على خمسة وعشرين فصال ،بينما اشتمل الباب الرابع على فصلين ،وبابه الخامس
كذلك على فصلين.
وقد تضمن الباب األول األحكام العامة املتعلقة بتعاريف ونطاق تطبيق القانون وتحديد الرسوم وفئتها ،بينما اشتمل
الباب الثاني على األحكام العامة للسفينة من حيث تسجيلها ،وجنسيتها وعلمها ،ونقل ملكيتها ،وكذلك الحقوق العينية
عليها ،وكيفية الحجز علها ،وكذلك أشخاص املالحة البحرية من املالك واملجهز والربان والبحارة والوكالء البحريون،
وتعرض هذا الباب من مشروع القانون الستغالل السفن ً
سواء بالبيع أو بالقطر ،كما نظم أحكام إرشاد السفن ،وعالج
كذلك الحوادث البحرية من تصادم وأحكام إنقاذ السفن البحرية والخسارات البحرية ،وحدود املسئولية.
وتولى الباب الثالث املوانئ البحرية من حيث االمتثال للمدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية بينما تناول الباب
ً
الرابع عقد النقل البحري ،وايجار السفن ،فيما جاء الباب الخامس متناوال موضوع التأمين البحري من حيث أحكامه
العامة واألحكام الخاصة ببعض األنواع.

ً
ثانيا :الغاية من مشروع القانون:
تتمثل مبررات مشروع القانون املشار إليه –بحسب ما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني -في الوصول إلى
إصدار قانون بحري حضاري متميز يكفل ململكة البحرين االستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي املتميز ويحقق
لها النمو واإلزدهار في املجال البحري لتكون في مصاف الدول املتقدمة في هذا الشأن ،وذلك بما يعود بالنفع على الوطن
واملواطنين.
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ً
ثالثا :القوانين ذات العالقة:
-

-

-

-

قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )12لسنة  ،1971وتعديالته.
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  ،1976وتعديالته.
قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السالمة الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة .1978
القانون البحري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  ،1982وتعديالته.
املرسوم بقانون رقم ( )13لسنة  1985بشأن املوافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في شأن
املالحة البحرية.
قانون الوكالة التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )10لسنة  ،1992وتعديالته.
املرسوم بقانون رقم ( )8لسنة  1993بشأن البحر اإلقليمي لدولة البحرين واملنطقة املتاخمة.
املرسوم بقانون رقم ( )13لسنة  1995باملوافقة على االنضمام إلى االتفاقية الدولية بشأن املسئولية املدنية عن
أضرار التلوث الزيتي لعام  1969وبروتوكوليها لعامي  1976و 1992واالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي
للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام  1971وبروتوكوليها لعامي  1976و.1992
املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  1996بشأن البيئة ،واملعدل باملرسوم بقانون رقم ( )8لسنة .1997
القانون املدني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )19لسنة .2001
املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  2002بشأن علم مملكة البحرين.
القانون رقم ( )15لسنة  2005باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة
املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية وبروتوكول قمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة
القائمة في الجرف القاري.
القانون رقم ( )32لسنة  2005باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن
لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها أرقام ( )1و( )2و(.)5
قانون املوانئ واملالحة البحرية الصادر بالقانون رقم ( )61لسنة  ،2006واملعدل باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة
.2012
القانون رقم ( )4لسنة  2010باملوافقة على االنضمام إلى االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون في
ميدان التلوث الزيتي ( )OPRCلعام .1990
القانون رقم ( )11لسنة  2014باملوافقة على الئحة السالمة الخاصة بالسفن ذات الحموالت الصغيرة التي ال
تشملها املعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم ( )5لسنة  2015باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام  1988املتعلق باالتفاقية
الدولية لخطوط التحميل لعام .1966
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-

القانون رقم ( )8لسنة  2015باالنضمام إلى االتفاقية الدولية لسالمة الحاويات لعام  ،1972وتعديالتها.
القانون رقم ( )12لسنة  2015باملوافقة على االنضمام إلى بروتوكول عام  1988املتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة
األرواح في البحار (سوالس) لعام .1974
القانون رقم ( )4لسنة  2016باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في
البحار لعام .1979
القانون رقم ( )23لسنة  2017باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية
املدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام .2001
القانون رقم ( )25لسنة  2017باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود املسؤولية عن املطالبات
املعدل لها.
البحرية لعام  ،1976وبروتوكول عام ِّ 1996
القانون رقم ( )2لسنة  2018بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة.
املرسوم رقم ( )20لسنة  1996باملوافقة على انضمام دولة البحرين إلى االتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب
واملؤهالت للمالحين لعام .1978

ً
رابعا :نطاق الدراسة:
تتضمن هذه الدراسة مقارنة بين نصوص القانون الحالي ونصوص مشروع القانون ،واملالحظات الشكلية واملوضوعية
على مشروع القانون.

ً
خامسا :جدول املقارنة بين نصوص مشروع القانون والقانون الحالي:
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()1

ال يوجد.

التع ــاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية
َ
ُ
يقتض سياق النص خالف ذلك:
املعاني املبينة قرين كل منها ،مالم
ِ
اململكة :مملكة البحرين.
الوزارة :الوزارة املعنية بشئون املوانئ واملالحة البحرية.
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الوزي ــر :الوزيراملعني بشئون املوانئ واملالحة البحرية.
اإلدارة :شئون املوانئ واملالحة البحرية بالوزارة.
السلطة املختصة :اللجنة التي يصدربتشكيلها قرارمن الوزير.
السفينة البحرينية :السفينة املسجلة في اململكة بموجب أحكام
هذا القانون.
السفينة كل منشأة تعمل أو تكون معدة للعمل في املالحة البحرية،
ولو لم تهدف إلى الربح ،وتعتبر جميع امللحقات الالزمة الستغالل
ً
السفينة جزءا منها.
ً
سفينة بضائع :كل سفينة غير مرخصة كسفينة ركاب أيا كان
نوعها.
سفينة ركاب :السفينة املرخصة لحمل أكثرمن اثنا عشرة راكب.
ً ً
ميناء طبقا ألحكام
امليناء :أي مكان أو قناة مالحية يتقرر اعتبارها
قانون املوانئ واملالحة البحرية الصادر بالقانون رقم ( )61لسنة
 ،2006واملعدل باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة ،2012
الترخيص :الترخيص الصادر بموجب قانون املوانئ واملالحة
البحرية الصادربالقانون رقم ( )61لسنة  ,2006واملعدل باملرسوم
بقانون رقم ( )46لسنة .2012
الطرق املالحية :القنوات املالحية املؤدية ألي ميناء ،والتي تعتبر
ً
جزءا منه.
الشخص :أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الراك ــب :أي شخص منقول على متن السفينة بموجب عقد
للنقل ،أو مر افق_ بمو افقة الناقل_ لعربة أو حيوانات حية
موجودة على متن السفينة مغطاة بعقد للنقل ،باستثناء ُرّبان
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السفينة وطاقمها واألطفال دون سن الواحدة من عمرهم
والشخص املحمول على السفينة بسبب تحطم سفينته أو إنقاذه
بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.
ً
ّربان السفينة :قائد السفينة واملسؤول عنها قانونيا.
الض ــابطّ :ربان السفينة ،وضابط سطح السفينة واملهندس
وضابط الكهرباء وضابط اإللكترونيات وضابط الالسلكي
والضابط الطبيب.
طاقم السفينة أو الطاقم :جميع البحارة املستخدمين على متن
السفينة فيما عدا ّربانها.
املالك :الشخص املقيد اسمه في سجل السفينة كمالك لها .ويأخذ
حكم املالك في مجال إدارة وتشغيل السفينة كل من مستأجر
السفينة خالية الطاقم ومشغل السفينة.
البحار :أي شخص طبيعي مستخدم على السفينة من أجل
تشغيلها بسالمة وأمان والحفاظ على حماية البيئة البحرية.
ويشمل الربان والطاقم والضباط وحاملي الرتب العاملين على ظهر
السفينة ،باستثناء املرشد أو من عين على متن السفينة بصورة
مؤقتة ألداء عمل ما خالل تواجدها في امليناء.
التسهيالت والخدمات
البحرية :خدمة قطر السفن وإرشادها ،وتوفير املياه وغيرها من
اإلمدادات ،والخدمات البحرية األخرى التي يتم تقديمها للسفن
وملستخدمي امليناء.
تسهيالت وخدمات املوانئ :الخدمات والتسهيالت التي تقدم في
املوانئ للركاب وألغراض مناولة البضائع ونقلها وتخزينها.
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الح ــاوية :الوعاء ّ
املزود بتجهيزات ركنية لتسهيل مناولتها بمعدات
ميكانيكية.
الحط ــام :كل ما هو ناجم عن وقوع حادثة بحرية ويشمل السفينة
ً
الغارقة أو الجانحة أو جزءا منها ،بما في ذلك كل ما هو موجود أو
ً
ً
ً
ً
كان موجودا على متنها ،سواء كان جانحا أو غارقا أو طافيا على
سطح املاء ،وكذلك كل سفينة على وشك الغرق أوالجنوح أويتوقع
بصورة معقولة أن تغرق أو تجنح ولم تتخذ أية تدابيرفعلية لتقديم
املساعدة لها أو ألي أمالك معرضة للخطر ،أو كانت في طور
االتخاذ.
إزالة الحطام :أية تدابيرمتخذة في سبيل الوقاية من الخطرالناجم
عن الحطام أو التخفيف من أثره أو القضاء عليه.
الحمولة اإلجمالية :الحجم اإلجمالي للسفينة الذي يتم حسابه
ً
طبقا لالتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام .1969
اإلزاحة الخفيفة :وزن السفينة (بدون بضائع ،أو مستودعات ،أو
مخازن ،أو مؤن باستثناء الحد األدنى من الوقود واملاء الالزم
ً
للتشغيل املبدئي للمولدات) ُويعبرعنه أيضا بالسفينة الخفيفة.
إزاحة التحميل :وزن السفينة مع الوقود ،واملواد املخزنة ،واملؤن
والحد األقص ى لحمولة السفينة من البضائع الذي يسمح به
غاطسها.
الحمولة الساكنة :الفرق بين إزاحة التحميل واإلزاحة الخفيفة.
الحمولة الصافية :الحجم الداخلي للسفينة املتاح لالستخدام
ً
التجاري بعد خصم الفراغات الخاصة باملالحة واآلالت طبقا
لالتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام .1969
الحوض البحري :أي تركيب أو تشييد اصطناعي ّتوجه إليه السفن
لغرض تحميلها أو تفريغها أو تجهيزها أو إصالحها ،ويشمل املزالق
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والعوارض والر افعات املتزامنة واملستويات املائلة وجميع اآلالت
واألعمال واألشياء والتجهيزات الثابتة مهما كانت طريقة تثبيتها أو
إلحاقها بها.
الرحالت الداخلية :تشغيل السفينة ضمن املياه البحرينية.
الرحالت الدولية :الرحالت من ميناء أو مكان في دولة ما إلى ميناء
بحري أو مكان ما في دولة أخرى.
الرحالت القريبة من الساحل :يقصد بها الرحالت التي تكون
بواسطة سفن من غيرسفن الركاب ذات حمولة إجمالية أقل من
خمسمائة طن ومجهزة بآالت دفع رئيس ي قدرتها أقل من ثالثة آالف
كيلوواط ضمن حدود املياه في الخليج العربي ومضيق هرمزوخليج
ً
عمان حتى خط الطول تسعة وخمسون درجة شرقا ،وما عدا ذلك
فهو ضمن ما تحدده السلطات البحرية في الدول األخرى وفق
اتفاق تحديد الرحالت القريبة من الساحل بين السلطة البحرية
في اململكة وإدارة الطرف اآلخر لتحديد تفاصيل مناطق اإلبحار
القريبة من الساحل والشروط األخرى ذات الصلة ،شرط أن ال
ً
تبعد السفينة في أي من هذه الرحالت مسافة أكثر من ثالثين ميال
ً
بحريا عن أقرب مالذ آمن.
الرصيف البحري الخاص :كل مرس ى أو رصيف ميناء مملوك أو
مؤجربصورة خاصة يخدم متطلبات املالك أو املستأجرله.
ً
الشهادة :وثيقة سارية املفعول ،أيا كان االسم الذي ُيطلق عليها،
صادرة من ِقبل اإلدارة أو بتفويض منها أو معترف بها من جانبها،
تخول حاملها الخدمة على السفينة.
الطول :الطول كما عرفته االتفاقية الدولية الخاصة بخطوط
الشحن لعام .1966
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العالمات البحرية الثابتة :الوسائل الثابتة والظاهرة التي تستخدم
في املساعدة املالحية.
الوحدة الحسابية :حق السحب الخاص كما هو معرف من قبل
صندوق النقد الدولي.
ّ
واملجهز باملعدات الضرورية
مركب صيد :املركب املصمم واملبني
للصيد التجاري.
مركب نزهة أو مركب ترفيه :املركب املستخدم في األغراض
الرياضية أو الترفيهية.
املعدات :أية أجهزة أو أدوات أو آالت أو أنظمة أو ملحقاتها التي
تستخدم ألغراض توفيرتسهيالت وخدمات بحرية أو مينائية.

ً
الناقل :كل شخص أبرم عقدا أو أبرم نيابة عنه عقد مع الشاحن
ً
لنقل البضائع أو األشخاص بحرا.
الناقل الفعلي :كل شخص يعهد إليه الناقل بتنفيذ نقل البضائع
أو جزء من هذا النقل ،كما يشمل كل شخص آخر يخول بهذا
العمل بموجب عقد من الباطن.
ً
الشاحن :كل شخص أبرم عقدا أو أبرم باسمه أو نيابة عنه مع
ً
الناقل لنقل البضائع بحرا ،كما يشمل كل شخص قام أوتم القيام
ً
باسمه أو نيابة عنه بتسليم البضائع للناقل لنقلها بحرا بموجب
عقد النقل البحري.
املرسل إليه :الشخص املخول باستالم البضائع في وجهتها النهائية.
البضائع :الحمولة املنقولة على السفينة سواء كانت مخزنة في
حاويات أو منصات نقالة أو في حالة سائبة أو بضائع عامة ،وكذلك
الحيوانات الحية .وفي حالة تجميع البضائع في حاوية أو منصة
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نقالة أوأداة نقل مماثلة أو في حالة تغليفها ،فإن مصطلح البضائع
يشمل أداة النقل أو مواد التغليف املذكورة إذا قدمها الشاحن.
البضائع الخطرة :البضائع املعرفة بأنها خطرة في املدونة البحرية
الدولية للسلع الخطرة (مدونة  )IMDGأو التي تعتبرها اإلدارة
كذلك ،سواء كانت موضوعة في رزم أومنقولة في رزم سائبة أوكانت
ً
سائبة وفقا ملا تتطلبه طبيعة تلك البضائع الخطرة.
وكيل السفينة :الشخص املرخص له من اإلدارة لــتمثيل مالك أو
مـستأجر أو مشغل السفينة في الحقوق والواجبات وتوفير
الخدمات.
وكيل الشحن البحري (وكيل الشحن والتفريغ) :الشخص
املرخص له لتقديم خدمات الشحن البحري والتفريغ.
مشغل السفينة :الكيان املسؤول عن التشغيل السليم واآلمن
للسفينة وحماية البيئة البحرية ،ولديه مستند امتثال للقوانين
وشهادة إدارة السالمة.
مسجل السفينة :املوظف املسئول عن عملية تسجيل السفينة.
املرشد :الشخص املرخص له من اإلدارة لتقديم خدمات اإلرشاد
البحري.
الرهن البحري
(الرهن) :قرض أو ضمان مالي يتم الحصول عليه مقابل السفينة
أو أي سهم فيها ،ويتم تنظيمه بوثيقة قانونية رسمية ،وال يعتد به
ً
إال إذا كان مسجال في سجل السفينة.
اإلنقاذ:
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أي عـمل أو ن ـشــاط م ـت ـخــذ ملساعدة سفـينة أو أية ممتلكـات أخرى
في حالة خطرفي املياه املالحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت.
نوادي الحماية
والتعويض الدولية :هيئات الحماية والتعويض التي تقوم على
نظام التأمين التكافلي بين أعضائها من مالك السفن إذ يشتركون
ً
معا بعالقة تبادلية مشتركة في التغطية التأمينية ضد املخاطر
واملسؤوليات التي تتعرض لها هذه السفن مثل املسؤولية ضد
الغير ،واملسؤولية الناتجة عن التلوث ،واملسؤولية تجاه حوادث
االصطدام ،واملسؤولية تجاه طاقم املالحة.
املواد املؤذية :املواد املعرفة بأنها ملوثات بحرية في املدونة البحرية
الدولية للسلع الخطرة (مدونة  )IMDGأو التي تعتبرها اإلدارة
كذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()2

املادة ()62

نطاق تطبيق القانون
أ -تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:

تسري أحكام املسئولية وااللتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات

 -1جميع األنشطة البحرية ،سواء ّتمت ممارستها ألغراض الربح أو

واملهمات الخاصة على:

لغير ذلك ،من ِقبل أشخاص طبيعيين أو معنويين ،ضمن الوالية أ  -السفن التجارية التي تملكها أو التي تستغلها الدولة.
القانونية للمملكة ،وعلى السفن البحرينية أينما كانت ،وعلى
جميع السفن األجنبية واملنشآت في املياه البحرينية وعلى ّ
البحارة

ب  -الشحنات التي تملكها الدولة.

العاملين عليها.

ج  -الشحنات واألشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة.

 -2كافة املوانئ واملراس ي واملمرات املائية والقنوات املالحية د  -الدولة التي تملك هذه السفن أوالتي تستغلها أوالتي تملك الشحنات
وأحواض السفن واملرافئ وأرصفة املوانئ وأرصفة التحميل املذكورة.
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واألرصفة البحرية واألرصفة الخاصة والهياكل ذات الصلة وحدود
الشواطئ ،التي تقع ضمن الوالية القانونية للمملكة.
ب_ ألغراض هذا القانون:

وتسري األحكام املتقدمة على املطالبات املتعلقة باستغالل هذه السفن
أو نقل هذه الشحنات.

ً
 -1يعتبر النشاط بحريا إذا تمت ممارسته في البحر أو املوانئ أو
األرصفة الخاصة.

املادة ()64

 -2تشمل السفينة أي مركب مائي يستعمل أو قابل لالستعمال في
املالحة البحرية ،وتعتبر جميع امللحقات واللوازم الضرورية
ً
ال تسري أحكام املادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة
الستعمال السفينة جزءا منها.
وسفن الرقابة والسفن املستعملة كمستشفيات والسفن املساعدة
ج_ يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
وسفن التموين املخصصة لخدمة السفن املتقدم ذكرها وغيرها من
ً
 -1السفن التي يقل طولها عن أربع وعشرين مترا أو التي تقل السفن التي تملكها الدولة أو تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء
ً
حمولتها اإلجمالية عن مائة وخمسون طنا ،والتي تحمل علم الدين لخدمة حكومية غيرتجارية .وال يجوز أن تكون هذه السفن محال
البحرين ،وذلك باستثناء سفن الركاب.

للحجز أو الضبط أو االحتجاز أو أن تكون محال ألي إجراء قضائي آخر

َ
 -2السفن اململوكة أو املستخدمة ألغراض غيرتجارية من قبل قوة

وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غيرالتجارية وقت اتخاذ أي إجراء

دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو خفر السواحل البحريني أو
الشرطة البحرينية أو الجمارك البحرينية.
 -3التسهيالت والتجهيزات واملعدات املينائية التي يتم تطويرها أو
استئجارها أو استخدامها من قواعد وأرصفة ومعسكرات تابعه
لقوة دفاع البحرين أو خفر السواحل البحريني أو أية قوات أخرى
تعمل بمقتض ى اتفاقية محددة مع اململكة.

من اإلجراءات املذكورة .ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن
التي تستأجرها الدولة ألغراض غير تجارية ملدة أو رحلة معينة على
الشحنات التي تحملها هذه السفن.
ومع ذلك يجوزلذوي الشأن رفع مطالبتهم إلى املحاكم املختصة في الدولة
التي تملك هذه السفن أو التي تستغلها دون أن يكون للدولة أن تتمسك
بحضانتها وذلك (أ) في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من
حوادث املالحة( ،ب) في الدعاوى الناشئة عن أعمال املساعدة واإلنقاذ
وعن الخسارات العامة( ،ج) في الدعاوى الناشئة عن اإلصالحات
والتوريدات وغيرها من العقود املتعلقة بالسفينة.
وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة واملنقولة عن
السفن السالفة الذكر.
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وال يجوز أن تكون الشحنات التي تملكها الدولة على السفن التجارية
لغرض حكومي غيرتجاري محال للحجزأو للضبط أو االحتجازأو أن تكون
محال ألي إجراء قضائي آخر.
ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من
حوادث املالحة وعن أعمال املساعدة واإلنقاذ وعن الخسارات البحرية
العامة وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات أمام
املحكمة املختصة وفقا للمادة السابقة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()3

املادة ()5

االختصاص

تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن سفينة ترفع علم دولة البحرين

تسري أحكام التشريعات الجنائية البحرينية على الجرائم التي
ترتكب على أي سفينة ترفع علم اململكة.
ويسري فيما يتعلق باملحافظة على النظام والتأديب في السفن

و اقعة على أرضها.
وتسري فيما يتعلق باملحافظة على النظام والتأديب في السفن التي ترفع
علم الدولة أحكام القوانين الخاصة بذلك.

البحرينية أحكام القوانين الخاصة بذلك.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()4

ال يوجد.

الرسوم
ً
تحدد الرسوم وفئاتها املقررة طبقا ألحكام هذا القانون ،بقرار من
الوزير ،وذلك بعد مو افقة مجلس الوزراء.

نص املادة في املشروع بقانون
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املادة ()5

املادة ()2

التسجيل

مع عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين

أ-تسري أحكام التسجيل على السفن املعرفة في املادة ( )1من هذا

تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين إذا كانت مسجلة في أحد موانيها
وكان مالكها متمتعا بالجنسية املذكورة.

القانون وكذلك السفن التي الزالت تحت اإلنشاء بموجب عقد
فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون
بناء بعد أن يكون قد ُمد صالبها.
ً جميع املالكين متمتعين بالجنسية البحرينية وإذا كان املالك شركة وجب
ب-تسجل السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية مائة وخمسون طنا
أن تكون متمتعة بالجنسية املذكورة.
ً
فأكثروفقا ألحكام هذا القانون شريطة أال يكون قد مرعلى إنشائها
ً
وقت تقديم طلب التسجيل أكثر من عشرين عاما .وللوزير أو من ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين أن ترفع علمها وال
يفوضه الحق في االستثناء من شرط املدة املشارإليها على أال يكون يجوزلها أن تتخذ علما غيره إال إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من
ً
قد مرعلى إنشاء السفينة أكثرمن ثالثين عاما وقت تقديم الطلب .الوقوع في أسر العدو أو سفينة حربية أجنبية وكان بذلك يمارس أحد
الحقوق املشروعة في الحرب.

ج -ال يجوز ألية سفينة أن تسير في البحر تحت علم اململكة مالم
ً
ً
واستثناء يجوز للوزير املختص بالنقل البحري واملالحة البحرية بعد
تكن مسجله وفقا ألحكام هذا القانون ،وإال حق لإلدارة احتجازها
وطلب مصادرتها.
د -يتم تسجيل السفن إذا كانت مملوكة ملواطنين بحرينيين أو

مو افقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن اململوكة لغير
البحرينيين.

ملواطني إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولشركة

مادة ()3

مسجلة في اململكة ،أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ويكون مركزها الرئيس ي في اململكة أو في إحدى دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،على أن يكون لها حق التملك الذي على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة أن تتخذ لها اسما تو افق عليه
اإلدارة البحرية املختصة.
يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ه ـ-يتم تسجيل السفن اململوكة ألجنبي شريطة أن تكون ذاتية وال يجوز إدخال أي تغيير على اسم أية سفينة إال بعد الحصول على
مو افقة كتابية من اإلدارة املذكورة.
الدفع وأن يكون له موطن مختارفي اململكة.
ُ
ً
وفقا لعقد إيجارها ً
بناء على طلب ويجب أن يوضع هذا االسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها
و-تسجل السفن خالية الطاقم
املستأجر إذا كانت مسجله في دولة أجنبية شريطة أن تزيد مدة الصافية باللغة العربية وبالحروف الالتينية على مكان ظاهر منها وفقا
اإليجارعن ستة أشهر .ويجب على اإلدارة إخطارالسلطات املعنية لألحكام املقرة في القانون.

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

14

في بلد التسجيل األول بتسجيلها كسفينة بحرينية .وال يجوزقيد أو وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا الحمولة الصافية واإلجمالية لها،
تسجيل أي رهن على السفينة في اململكة.
ز-تسجل السفن البحرينية املؤجرة خالية الطاقم ملدة تزيد على

ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى اإلدارة البحرية املختصة وتعطى اإلدارة
لذوي الشأن شهادة بذلك.

ستة أشهر في دول أجنبية بعد مو افقة اإلدارة ،ويعتبر تسجيل
ً
السفينة في اململكة ساريا إلى أن يتم تسجيلها في الدولة األجنبية،
وال تتمتع تلك السفينة بالحقوق واالمتيازات التي تمنح للسفن
البحرينية دون أن يؤثر ذلك على السجالت الخاصة بالرهون
واستمراريتها.
ح-تعتبراململكة ميناء التسجيل ألي سفينة بحرينية.
ط-وفي جميع األحوال اليتم تسجيل أي سفينة مملوكة ألجنبي إال
بعد مو افقة مجلس الوزراء
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()6

ال يوجد

التأمين الالزم للتسجيل
ال يتم تسجيل أي سفينة في اململكة إال إذا كانت مغطاة بتأمين
صادر عن عضو في نوادي الحماية والتعويض الدولية لصالح
الطرف الثالث ضد أخطار الفقد أو التلف أو الهالك ،وعلى
األخص األخطارالتالية:
 -1مسؤولية مالك السفينة تجاه أعضاء الطاقم.
 -2املطالبات التي تتعلق بالفقد أو التلف أوالهالك الذي يلحق بأي
بضائع محمولة على متن السفينة.
 -3املطالبات التي تتعلق بوفاة أو إصابة شخص أو فقد أو تلف أي
ممتلكات بسبب تشغيل السفينة.
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 -4املطالبات التي تتعلق بأضرارالبيئة.
 -5املطالبات الناجمة عن إزالة السفينة في حالة التخلي عنها
ً
ً
عندما تصبح السفينة خسارة كلية حكما أو تكون حطاما.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()7

املادة ()3

طلب التسجيل
يقدم طلب تسجيل السفينة من املالك أو املستأجر أو من ينوب على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة أن تتخذ لها اسما تو افق عليه
ً
عن أي منهما قانونا إلى مكتب تسجيل السفن ،ويجب أن يشتمل اإلدارة البحرية املختصة.
الطلب على البيانات اآلتية:

وال يجوز إدخال أي تغيير على اسم أية سفينة إال بعد الحصول على

-1رقم املنظمة البحرية الدولية الخاص بالسفينة.

مو افقة كتابية من اإلدارة املذكورة.

-2االسم املقترح للسفينة وأسماؤها الحالية والسابقة.

ويجب أن يوضع هذا االسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها

-3ميناء التسجيل الحالي وامليناء املزمع للتسجيل.
-4تاريخ ومكان بناء السفينة.

الصافية باللغة العربية وبالحروف الالتينية على مكان ظاهر منها وفقا
لألحكام املقرة في القانون.
وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا الحمولة الصافية واإلجمالية لها،

-5األبعاد األساسية للسفينة كالطول والعرض والعمق والغاطس .ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى اإلدارة البحرية املختصة وتعطى اإلدارة
ً
ً
ً
-6بيان ما إذا كانت مركبا شراعيا أو مركبا يسيربمحركات.

لذوي الشأن شهادة بذلك.

-7التفاصيل الخاصة بقوة املحرك (إن ُو ِجد).
-8الحمولة اإلجمالية والحمولة الصافية.
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-9أسماء وعناوين ومهن وجنسيات ُمالك السفينة ،وإذا كان
ً
املالك أشخاصا اعتبارين وجب تقديم البيانات املشار إليها لكل
شريك على حده ،وعدد األسهم التي يملكها كل منهم.
-10تفاصيل الرهون والديون األخرى على السفينة.
-11تفاصيل الحجوزات أو اإلنذارات أو القرارات القضائية أو
األوامرأو أي ضرائب مفروضة على السفينة.
-12السجل املستمراملوجزللسفينة (إن ُو ِجد).
-13رقم الهوية األصلي لدى املنظمة البحرية الدولية الخاص
ّ
املسجل.
بالشركة واملالك
-14اسم وعنوان ممثل السفينة في اململكة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()8

ال يوجد

وثائق ومستندات طلب التسجيل
على مقدم طلب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع الوثائق
واملستندات الالزمة لصحة البيانات املذكورة في طلب التسجيل
املشار إليها في املادة ( )7من هذا القانون ،وعلى األخص الوثائق
واملستندات اآلتية:
أ-عقد بيع السفينة أو أي أمر قضائي أو أي دليل آخر إلثبات
ً
امللكية ،وفي حالة التسجيل وفقا لعقد إيجارسفينة خالية الطاقم
تقديم عقد اإليجار ومو افقة املالكين على ذلك ،والسجل الحالي
للسفينة ،وفي حالة السفينة الجديدة يجب تقديم شهادة من
الشركة التي قامت ببناء السفينة.
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ب-ما يثبت انقضاء الرهن إن ُوجد ،ويجوز ّ
ملسجل السفن أن يقبل
ِ
اتفاقية الستمرارالرهن تعقد بين البائع واملشتري والدائن املرتهن،
ً
ً
ً
كما يجوز ملس ّجل السفن أن يقبل ضمانا ماليا صادرا من بنك أو
مؤسسة مالية بأداء ما تبقى من مبلغ الرهن من املالك الجديد.
ج-شهادة شطب أو تعليق تسجيل السفينة من السجالت السابقة
التي كانت مقيدة فيها.
ً
د-نسخة ّ
موثقة من تسجيل الشركة_ إذا كان املالك شركة_ مرفقا
بها شهادة من أحد البنوك بتمتع الشركة بوضع مالي جيد ،أما إذا
ً
ً
كان املالك شخصا طبيعيا يتعين ارفاق شهادة من أحد البنوك
بتمتعه بموضع مالي جيد.
ه ـ -شهادة الحمولة الطنية الصادرة عن هيئة تصنيف معترف بها
من قبل اإلدارة.
و -شهادة البناء (املنشأ) إذا كانت السفينة جديدة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()9

ال يوجد

صالحيات مسجل السفن
أ-يطلب ّ
مسجل السفن شهادة معاينة على نموذج خاص من هيئة
التصنيف ذات العالقة قبل أن يبدأ في إجراء التسجيل.
ب -بعد التسجيل يقوم مسجل السفن بإصدار شهادة تسجيل
للسفينة كسفينة بحرينية .وإذا كانت السفينة في ميناء دولة
أجنبية يقوم القنصل البحريني في تلك الدولة بتصديق أو إصدار
ً
وفقا لتعليمات ّ
مسجل السفن.
الوثائق الالزمة
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()10

املادة ()1

التسجيل املؤقت
ملسجل السفن أن يسجل السفينة بشكل مؤقت في حالة عدم توفر
شهادة املعاينة املنصوص عليها في الفقر (أ) من املادة السابقة،
ويكون هذا التسجيل ملدة ال تتجاوز سنة واحدة ،ويقوم خاللها
مسجل السفن بإصدار شهادة تسجيل مؤقت ويؤشر بذلك في
سجل السفينة ،وال تمنح السفينة املسجلة تسجيل مؤقت
ترخيص مالحة.
وتنطبق على السفينة خالل فترة التسجيل املؤقت أحكام هذا
القانون والقوانين األخرى ذات العالقة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()11

املادة ()2

العالمات الدائمة على السفينة البحرينية

مع عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين

أ-يتعين على السفينة البحرينية تنفيذ اإلجراءات ووضع العالمات
والبيانات اآلتية:
ً
-1تثبيت رقم املنظمة البحرية الدولية على جسم السفينة وفقا
لالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام ،1974
وتعديالتها ،وبالنسبة للسفن التي ال تحمل هذا الرقم يتعين عليها
تثبيت رقم التسجيل.
-2كتابة اسم السفينة باللغتين العربية واإلنجليزية على أن يكون
االسم بالعربية في األعلى على كل جانب من مقدمتها واسم السفينة
وميناء التسجيل على مؤخرة السفينة على خلفية داكنة بأحرف

تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين إذا كانت مسجلة في أحد موانيها
وكان مالكها متمتعا بالجنسية املذكورة.
فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون
جميع املالكين متمتعين بالجنسية البحرينية وإذا كان املالك شركة وجب
أن تكون متمتعة بالجنسية املذكورة.
ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين أن ترفع علمها وال
يجوزلها أن تتخذ علما غيره إال إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من
الوقوع في أسر العدو أو سفينة حربية أجنبية وكان بذلك يمارس أحد
الحقوق املشروعة في الحرب.
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ً
واستثناء يجوز للوزير املختص بالنقل البحري واملالحة البحرية بعد
بيضاء أوصفراء ،أوعلى خلفية فاتحة بأحرف سوداء ،على أال يقل
ً
ارتفاع األحرف عن مائتي مليمترويكون عرضها متناسبا مع طولها .مو افقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن اململوكة لغير
-3كتابة رقم هوية السفينة ،واملعروف برقم املنظمة البحرية
ً
الدولية ،بصورة دائمة أيضا_ على أال يقل ارتفاعه عن مائة

البحرينيين.

مليمتر_ في أي مكان يسهل الوصول إليه سواء على أي من طرفي

املادة ()3

الحواجز املستعرضة للمساحات املخصصة لآلالت ،كما هو

معرف في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام  ،1974على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة أن تتخذ لها اسما تو افق عليه
وتعديالتها ،أو أحد األبواب األرضية أو في حجرة املضخات في حالة اإلدارة البحرية املختصة.
الناقالت أو في حالة السفن التي يوجد بها مساحات مخصصة
لنقل السيارات ،كما هو ّ
موضح في االتفاقية الدولية لسالمة
األرواح في البحار لعام  1974أو على أحد طرفي الحواجز
املستعرضة للمساحات املخصصة لنقل السيارات.

وال يجوز إدخال أي تغيير على اسم أية سفينة إال بعد الحصول على
مو افقة كتابية من اإلدارة املذكورة.
ويجب أن يوضع هذا االسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها

ً الصافية باللغة العربية وبالحروف الالتينية على مكان ظاهر منها وفقا
-4رسم مقياس يحدد غاطس السفينة في املاء بالديسيمتر وفقا
لألحكام املقرة في القانون.
لبروتوكول عام  1988املتعلق باالتفاقية الدولية لخطوط
وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا الحمولة الصافية واإلجمالية لها،
التحميل لعام .1966
ويجب كتابة البيانات والعالمات السابقة بأحرف بارزة أو من
خالل نقشها أو أي وسيلة أخرى مشابهة لكتابة رقم تعريف

ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى اإلدارة البحرية املختصة وتعطى اإلدارة
لذوي الشأن شهادة بذلك.

السفينة ،بما يضمن عدم إمكانية محوها بسهولة.
ب -يجوز لإلدارة بسبب حجم السفينة وتصميمها أن تقبل بعض
االختالفات في العالمات عما هو مطلوب في الفقرات السابقة من
هذه املادة ،على أن تتطابق هذه العالمات مع تلك املتطلبات قدر
اإلمكان.
ً
ج -يعاقب من يقوم عمدا بإزالة أو إخفاء أو تعديل باإلضافة أو
الحذف أو تغيير العالمات على السفينة والوارد تفاصيلها في
الفقرات السابقة أو يقوم بوضع عالمات خاطئة أو مضللة
بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن
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ثالثمائة ديناروال تجاوزثالثة آالف دينارأوبإحدى هاتين العقوبتين.
وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في إلغاء التسجيل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()12

املادة ()4

ترخيص املالحة
ال يجوز أن تبحر أية سفينة بحرينية دون الحصول على ترخيص يقتصر الصيد والنزهة في البحر اإلقليمي والقطر واإلرشاد في موانئ
مالحة صادر من مكتب التسجيل ،وتحدد الالئحة التنفيذية الدولة وكذلك املالحة الساحلية بين موانيها على السفن التي تتمتع
الضوابط والشروط الالزمة ملنح الترخيص.

بالجنسية البحرينية.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه املادة بالحبس ويجوز بقرار من الوزير املختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية
مدة ال تزيد على ثالثة أشهروالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار أجنبية بالقيام بعمل أو أكثرمن األعمال املذكورة ويرجع في تحديد البحر
وال تجاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون اإلقليمي إلى القوانين الخاصة بذلك.
اإلخالل بحق اإلدارة في إلغاء التسجيل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()13

ال يوجد

فقدان شهادة التسجيل
ُ
إذا فقدت شهادة التسجيل أو تلفت يصدرمكتب التسجيل شهادة
ً
بدال عنها بعد التثبت من الفقد أو التلف وسداد الرسوم املقررة،
ويتم إثبات ذلك في سجل السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()14

ال يوجد

التغييرات أو التعديالت على السفينة
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أ_ يجب على مالك السفينة إخطار ّ
مسجل السفن بأية تغييرات أو
تعديالت على السفينة البحرينية من شأنها التأثير في أبعاد
السفينة أو حمولتها أو وصفها ،أو أية تغييرات أو تعديالت تطرأ على
املعلومات الواردة في السجل أو في شهادة تسجيل السفينة ،مع
ً
إرفاق نسخة من تقريراملعاينة مدعوما بالوثائق واملستندات خالل
ً
خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير أو التعديل إذا كان
التعديل أو التغيير قد تم أثناء وجود السفينة في اململكة .أما إذا
كان التعديل قد تم أثناء غياب السفينة عن ميناء التسجيل
ً
فيجب إرفاق نسخة من تقرير املعاينة مدعوما بالوثائق
واملستندات فوروصول السفينة مليناء التسجيل.
و ّ
ملسجل السفن تسجيل هذه التغييرات أو التعديالت أو أن يطلب
ً
إعادة تسجيل السفينة مجددا ،وذلك على النحو الذي تحدده
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب_ يعاقب على مخالفة حكم الفقرة (أ) من هذه املادة بالغرامة
التي ال تقل عن ثالثمائة ديناروال تجاوزثالثة آالف دينار ،وذلك دون
اإلخالل بحق اإلدارة في إلغاء تسجيل السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()15

ال يوجد

شطب السفينة من السجل
ُ
تشطب السفينة البحرينية من السجل في األحوال اآلتية:
-1إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية.
-2إذا ُثبت أنها فقدت أو هلكت ،أو ُدمرت ،أو تحطمت ،أو ُس ِجلت
في دولة أجنبية ،أو أصبحت ألي سبب آخرغيرمؤهلة للمالحة.
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-3استخدام السفينة في تجارة غير مشروعة أو عمليات تخالف
القوانين الوطنية والدولية.
-4إذا لم يتو افرفي السفينة معاييرالسالمة واألمن والبيئة الواجب
االلتزام بها بموجب اللوائح الوطنية والدولية.
ويجب على املسجل اإلبالغ عن جميع الرهون _ إن وجدت_ في
جميع حاالت شطب السفينة البحرينية من السجل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()16

ال يوجد

تعليق تسجيل السفينة
في حالة تسجيل السفينة خارج اململكة بموجب عقد إيجارسفينة
خالية الطاقم ،وكانت السفينة غير ّ
مصرح لها بالبقاء في سجل
اململكة ،يعلق تسجيلها في سجل السفن خالل تلك الفترة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()17

ال يوجد

تسليم شهادة تسجيل السفينة
يجب على مالك السفينة عند تحقق إحدى الحاالت املشارإليها في
البند ( )2من املادة ( )15أو املادة ( )16من هذا القانون ،إخطار
ّ
مسجل السفن بأسرع وقت ممكن فور علمه بذلك وإعادة شهادة
ً
التسجيل إلى مسجل السفن إذا كان ذلك ممكنا .وإذا حدثت
إحدى هذه الحاالت في الخارج وجب تسليم شهادة التسجيل إلى
أقرب قنصلية بحرينية أو أية قنصلية أخرى تمثل اململكة في حالة
عدم وجود قنصلية بحرينية.
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ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه املادة بالغرامة
التي ال تقل عن ثالثمائة ديناروال تجاوزثالثة آالف دينار.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()18

ال يوجد

إلغاء التسجيل ً
بناء على طلب املالك
ّ
مسجل السفن إلغاء تسجيلها بعد
ملالك السفينة أن يطلب من
سداد كافة الرسوم واملستحقات املتأخرة عليها وذلك بعد أن يقوم
مسجل السفن بالتأكد من عدم وجود رهن أو حجزعلى السفينة،
أو مو افقة الدائنين املرتهنين على إلغاء التسجيل ،ويقوم بإلغاء
تسجيل السفينة وإصدارشهادة بذلك وال يتم إصدارهذه الشهادة
قبل إعادة شهادة تسجيل السفينة إلى مسجل السفن.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()19

املادة ()3

اسم السفينة

على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة أن تتخذ لها اسما تو افق عليه
اإلدارة البحرية املختصة.

أ-يجب أن يكون لكل سفينة اسم تو افق عليه اإلدارة وأن يوضع
ً
هذا االسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وال يجوز إدخال أي تغيير على اسم أية سفينة إال بعد الحصول على
ً
وفقا لألحكام التي تحددها الالئحة التنفيذية ،وتتم اإلشارة إلى مو افقة كتابية من اإلدارة املذكورة.
ّ
املسجل.
السفينة البحرينية باسمها
ويجب أن يوضع هذا االسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها
ب-ويجوز ّ
ملسجل السفن اعتماد االسم الذي اختاره ُمقدم طلب الصافية باللغة العربية وبالحروف الالتينية على مكان ظاهر منها وفقا
التسجيل بالشروط اآلتية:

لألحكام املقرة في القانون.

ً
-1أال يكون مستخدما من قبل أي سفينة بحرينية أخرى.

وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا الحمولة الصافية واإلجمالية لها،

ً
-2أال يكون مخالفا للنظام العام واآلداب العامة.

ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى اإلدارة البحرية املختصة وتعطى اإلدارة
لذوي الشأن شهادة بذلك.
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ً
ً
-3أال يكون محظورا أو مقصورا على جهات محددة بموجب تشريع.
ج -ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز خمسة
آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين املالك أو الربان بحسب
األحوال في حالة مخالفة األحكام املنصوص عليها في هذه املادة إال
إذا كان القصد من املخالفة اتقاء وقوع السفينة في األسر.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()20

املادة ()3

تغييـراالسم

على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة أن تتخذ لها اسما تو افق عليه
اإلدارة البحرية املختصة.

ال يجوز إدخال أي تغيير على اسم السفينة البحرينية إال بعد
ّ
مسجل السفن .ويكون التغيير وال يجوز إدخال أي تغيير على اسم أية سفينة إال بعد الحصول على
الحصول على مو افقة كتابية من
ّ
مسجل السفن الذي يجب عليه أن يتحقق من مو افقة كتابية من اإلدارة املذكورة.
بالتقدم بطلب إلى
ّ
املسجلين قد تم إخطارهم وأنهم قد
أن كافة الدائنين املرتهنين

و افقوا على التغييراملقترح.

ويجب أن يوضع هذا االسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها
الصافية باللغة العربية وبالحروف الالتينية على مكان ظاهر منها وفقا

ويتم إصدار شهادة تسجيل جديدة باالسم الجديد عند املو افقة لألحكام املقرة في القانون.
على إجراء التغيير.

وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا الحمولة الصافية واإلجمالية لها،
ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى اإلدارة البحرية املختصة وتعطى اإلدارة
لذوي الشأن شهادة بذلك.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()21

ال يوجد

التجهيزالالسلكي للسفينة
يتم تجهيز السفينة البحرينية بمحطة اتصال السلكي ذات تعريف
ّ
مسجل "شارة التعريف" ،ورقم هوية خدمة هاتف
رمزي دولي

ّ
جوال بحري ،وتتم برمجة مرشد الطوارئ الالسلكي ً
بناء على ذلك.
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ً
وتمنح السفينة ترخيصا بتركيب وتشغيل وصيانة محطة االتصال
الالسلكي املوجودة على متنها مع املعدات التي قد يتم ذكرها في
الترخيص من الجهة املعنية ،وذلك بناء على طلب من مالكها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()22

املادة ()3

شهادات الحمولة

على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة أن تتخذ لها اسما تو افق عليه

يجب قبل تسجيل السفينة كسفينة بحرينية ،أن تفحص ويتم

اإلدارة البحرية املختصة.

قياس أبعادها من قبل اإلدارة أو هيئة تصنيف مخولة من قبل وال يجوز إدخال أي تغيير على اسم أية سفينة إال بعد الحصول على
ً
اإلدارة لقياس حمولة السفينة وإصدار شهادة دولية بذلك وفقا مو افقة كتابية من اإلدارة املذكورة.
لالتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام  .1969وتعتبر
ّ
هذه الحمولة هي حمولة هذه السفينة ،إال إذا تطلبت التعديالت
الصافية باللغة العربية وبالحروف الالتينية على مكان ظاهر منها وفقا
ُ
التي أدخلت على السفينة إعادة قياس حمولتها.
لألحكام املقرة في القانون.

ويجب أن يوضع هذا االسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها

وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا الحمولة الصافية واإلجمالية لها،
ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى اإلدارة البحرية املختصة وتعطى اإلدارة
لذوي الشأن شهادة بذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()23

ال يوجد

شهادة البيانات
لكل ذي مصلحة بعد سداد الرسوم املقررة أن يحصل على شهادة
بأية بيانات أو معلومات تتعلق بسفينة بحرينية وذلك على النحو
الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
نص املادة في املشروع بقانون
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ال يوجد

املادة ()24
املسؤولية عن السالمة واألمن والوقاية من التلوث
ّ
املدونة الدولية إلدارة
فيما يتعلق بالسفن التي تنطبق عليها
ً
ً
السالمة يتعين على مشغل السفينة أن يكون
معتمدا وفقا
ّ
للمدونة الدولية إلدارة السالمة الواردة باالتفاقية الدولية لسالمة
األرواح في البحارلعام .1974
ويجوز لإلدارة إخضاع سفن أخرى لحكم هذه املادة ،وذلك في
الحاالت التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()25

املادة ()2

جنسية السفينة

مع عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين

ً
تكتسب كل سفينة يتم تسجيلها في اململكة وفقا ألحكام املادة ()5

تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين إذا كانت مسجلة في أحد موانيها

من هذا القانون الجنسية البحرينية.

وكان مالكها متمتعا بالجنسية املذكورة.
فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون
جميع املالكين متمتعين بالجنسية البحرينية وإذا كان املالك شركة وجب
أن تكون متمتعة بالجنسية املذكورة.
ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين أن ترفع علمها وال
يجوزلها أن تتخذ علما غيره إال إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من
الوقوع في أسر العدو أو سفينة حربية أجنبية وكان بذلك يمارس أحد
الحقوق املشروعة في الحرب.
ً
واستثناء يجوز للوزير املختص بالنقل البحري واملالحة البحرية بعد
مو افقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن اململوكة لغير
البحرينيين.
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املادة ()3
على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة أن تتخذ لها اسما تو افق عليه
اإلدارة البحرية املختصة.
وال يجوز إدخال أي تغيير على اسم أية سفينة إال بعد الحصول على
مو افقة كتابية من اإلدارة املذكورة.
ويجب أن يوضع هذا االسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها
الصافية باللغة العربية وبالحروف الالتينية على مكان ظاهر منها وفقا
لألحكام املقرة في القانون.
وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا الحمولة الصافية واإلجمالية لها،
ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى اإلدارة البحرية املختصة وتعطى اإلدارة
لذوي الشأن شهادة بذلك.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()26

املادة ()2

علم السفينة

مع عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين
تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين إذا كانت مسجلة في أحد موانيها

أ -على كل سفينة تتمتع بالجنسية البحرينية أن ترفع علم اململكة،
ً
وال يجوز أن ترفع علما آخر إال في الحاالت التي يجري فيها العرف

وكان مالكها متمتعا بالجنسية املذكورة.

البحري على ذلك.

فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون

ب -ال يحق ألي سفينة غير بحرينية رفع العلم الوطني للمملكة،
باستثناء استخدامه على سبيل املجاملة إلى جانب علمها الوطني.
ج -تقوم السفن البحرينية برفع العلم الوطني من شروق الشمس
وحتى الغروب ،كما تقوم برفع العلم الوطني عند الدخول إلى

جميع املالكين متمتعين بالجنسية البحرينية وإذا كان املالك شركة وجب
أن تكون متمتعة بالجنسية املذكورة.
ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين أن ترفع علمها وال
يجوزلها أن تتخذ علما غيره إال إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من
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امليناء أو مغادرته ،وكذلك أثناء الفترات التي تطالب فيها بالقيام الوقوع في أسر العدو أو سفينة حربية أجنبية وكان بذلك يمارس أحد
بذلك عندما تكون في ميناء أو مرس ى.

الحقوق املشروعة في الحرب.

ً
واستثناء يجوز للوزير املختص بالنقل البحري واملالحة البحرية بعد
د -عند وجود السفينة البحرينية في ميناء أو مرس ى أجنبي ،فإنها
ّ
املضيفة ،وذلك على مو افقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن اململوكة لغير
ترفع إلى جانب علمها الوطني علم الدولة
البحرينيين.

سبيل املجاملة.
ه -إذا لم تمتثل السفينة البحرينية ملتطلبات رفع العلم ،يكون
ّربان السفينة هو املسؤول عن ذلك ويعاقب بالغرامة التي ال تجاوز
ثالثة آالف دينار.
و -يعاقب مالك السفينة أو ّربانها ًإذا قام بأي عمل من شأنه إخفاء
الهوية الوطنية لسفينة بحرينية بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر
وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار وال تجاوز ثالثة آالف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ز_ في حالة قيام السفينة برفع علم اململكة لتزعم بصورة غير
قانونية انتمائها للمملكة ،يعاقب الربان بالحبس مدة ال تجاوزسنة
وبالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()27

املادة ()6

نقل ملكية السفينة

التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أونقل أوانقضاء حق امللكية على
السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بوثيقة محررة أمام

أ-يتم نقل ملكية السفينة أو أسهمها بموجب عقد بيع يتضمن
ً
ً
ً
ً
وصفا وتعريفا كافيا للسفينة ،وذلك وفقا للضوابط التي تحددها

كاتب العدل أو بمقتض ى حكم حائزقوة الش يء املقض ي وإال كانت باطلة.

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل دولة

ب-عند انتقال ملكية السفينة أو أسهمها بسبب وفاة املالك
ّ
املسجل ،يلتزم الشخص الذي ّيدعي الحق في امللكية بإعالن نقل

البحرين أو أمام املوثق املحلي املختص عند عدم وجوده.
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ملكية يتضمن وصف السفينة وطريقة انتقال امللكية إليه .ويجب وال تكون التصرفات املذكورة نافذة بين املتعاقدين أو بالنسبة للغير ما
أن يرفق باإلعالن شهادة ّ
موثقة من املحكمة املختصة بحقه لم تشهرطبقا لألوضاع املقررة في القانون.
القانوني.
ج-يقدم أي اعتراض على أي تنازل أو نقل مللكية السفينة أو
ً
ّ
مسجل السفن مشفوعا باملستندات التي تؤيده ،ويتم
أسهمها إلى
ً
مشفوعا
إثباته في السجل في تاريخ وروده ،على أن يكون االعتراض
بوثائق رسمية.
د-عند انتقال ملكية سفينة أو أسهمها بسبب إفالس املالك
ّ
املسجل أو عدم قدرته على تسديد الديون ،يلتزم الشخص الذي
ّيدعي الحق في امللكية بتقديم إعالن يفيد انتقال ملكيتها إليه،
ً
ّ
ويقدم بيانا يحدد طبيعة ومالبسات نقل امللكية ،ويجب أن يرفق
باإلعالن املستندات التي تطلبها املحكمة املختصة كدليل على حق
املدعي في امللكية.
ه ـ-في حالة البيع القضائي لسفينة أو أسهمها تعلن املحكمة اسم
الشخص الذي آل إليه حق ملكية هذه السفينة أو أسهمها ،ويحق
لهذا الشخص أن يقوم بنقل ملكية السفينة أو أسهمها كما لو كان
ّ
املسجل للسفينة.
املالك
و-يجوز للمحكمة املختصة ً
بناء على طلب ذوي املصلحة في
السفينة إصدار قرار يمنع لفترة معينة ،أي تعامالت على السفينة
ّ
مسجل السفن
أو أسهمها من خالل التنازل أو نقل امللكية ،ويلتزم
بهذا القراربمجرد استالمه نسخة منه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()28

املادة ()7

األحكام العامة مللكية السفينة على الشيوع

يتبع رأي األغلبية في جميع ما يتعلق باملصلحة املشتركة ملالكي السفينة
على الشيوع ما لم ينص على خالف ذلك.
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أ-تقسم ملكية السفينة البحرينية إلى مائة سهم ،وال يحق ألكثرمن وتتو افر األغلبية بمو افقة نصف عدد املالكين الحائزين على أكثر من
مائة شخص التسجيل كمالكين لسفينة واحدة.

نصف الحصص في السفينة.

ب-يتبع رأي األغلبية في كل قرار يتعلق باستغالل سفينة مملوكة
على الشيوع ما لم ينص القانون على غيرذلك.
وتتو افر األغلبية بمو افقة املالكين ألكثر من نصف الحصص في
السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق املالكون على أغلبية أخرى.
ويجوزلكل مالك من األقلية التي لم تو افق على القرار ،الطعن فيه
ً
خالل خمسة عشريوما من تاريخ صدوره أمام املحكمة املختصة.

مادة ()8
ال يسأل املالك على الشيوع عن االلتزامات الناشئة عن السفينة إال بقدر
حصته فيها.
وإذا لم يكن أحد املالكين على الشيوع قد و افق على عمل تم باألغلبية
املشار إليها في املادة السابقة فله أن يتخلى عن حصته ،وفي هذه الحالة

ً
ج -يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا في نفقات الشيوع بنسبة تبرأ ذمته من االلتزامات التي نشأت عن هذا العمل .وتوزع هذه الحصة
حصته في ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك ،ويكون له على املالكين اآلخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
نصيب في األرباح الصافية الناتجة عن استغالل السفينة بالنسبة
ذاتها.
ويسأل املالكون غير املديرين في جميع أموالهم وبالتضامن فيما
بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع مالم يتفق على غيرذلك ،وال
يحتج بهذا االتفاق فيما بينهم على الغيرإال من تاريخ قيده في سجل
السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()29

املادة ()10

التصرف في السفينة اململوكة على الشيوع
أ -لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون مو افقة
املالكين اآلخرين إال إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة

لكل مالك على الشيوع أن يجري على حصته في السفينة ما يشاء من
تصرفات .ومع ذلك ال يجوز له أن يرتب عليها رهنا تأمينيا إال بمو افقة
األغلبية املنصوص عليها في املادة (.)7

الجنسية البحرينية فيلزم أن يو افق عليه جميع املالكين.
مادة ()11
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ومع ذلك ال يجوز للمالك على الشيوع رهن حصته في السفينة إال إذا باع أحد املالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة ألجنبي وجب
بمو افقة املالكين لثالثة أرباع الحصص في السفينة على األقل.

على املشتري إخطار املالكين اآلخرين بالطرق املقررة لتبليغ األوراق

ً
ب -يظل املالك الذي تصرف مسؤوال عن الديون التي تتعلق

الرسمية بالبيع خالل خمسة عشر يوما من تاريخه وإال كان البيع

بالشيوع حتى تاريخ قيد التصرف في سجل السفينة.

باطال .ويجوز لكل مالك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلخطار أن
يسترد الحصة املبيعة بشرط أن يدفع للمشتري الثمن واملصاريف خالل

ج -إذا باع أحد املالكين على الشيوع حصته في السفينة ألجنبي تلك املدة .وإذا طلب االسترداد أكثرمن مالك قسمت الحصة املبيعة بين
وجب على املشتري إخطار املالكين اآلخرين بكتاب مسجل طالبي االسترداد بنسبة حصصهم.
مصحوب بعلم الوصول بالبيع وبالثمن املتفق عليه خالل ثالثين
ً
ً
يوما من تاريخه وإال كان البيع باطال.
ً
ولكل مالك خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار أن يسترد الحصة

ويوجه طلب االسترداد إلى كل من البائع واملشتري بالطرق املشار إليها في
الفقرة األولى.

املبيعة بإعالن يوجه إلى كل من البائع واملشتري بشرط أن يدفع
ً
ً ً
الثمن واملصاريف أو أن يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون،
وأن يقيم الدعوى القضائية عند االقتضاء.
وإذا طلب االسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة املبيعة بينهم
بنسبة حصصهم.
د -ال يجوز بيع السفينة إال بقرار يصدر بمو افقة املالكين لثالثة
أرباع الحصص على األقل ،ويبين في القرار كيفية حصول البيع
وشروطه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()30

املادة ()8

إدارة السفينة اململوكة على الشيوع
يجوز بقرار من أغلبية املالكين أن يعهد بإدارة السفينة إلى املدير

ال يسأل املالك على الشيوع عن االلتزامات الناشئة عن السفينة إال بقدر
حصته فيها.

أو أكثر من املالكين أو من غيرهم ،فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر وإذا لم يكن أحد املالكين على الشيوع قد و افق على عمل تم باألغلبية
ً
كل مالك مديرا له وعند تعدد املديرين يجب أن يعملوا مجتمعين املشار إليها في املادة السابقة فله أن يتخلى عن حصته ،وفي هذه الحالة
إال إذا اتفق على خالف ذلك.
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ويجب قيد أسماء املديرين في سجل السفينة.
وللمدير القيام بجميع التصرفات واألعمال التي تقتضيها إدارة

تبرأ ذمته من االلتزامات التي نشأت عن هذا العمل .وتوزع هذه الحصة
على املالكين اآلخرين بنسبة حصصهم في السفينة.

الشيوع وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه األعمال،
ومع ذلك ال يجوز له _ إال بإذن من املالكين لثالثة أرباع الحصص_

مادة ()9

بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو تأجيرها

للمدير املجهز املعين من املالكين على الشيوع أن يقوم بجميع أعمال

ملدة تجاوزسنة.
وكل اتفاق على تقييد سلطة املدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة ال
يحتج به على الغير.

اإلدارة ،وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه األعمال ،وال يجوز
تقييد سلطاته إال بقرار كتابي صادر باألغلبية املنصوص عليها في املادة
( ،)7وال يحتج بهذا القرارإال من تاريخ شهره في سجل السفن.
وال يجوز للمدير املذكور بيع السفينة أو ترتيب رهن تأميني أو حق عيني
آخرعليها إال بتفويض خاص.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()31

ال يوجد

انقضاء ملكية السفينة على الشيوع
أ-إذا وقع الحجزعلى حصص تمثل أكثرمن نصف السفينة شمل
البيع الجبري السفينة بأكملها ،ومع ذلك يجوز أن تأمر املحكمة
ً
بناء على طلب أحد املالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر
البيع على الحصص املحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر
هذا الطلب.
ب -ال ينقض ي الشيوع بوفاة أحد املالكين أو الحجز عليه أو إشهار
إفالسه أو إعساره إال إذا اتفق على غيرذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()32

املادة ()13
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حقوق االمتياز
للديون التالية دون غيرها حق امتيازعلى السفينة:
-1املصاريف القضائية التي أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها.

للديون اآلتية دون غيرها حق امتيازعلى السفينة-:
 – 1املصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع
ثمنها ورسوم املوانئ على اختالف أنواعها والتعويضات عن األضرارالتي
تلحق بمنشآت املوانئ واألحواض وطرق املالحة ومصاريف رفع عوائق

-2الرسوم والضرائب املستحقة للدولة وكذلك رسوم الحمولة املالحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول
واملوانئ واإلرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة السفينة في آخرميناء.
والخدمات البحرية األخرى.

 – 2الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن

-3الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
 – 3املكافأة املستحقة عن املساعدة واإلنقاذ وحصة السفينة في
-4املكافآت املستحقة عن اإلنقاذ وحصة السفينة في الخسارة املساهمة في الخسارات البحرية العامة.
العامة.

 – 4التعويضات املستحقة عن التصادم وغيره من حوادث املالحة

-5التعويضات املستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من والتعويضات عن اإلصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة
حوادث املالحة والتعويضات عن األضرار التي تلحق منشآت والتعويضات عن هالك أو تلف البضائع واألمتعة.
املوانئ أو األحواض وطرق املالحة والتعويضات عن اإلصابات
البدنية التي تحدث للركاب والربان والبحارة والتعويضات عن
هالك أو تلف البضائع واألمتعة.

 – 5الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها
خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية
تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكا

-6الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي للسفينة أو غير مالك لها وسواء أكان الدين مستحقا له أو ملتعهدي
يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية التوريدات أو املقرضين أو األشخاص الذين قاموا بإصالح السفينة أو
لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفرسواء كان غيرهم من املتعاقدين.
ً
ً
الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا
له أوملتعهد التوريد أواملقرضين أولألشخاص الذين قاموا بإصالح
السفينة أو لغيرهم من املتعاقدين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()33

املادة ()15
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ترتيب الحقوق املمتازة

تترتب حقوق االمتياز املنصوص عليها في هذا القانون على السفينة

ً
ترتب الديون املمتازة املتعلقة برحلة واحدة طبقا للترتيب الوارد في

وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خاللها الدين وعلى ملحقات كل

املادة ( )32من هذا القانون ،وتكون الديون الواردة في كل بند من
املادة ( )32املذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة
قيمة كل دين منها.

من السفينة وأجرة النقل املستحقة منذ بدء الرحلة .ومع ذلك يترتب
حق االمتياز املنصوص عليه في البند  2من املادة  13على أجور النقل
املستحقة على جميع الرحالت التي تتم خالل عقد عمل واحد.
ويعتبرمن ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي:

وترتب الديون الواردة في البندين ( )4و ( )6من املادة ( )32بالنسبة
ُ
ً
إلى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكس ي لتواريخ نشوئها ،وتعد أ – التعويضات املستحقة للمالك عن األضرار املادية التي لحقت
الديون املتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

بالسفينة ولم يتم إصالحها أو عن خسارة أجرة النقل.

وتستوفى الديون املمتازة قبل غيرها من الديون العادية وتتبع ب – التعويضات املستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة إذا
الديون املمتازة السفينة في أية يد تكون رغم ّ
تغير ملكيتها أو نشأت عن أضرارمادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصالحها أو عن خسارة
أجرة النقل.

تسجيلها أو علمها.

ج – املكافآت املستحقة للمالك عن أعمال املساعدة أو اإلنقاذ التي
حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم املبالغ املستحقة للربان والبحارة
وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()34

املادة ()14

إثبات حق االمتياز

ال تخضع حقوق االمتيازألي إجراء شكلي أو ألي شرط خاص باإلثبات ما

ال تخضع حقوق االمتياز ألي إجراء شكلي أو ألي شرط خاص

لم ينص القانون على خالف ذلك.

باإلثبات ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()35

املادة ()15

نطاق حقوق االمتياز

تترتب حقوق االمتياز املنصوص عليها في هذا القانون على السفينة
وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خاللها الدين وعلى ملحقات كل
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أ-تترتب حقوق االمتياز املنصوص عليها في هذا القانون على من السفينة وأجرة النقل املستحقة منذ بدء الرحلة .ومع ذلك يترتب
السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خاللها الدين حق االمتياز املنصوص عليه في البند  2من املادة  13على أجور النقل
وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل املستحقة منذ بدء املستحقة على جميع الرحالت التي تتم خالل عقد عمل واحد.
الرحلة.

ويعتبرمن ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي:

ب-ومع ذلك يترتب حق االمتياز املنصوص عليه في البند ( )3من
املادة ( )32من هذا القانون على أجورالنقل املستحقة على جميع
الرحالت التي تتم خالل عقد عمل واحد.
ج-ويعتبرمن ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي:

أ – التعويضات املستحقة للمالك عن األضرار املادية التي لحقت
بالسفينة ولم يتم إصالحها أو عن خسارة أجرة النقل.
ب – التعويضات املستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة إذا
نشأت عن أضرارمادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصالحها أو عن خسارة

-1التعويضات املستحقة للمالك عن األضرار املادية التي لحقت أجرة النقل.
بالسفينة ولم يتم إصالحها أو عن خسارة أجرة النقل.

ج – املكافآت املستحقة للمالك عن أعمال املساعدة أو اإلنقاذ التي

-2التعويضات املستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم املبالغ املستحقة للربان والبحارة
إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصالحها أو وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
عن خسارة أجرة النقل.
-3املكافآت املستحقة للمالك عن أعمال اإلنقاذ التي حصلت حتى
نهاية الرحلة بعد خصم املبالغ املستحقة للربان والبحارة وغيرهم
ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()36

املادة ()17

ما يخرج عن نطاق ملحقات السفينة وأجرة النقل

ال يعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل تعويضات التأمين

ُ
ال تعد من ملحقات السفينة أو أجرة النقل تعويضات التأمين

املستحقة للمالك أو املكافآت أو اإلعانات أو املساعدات التي تمنحها

املستحقة للمالك أو املكافآت أو اإلعانات أو املساعدات التي

الدولة.

تمنحها الدولة.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()37

املادة ()18

االمتيازعلى أجرة النقل

يبقى حق االمتيازعلى أجرة النقل قائما ما دامت األجرة مستحقة الدفع

ً
يبقى حق االمتياز على أجرة النقل قائما ما دامت األجرة مستحقة

أو كانت تحت يد الربان أو ممثل املالك ،وكذلك الحال بالنسبة إلى

الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل املالك ،وكذلك الحال

االمتيازعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.

بالنسبة إلى االمتيازعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.
وتعد أجرة سفرالركاب في حكم أجرة النقل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()38

املادة (1)19

ترتيب حقوق االمتيازفي حالة تعدد الرحالت

ترتب الديون املتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب االمتيازات الواردة

الديون املمتازة الناشئة عن رحلة الحقة تتقدم الديون املمتازة
الناشئة عن رحلة سابقة ،ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد

باملادة  .13وتكون الديون الواردة في كل بند من املادة  13املذكورة في
مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها.

عمل واحد يشمل عدة رحالت تأتي كلها في ذات املرتبة مع ديون آخر وترتب الديون الواردة في البندين  5 ،3من املادة  13بالنسبة إلى كل بند
على حدة طبقا للترتيب العكس ي لتواريخ نشوئها وتعتبر الديون املتعلقة

رحلة.

بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

سفينة-:
��تية دون غير ها حق امتياز على ال
1تنصالمادة ()13المذكورةعلى أنه " :للديون
يضات عن��� التيتلحقبمنشآت
تعو
يع ها وتوزيعثمن ها ورسوم الموانئ على اخ�� أنواع ها وال
سفينة وب
فقت لحفظ ال
لقضائية التي أن
 – 1المصاريف ا
سفيةن في آخر ميناء.
لصيانة منذ دخول ال
سفينة ومصاريف الحراسة وا
يف رفع عوائق الم�حة التي أحدثت ها ال
�حواض و طرق ال�حة ومصار
الموانئ وا
سفينة.
 – 2الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغي رهم ممنيرتبطونبعقد عمل على ال
سفيةن في المس اهمةفي الخسارات البحرية العامة.
نقاذ وحصة ال
�
 – 3المكافأة المستحقة عن المساعدة وا
يضات عن ه�ك أو
تعويضات عن ا�ابات البدنية التيتحدث للمسافرين والبحارة والتعو
يضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الم�حة وال
تعو
 – 4ال
تعة.
�م
بضائع وا
تلف ال
تضي هاصيانة
سفينةفي حدودسلطاته القانونية لحاجةفعليةتق
 – 5الديون الناشئة عنالعقود التييبرم ها الربان والعمليات التييجري ها خارج ميناءتسجيل ال
�شخاص الذين
سفينة أو غير مالك ل ها وسواء أكان الدين مستحقا له أو لمتع هدي التوريدات أو المقرضين أو ا
سفرسواء أكان الربان مالكا لل
بعة ال
سفينة أو متا
ال
تعاقدين".
سفينة أو غي رهم من ال م
قاموابإص�ح ال
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املادة ()39
انقضاء حقوق االمتيازببيع السفينة

املادة ()22
تنقض ي حقوق االمتيازعلى السفينة:

تنقض ي حقوق االمتيازعلى السفينة في الحالتين اآلتيتين:

أ – ببيع السفينة قضائيا.

ً
-1بيع السفينة قضائيا.

ب – ببيع السفينة رضائيا بالشروط التالية:

ً
-2بيع السفينة رضائيا ،وينقض ي االمتياز في هذه الحالة بمض ي أوال :قيد عقد الشراء في سجل السفن.
ً
ثالثين يوما من تاريخ إتمام قيد عقد البيع في سجل السفن وتنتقل
ثاني ـ ــا :النشر بلوحة اإلعالنات في مكتب تسجيل السفينة ويجب أن
حقوق االمتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع ،ومع ذلك تظل هذه
يشتمل النشرعلى بيان بحصول البيع والثمن واسم املشتري وموطنه.
ً
الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون املمتازون كال من
ً
قانونا وخالل امليعاد ثالث ـ ــا :نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم املشتري وموطنه،
املالك القديم واملالك الجديد بالطرق املقررة
املذكورفي هذه املادة بمعارضتهم في دفع الثمن.

ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة أيام في صحيفة
يومية أو صحيفة أسبوعية إذا لم توجد صحف يومية ،أو في الجريدة
الرسمية.
وتنتقل حقوق االمتيازإلى الثمن إذا قام الدائنون املمتازون خالل ثالثين
يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من املالك القديم واملالك
الجديد بالطرق املقررة لتبليغ األوراق القضائية عن طريق املحكمة
بمعارضتهم في دفع الثمن.
ومع ذلك يظل امتيازالدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع يوزع.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()40

املادة ()23

انقضاء حقوق االمتيازبمض ي املدة
أ -تنقض ي حقوق االمتياز على السفينة بمض ي سنة فيما عدا
حقوق االمتيازالضامنة لديون التوريد املشارإليها في البند ( )6من
املادة ( )32من هذا القانون فإنها تنقض ي بمض ي ستة أشهر.

تنقض ي حقوق االمتيازعلى السفينة بمض ي سنة ما عدا حقوق االمتياز
الضامنة لديون التوريد املشارإليها في البند  5من املادة  13فإنها تنقض ي
بمض ي ستة شهور.
ويبدأ سريان كل مدة مشارإليها في الفقرة السابقة كما يلي :
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ً
ب_ يبدأ سريان املدة املشارإليها في الفقرة السابقة وفقا ملا يأتي:
 -1من يوم انتهاء العمليات بالنسبة إلى حقوق االمتياز الضامنة

أ  -بالنسبة إلى حقوق االمتياز الخاصة بمكافأة املساعدة أو اإلنقاذ
من يوم انتهاء هذه العمليات.
ب  -بالنسبة إلى حقوق االمتياز الخاصة بتعويضات التصادم البحرية

ملكافأة اإلنقاذ.
 -2من يوم حصول الضرر بالنسبة إلى حقوق االمتياز الضامنة
للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث األخرى واإلصابات
البدنية.

والحوادث األخرى واإلصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
ج  -بالنسبة إلى االمتياز الخاص بالتعويضات عن هالك البضائع
واألمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو األمتعة أو من اليوم الذي

 -3من يوم تسليم البضائع أو األمتعة أو من اليوم الذي كان يجب
تسليمها فيه بالنسبة إلى حقوق االمتياز الضامنة للتعويضات
الناشئة عن هالك البضائع واألمتعة أو تلفها.

كان يجب تسليمها فيه.
د  -بالنسبة إلى اإلصالحات والتوريدات وسائرالحاالت األخرى املشار
إليها في البند  5من املادة  13من يوم نشوء الدين.

 -4من يوم استحقاق الديون بالنسبة إلى حقوق االمتياز الضامنة
لديون اإلصالحات والتوريد وسائر الحاالت األخرى املشار إليها في
البند ( )6من املادة ( )32من هذا القانون.

وفي جميع األحوال األخرى تسري املدة ابتداء من يوم استحقاق
الدين .وال يترتب على استالم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون

ج -في جميع األحوال األخرى تسري املدة من يوم استحقاق الدين .بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم
د -ال يترتب على تسليم الربان وطاقم السفينة وغيرهم ممن
ً
يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب
اعتبار ديونهم املشار إليها في البند ( )3من املادة ( )32من هذا
القانون مستحقة الدفع قبل حلول األجل املعين لها.

املشار إليها في البند  2من املادة  13مستحقة الدفع قبل حلول األجل
املعين لها .وتمتد مدة التقادم إلى ثالث سنوات إذا تعذر حجز السفينة
املقررعليها االمتيازفي البحراإلقليمي للدولة .وال يفيد من هذا االستثناء
إال األشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة البحرين أو األشخاص
الذين لهم موطن بها أو األشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل

ه -تمتد مدة االنقضاء إلى ثالث سنوات إذا تعذر حجز السفينة رعايا دولة البحرين باملثل.
املقررعليها االمتيازفي املياه اإلقليمية للمملكة.
وال يستفيد من ذلك إال األشخاص الذين يتمتعون بجنسية
اململكة أو الذين لهم موطن بها أو األشخاص الذين ينتمون إلى
جنسية دولة أخرى تعامل رعايا اململكة باملثل.
نص املادة في املشروع بقانون
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املادة ()41

املادة ()25

سلطة اإلدارة في حبس حطام السفينة

لإلدارة املختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا ملصاريف إزالة
الحطام ولها بيعه إداريا باملزاد العلني والحصول على دينها من الثمن

ً
لإلدارة حق حبس حطام السفينة ضمانا ملصاريف إزالة الحطام،
باألفضلية على الدائنين اآلخرين ويودع باقي الثمن خزانة املحكمة.
ً
ولها بيعه إداريا باملزاد والحصول على دينها من الثمن باألفضلية
على الدائنين اآلخرين ،ويودع باقي الثمن خزينة املحكمة املختصة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()42

املادة ()27

الرهن البحري (الرهن)

يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإال كان باطال ،ويجوز أن يكون الرهن

ً
أ -يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإال كان باطال.

اسميا أو ألمر.

ب_ ال يجوز أن يرهن السفينة إال مالكها أو وكيل عنه بوكالة
خاصة ،وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها
بمو افقة املالكين لثالثة أرباع الحصص على األقل ،فإذا لم
تتو افر هذه األغلبية جاز رفع األمر إلى املحكمة املختصة لتقض ي
بما يتفق ومصلحة املالكين على الشيوع.
ج -الرهن املقررعلى السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.

مادة ()28
ال يجوزأن يرهن السفينة إال مالكها أو وكيل عنه بتفويض خاص.
وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جازرهنها (باألغلبية) املنصوص
عليها في املادة ( .)7فإذا لم تتو افر هذه األغلبية جاز رفع األمر إلى
املحكمة لتقض ي بما يتفق ومصلحة املالكين على الشيوع.

د -يشمل رهن السفينة رهن آالتها ومعداتها وتركيباتها ،وال يشمل
أجرة النقل أو اإلعانات أو املساعدات التي تمنحها الدولة أو مبالغ
مادة ()29

التعويضات املستحقة للمالك عن األضرارالتي تلحق بالسفينة أو
بمقتض ى عقود التأمين ولم يتم إصالحها ،ومع ذلك يجوز االتفاق
في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن املرتهن حقه من مبلغ
التأمين بشرط قبول املؤمنين لذلك كتابة أو إعالنهم به.

الرهن املقررعلى السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.
وال يسري الرهن املقرر على السفينة على أجرة النقل أو املكافآت أو
اإلعالنات أو املساعدات التي تمنحها الدولة وال على تعويضات التأمين،
ولكنه يشمل التعويضات املستحقة للمالك عن األضرار املادية التي
لحقت بالسفينة ولم يتم إصالحها.
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ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن املرتهن
دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول املؤمنين ذلك كتابة أو بتبليغهم
بالطرق املقررة لتبليغ األوراق القضائية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()43

املادة ()30

رهن السفينة في دورالبناء

يجوزرهن السفينة وهي في مرحلة البناء ،ويجب أن يسبق الرهن إقرارفي

يجوز رهن السفينة وهي في دورالبناء ،ويجب أن يسبق قيد الرهن
إقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها
و أبعادها األخرى وحمولتها على وجه التقريب.

مكتب التسجيل بامليناء الو اقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه
مكان البناء وطول السفينة و أبعادها األخرى وحمولتها على وجه
التقريب.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()44

املادة ()31

قيد الرهن

يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن وإذا ترتب

يجب قيد رهن السفينة بمكتب تسجيل السفينة ،وإذا ترتب
الرهن على السفينة وهي في دورالبناء وجب قيده في سجل السفن

الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن
بمكتب التسجيل املنصوص عليه في املادة السابقة.

بمكتب التسجيل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()45

املادة ()32

إجراء قيد الرهن

يجب إلجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن ملكتب تسجيل

أ-يجب إلجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن ملسجل
السفن ،ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتمالن
بوجه خاص على ما يأتي:

السفن .ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتمالن على
األخص على ما يأتي:
أ  -اسم ولقب كل من الدائن واملدين ومحل إقامة ومهنة كل منهما.
ب  -تاريخ العقد واسم السفينة.
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-1اسم كل من الدائن املرتهن واملدين الراهن ومحل إقامتهما ج  -مقدارالدين املبين في العقد.
ً
ً
ومهنتهما ،فإذا كان الدائن املرتهن شخصا معنويا وجب بيان
د  -الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء.
أسماء الشركاء وجنسياتهم.
ه  -املوطن املختارللدائن في دائرة مكتب التسجيل الو اقع فيه القيد.
-2تاريخ العقد.
-3مقدارالدين املبين في العقد.
-4الشروط الخاصة بالوفاء.
-5اسم السفينة املرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل
أو إقراربناء السفينة.
-6املحل املختار للدائن املرتهن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم
فيه القيد.
ب-يثبت مسجل السفن ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين
ً
املنصوص عليهما في الفقرة السابقة في السجل ّ
موضحا تاريخ
ووقت إدخال البيانات ،ويسلم الطالب إحداهما بعد التأشيرعليها
بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()46

ال يوجد

أسبقية قيد الرهن
ّ
مسجل
عند تقديم أكثر من عقد رهن على نفس السفينة يلتزم
ً
السفن بقيد تلك السندات وفقا لتاريخ ووقت تقديمها وإعادة كل
بيان إلى ّ
مقدم الطلب بعد تظهيره.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()47

املادة ()34

تحديد مرتبة الرهن

يكون ترتيب الديون املضمونة برهن بعد الديون املمتازة مباشرة،

ً
يكون الرهن تاليا في املرتبة لالمتياز ،وتكون مرتبة الديون

ويكون ترتيب الديون املضمونة برهن حسب أسبقية قيدها.

املضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها ,وإذا قيدت عدة رهون في ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين األخيرتين فضال عن فوائد
يوم واحد اعتبرت في مرتبة واحدة ,وال يؤثرالتنازل عن ملكية الرهن السنة الجارية وقت رسو املزايدة ،وتكون لهذه الفوائد مرتبة أصل
الدين.

أو نقلها على ترتيب أولويته.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()48

املادة ()35

حماية الرهن

الدائنون املرتهنون لسفينة أولجزء منها يتتبعونها في أية يد كانت وال يجوز

ّ
ال يجوز إلغاء تسجيل السفينة في السجل إال بعد مو افقة كتابية

التصرف في السفينة املرهونة بعد قيد محضرالحجزفي سجل السفن .

من الدائنين املرتهنين لها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()49

املادة ()36

آثارالرهن بالنسبة للراهن

إذا كان الرهن و اقعا على حصة ال تزيد على نصف السفينة فليس

ً
ال يعتبر الدائن املرتهن مالكا للسفينة ،وللراهـن أن يتصرف في

للدائن املرتهن إال حجزهذه الحصة وبيعها.

السفينة املرهونة ،وأي تصرف يصدر منه ال يؤثر في حق الدائن وإذا كان الرهن و اقعا على أكثرمن نصف السفينة جازللدائن بعد إجراء
الحجزبيع السفينة بأكملها.

املرتهن.

ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه بالطرق املقررة لتبليغ األوراق
القضائية على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بثالثين يوما بدفع
الدين املستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.
نص املادة في املشروع بقانون
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املادة ()50

املادة ()35

حقوق الدائن املرتهن

الدائنون املرتهنون لسفينة أولجزء منها يتتبعونها في أية يد كانت وال يجوز

أ-الدائنون املرتهنون لسفينة أولجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت،

التصرف في السفينة املرهونة بعد قيد محضرالحجزفي سجل السفن .

وحال الحجزعلى السفينة وفاء للرهن يجب قيد محضرالحجزفي
سجل السفن وال يجوز التصرف في السفينة املرهونة بعد هذا
القيد.
ً
ب_ إذا كان الرهن و اقعا على جزء ال يزيد على نصف السفينة

املادة ()36
إذا كان الرهن و اقعا على حصة ال تزيد على نصف السفينة فليس
للدائن املرتهن إال حجزهذه الحصة وبيعها.
وإذا كان الرهن و اقعا على أكثرمن نصف السفينة جازللدائن بعد إجراء

فليس للدائن املرتهن إال حجز هذا الجزء وبيعه ،وإذا كان الرهن
ً
اقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة ً
بناء على طلب
و

الحجزبيع السفينة بأكملها.

الدائن بعد إجراء الحجزأن تأمرببيع السفينة بأكملها.

ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه بالطرق املقررة لتبليغ األوراق

ج_ في حالة ملكية السفينة علي الشيوع يجب على الدائن املرتهن
ً
أن ينبه على باقي املالك  -قبل بدء إجراءات البيع بثالثين يوما -

القضائية على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بثالثين يوما بدفع
الدين املستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.

بدفع الدين املستحق لـه أو االستمرارفي إجراءات التنفيذ.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()51

ال يوجد

نقل الرهن والتنازل عنه
يجوز نقل الرهن والتنازل عنه للغير بموجب مستند رسمي ،وال
يصح التمسك بانتقال الرهن أو التنازل عنه قبل الغيروال التمسك
بالتنازل عن مرتبة الرهن ملصلحة دائن آخر ،إال إذا تم التأشير به
في هامش القيد األصلي.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()52

املادة ()37

انقضاء الرهن
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ّ
مسجل يترتب على حكم مرس ي املزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل
ينقض ي الرهن بانقضاء الدين املضمون بالرهن ،ويلزم
السفن بشطب تسجيل الرهن من السجل بالتأشير على هامش حقوق الدائنين إلى الثمن.
تسجيل الرهن مع ذكرالسند الذي أجري الشطب بموجبه.
املادة ()40
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب املذكور في املادة السابقة فللحائز
أن يطهرالسفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة املحكمة .وله في هذه
الحالة أن يطلب شطب القيود دون اتباع أية إجراءات أخرى.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()53

املادة ()38

انتقال ملكية السفينة املرهونة و أثره على الرهن

إذا انتقلت ملكية السفينة املرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز

أ -إذا انتقلت ملكية السفينة املرهونة ،أو بعضها قبل قيد محضر
الحجز فعلى الدائن املرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على
السفينة أن يعلن من انتقلت إليه ملكية السفينة بمحضر الحجز

فعلى الدائن املرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ
الحائزبمحضرالحجزمع التنبيه عليه بدفع الدين بالطرق املقررة لتبليغ
األوراق القضائية.

مع التنبيه عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدفع قيمة وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في
الرهن ومصروفات التنفيذ.
ب_ وإذا أراد من انتقلت إليه ملكية السفينة اتقاء إجراءات الحجز
والبيع وجب عليه قبل البدء في اإلجراءات أو خالل الخمسة عشر
ً
يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين املرتهنين املقيدين في سجل
السفن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في موطنهم املختار
بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها

هذه اإلجراءات أو خالل الخمسة عشر يوما التالية الستالمه التبليغ
بالحجزوبالتنبيه عليه بدفع الدين أن يبلغ بالطرق املقررة لتبليغ األوراق
القضائية جميع الدائنين املقيدين في سجل السفن في موطنهم املختار
ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها
وحمولتها وثمنها واملصاريف وقائمة بالديون املقيدة مع تواريخها
ومقدارها وأسماء الدائنين.

وثمنها واملصاريف وقائمة بالديون املقيدة مع تواريخها ومقدارها وعلى الحائز أن يصرح في تبليغه املذكور باستعداده لدفع الديون
وأسماء الدائنين املرتهنين وباستعداده لدفع الديون املضمونة املضمونة بالرهن فورا سواء أكانت مستحقة األداء أم غير مستحقة
ً
بالرهن فورا سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك في حدود األداء وذلك في حدود ثمن السفينة.
ثمن السفينة.
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ج_ يجوز لكل دائن في الحالة املبينة في الفقرة السابقة أن يطلب
بيع السفينة أو جزء منها باملزاد مع التصريح بزيادة عشر الثمن
وتقديم كفالة بالثمن واملصاريف.
ويجب إعالن هذا الطلب إلى من انتقلت إليه ملكية السفينة
ً
موقعا من الدائن خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
املنصوص عليه في املادة السابقة ،ويشتمل الطلب على تكليف من
انتقلت إليه ملكية السفينة بالحضور أمام املحكمة املختصة أو
املحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير
موجودة في أحد املوانئ البحرينية وذلك لسماع الحكم بإجراء
البيع باملزايدة.
د_ إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب املذكورفي الفقرة السابقة
فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة
املحكمة ،وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون إتباع
أية إجراءات أخرى.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()54

املادة ()37

أثرحكم رسو املزاد في تطهيرالسفينة املرهونة

يترتب على حكم مرس ي املزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل

يترتب على حكم رسو املزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل

حقوق الدائنين إلى الثمن.

حقوق الدائنين إلى الثمن.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()55

املادة ()40

شطب الرهن

إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب املذكور في املادة السابقة فللحائز

مع مراعاة حكم الفقرة (د) من املادة ( )53من هذا القانون
يشطب قيد الرهن ً
بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن واملدين ،وفى

أن يطهرالسفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة املحكمة .وله في هذه
الحالة أن يطلب شطب القيود دون اتباع أية إجراءات أخرى.
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ً
ً
هذه الحالة األخيرة يجب أن يقدم املدين إقرارا موقعا من الدائن
ً
ومصدقا على توقيعه بمو افقته على شطب قيد الرهن.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()56

املادة ()43

الحجزالتحفظي على السفينة

يجوزتوقيع الحجزالتحفظي على السفينة ،متى تو افرت شروطه قانونا،

يكون توقيع الحجزالتحفظي على السفينة بأمرمن رئيس املحكمة
املختصة أو من يقوم مقامه ،ويجوز األمر بتوقيع هذا الحجز ولو
كانت السفينة متأهبة للسفر.

بأمر من قاض ي التنفيذ ،وال يوقع هذا الحجز إال لدين بحري .ويقصد
بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره أحد األسباب اآلتية:
أ  -األضرارالتي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري أو غيره.
ب  -الخسائرفي األرواح أو اإلصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي
تنشأ عن استثمارها.
ج  -املساعدة واإلنقاذ.
د  -العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتض ى
مشارطة إيجارأو غيره.
ه  -العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتض ى مشارطة إيجار أو سند
شحن أو غيرذلك.
و  -هالك أو تلف البضائع واألمتعة التي تنقلها السفينة.
ز  -الخسارات البحرية العامة.
ح  -قطرالسفينة واإلرشاد.
ط  -توريد املنتجات أو األدوات الالزمة الستثمار السفينة أو صيانتها في
أية جهة حصل فيها التوريد.
ي  -بناء السفينة أو إصالحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في
األحواض.
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ك  -أجور الربان والضباط والبحارة.
ل  -املبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو املستأجرون أو الوكالء
لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
م  -املنازعة في ملكية السفينة.
ن  -املنازعة املتعلقة بالسفينة اململوكة على الشيوع أو بحيازتها أو
باستثمارها أو بحقوق املالكين على املبالغ الناتجة عن االستثمار.
س  -الرهن البحري.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()57

املادة ()43

ضوابط الحجزالتحفظي على السفينة

يجوزتوقيع الحجزالتحفظي على السفينة ،متى تو افرت شروطه قانونا،

ً بأمر من قاض ي التنفيذ ،وال يوقع هذا الحجز إال لدين بحري .ويقصد
ال يوقع الحجز التحفظي إال وفاء لدين بحري ،ويعتبر الدين بحريا
بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره أحد األسباب اآلتية:
إذا نشأ عن األسباب اآلتية:
-1رسوم املوانئ واملمرات املائية.
-2مصاريف إزالة انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
-3األضرارالتي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أوغيرها
من الحوادث البحرية املماثلة.
-4الخسائر في األرواح البشرية أو اإلصابات البدنية التي تسببها
السفينة أو التي تنشأ عن استغاللها.
-5العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
-6التأمين على السفينة.

أ  -األضرارالتي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري أو غيره.
ب  -الخسائرفي األرواح أو اإلصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي
تنشأ عن استثمارها.
ج  -املساعدة واإلنقاذ.
د  -العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتض ى
مشارطة إيجارأو غيره.
ه  -العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتض ى مشارطة إيجار أو سند
شحن أو غيرذلك.
و  -هالك أو تلف البضائع واألمتعة التي تنقلها السفينة.
ز  -الخسارات البحرية العامة.
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-7العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة ح  -قطرالسفينة واإلرشاد.
شحن.

ط  -توريد املنتجات أو األدوات الالزمة الستثمار السفينة أو صيانتها في

-8هالك البضائع واألمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها.

أية جهة حصل فيها التوريد.

-9اإلنقاذ.

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

-10الخسارات املشتركة.

ك  -أجور الربان والضباط والبحارة.

-11قطرالسفينة.

ل  -املبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو املستأجرون أو الوكالء

-12اإلرشاد.
ً
-13توريد مواد أو أدوات الزمة الستغالل السفينة أو صيانتها أيا
كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
-14بناء السفينة أو إصالحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في
األحواض.
-15أجور الربان و أفراد طاقم السفينة وغيرهم ممن يرتبطون

لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
م  -املنازعة في ملكية السفينة.
ن  -املنازعة املتعلقة بالسفينة اململوكة على الشيوع أو بحيازتها أو
باستثمارها أو بحقوق املالكين على املبالغ الناتجة عن االستثمار.
س  -الرهن البحري.

بعقد عمل على السفينة.
-16املبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو املستأجرون أو
الوكالء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
-17املنازعة في ملكية السفينة.
-18املنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في
استغاللها أو في حقوق املالكين على الشيوع على املبالغ الناتجة
عن االستغالل.
 -19الرهن البحري.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()58

ال يوجد
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أثرالحجزعلى االختصاص السيادي
ّ
ال يخل حق الحجزالتحفظي املنصوص عليه في املادة السابقة من
هذا القانون بأية حقوق أو صالحيات مقررة بموجب قانون آخر
لإلدارة أو للجهات الحكومية األخرى في حجزالسفينة أو إيقافها أو
منعها من اإلبحارفي اململكة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()59

ال يوجد

إجراء الحجز
يقدم طلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة إلى املحكمة
ً
املختصة متضمنا تفاصيل السفينة كاملة وقيمة املطالبة
ً
البحرية ،مشفوعا باملستندات املؤيدة لذلك.
وعند صدور أمر بالحجز التحفظي على السفينة تسلم صورة منه
إلى ّربان السفينة أو ملن يقوم مقامه ،كما تسلم صورة منه إلى
اإلدارة والجهات املختصة األخرى ملنع مغادرة السفينة املطلوب
حجزها.
وإذا كانت السفينة بحرينية يقوم مسجل السفن بالتأشير بهذا
الحجزفي سجل السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()60

ال يوجد

الحجزعلى سفن املالك األخرى
أ -لكل من يتمسك بأحد الديون املذكورة في املادة ( )57من هذا
القانون أن يطلب توقيع الحجزالتحفظي على السفينة التي يتعلق
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بها الدين ,أو على أي سفينة أخرى يملكها املدين إذا كانت مملوكة
له وقت نشوء الدين .
ومع ذلك ال يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا
كانت من الديون املنصوص عليها في البنود ( )17و( )18و( )19من
املادة ( )57املذكورة ،وال يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى
للمالك املؤجربمقتض ى ذلك الدين البحري.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()61

املادة ()47

رفع الحجزعلى السفينة

يرفع الحجز إذا قدم املحجوز عليه كفيال أو أي ضمان آخر يكفي للوفاء

يأمر رئيس املحكمة أو من يقوم مقامة برفع الحجز إذا قدمت

بالدين.

كفالة أو ضمان آخر يفي بالدين ,أو إذا ثبت لديه الحجز على ومع ذلك ال يجوز األمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية
سفينة أخرى مملوكة لذات املالك في دولة أجنبية عن نفس الدين املذكورة في البندين م  ،ن من الفقرة الثانية من املادة ( .)43وفي هذه
ومن قبل ذات الشخص املطالب به وفي كل األحوال ال يجوز األمر الحالة يجوزللقاض ي أن يأذن لحائزالسفينة باستثمارها إذا قدم ضمانا
برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية املذكورة في البندين كافيا أو أن ينظم إدارة السفينة خالل مدة الحجزبالكيفية التي يقررها.
( )17و( )18من املادة ( )57من هذا القانون ،وفي هذه الحالة يجوز
لرئيس املحكمة أو من يقوم مقامه اإلذن لحائز السفينة
ً
ً
باستغاللها إذا قدم ضمانا كافيا أو بتنظيم إدارة السفينة خالل
مدة الحجزبالكيفية التي يقررها اإلذن.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()62

املادة ()49

رفع دعوى الدين وصحة الحجز

إذا لم تكن الدعوة بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن

على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجزأمام املحكمة
الكبرى خالل الخمسة أيام التالية لتسليم محضرالحجزإلى الربان
أو من يقوم مقامة وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن ،على أن يشمل

الحاجز أن يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز أمام املحكمة
الكبرى خالل ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجزوإال اعتبرالحجزكأن لم
يكن.
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الحكم بصحة الحجز األمر بالبيع وشروطه واليوم املعين إلجرائه
والثمن األساس ي.
ً
ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خالل خمسة عشر
ً
يوما من تاريخ صدوره.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()63

املادة ()51

الحجزالتنفيذي (البيع القضائي)

ال يجوز لقاض ي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي إال بعد مض ي أربع
وعشرين ساعة على األقل من التنبيه بالدفع الذي يبلغ بالطرق املقررة

أ -ال يجوزلقاض ي التنفيذ توقيع الحجزالتنفيذي على السفينة إال
ً
بعد مض ي ثالثة أيام عمل على األقل من تاريخ التنبيه رسميا على
ً
ويجب تسليم التنبيه املذكورلشخص املالك أو في موطنه .فإذا كان األمر
املدين بالطرق املقررة قانونا بالدفع.
لتبليغ األوراق القضائية.

ويجب تسليم التنبيه املذكورلشخص املالك أوفي موطنه ،فإذا كان

متعلقا بدين بحري جازتسليمه للربان أو من يقوم مقامه.

األمرمتعلقا بدين بحرية جازتسليمه للربان أو من يقوم مقامه.

وال يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية بأحد موانئ

ُ
ب -تسلم صورة من محضرالحجزلربان السفينة أووكيلها ،وتسلم

الدولة أو املارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن

صورة أخرى إلى اإلدارة والجهات املختصة األخرى ملنع السفينة من

الحجزلدين متعلق بالسفرالذي تأهبت له.

السفر وصورة ثالثة للبعثات الدبلوماسية والسفارة التي تحمل
السفينة جنسيتها ،وإذا كانت السفينة بحرينية قامت اإلدارة
بالتأشيربهذا الحجزفي سجل السفن.
ج -يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام
قاض ى التنفيذ باملحكمة لسماع الحكم بإيقاع البيع.
وال يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم
الثالثين من تاريخ الحجز.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()64

املادة ()54
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شروط البيع في املزاد العلني
أ -إذا أمرت املحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن األساس ي وشروط
البيع واأليام التي تجرى فيها املزايدة.
ب -يعلن عن البيع بالنشر في الجريدة الرسمية وكذلك في إحدى
الصحف اليومية باللغتين العربية واإلنجليزية ،كما تلصق نسخة
من شروط البيع بلوحة اإلعالنات بمكتب تسجيل السفن وعلى

إذا أمرت املحكمة بالبيع تحدد الثمن األساس ي وشروط البيع واأليام التي
تجري فيها املزايدة.
ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية أو األسبوعية
الذائعة االنتشار وكذلك بالجريدة الرسمية ،كما تلصق شروط البيع
بلوحة اإلعالنات بمكتب تسجيل السفن أو في أي مكان آخر تعينه
املحكمة.

السفينة ذاتها ومقراملحكمة وفى أي مكان آخرتعينه املحكمة ،وإذا ويجب أن يشتمل اإلعالن عن اسم الحاجز وموطنه ،وبيان السند الذي
كانت الحمولة اإلجمالية للسفينة تزيد على ثالثة آالف طن يتم يحصل التنفيذ بموجبه ،واملبلغ املحجوز من أجله ،وموطنه املختار في
النشر كذلك في صحيفة بحرية أو مالحية معروفة أو نشرة تطبع دائرة املحكمة التي توجد فيها السفينة ،واسم مالك السفينة وموطنه،
ً
واسم املدين املحجوز عليه وموطنه ،وأوصاف السفينة ،واسم الربان،
دوليا.
ج -يجب أن يشتمل اإلعالن على ما يأتي:
 -1اسم الحاجزوموطنه.

واملكان الذي توجد فيه السفينة ،والثمن األساس ي وشروط البيع،
واليوم واملحل والساعة التي يحصل فيها البيع.
وال يجوز إجراء البيع إال بعد مض ي خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام

 -2بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.

إجراءات النشر.

 -3املبلغ املحجوزمن أجله.

وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خالل ستين يوما من تاريخ

 -4املوطن املختار للحاجز في دائرة املحكمة التي توجد فيها
السفينة.

صدوراألمربالبيع جازللمحكمة بناء على طلب املدين أن تقض ي باعتبار
الحجزكأن لم يكن.

 -5اسم مالك السفينة وموطنه.
 -6اسم املدين املحجوزعليه وموطنه.
 -7اسم السفينة وبياناتها وأوصافها كاملة.
 -8اسم الربان.
 -9املكان الذي توجد فيه السفينة.
 -10الثمن األساس ي وشروط البيع.
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 -11األيام التي سيجرى فيها البيع واملكان والساعة التي يحصل فيها
البيع.
د -ال يجوز إجراء البيع إال بعد مض ى خمسة عشر يوم عمل من
تاريخ إتمام إجراءات النشر.
ً
ه -وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشرخالل ستين يوما من
تاريخ صدور األمر بالبيع جاز للمحكمة  -بناء على طلب املدين  -أن
تقض ى باعتبارالحجزكأن لم يكن.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()65

املادة ()55

إجراءات البيع باملزاد العلني

يحصل البيع بعد ثالث جلسات بين كل جلسة وأخرى سبعة أيام ،ويقبل

ً أكبر عطاء في الجلسة األولى بصفة مؤقتة ليتخذ أساسا للمزايدة في
أ -يجب على كل مزايد قبل املشاركة في املزايدة أن يدفع ضمانا
الجلسة الثانية ،وكذلك الحال في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع
ً
مصرفيا ال يقل عن عشرة باملائة من الحد األدنى للسعراملحدد من
البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم أكبرعطاء في الجلسات الثالث.
قبل املحكمة لبيع السفينة.
ب -يحصل البيع بعد ثالث جلسات يفصل بين كل منها سبعة أيام،
ً
ً
ويتم قبول أعلى عطاء في الجلسة األولى مؤقتا ليتخذ أساسا
ً
للمزايدة في الجلسة الثانية .ويقبل أعلى عطاء مؤقتا في الجلسة
ً
الثانية ليتخذ أساسا للمزايدة في الجلسة الثالثة التي يقع البيع
ً
فيها نهائيا للمتزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسات الثالث
ً
واألخيرة التي يتم فيها البيع نهائيا للمزايد صاحب أعلى عطاء في
الجلسات الثالث.
ً
ج -إذا لم يقدم عطاء في اليوم املعين للبيع تحدد املحكمة ثمنا
ً
ً
أساسيا جديدا أقل من األول وتعين األيام التي تحصل فيها
املزايدة.
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وتتبع إجراءات اإلعالن املنصوص عليها في املادة ( )64من هذا
القانون.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()66

املادة ()57

دفع الثمن

يجب على الراس ي عليه املزاد أن يودع الثمن واملصاريف في خزانة

يجب على الراس ي عليه املزاد أن يدفع خمس الثمن فوررسو املزاد
عليه ،على أن يودع باقي الثمن واملصروفات خزانة املحكمة خالل

املحكمة اليوم التالي على األكثر لرسو املزاد وإال أعيد بيع السفينة على
مسئوليته.

أربعة أيام على األكثر من تاريخ رسو املزاد ،فإذا تأخر دون عذر
مقبول جاز للمحكمة مصادرة الضمان املصرفي وعرض السفينة
ً
على من يليه سعرا أو إعادة بيعها باملزاد العلني على مسؤوليته.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()67

املادة ()58

الطعن في حكم رسو املزاد

ال يجوز الطعن في حكم مرس ي املزاد إال لعيب في الشكل ،ويكون ميعاد

ّ
ال يجوزاستئناف الحكم برسو املزاد إال لعيب في إجراءات املزايدة
ً
أوفي شكل الحكم ،ويكون الطعن خالل خمسة عشريوما من تاريخ

الطعن خمسة عشريوما من تاريخ صدورالحكم.

صدورالحكم.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()68

ال يوجد

استخدام الخدمات املتخصصة
للمحكمة في سبيل قيامها ببيع السفينة ما يلي:
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-1تعيين وكيل محلي ومعتمد من قبل اإلدارة لرعاية السفينة
وصيانتها بما في ذلك تزويدها باملاء واملؤن للطاقم ،وذلك من وقت
الحجزالتحفظي إلى وقت تسليم السفينة إلى الراس ي عليه املزاد.
-2للمحكمة االستعانة بخدمات استشاري بحري لتقرير السعر
األساس ي للبيع.
-3يجوز للمحكمة استخدام شركة إعالن حسنة السمعة لنشر
اإلخطارات.
ً ّ ً
-4يجوزللمحكمة استخدام وسيطا (دالال) لإلشراف على إجراءات
املزاد العلني.
-5تدخل جميع النفقات املشارإليها ضمن املصروفات القضائية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()69

ال يوجد

أثرالحكم برسو املزاد
أ-يترتب على حكم رسو املزاد تطهير السفينة من كل االمتيازات
ً
والرهون واملطالبات والحجوز وااللتزامات األخرى أيا كانت
طبيعتها ،وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
ب-تصدر املحكمة ً
بناء على طلب املشتري بعد استيفائه كافة
ً
الشروط املطلوبة قانونا ،شهادة بيع السفينة خالية من
االمتيازات والرهون واملطالبات والحجوزوااللتزامات األخرى املشار
إليها في الفقرة السابقة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()70

املادة ()61
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توزيع الثمن
يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن املتحصل من املزايدة األحكام

يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن املتحصل من املزايدة القواعد
املنصوص عليها في قانون املر افعات املدنية والتجارية.

املنصوص عليها في قانون املر افعات املدنية والتجارية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )12لسنة  ،1971وتعديالته ،بشأن توزيع
حصيلة التنفيذ.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()71

املادة ()59

بطالن الحجز

الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطالن الحجزيجب رفعها

الدعاوى التي ترفع بطلب بطالن الحجز على السفينة يجب
تقديمها إلى املحكمة التي تجري البيع قبل اليوم املحدد للمزايدة
بثمان وأربعين ساعة على األقل ،ويترتب على تقديم هذه الدعاوى

وتبليغها إلى قلم كتاب املحكمة التي تجري البيع ،وعلى املدعي في ظروف
ثالثة أيام من رفع الدعوى أن يقدم أدلته ومستنداته ،وعلى من ينازع في
طلبات املدعي أن يقدم أدلته في خالل الثالثة أيام التالية.

وقف إجراءات البيع ،وتفصل املحكمة في الدعاوى على وجه وتفصل املحكمة في الدعوى على وجه السرعة ،ويجوز استئناف الحكم
السرعة ،ويجوز استئناف الحكم الصادر في هذه الدعاوى خالل في ميعاد خمسة عشريوما من تاريخ صدورالحكم.
ً
خمسة عشريوما من تاريخ صدوره.
وإذا خسراملدعي الدعوى جازالحكم عليه بغرامة ال تقل عن ألف
دينار بحريني وال تجاوز ثالثة آالف دينار ،وذلك مع عدم اإلخالل
بالتعويضات إن كان لها مقتض.
وتعد دعاوى االستحقاق التي ترفع بعد صدور حكم رسو املزاد
معارضة في تسليم املبالغ املتحصلة من البيع.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()72

املادة ()4

املالحة الساحلية
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ّ
املسجلة في اململكة أو في إحدى دول مجلس يقتصر الصيد والنزهة في البحر اإلقليمي والقطر واإلرشاد في موانئ
أ -يسمح للسفينة
التعاون لدول الخليج العربية بالعمل في التجارة املحلية للمملكة الدولة وكذلك املالحة الساحلية بين موانيها على السفن التي تتمتع
أو في العمليات األخرى ضمن املياه البحرينية بما في ذلك الرحالت بالجنسية البحرينية.
الترفيهية أو رحالت النزهة أو توفير أية خدمات أخرى في مياه
اململكة.

ويجوز بقرار من الوزير املختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية
أجنبية بالقيام بعمل أو أكثرمن األعمال املذكورة ويرجع في تحديد البحر

ّ
ب -يجوز لإلدارة أن تمنح في حاالت الضرورة سفينة مسجلة في اإلقليمي إلى القوانين الخاصة بذلك.
دولة أخرى غيراململكة أو إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج
ً
ً
العربية تصريحا مالحيا للعمل في التجارة املحلية في اململكة ملدة
ً
محددة وفقا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لها
القانون.
ج -تلتزم جميع السفن غير البحرينية العاملة ضمن مياه اململكة
بالحصول على ترخيص مالحي من قبل اإلدارة ،وتحدد القرارات
التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على هذا
الترخيص.
د -يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه املادة
بالغرامة التي ال تقل عن ألف ديناروال تجاوزثالثة آالف دينار.
ه -يجوز لإلدارة إلغاء أو وقف الترخيص املالحي املمنوح للسفن
املشارإليها في الفقرة (ب) من هذه املادة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()73

املادة ()76

تعيين ّ
الربان

يعين مجهز السفينة الربان ويعزله ،وللربان املعزول الحق في التعويض
وفقا للقواعد العامة .ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب تو افرها في

يعين مالك السفينة ّ
الربان ويعزله ،وللربان في حالة عزله الحق في
الربان األحكام املنصوص عليها في القانون واالتفاقيات الدولية.
ً
التعويض إن كان له مقتض وفقا للقواعد العامة ،ويراعى فيما
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يتعلق بالشروط الواجب تو افرها في الربان األحكام املنصوص
عليها في القانون واالتفاقيات الدولية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()74

املادة ()77

قيادة السفينة وضمان السالمة واألمن وحماية البيئة
أ-للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ،ويقوم
ضابط سطح السفينة الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة
وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.
ب-يجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة األصول الفنية في
املالحة البحرية واالتفاقيات الدولية النافذة في اململكة والعرف

للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية .ويقوم ضابط
املالحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه
أو وجود مانع آخر.
ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة األصول الفنية في املالحة
البحرية واالتفاقيات الدولية والعرف البحري واألحكام املعمول بها في
موانئ الدولة التي توجد بها السفينة.

البحري واألحكام املعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها وعليه أن يحافظ على صالحية السفينة للمالحة وأن يراعي كفاية املؤن
السفينة ،وعليه أن يحافظ على صالحية السفينة للمالحة وأن واللوازم خالل الرحلة البحرية.
يراعي كفاية املؤن وما يلزم السفينة خالل الرحلة البحرية.
جّ -
للربان كافة الصالحيات في اتخاذ القرارات الالزمة لضمان
السالمة واألمن وحماية البيئة وفي طلب املساعدة من مشغل
السفينة ،دون ّ
التقيد في ذلك باملالك أو أي مصلحة تجارية أخرى.
د-ال يجوزللربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى
وصول السفينة إلى مرس ى أو ميناء آمن.
ه ـ-على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها
املوانئ أو املراس ي أو األنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز املمرات
البحرية ،وكذلك في جميع األحوال التي تعترض املالحة عقبات
ً
خاصة ولو كان الربان ملزما باالستعانة بمرشد.
و-على الربان التأكد من استمرار الخفارات سواء في البحر ،أو في
املراس ي ،أو في املوانئ ،من ِقبل أشخاص مؤهلين لذلك ،ومن توفر
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العدد الكافي من العاملين ملواجهة أي ظرف طارئ ،كما يتأكد
ً
أيضا من حصول كافة ّ
ّ
البحارة على الحد األدنى من فترة
الربان
ً
الراحة ،مسترشدا في ذلك باالتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب
واملؤهالت للمالحين لعام .1978
ز-الربان مسؤول عن حفظ القانون والنظام على متن السفينة في
جميع األوقات ،وله اتخاذ اإلجراءات التأديبية املالئمة ضد أي فرد
في الطاقم يرفض االنصياع ألمرقانوني.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()75

املادة ()80

سلطة التوثيق على السفينة

تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع

أ -يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة ،كما تكون له جميع
السلطات التي تقررها القواعد واألعراف املعمول بها في املالحة
البحرية على األشخاص املوجودين على ظهرالسفينة.
وهو مسؤول عن املحافظة على النظام على ظهر السفينة وله

السلطات التي تقررها القواعد واألعراف املعمول بها في املالحة البحرية
على األشخاص املوجودين على ظهرالسفينة.
وهو مسئول عن املحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع
العقوبات التأديبية.

توقيع العقوبات التأديبية.
ب -يتولى الربان قيد املواليد والوفيات التي تقع في السفينة ،وعليه
إثبات هذه الوقائع في السجل الرسمي للسفينة.

مادة ()81
يتولى الربان قيد املواليد والوفيات التي تقع في السفينة .وعليه إثبات

ج -على الربان في حالة وفاة أحد األشخاص املوجودين في السفينة هذه الوقائع في دفتر أحوال السفينة وتبليغها إلى قنصل الدولة في أول
أن يقوم باالشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أموال وأمتعة ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات اإلدارية املختصة في الدولة عند
املتوفى واملحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات اإلدارية املختصة العودة إليها .وفي حالة وفاة أحد األشخاص املوجودين في السفينة يجب
في أول ميناء من موانئ اململكة ،وإذا أصيب أحد األشخاص على الربان أن يقوم باالشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة
معد جازللربان إنزاله في أقرب مكان املتوفى واملحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات اإلدارية املختصة في أول
املوجودين في السفينة بمرض ٍ
يمكن عالجه فيه.

ميناء يصل إليه من موانئ الدولة.

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

60

وإذا أصيب أحد األشخاص املوجودين في السفينة بمرض جاز للربان
إنزاله في أقرب مكان يمكن عالجه فيه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()76

املادة ()82

وقوع جريمة على ظهرالسفينة أو حوادث غيرعادية

إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها ،فهو

أ -إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان – إلى حين
وصول السلطات املختصة -جمع االستدالالت وإجراءات
التحريات التي ال تحتمل التأخير ،وله عند االقتضاء أن يأمر
بالتحفظ على املتهم وأن يتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على
األشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.

يتولى التحقيق االبتدائي حتى وصول السلطات املختصة ويجري
التحريات التي ال تحتمل التأخيرويأمرعند االقتضاء بالقبض على املتهم
وتفتيش املسافرين والبحارة ويتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على
األشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
ويحرر الربان تقريرا بإجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير
مرفقا به محضرالتحقيق واألشياء املضبوطة إلى سلطة التحقيق في أول

ً
ب -ويحرر الربان تقريرا باإلجراءات التي اتخذها ،ويسلم هذا
ميناء من موانئ الدولة.
ً
التقريرمرفقا به محضرجمع االستدالالت واألشياء املضبوطة إلى
النيابة العامة ،أو أحد أعضاء الضبطية القضائية في أول ميناء
آمن.

مادة ()83

ج -إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو
األشخاص املوجودين عليها أو الشحنة وجب على الربان أن يعد
ً
تقريرا بذلك.

يعتبر الربان النائب القانوني عن املجهز ويمثله أمام القضاء ،ويمارس
السلطات التي قررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة أو
الشحنة ،وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية ال يحتج به على الغير

وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى اإلدارة البحرية املختصة خالل حسن النية.
أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى امليناء أو املرس ى،
ويقدم التقرير خارج اململكة إلى القنصل أو السلطة املحلية
املختصة عند عدم وجوده.
وتتولى الجهة التي تسلمت التقرير التحقيق ،ولها الحق في سماع
أقوال أفراد الطاقم واملسافرين إذا اقتض ى األمر ذلك وجمع
املعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة ،وتحرير محضر

وال تثبت للربان صفة النائب القانوني عن املجهز إال في املكان الذي ال
يوجد فيه املجهزأو وكيل عنه .وال يحتج بوجود املجهزأو وكيله قبل الغير
إال إذا كان هذا الغيريعلم ذلك.
وتشمل النيابة القانونية األعمال الالزمة للسفينة والرحلة .ومع ذلك
يجوز للربان القيام باألعمال املعتادة املتعلقة بإدارة السفينة
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بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان ،ويجوز في جميع الحاالت وباإلصالحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في املكان الذي
إقامة الدليل على خالف ما جاء بالتقرير.

يوجد فيه املجهزأو وكيل عنه.

وال يجوز للربان ،فيما عدا حالة الضرورة القصوى ،أن يشرع في
تفريغ السفينة قبل تقديم التقريراملذكور.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()77

املادة ()85

االحتفاظ بالوثائق والسجالت

على الربان أن يحتفظ على ظهر السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي

أ -على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي

يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة واملسافرين والشحنة.

يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة واملسافرين والشحنة.
ب -على الربان أن يمسك السجل الرسمي للسفينة ويجب ترقيم
صفحات هذا السجل والتأشيرعليه من اإلدارة.

مادة ()86
على الربان أن يمسك دفتر أحوال للسفينة ،ويجب ترقيم صفحات هذا

ويذكر الربان في السجل الرسمي للسفينة الحوادث الطارئة الدفتروالتأشيرعليه من اإلدارة البحرية املختصة ووضع خاتمها عليه.
والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة واملالحظات ذات األهمية
ً
املتعلقة بسير الرحلة ،ويشمل السجل بيانا بقائمة اإليرادات
واملصروفات والجرائم واألفعال التي قد يرتكبها أفراد الطاقم أو
املسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم واملواليد
والوفيات التي حدثت في السفينة.

ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء
الرحلة واملالحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ،ويشمل الدفتر
قائمة اإليرادات واملصروفات وبيانا بالجرائم التي يرتكبها البحارة أو
املسافرون والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات واملواليد والوفيات
التي حدثت في السفينة.

ً
ً
ج -يجب على الربان أن يمسك دفترا خاصا باآلالت املحركة يذكر
ً ويجب على الربان في السفن ذات املحرك أن يمسك أيضا دفترا خاصا
فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا
باآلالت املحركة يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما
وجميع ما يتعلق باآلالت املحركة.
يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق باآلالت املحركة.
د -على الربان خالل أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى
ً
ً
امليناء املقصود أو املكان الذي رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن
يقدم السجل الرسمي للسفينة إلى اإلدارة املختصة للتأشيرعليه،
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ويكون التأشير خارج اململكة من القنصل أو من السلطة املحلية
املختصة عند عدم وجوده.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()78

املادة ()92

املحافظة على مصلحة املالك

يجب على الربان أن يتخذ اإلجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة

يجب على الربان أن يتخذ اإلجراءات الضرورية التي تقتضيها

مالك السفينة واملجهزوالبحارة واملسافرين وذوي الحقوق على الشحنة
طبقا للعرف املتبع.

املحافظة على مصلحة مالك السفينة و أفراد الطاقم واملسافرين
ً
وال يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إال إذا سمح العرف
وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف املتبع.
وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه
سالمة األرواح واملحافظة على السفينة والشحنة ،ومع ذلك يجب
علية إخطار مالك السفينة قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي،
إذا سمحت الظروف بذلك.

البحري أو و افق الشاحن على ذلك ،ويعتبر استالم الشاحن سند
الشحن الثابت به أن البضائع مشحونة على سطح السفينة دون
اعتراض مو افقة منه على ذلك .وال يسري هذا الحكم على املالحة
الساحلية.
وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سالمة
األرواح ،واملحافظة على السفينة والشحنة ،ومع ذلك يجب عليه إخطار
املجهزقبل أن يقوم بإجراء غيرعادي إذا سمحت الظروف بذلك .ويكون
الربان مسئوال عن أخطائه ولو كانت يسيرة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()79

املادة ()83

ّ
الربان املمثل القانوني ملالك السفينة

يعتبر الربان النائب القانوني عن املجهز ويمثله أمام القضاء ،ويمارس

أ-يعتبر الربان النائب القانوني عن املالك ويمثله أمام القضاء،
وتشمل النيابة األعمال الالزمة للسفينة والرحلة ،وكل تحديد يرد
على هذه النيابة ال يحتج به على الغيرحسن النية ،ويمارس الربان
السلطات التي يقررها له القانون ِق َبل كل من له مصلحة في
السفينة أو الشحنة.

السلطات التي قررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة أو
الشحنة ،وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية ال يحتج به على الغير
حسن النية.
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وال تثبت للربان صفة النائب القانوني عن املالك إال في املكان الذي وال تثبت للربان صفة النائب القانوني عن املجهز إال في املكان الذي ال
ال يوجد فيه املالك أو وكيل عنه ،وال يحتج بوجود املالك أو وكيله يوجد فيه املجهزأو وكيل عنه .وال يحتج بوجود املجهزأو وكيله قبل الغير
قبل الغير إال إذا كان هذا الغير يعلم ذلك ،ومع ذلك يجوز للربان إال إذا كان هذا الغيريعلم ذلك.
القيام باألعمال املعتادة املتعلقة بإدارة السفينة واإلصالحات
البسيطة واستخدام طاقم السفينة وعزلهم ،وذلك في املكان الذي
يوجد به املالك أو وكيله.

وتشمل النيابة القانونية األعمال الالزمة للسفينة والرحلة .ومع ذلك
يجوز للربان القيام باألعمال املعتادة املتعلقة بإدارة السفينة
وباإلصالحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في املكان الذي

ب -على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات يوجد فيه املجهزأو وكيل عنه.
ً
املالك وعليه أن يخطره وفقا للعرف املعمول به بكل أمر خاص
بالسفينة والشحنة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()80

املادة ()90

بيع السفينة

ال يجوزللربان أن يبيع السفينة بغيرتفويض خاص من مالكها إال إذا ثبت

ال يجوزللربان أن يبيع السفينة بغيربتوكيل خاص من مالكها.

عدم صالحيتها للمالحة وإال كان البيع باطال ما لم يكن هناك اتفاق بين
الربان واملالك على خالف ذلك.
ويثبت عدم صالحية السفينة للمالحة في محضر يحرره خبراء محلفون
يعينهم رئيس املحكمة إذا كانت السفينة موجودة في إحدى موانئ الدولة
والقنصل أو السلطة القضائية املحلية عند عدم وجوده إذا كانت
السفينة موجودة خارج الدولة.
وتباع السفينة التي يثبت عدم صالحيتها للمالحة باملزايدة العلنية.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()81

ال يوجد

االستعانة بالسفن األخرى
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يحق ّ
لربان السفينة في أوقات الخطرأن يستعين بمراكزاإلنقاذ أو
واحدة أوأكثرمن السفن التي يعتقد في قدرتها على تقديم املساعدة
ويطلب منها اإلسراع بتقديم تلك املساعدة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()82

املادة ()78

ال يجوز للربان مغادرة السفينة أو أن يأمر بتركها إال بسبب خطر ال يجوزللربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول
ً
محدق وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وفقا لقواعد املالحة السفينة إلى مرس ى أو ميناء مأمون.
السليمة والتشاور مع ضباطها و إثبات ذلك في محضر موقع عليه
ً
منهم إن أمكن ،وفي هذه الحالة يأمر بهجر السفينة حفاظا على
وبعد أخذ رأي ضباطها و إثباته بمحضر موقع عليه منهم .وفي هذه
سالمة األرواح على متنها ويتخذ ّ
الربان كافة اإلجراءات لتسهيل
الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة و أثمن البضائع إذا تيسر
ً
مغادرة املسافرين املعاقين والنساء واألطفال أوال ،ثم بعد ذلك
ذلك.
بقية املسافرين ،يليهم طاقم السفينة ،ويكون ّ
الربان هو آخر من
وال يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إال بسبب خطر محقق

يغادر السفينة ،وعليه أن يتخذ كل اإلجراءات املمكنة للمحافظة
على األشياء التي تعتبر ضرورية للنجاة و نقلها حتى وصول
املساعدات.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()83

املادة ()194

االلتزام بمساعدة األشخاص

يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم أن يبادر إلى

املعرضين للخطرفي البحر

مساعدة السفينة األخرى وبحارتها واملسافرين عليها وذلك في حدود
استطاعته ودون تعريض سفينته وبحارتها واملسافرين عليها لخطر

ّ
يلتزم ربان السفينة ،دون تعريض سفينته للخطر ،بتقديم جدي ،وعليه بقدر استطاعته أن يعلم السفينة األخرى باسم سفينته
ّ ً
املساعدة إلى أي شخص يعثرعليه ويكون معرضا للخطرفي البحر ،وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة املسافرة إليها.
وعلى ّ
الربان االستجابة لنداءات االستغاثة من السفن األخرى
وال يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئوال ملجرد مخالفة األحكام
واإلسراع بتقديم املساعدة ،ما لم يعفه من ذلك ّربان السفينة
السابقة.
ّ
املعرضة للخطر.
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يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة ال تجاوز
ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز عشرة
آالف دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين.

املادة ()207
يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها
أو املسافرين عليها لخطر جدي أن يقدم املساعدة لكل شخص يوجد في
البحرمعرضا لخطرالهالك ولو كان من األعداء.
ويقع هذا االلتزام على قائد أية طائرة إذا لم يكن من شأن املساعدة التي
يقدمها تعريض طائرته أو مالحيها أو املسافرين عليها لخطرجدي.
ويعاقب ربان السفينة أو قائد الطائرة الذي ال يقدم املساعدة املذكورة
في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة ال تتجاوزسنتين وبغرامة ال تقل عن
مائة دينار وال تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .وال
يسأل املالك أو املجهز عما يحكم به للغير من تعويض بسبب هذه
الجريمة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()84

ال يوجد

واجبات ّ
الربان في حالة التصادم
في حالة التصادم يلتزم ّربان السفينة بتبادل جميع املعلومات
الخاصة بالسفينة ومالكها أو مستأجرها ومديريها مع ّربان
السفينة األخرى ،وأال يترك موقع الحادث إال بعد التأكد من عدم
حاجة السفينة األخرى ألي مساعدة.
ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه املادة
بالغرامة التي ال تقل عن ألف ديناروال تجاوزعشرة آالف دينار.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()85

املادة ()2

واجبات ّ
الربان في حاالت العدوان
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في حاالت الحرب أو العدوان العسكري أو ّ
التعرض لخطرعسكري مع عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين
أو لقرصنة بحرية ،يتخذ ّ
الربان كافة اإلجراءات املمكنة للمحافظة تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين إذا كانت مسجلة في أحد موانيها
على السفينة من الحجز أو االستيالء عليها ،وحماية األشخاص وكان مالكها متمتعا بالجنسية املذكورة.
والبضائع ووثائق السفينة وغيرها من املحتويات على متنها.

فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون
جميع املالكين متمتعين بالجنسية البحرينية وإذا كان املالك شركة وجب
أن تكون متمتعة بالجنسية املذكورة.
ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين أن ترفع علمها وال
يجوزلها أن تتخذ علما غيره إال إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من
الوقوع في أسر العدو أو سفينة حربية أجنبية وكان بذلك يمارس أحد
الحقوق املشروعة في الحرب.
ً
واستثناء يجوز للوزير املختص بالنقل البحري واملالحة البحرية بعد
مو افقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن اململوكة لغير
البحرينيين.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()86

املادة ()78

تغيير ّ
الربان

ال يجوزللربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول

إذا ترك ّ
الربان ألي سبب من األسباب قيادة السفينة ،وجب عليه

السفينة إلى مرس ى أو ميناء مأمون.

تسليم من يخلفه شهادة التسجيل وكافة الوثائق األخرى التي في وال يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إال بسبب خطر محقق
عهدته والتي تتعلق بطاقم السفينة وصالحيتها للمالحة واإلبحار وبعد أخذ رأي ضباطها و إثباته بمحضر موقع عليه منهم .وفي هذه
السليم ،ويلتزم ّ
الربان الجديد عقب توليه قيادة السفينة مباشرة الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة و أثمن البضائع إذا تيسر

بتسجيل اسمه في سجل السفينة باعتباره ّ
الربان الجديد للسفينة ذلك.
ّ
وقائمة بالوثائق التي تسلمها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()87

ال يوجد
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التطقيم السليم واآلمن
ّ
كاف ومؤهل بما
أ -يجب تطقيم كل سفينة بحرينية بربان وطاقم ٍ
يحقق التشغيل السليم واآلمن للسفينة والحماية للبيئة البحرية
ً
وفقا للوائح الواردة في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار
لعام  1974وقرارات املنظمة البحرية الدولية التي تصدر في هذا
الشأن لتحقيق التطقيم السليم واآلمن للسفينة.
ب -يجب على الشركة التي تقوم بتشغيل السفن الحصول على
شهادة التطقيم السليم واآلمن للسفن العاملة في رحالت دولية.
ج-يجوز للشركة التي تقوم بتشغيل سفن أخرى ال تقوم برحالت
ّ
املسجلة في اململكة ،الحصول على شهادة التطقيم السليم
دولية و
ً
اختياريا.
د -ال يجوز لسفينة بحرينية مطلوب منها الحصول على شهادة
التطقيم السليم أن تبحر إال إذا كانت مطقمة امتثاال ملتطلبات
وثيقة التطقيم السليم كحد أدنى ،وال تستثنى السفينة إال إذا
ً
ً
إعفاء أو سماحا بذلك ،وتحدد الالئحة التنفيذية
منحتها اإلدارة
لهذا القانون ضوابط وشروط هذا اإلعفاء والسماح.
ه -عند منح إعفاء للسفينة يجب على اإلدارة التأكد من عدم
املخاطرة بسالمة السفينة في جميع األحوال ،واستمرار القيام
بالخفارات املالحية من ِقبل أشخاص مؤهلين ،وأن يتم توفيرالحد
ً
األدنى لراحة ّ
البحارة وفقا ملتطلبات االتفاقية الدولية الخاصة
بالتدريب واملؤهالت للمالحين لعام .1978
و -يجوز لإلدارة نشر املالحظات اإلرشادية على موقعها بشبكة
االنترنت في املوضوعات ذات العالقة بالتطقيم السليم.
نص املادة في املشروع بقانون
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املادة ()88

ال يوجد

التدريب وإصدارالشهادات
أ -تطبق أحكام االتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب واملؤهالت
للمالحين لعام  1978فيما يتعلق بالتدريب وإصدارالشهادات.
ب -على اإلدارة وضع اللوائح لتنفيذ أحكام االتفاقية الدولية
الخاصة بالتدريب واملؤهالت للمالحين لعام  ،1978ويجوز لها
كذلك وضع قواعد التدريب وإصدار الشهادات في غير ما تغطيه
االتفاقية الدولية؛ وذلك لتشغيل السفن التي ال تنطبق عليها
أحكام تلك االتفاقية.
ج -مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين املعمول بها في اململكة ،يجب
أن تكون مراكز التدريب ومقررات التدريب معتمدة من اإلدارة،
ً
وفقا ملتطلبات االتفاقية الدولية للتدريب واملؤهالت للمالحين
لعام .1978
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()89

ال يوجد

سن العمل
ال يجوز استخدام من هو دون ثماني عشر سنة ميالدية كاملة
للعمل على أي سفينة بحرينية ،وذلك باستثناء الطلبة املتدربين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()90

ال يوجد

اتفاقية الطاقم
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أ-ال يجوز استخدام أي شخص على سفينة بحرينية ما لم يتم
التوقيع منه على اتفاقية الطاقم أو أي اتفاقية أخرى تعتمدها
اإلدارة.
ب -توضع اتفاقية الطاقم على النحوالذي تحدده اإلدارة ،ولإلدارة
قبول أي اتفاقية من أي دولة أخرى.
ج -يجوز ألي اتفاقية أخرى يتم إبرامها من خالل وكيل توظيف أن
تكون ً
جزءا من اتفاقية الطاقم ،وفي حالة وجود أي اختالف تسود
أحكام اتفاقية الطاقم التي تحددها اإلدارة.
د -تعرض االتفاقية من ِقبل الشركة أو ّربان السفينة ،ويقوم كل
أفراد الطاقم بالتوقيع عليها مع بيان تاريخ ومكان االلتحاق
بالعمل ،والوظيفة التي تم التعيين عليها واألجر الذي تم االتفاق
عليه.
ه -يقوم أفراد الطاقم بالتوقيع مرة أخرى على اتفاقية الطاقم يوم
ً
مغادرة السفينة ،ويتم سداد مستحقات أفراد الطاقم طبقا
ً
ً
لألحكام والشروط املتفق عليها ،ويتم إعطاؤهم كشفا موجزا
بأجورهم عن كامل فترة عملهم على السفينة.
ويقوم ّ
الربان ،عند تسريح الضباط ،بإعادة شهادات أو وثائق
اعتمادهم املحتفظ بها إليهم.
وتتم املصادقة من الربان على سجل الخدمة البحرية التي قضاها
على السفينة ،وإذا تقررإعادة طاقم السفينة إلى ميناء بدء العمل
ً
ً
ً
جوا أو بحرا ،يجوزلهم أيضا الحصول على اتفاقية الطاقم املنتهية
التي تتعلق بعملهم.
و-يتم االتفاق على إلغاء االتفاقية املبرمة الستخدام أفراد الطاقم
برضا الطرفين فيها ،أو بوفاة ّ
البحار ،أو فقدان السفينة أو عدم
ً
صالحيتها للمالحة تماما أو لسبب تأديبي تضمنته اتفاقية الطاقم.
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ز -إذا انتهى تسجيل السفينة كسفينة بحرينية ،يتم تسريح
ً
البحارة العاملين عليها ،ما لم يو افق ّ
ّ
البحار كتابة على االستمرار
في العمل.
ح -لإلدارة إعفاء السفن الصغيرة التي تعمل ضمن املياه اإلقليمية
وال تنطبق عليها متطلبات وثيقة التطقيم السليم ،من متطلبات
اتفاقية الطاقم ،ويعامل أفراد الطاقم من الجنسيات األجنبية
الذين يعملون على مثل هذه السفن باعتبارهم أجانب يعملون في
اململكة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()91

ال يوجد

سجل وشهادة الخدمة البحرية
أ-يلتزم كل فرد من أفراد الطاقم بالحصول على سجل الخدمة
البحرية أو شهادة الخدمة البحرية للوقوف على الخدمات التي
أداها والخبرة التي يتمتع بها ،ويقوم رب العمل عند عدم وجود
سجل الخدمة البحرية بتزويد كل فرد من أفراد الطاقم بما ُيعرف
بشهادة الخدمة البحرية.
ب-يجب أن يتضمن سجل أو شهادة الخدمة البحرية اسم الفرد
واسم السفينة ورقم املنظمة البحرية الدولية والحمولة اإلجمالية
وقوة دفع املحركات بالكيلو وات والصفة التي خدم بها ّ
البحارومدة
ّ
هذه الخدمة ،وال يجب أن تحتوي على أي بيان يتعلق باألجر.
ج -ال يلتزم أفراد الطاقم الذين يحملون سجالت خدمة بحرية
صادرة من بالدهم بالحصول على سجل الخدمة البحرية
البحريني ،ومع ذلك يجوزلهم التقدم بطلب للحصول عليه.
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د -يجوز لإلدارة إدخال أية بيانات في سجل الخدمة البحرية عن
خدمات أداها أي فرد من أفراد الطاقم على سفن غيربحرينية.
ه -تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات صدور سجل
الخدمة البحرية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()92

املادة ()104

شروط الخدمة

يلتزم املجهز أثناء السفر بغذاء البحار و إقامته في السفينة دون مقابل

تنظم اإلدارة شروط الخدمة ألفراد الطاقم العاملين على السفن

ويكون تنظيم ذلك بقرارمن الوزيراملختص.

البحرينية ،وخاصة فيما يتعلق باملسائل األتية:
املادة ()104

أ_ استخدام ورعاية أمن ووضع طاقم السفينة.

ب_ األجور والحقوق املرتبطة بها لألشخاص العاملين على السفن يستحق البحارالذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة أو بمرض أثناء
السفرأجره كامال أثناء الرحلة ،وتسري فيما يتعلق باستحقاقه األجربعد

البحرينية.
ج_ سالمة العمل والصحة ورعاية طاقم السفينة.

انتهاء الرحلة األحكام الواردة بقوانين العمل ،وال يستحق البحار أي أجر
إذا كان الجرح أو املرض املذكوران ناشئين عن العصيان أو السكرأو غير

د_ معايير اإلقامة والطعام والشراب التي يتم توفيرها على متن ذلك من حاالت سوء السلوك.
السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()93

املادة ()100

وقت وطريقة دفع األجور

يلتزم املجهز بأداء أجر البحارة في الزمان واملكان املعينين في العقد أو

أ-يلتزم مالك السفينة البحرينية بدفع األجرة املتفق عليها ّ
لربان

اللذين يقض ي بهما العرف البحري.

السفينة وللبحارة في نهاية كل شهر ميالدي ،ما لم يطلب الربان أو وتؤدي األجور وغيرها من املبالغ املستحقة للبحار بالعملة الوطنية ،غير
وقت الحق.
البحارة الحصول عليها في ٍ

أنه إذا استحقت والسفينة خارج البحر اإلقليمي جاز أداؤها بعملة
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كما يلتزم بدفع كامل مستحقات البحار عندما يتم تسريحه ،أجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة ويقع تحويل النقد إلى العملة
وتوقيع االستمارات املعتمدة من اإلدارة.

األجنبية على أساس السعرالرسمي.

ً
ب-إذا انتهت خدمة البحار قبل التاريخ املتفق عليه يستحق أجرا
عن الفترة التي عمل خاللها حتى انتهاء خدمته.
ج -إذا انتهت خدمة أحد البحارة قبل التاريخ املحدد في االتفاقية
ً
بسبب فقدان أو غرق السفينة يستحق أجرا عن الفترة املتبقية
من عقد عمله أو فترة ثالثة أشهرأيهما أقل.

املادة ()106
يستحق البحارالذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة أو بمرض أثناء
السفرأجره كامال أثناء الرحلة ،وتسري فيما يتعلق باستحقاقه األجربعد
انتهاء الرحلة األحكام الواردة بقوانين العمل ،وال يستحق البحارأي أجر

د -يستحق البحارالذي يصاب أو يمرض وهو في خدمة السفينة – إذا كان الجرح أو املرض املذكوران ناشئين عن العصيان أو السكرأو غير
ً
مما يجعله غير قادر على القيام بعمله – أجره كامال أثناء الرحلة ،ذلك من حاالت سوء السلوك.
وال يستحق أي أجر إذا كانت اإلصابة أو املرض ناشئين عن
العصيان أو السكر أو غير ذلك من حاالت سوء السلوك ،وذلك
على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()94

املادة ()107

وفاة البحارأو أحد الركاب

إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات
دفنه أيا كان سبب الوفاة.

أ-إذا توفي أحد البحارة أو الركاب على متن سفينة بحرينية أثناء
ً
وجودها في ميناء بحريني ،يقوم ّربان السفينة فورا بإخطاراإلدارة و وعلى رب العمل أن يودع خزانة اإلدارة البحرية املختصة األجر النقدي
مشغل السفينة والجهات األمنية ،ويحصر الشهود واألدلة بما في وغيره من املبالغ املستحقة للبحاراملتوفى.
ذلك بيان أي عالجات أجريت على متن السفينة ،وذلك حتى تقوم
السلطات بإجراء التحقيقات الالزمة ،ويحصل ّ
الربان على نسخة
من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة بعد الوفاة ويقدمها إلى
اإلدارة املختصة بوزارة الصحة ،ويتم قيد ذلك في سجل السفينة
الربان وأحد أفراد طاقم السفينةّ ،
الذي يوقع عليه ّ
وتقدم نسخ

من هذا القيد ّ
املدون بسجل السفينة إلى اإلدارة ومشغل السفينة.
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ب -إذا توفي البحار أو أحد الركاب على متن سفينة بحرينية أثناء
الرحلة ،يقوم ّربان السفينة باتخاذ كافة اإلجراءات املمكنة لحفظ

الجثة حتى وصول السفينة إلى امليناء التالي ،ويقوم ّ
الربان بإخطار

مشغل السفينة واإلدارة ووكالء السفينة في امليناء التالي ،ووكالء
القنصل البحريني في ذلك امليناء ،وقنصل دولة جنسية املتوفى،
وممثل نادي الحماية والتعويض الدولي واإلدارة املحلية ،ويقوم
بحصرالشهود واألدلة ،وبيان أي عالجات أجريت للمتوفى على متن
السفينة ،من أجل إجراء التحقيقات الالزمة ،ويحصل ّ
الربان على
نسخة من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة بعد الوفاة ّ
ويقدمها

إلى اإلدارة املختصة بوزارة الصحة ،ويتم قيد ذلك في سجل
السفينة الذي يوقع عليه الرّبان وأحد أفراد طاقم السفينة،
ّ
املدون بسجل السفينة إلى اإلدارة
وتقدم نسخ من هذا القيد

طرف آخرمعني باألمر.
ومشغل السفينة وأي ٍ
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()95

املادة ()81

ممتلكات املتوفى

يتولى الربان قيد املواليد والوفيات التي تقع في السفينة .وعليه إثبات

ّ
أ-إذا توفي البحار على متن سفينة بحرينية يتولى ّربان السفينة

هذه الوقائع في دفتر أحوال السفينة وتبليغها إلى قنصل الدولة في أول
ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات اإلدارية املختصة في الدولة عند

مسؤولية االحتفاظ بأي أموال أو أغراض شخصية كانت تخص
ً العودة إليها .وفي حالة وفاة أحد األشخاص املوجودين في السفينة يجب
املتوفى على متن السفينةُ ،ويدخل الربان في سجل السفينة بيانا
على الربان أن يقوم باالشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة
يتناول مقدار األموال ووصف األمتعة واألجور املستحقة للمتوفى
املتوفى واملحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات اإلدارية املختصة في أول
ومقدار االستقطاعات ،إن ُو ِجدت ،حتى يتم خصمها مما هو
ميناء يصل إليه من موانئ الدولة.
مستحق له.
ويتم التوقيع على هذا القيد من ِقبل ّربان السفينة وأحد أفراد
الطاقم ،وتتم اإلشارة في هذا البيان إلى هذه األموال واألمتعة
والجزء املستحق من األجوربعبارة ممتلكات ّ
البحار.

وإذا أصيب أحد األشخاص املوجودين في السفينة بمرض جاز للربان
إنزاله في أقرب مكان يمكن عالجه فيه.
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ب-يقوم ّربان السفينة بتقديم بيان ممتلكات ّ
البحار إلى الشركة
والوكيل.
ج -تتبع في تسليم ممتلكات البحار املتوفى التعليمات واإلرشادات
التي تقوم الشركة بإرسالها وفي حالة عدم وجود تعليمات
وإرشادات يتم تسليمها لوكيل السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()96

املادة ()105

نفقات العالج

يلتزم املجهز بعالج البحار دون مقابل إذا أصيب بجروح وهو في خدمة

يلتزم املالك بعالج أي فرد من أفراد طاقم السفينة دون مقابل إذا
أصيب أو مرض أثناء الخدمة على متن السفينة ،وذلك إذا تعذر
تأجيل عالجه دون تأثيرعلى صحته.
وإذا كانت اإلصابة أو املرض ناشئين عن العصيان أو السكرأو غير
ذلك من حاالت سوء السلوك ،يلتزم املالك بنفقات العالج ويكون
له خصمها من مستحقات املصاب أو املريض.

السفينة أو إذا مرض أثناء السفر ،وإذا كان الجرح أو املرض ناشئا عن
العصيان أو السكرأوغيرذلك من حاالت سوء السلوك وجب على املجهز
أداء نفقات العالج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من
أجر.
وينقض ي التزام رب العمل بعالج البحار بشفاء البحار أو إذا تبين أن
الجرح أو املرض غيرقابل للشفاء.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()97

املادة ()107

نفقات الدفن

إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات
دفنه أيا كان سبب الوفاة.

إذا توفي أحد أفراد طاقم السفينة أثناء الخدمة على متنها يلتزم
ً
ً
املالك بأداء نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة ويتم دفنه وفقا وعلى رب العمل أن يودع خزانة اإلدارة البحرية املختصة األجر النقدي
لشعائره الدينية ،ويتحمل املالك مصاريف نقل جثمان املتوفى إلى وغيره من املبالغ املستحقة للبحاراملتوفى.
بلده إذا طلب أقاربه ذلك.
نص املادة في املشروع بقانون
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املادة ()98

املادة ()108

إعادة البحارإلى وطنه

يلتزم املجهز بإعادة البحار إلى الدولة إذا حدث أثناء السفر ما يوجب

أ-عند إنهاء عقد البحارألي سبب كان يلتزم املالك بإعادته إلى ميناء
التعاقد أو أي ميناء يتم االتفاق عليه بينه وبين املالك.
ب-يشمل االلتزام بإعادة البحار نفقات غذائه و إقامته وعالجه
فضال عن نقله.

إنزاله من السفينة إال إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة األجنبية أو
بسبب جرح أو مرض غير ناش ئ عن خدمة السفينة وال يمكن عالجه فيها
أو بناء على اتفاق بين املجهزوالبحار.
وإذا كان استخدام البحار قد تم في أحد موانئ الدولة أعيد إلى هذا
امليناء إال إذا اتفق في العقد على أن تكون اإلعادة إلى ميناء آخرفيها .وإذا

ج-ال يلتزم املالك بإعادة البحار إذا كان إنزاله من السفينة ألحد تم االستخدام في ميناء أجنبي أعيد البحارحسب اختياره إلى هذا امليناء
األسباب اآلتية:
أو إلى امليناء الرئيس ي في الدولة.
 -1بناء على أمرمن السلطة األجنبية.
 -2بسبب جرح أو مرض غير ناش ئ عن خدمة السفينة وال يمكن
عالجه فيها.

ويعاد البحار األجنبي إلى امليناء الذي تم استخدامه فيه إال إذا نص في
العقد على أن تكون اإلعادة إلى امليناء الرئيس ي في الدولة.
ويشمل االلتزام بإعادة البحارنفقات غذائه و إقامته فضال عن نقله.

 -3بناء على اتفاق بين املالك والبحار.
-4تخليه عن العمل على السفينة باختياره.
د-عند ممارسة مالك السفينة لحقه املنصوص عليه في الفقرة
(ج) من هذه املادة فإن عليه أن يقوم بإرسال تقرير كامل يتضمن
املعلومات التي قام بتدوينها في سجل السفينة إلى اإلدارة ،وإعادة
أية استقطاعات قام بها من أجل إعادة ّ
البحار مليناء املوطن إذا
قررت اإلدارة ذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()99

ال يوجد

إنهاء خدمة البحار
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يتم إنهاء خدمة أي ّ
بحار تم استخدامه للعمل على متن السفينة
ّ
إذا لم تعد السفينة مسجلة كسفينة بحرينية أو إذا تم نقل
ملكيتهاُ ،ويعاد إلى ميناء التعاقد أو أي ميناء يتم االتفاق عليه بين
ً
ّ
البحارواملالك إال إذا و افق البحاركتابة على االستمرارفي العمل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()100

ال يوجد

الشهادة الطبية للبحارة
ال يجوز للبحارة العمل على متن السفينة البحرينية إال بعد
الحصول على شهادة طبية باللياقة الصحية للعمل على متن
ً
السفينة وفقا ألحكام اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية ومنظمة
العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط إصدار
هذه الشهادة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()101

ال يوجد

شـهادة نظافة السفينة
ال يجوز ألي سفينة بحرينية اإلبحار إال بعد الحصول على شهادة
ً
النظافة وفقا للوائح الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط إصدار
هذه الشهادة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()102

ال يوجد
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التسلل خلسة على متن السفينة
أ -يعاقب كل من تسلل إلى السفينة أو اختبأ فيها بصورة غير
مشروعة بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر والغرامة التي ال
تجاوز ألفي ديناربحريني أو إحدى هاتين العقوبتين ،ويعاقب بذات
العقوبة كل من قام بمساعدة شخص في التسلل أو االختباء على
متن السفينة بصورة غيرمشروعة.
ب -يدون ّ
الربان املعلومات في سجل السفينة ويجري الترتيبات
الخاصة بترحيل املتسللين خلسة بصورة غيرمشروعة بالتشاورمع
مالك السفينة ووكالء نوادي الحماية والتعويض ،مع إبالغ اإلدارة
وقنصلية الدولة التي ينتمي إليها املتسلل.
ويجوز ملالك السفينة إنهاء خدمة من قام بمساعدة شخص في
التسلل أو االختباء على متن السفينة بصورة غيرمشروعة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()103

ال يوجد

الوجود غير ّ
املرخص على متن السفينة
أ-يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز عشرة آالف
ديناركل من قام بالصعود على متن سفينة موجودة في أحد موانئ
اململكة بدون مو افقة ّربانها أو أي شخص ّ
مخول بإعطاء مثل هذه
ُ
املو افقة ،أو بقي على متنها بعد أن ط ِلب منه مغادرتها من ِقبل
ّ
الربان أو غيره من املخولين بإصدارمثل هذا األمر.
ب-في حال وجود شخص غير ّ
مصرح له على متن سفينة بحرينية في
ميناء أجنبي ورفضه مغادرة السفينة؛ يكون ّ
للربان االستعانة
بالسلطات املحلية التخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنه.
نص املادة في املشروع بقانون
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املادة ()104

ال يوجد

السجل الرسمي للسفينة
أ-يتم وضع سجل رسمي بشكل تو افق عليه اإلدارة في كل سفينة
بحرينية تبلغ حمولتها اإلجمالية خمسمائة طن فأكثر ،وتعمل في
التجارة الدولية.
بُ -ت ّ
دون املعلومات التي يفرض القانون تدوينها بأسرع ما يمكن
ّ
بعد وقوع الحادثة املتعلقة بها مع ذكرتاريخ ووقت ومكان وملخص
ً
ً
الحادثةّ ،
وتدون الحادثة بالطريقة التي تجعل منها دليال مقبوال.
ج -يوقع ّ
الربان أو أي فرد من أفراد الطاقم على كل املعلومات
املدونة في السجل الرسمي ،وإذا كانت املعلومات ّ
ّ
املدونة تتعلق
بمرض أو إصابة أو حالة وفاة ،يوقع كذلك الضابط الطبيب
للسفينة ،إن ُو ِجد.
د -إذا تم تدوين معلومات خاطئة بالسجل يجوزشطبها أو تعديلها
على أن تظل املعلومات الخاطئة مقروءة.
ه -يجوز لإلدارة قبول سجل إلكتروني إلى جانب السجل الورقي
بشرط وجود إشارات مرجعية في السجل الرسمي الورقي.
و-عند إعطاء نسخ من املعلومات ّ
املدونة في السجل الرسمي ألي
جهة أو شخص ذي مصلحة ،يتم االحتفاظ بالسجل الرسمي في
الربان ّ
عهدة ّ
ويقدم إلى املفتش أو مسؤول التحقيق في أي حادث أو

اقعة ،كما ّ
يقدم السجل الرسمي لإلدارة أواملحكمة حينما ُيطلب
و
ذلك.
ً
ز-يتم تحديث السجل الرسمي بصورة سنوية بدءا من األسبوع

األول من يناير من كل عام وذلك بتدوين كافة التفاصيل املتعلقة
ّ
بالسفينة و مالكها وعقد السفينة خالية الطاقم والشركة القائمة
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على تطبيق ّ
املدونة الدولية إلدارة السالمة ،على أن يتم غلقه بعد
سنة ميالدية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()105

ال يوجد

املعلومات الواجب تدوينها في السجل الرسمي
يجب أن يتضمن السجل الرسمي للسفينة املعلومات اآلتية:
-1البيانات والتفاصيل الخاصة بالسفينة.
-2قائمة بأسماء ّ
الربان و أفراد الطاقم الذين عملوا على السفينة
أثناء فترة االحتفاظ بالسجل مع ذكرتاريخ انضمام كل منهم للعمل
وتاريخ مغادرته.
-3أي إدانة صادرة عن محكمة في حق فرد من أفراد طاقم السفينة
وأي عقوبة تم توقيعها عليه.
-4أي مخالفة يتم ارتكابها من ِقبل أي فرد من أفراد الطاقم،
تستوجب محاكمته بسببها أو مصادرة أي ش يء أو استرداده نتيجة
ً
لها ،فضال عن البيان املتعلق بتقديم نسخة أو قراءتها على مرتكب
املخالفة ،مما تم تدوينه ورده عليه ،إذا اقتض ى ذلك.
-5كل مخالفة وأي عقوبة تم توقيعها على متن السفينة مع ذكر
تفاصيل العقوبة.
-6كل حالة مرض خطيرأو إصابة ألي فرد من أفراد الطاقم مع ذكر
طبيعتها والعالج الطبي الذي تم تقديمه على متن السفينة.
-7كل حالة والدة أو وفاة تحدث على متن السفينة.
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-8كل حالة زواج تحدث على متن السفينة مع ذكر البيانات
الخاصة بالطرفين.
-9الرواتب املستحقة ألي ّ
بحار يتوفى أثناء الرحلة وإجمالي مبلغ
االستقطاعات التي سيتم خصمها من مستحقاته.
-10بيان باألمتعة الشخصية ألي ّ
بحار يتوفى أثناء الرحلة والجهة
التي تم تسليمها إليها.
-11غاطس السفينة والجزء الطافي منها قبل اإلبحار من كل ميناء
ويتم تدوين ذلك على لوحة اإلعالنات.
-12التمرينات والتدريبات الخاصة بالسالمة واألمن بما في ذلك
فتح وغلق األبواب التي تمنع ّ
تسرب املياه.
-13املستوى األمني عند تغيره عن املستوى العادي.
-14فحص مكان اإلقامة والطعام واملاء.
-15الحوادث بما في ذلك الشحوط والتصادم والحريق التي تسبب
ً
ضررا للسفينة أو معداتها ،أو البضائع ،أو البيئة أو أفراد الطاقم
والركاب.
 -16تغييرالقيادة مع ذكراسم وتاريخ ّتولي ّ
الربان الجديد للقيادة.
 -17استجابة السفينة ألي نداء استغاثة أو املشاركة في أعمال
اإلنقاذ.
 -18أية معلومات أو بيانات أو أحداث أو وقائع أخرى ذات أهمية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()106

ال يوجد

سجالت السفينة األخرى
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يجب على كل سفينة بحرينية تبلغ حمولتها اإلجمالية خمسمائة
طن فأكثر أن تحتفظ باإلضافة إلى سجل السفينة الرسمي
بالسجالت التشغيلية اآلتية:
-1سجل سطح السفينة لتسجيل حركتها وأعمال مناولة البضائع
والصيانة العامة لآلالت واملعدات املوجودة على سطح السفينة،
ويجوز استكمال سجل سطح السفينة من خالل سجل مالحظات
غرفة القيادة؛ وذلك لتسجيل حركة السفينة أثناء فترة اإلرشاد أو
مقيدة أو تحت ظروف ّ
اإلبحارفي مياه ّ
مقيدة.
-2سجل املحركات لتسجيل تشغيل وصيانة آالت الدفع واآلالت
األخرى.
-3سجل الالسلكي والنظام الدولي لالستغاثة والسالمة البحرية؛
وذلك لتسجيل كافة االتصاالت الالسلكية املتعلقة بأمورالسالمة
ً
واالتصاالت األخرى وفقا ملتطلبات االتفاقية الدولية لسالمة
األرواح في البحار لسنة  ،1974ومتطلبات االتحاد الدولي
لالتصاالت.
-4سجل الزيت لتسجيل كافة العمليات املتعلقة باتفاقية ماربول
.1978/ 1973
-5السجل الطبي لتسجيل العالج الطبي ّ
املقدم على متن السفينة
بما في ذلك تسجيل النصائح الطبية التي تم تقديمها من خالل
الالسلكي.
ّ
-6سجل النفايات لتسجيل العمليات الخاصة بالتخلص من
ً
النفايات وفقا ملتطلبات اتفاقية ماربول .1978/1973
ّ
-7سجل مياه التوازن لتسجيل كافة العمليات املتعلقة بمياه
التوازن.
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ً
-8أي سجل آخرأو دفترتسجيل ترى اإلدارة إضافته وفقا ملتطلبات
االتفاقيات الدولية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()107

ال يوجد

مدة االحتفاظ بالسجالت
يتم االحتفاظ بالسجل الرسمي للسفينة وكافة السجالت األخرى
ملدة ستة أشهر على متن السفينة بعد تدوين آخر بيانات بها ،ويتم
بعد ذلك إرسالها إلى مالك السفينة لالحتفاظ بها ملدة ثالث
سنوات أخرى.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()108

ال يوجد

سجل السفن الصغيرة
تحتفظ كل سفينة بحرينية تبلغ حمولتها اإلجمالية مائة وخمسين
ً
طنا وال تصل إلى خمسمائة طن بسجل عام يعطي صورة صادقة
عن حركتها وعملياتها بما في ذلك الحوادث أو األحداث الرئيسية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()109

ال يوجد

تسهيل املرورالبحري الدولي
تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية ترغب في الرسو في أحد موانئ
اململكة وتعمل في التجارة الدولية ،بكافة االشتراطات الالزمة
لتسهيل حركة النقل البحري الدولي وتحدد الالئحة التنفيذية
لهذا القانون القواعد واألحكام الالزمة لذلك.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()110

ال يوجد

قياس حمولة السفينة
تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحرمن أحد موانئ اململكة أو
ً
تسيرفي بحرها اإلقليمي يبلغ طولها أربع وعشرين مترا فأكثر وتعمل
في مجال التجارة الدولية بالحصول على شهادة الحمولة الدولية
ً
وفقا ألحكام االتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام
.1969
ويجوز لإلدارة أو أي جهة أخرى تفوضها إصدار شهادة حمولة
ً
وطنية للسفن البحرينية التي يقل طولها عن أربع وعشرين مترا
ً
وفقا للقياس ّ
املبسط لحمولة السفن.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحكام واالشتراطات
الخاصة بإصدارهذه الشهادات.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()111

ال يوجد

الشهادة الدولية لخطوط التحميل
أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحر من أحد موانئ اململكة
ً
أو تسير في بحرها اإلقليمي يبلغ طولها أربع وعشرين مترا فأكثر
وتعمل في مجال التجارة الدولية بالحصول على الشهادة الدولية
ً
لخطوط التحميل وفقا ألحكام االتفاقية الدولية الخاصة
بخطوط الشحن لعام  ،1966وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا
القانون األحكام واالشتراطات الخاصة بإصدارهذه الشهادة.
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بُ -يعاقب كل من سمح لسفينة باإلبحار باملخالفة لحكم الفقرة
السابقة بالغرامة التي ال تقل عن ألف ديناروال تجاوزخمسة آالف
دينار ،دون اإلخالل بحق اإلدارة في وقف أو سحب ترخيص مالحة
السفينة.
ج -يجوز لإلدارة إصدار شهادة خطوط تحميل وطنية للسفن
ً
البحرينية التي يقل طولها عن أربع وعشرين مترا ،وتحدد الالئحة
التنفيذية لهذا القانون األحكام واالشتراطات الخاصة بإصدار
هذه الشهادات.
ً
د -يجوز إعفاء السفن البحرينية التي ال تحمل ركابا أو بضائع
وتعمل في أنشطة أخرى داخل اململكة ،من متطلبات شهادة
خطوط التحميل الدولية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()112

ال يوجد

سالمة األرواح في البحار
أ-تلتزم السفن البحرينية التي تقوم برحالت دولية أو السفن
األجنبية التي تبحر من أحد موانئ اململكة أو تسير في بحرها
اإلقليمي بأحكام االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام
 ،1974ويجب على هذه السفن الحصول على الشهادات املطلوبة
لذلك ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحكام
واالشتراطات الخاصة بإصدارهذه الشهادات.
ب-يعاقب كل من سمح لسفينة باإلبحار باملخالفة لحكم الفقرة
السابقة بالغرامة التي ال تقل عن ألف ديناروال تجاوزخمسة آالف
دينار ،دون اإلخالل بحق اإلدارة في وقف أو سحب ترخيص مالحة
السفينة.

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

85

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()113

املادة ()185

القطرداخل امليناء

تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة املقطورة بالتضامن بينهما عن
األضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر ما لم تكن آالت

أ-تكون إدارة عملية القطرداخل املوانئ لربان السفينة املقطورة،
ُويسأل ُمجهز هذه السفينة عن جميع األضرار التي تحدث أثناء

السفينة املقطورة متوقفة عن الحركة فال تضمن أية مسئولية.

عملية القطر.

وفي حالة مسئولية السفينة املقطورة توزع املسئولية بينها وبين السفينة

ب-ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل امليناء لربان
السفينة القاطرة ،وفي هذه الحالة ُيسأل ُمجهز السفينة عن

القاطرة تبعا لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.

األضرارالتي تحدث أثناء عملية القطر ،إال إذا أثبت أن الضررنشأ

مادة ()186

عن خطأ السفينة املقطورة.

تكون السفينة القاطرة مسئولة عن األضرار التي تلحق بالسفينة
املقطورة إال إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو
املادة ()114
القطرخارج حدود امليناء

عيب ذاتي في السفينة املقطورة أو خطأ من ربانها.
أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فال تسأل عنه السفينة

أ-تكون إدارة عملية القطر خارج حدود املوانئ لربان السفينة املقطورة إال إذا كانت سببا في إحداث هذا الضرر.
القاطرةُ ،ويسأل ُمجهزهذه السفينة عن جميع األضرارالتي تحدث
أثناء عملية القطر ،إال إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة
املقطورة.
ب-ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر خارج امليناء لربان
السفينة املقطورة وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة عن
األضرارالتي تحدث أثناء عملية القطر.

املادة ()115
تبعة األضراربالسفينتين القاطرة واملقطورة
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تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن األضرار التي تلحق بالسفينة
املقطورة ،إال إذا ثبت أن الضررنشأ عن قوة قاهرة أوحادث فجائي
أو عيب ذاتي في السفينة املقطورة أو خطأ من ربانها.
أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فال تسأل عنه السفينة
ً
املقطورة إال إذا كانت سببا في إحداث هذا الضرر.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()116

ال يوجد

تقادم الدعوى الناشئة عن القطر
تنقض ي دعوى التعويض عن األضرار الناشئة عن عملية القطر
بمض ي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()117

املادة ()187

اإلرشاد اإلجباري

اإلرشاد إجباري في موانئ الدولة التي يعينها القانون.

أ-اإلرشاد إجباري في موانئ اململكة وفي املياه التي يصدربتحديدها وتسري فيما يتعلق بتنظيم اإلرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم
قرارمن اإلدارة.
ب-وتسري فيما يتعلق بتنظيم اإلرشاد وتحديد مناطقه وتعيين

األصلية واإلضافية التي تستحق عليه والعقوبات الجنائية القوانين
واملراسيم والقرارات الخاصة بذلك.

الرسوم األصلية واإلضافية التي تستحق عنه القوانين والقرارات ويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء من االلتزام بإرشاد السفن في املوانئ
الخاصة بذلك.

البحرينية قرارمن الوزيراملختص بالنقل البحري واملالحة البحرية.

ج-ويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء من االلتزام بإرشاد السفن في
املوانئ البحرينية قرارمن اإلدارة.
د-تلتزم كل سفينة خاضعة لإلرشاد بأن تتبع القواعد التي تحددها
اإلدارة قبل دخولها منطقة اإلرشاد ،أو تحركها فيها ،أو خروجها
منها.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()118

املادة ()192

التزامات املرشد وحقوقه

تترتب املسئولية املقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ املرشد

ً
أ-على املرشد أن يقدم مساعدته أوال للسفينة التي تكون في خطر

ولو كان اإلرشاد إجباريا.

ولو لم يطلب منه ذلك.
ب-إذا اضطر املرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء األحوال
الجوية أو ً
بناء على طلب الربان؛ التزم الناقل بنفقاته و إقامته
وإعادته إلى امليناء الذي قام منه مع التعويض عند االقتضاء.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()119

املادة ()77

قيادة السفينة أثناء اإلرشاد

للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية .ويقوم ضابط

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام املرشد بعمله عليها.

املالحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه
أو وجود مانع آخر.
ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة األصول الفنية في املالحة
البحرية واالتفاقيات الدولية والعرف البحري واألحكام املعمول بها في
موانئ الدولة التي توجد بها السفينة.
وعليه أن يحافظ على صالحية السفينة للمالحة وأن يراعي كفاية املؤن
واللوازم خالل الرحلة البحرية.

املادة ()79
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على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى
املوانئ أو املراس ي أو األنهار أو خروجها منها وبوجه عام في جميع األحوال
التي قد تعترض املالحة عقبات خاصة ولو كان ملزما باالستعانة بمرشد.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()120

املادة ()192

املسؤولية عن األضرارالتي تقع أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد

تترتب املسئولية املقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ املرشد

أُ -يسأل املالك وحده عن األضرار التي تلحق بالغير بسبب األخطاء

ولو كان اإلرشاد إجباريا.

التي تقع من املرشد في تنفيذ عملية اإلرشاد.
بُ -يسأل املالك عن األضرارالتي تلحق بسفينة اإلرشاد أثناء تنفيذ
عملية اإلرشاد ،إال إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من
املرشد.
جُ -يسأل املالك عن الضرر الذي يصيب املرشد أو بحارة سفينة
اإلرشاد أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد ،إال إذا أثبت أن الضررنشأ عن
خطأ صدرمن املرشد أو من البحارة.
د-ال ُيسأل املرشد عن األضرارالتي تلحق بالسفينة التي يرشدها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()121

ال يوجد

تقادم الدعوى الناشئة عن اإلرشاد
تنقض ي الدعاوى الناشئة عن عملية اإلرشاد بمض ي سنتين من
تاريخ انتهاء هذه العملية.
نص املادة في املشروع بقانون
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ال يوجد

املادة ()122
مخالفة اإلرشاد اإلجباري
يعاقب ربان السفينة التي تتخلف عن االستعانة بمرشد مرخص
له من قبل اإلدارة ليتولى العمل داخل منطقة اإلرشاد اإلجباري
بالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألفي دينار ،ما
لم تكن السفينة معفاة من اإلرشاد اإلجباري ،وذلك دون اإلخالل
بحق اإلدارة في وقف أو سحب ترخيص مالحة السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()123

ال يوجد

الوقاية من التصادم
أ-تلتزم جميع السفن البحرينية واألجنبية املوجودة بمياه اململكة
بمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام اتفاقية اللوائح الدولية ملنع
التصادم في البحارلعام .1972
ب -في حالة مخالفة السفينة ألحكام الفقرة (أ) من هذه املادة
يعاقب مالك السفينة بالغرامة التي ال تقل عن ألف ديناروال تجاوز
ثالثة آالف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في وقف أوسحب
ترخيص مالحة السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()124

املادة ()188

التعويضات

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية تسوى التعويضات املستحقة عن

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية تسوى التعويضات املستحقة عن
األضرار التي تلحق بالسفن واألشياء واألشخاص املوجودين على
ً
السفينة طبقا لألحكام الواردة في هذا الفصل.

األضرار التي تلحق بالسفن واألشياء واألشخاص املوجودين على
السفينة طبقا لألحكام الواردة في هذا الفصل.
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وتسري األحكام املذكورة ،ولو لم يقع تصادم مادي ،على تعويض وتسري األحكام املذكورة ولو لم يقع تصادم مادي على تعويض األضرار
األضرار التي تسببها سفينة ألخرى أو لألشياء أو لألشخاص التي تسببها سفينة لسفينة أخرى أو لألشياء ،أو األشخاص املوجودين
املوجودين على هذه السفينة إذا كانت هذه األضرار ناشئة عن على هذه السفينة إذا كانت هذه األضرارناشئة عن قيام السفينة بحركة
قيام السفينة بحركة مخالفة أو إهمال القيام بحركة أو عدم أو إهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة اللوائح أو القواعد التي تقررها
مراعاة األحكام التي يقررها التشريع الوطني أو االتفاقيات الدولية االتفاقيات الدولية أو التشريع الوطني في شأن تنظيم السيرفي البحار.
السارية في اململكة في شأن تنظيم السيرفي البحار.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()125

املادة ()193

إثبات الخطأ

ال يفترض الخطأ فيما يتعلق باملسئولية الناشئة عن التصادم.

ال يفترض الخطأ فيما يتعلق باملسؤولية الناشئة عن التصادم.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()126

املادة ()189

القوة القاهرة

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه؛
تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ،ويسري هذا الحكم ولو

هذه األسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ،ويسري هذا الحكم
أيضا إذا كانت السفن أو إحداها ،راسية وقت وقوع التصادم.

كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو كانت إحداها راسية وقت
وقوع التصادم.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()127

املادة ()190

الخطأ الفردي

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن؛ التزمت هذه السفينة

الضررالناش ئ عن التصادم.

بتعويض الضرر الناش ئ عن التصادم.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()128

املادة ()191

الخطأ املشترك

إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ

ً ُ
أ-إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة من السفن التي

الذي وقع منها.

حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منها ,ومع ذلك إذا ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل
حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة؛ سفينة أوإذا تبين أن أخطاءها متعادلة وزعت املسئولية بينها بالتساوي.
وزعت املسؤولية بينها بالتساوي.

وتسأل السفن بالنسب املذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها

ب-تسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بذات النسبة املنصوص قبل الغيرعن األضرارالتي تلحق بالسفن أوالبضائع أواألمتعة أواألموال
عليها في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغيرعن األضرار األخرى الخاصة بالبحارة أو املسافرين أو أي شخص آخر موجود على
التي تلحق بالسفن أو بحمولتها أو باألمتعة أو املمتلكات األخرى السفينة.
الخاصة بالبحارة أو املسافرين أو بأي شخص آخر موجود على
السفينة.

وتكون املسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئا عن وفاة األشخاص
املوجودين عليها أو إصابتهم ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها

ج-تكون املسؤولية قبل الغيربالتضامن؛ إذا ترتب على الخطأ وفاة الرجوع على السفن األخرى بالفرق كل بقدرحصته.
شخص أو إصابته بجروح ،ويكون للسفينة التي تدفع تعويضات
أكثرمن حصتها الرجوع بالزيادة على السفن األخرى.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()129

املادة ()192

خطأ املرشد

تترتب املسئولية املقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ املرشد

تترتب املسؤولية املقررة في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ
ً
املرشد ولو كان اإلرشاد إجباريا.

ولو كان اإلرشاد إجباريا.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()130

املادة ()194
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التزامات الربان في حالة التصادم
أ-يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع التصادم بينها أن
يبادر إلى مساعدة السفن األخرى وبحارتها وغيرهم من األشخاص

يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم أن يبادر إلى
مساعدة السفينة األخرى وبحارتها واملسافرين عليها وذلك في حدود
استطاعته ودون تعريض سفينته وبحارتها واملسافرين عليها لخطر
جدي ،وعليه بقدر استطاعته أن يعلم السفينة األخرى باسم سفينته

املوجودين عليها ،وذلك بالقدر الذي ال يعرض سفينته أو بحارتها
ً وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة املسافرة إليها.
أو األشخاص املوجودين عليها لخطرجدي ،ويكون الربان مسؤوال
ُ
علم السفن وال يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئوال ملجرد مخالفة األحكام
إن أهمل في تنفيذ هذا االلتزام ،وعليه إن أمكن أن ي ِ
األخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة السابقة.
املسافرة إليها ورقم املنظمة البحرية الدولية.
ً
ب-ال يكون مالك السفينة مسؤوال عن مخالفة االلتزامات
املنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ إال إذا وقعت املخالفة ً
بناء
على تعليمات صريحة منه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()131

املادة ()195

إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم
أ -للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى

للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى املحاكم اآلتية-:
أ  -محكمة موطن املدعى عليه أو املحكمة التي يقع في دائرتها مركز

املحاكم اآلتية-:

استثمارتابع له.

-1املحكمة التي يقع في دائرتها موطن املدعى عليه أو مقر نشاطه

ب  -محكمة ميناء تسجيل سفينة املدعى عليه.

املالي.

ج  -محكمة املكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة املدعى عليه التي

-2املحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة املدعى عليه.

أحدثت الضررأو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجزعليها جائزا

َّ
-3املحكمة التي يقع في دائرتها املكان الذي وقع فيه الحجز على

أو محكمة املكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه

سفينة املدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى
مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزا أو محكمة املكان الذي كان

املدعى عليه كفيال أو ضمانا آخر.
د  -محكمة املكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في املوانئ أو في

من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه املدعى عليه كفيال أو املرافئ أو البحراإلقليمي.
ضمانا آخر.
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-4املحكمة التي يقع في دائرتها التصادم وذلك إذا حدث في املوانئ
أو املرافئ أو البحراإلقليمي.

وإذا اختار املدعي إحدى املحاكم السابق ذكرها فال يجوز له رفع دعوى

ب -إذا اختار املدعي إحدى املحاكم املشار إليها ،فال يجوز له رفع جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إال إذا تنازل عن
دعوى جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إال إذا الدعوى األولى .ويجوز للخصوم االتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة
تنازل عن الدعوى األولى.

غيراملحاكم املذكورة في الفقرة األولى أو عرض النزاع على التحكيم.

ج -يجوز للخصوم االتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته املقابلة الناشئة عن التصادم ذاته
املحاكم املشارإليها في الفقرة األولى أو عرض النزاع على التحكيم.
د -للمدعى عليه تقديم طلباته املقابلة الناشئة عن التصادم ذاته
أمام املحكمة التي تنظرالدعوى األصلية.

أمام املحكمة التي تنظر الدعوى األصلية .وإذا تعدد املدعون و أقام
أحدهم الدعوى أمام إحدى املحاكم املختصة جازلآلخرين رفع الدعاوى
املوجهة إلى الخصم ذاته والناشئة عن نفس التصادم أمام هذه
املحكمة.

هـ -إذا تعدد املدعون و أقام أحدهم الدعوى أمام إحدى املحاكم
املختصة ،جاز لآلخرين رفع الدعاوى املوجهة إلى الخصم ذاته
والناشئة عن نفس التصادم أمام هذه املحكمة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()132

املادة ()196

تقادم الدعوى الناشئة عن التصادم

تنقض ي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمض ي سنتين من تاريخ

تنقض ي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمض ي سنتين من
تاريخ وقوع الحادث.
ومع ذلك ينقض ي حق الرجوع املشار إليه في البند (ج) من املادة
رقم ( )128من هذا القانون بمض ي سنة من تاريخ الوفاء.
وال تسري املدة املنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعذر
حجز السفينة املدعى عليها في البحر اإلقليمي للدولة ،وال يفيد من

وقوع الحادث.
ومع ذلك ينقض ي حق الرجوع املشار إليه في املادة  191بمض ي سنة من
تاريخ الوفاء.
وال تسري املدة املنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز
السفينة املدعى عليها في البحر اإلقليمي للدولة .وال يفيد من هذه امليزة
إال األشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة والذين لهم موطن فيها.

هذه امليزة إال األشخاص الذين يتمتعون بجنسية اململكة أو الذين
لهم موطن فيها.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()133

املادة ()198

أعمال اإلنقاذ

تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة و إنقاذ السفن البحرية التي

أ-تسري أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التي تكون
في حالة خطرواملمتلكات والبضائع التي تنقلها.

تكون في حالة خطر واألشخاص املوجودين عليها واألشياء التي تنقلها
وأجورالنقل.

ب-ال تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو السفن
اململوكة للدولة املخصصة ألغراض غيرتجارية أو املنصات الثابتة
أو العائمة أو وحدات الحفر شريطة استعمال هذه املنصات أو
الوحدات في عمليات استكشاف أو استغالل أو إنتاج املوارد
املعدنية من قاع البحر.
ج-يجوز ّ
لربان السفينة البحرينية إبرام عقد لعمليات اإلنقاذ
بالنيابة عن أصحابها ،عندما يرى أن ذلك هو الحل الوحيد
للمحافظة على السفينة أو إلنقاذها وحمولتها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()134

املادة ()199

التزامات املنقذ

كل عمل من أعمال املساعدة أو اإلنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا

يلتزم املنقذ حيال مالك السفينة أو غيرها من املمتلكات ّ
املعرضة

أدى إلى نتيجة نافعة ،وال تستحق أية مكافأة إذا لم ينتج عن تقديم

للخطربواجب القيام بما يلي:
أ-إجراء عملية اإلنقاذ مع مراعاة العناية الواجبة.
ب-مراعاة العناية الواجبة ملنع أو تقليل الضرر الذي يمكن أن
يلحق بالبيئة عند أداء عملية اإلنقاذ.

املساعدة أو اإلنقاذ أية منفعة.
وفي جميع األحوال ال يجوزأن تجاوزاملكافأة قيمة األشياء التي أنقذت.
وتستحق املكافأة ولو تمت املساعدة أو اإلنقاذ بين سفن مملوكة
لشخص واحد.
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ج-التماس املساعدة من املنقذين اآلخرين عندما تقتض ي الظروف
ذلك بدرجة معقولة.
د-قبول ّتدخل املنقذين اآلخرين عندما ُيطلب ذلك من املنقذ
بصورة معقولة ً
بناء على طلب ّربان السفينة أو صاحب املمتلكات
األخرى ّ
املعرضة للخطر ،شريطة أن ال يتأثرمبلغ املكافأة التي تمنح
ً
له حال إثبات أن طلب ّ
التدخل لم يكن معقوال.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()135

املادة ()199

نطاق مكافأة ومصاريف اإلنقاذ

كل عمل من أعمال املساعدة أو اإلنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا

أ-كل عمل من أعمال املساعدة أو اإلنقاذ يعطي الحق في مكافأة
عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة بما في ذلك حماية البيئة ،فإذا لم

أدى إلى نتيجة نافعة ،وال تستحق أية مكافأة إذا لم ينتج عن تقديم
املساعدة أو اإلنقاذ أية منفعة.

تؤد أعمال اإلنقاذ إلى نتيجة نافعة؛ التزمت السفينة التي قدمت وفي جميع األحوال ال يجوزأن تجاوزاملكافأة قيمة األشياء التي أنقذت.
إليها هذه األعمال باملصاريف التي أنفقت في هذا الشأن ،وفي جميع
األحوال ال يجوزأن تجاوزاملكافأة قيمة األشياء التي أنقذت.

وتستحق املكافأة ولو تمت املساعدة أو اإلنقاذ بين سفن مملوكة
لشخص واحد.

ب-تستحق املكافأة ولو تمت املساعدة أو اإلنقاذ بين سفن مملوكة
لشخص واحد.
ج-ال يستحق األشخاص الذين ساهموا في أعمال املساعدة أو
املادة ()203

اإلنقاذ أية مكافأة إذا كانت السفينة املغاثة قد رفضت املساعدة
صراحة ولسبب معقول.

تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة تحددها املحكمة ،ويجوز لها أن
تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء أية مكافأة إذا كانت حالته املالية تبرر
ذلك.
ويستحق األشخاص الذين أنقذوا األرواح البشرية نصيبا عادال في
املكافأة التي تقدر ملن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث
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ذاته .وال يجوزالجمع بين نصيب املنقذ من هذه الحصة واملكافأة املشار
إليها في الفقرة السابقة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()136

املادة ()201

املكافأة عن القطرأثناء اإلنقاذ

في حالة القطر أو اإلرشاد ال تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه

في حالة القطر ال تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه
العملية عن إنقاذ السفينة التي تقطرها أو البضائع واألشخاص
املوجودين عليها ،إال إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات

العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو
البضائع املوجودة عليها إال إذا قامت السفينة القاطرة أوسفينة اإلرشاد
بخدمات استثنائية ال تدخل عادة في عمليات القطرأو اإلرشاد.

استثنائية ال تدخل عادة في عمليات القطر.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()137

املادة ()202

أسس تقديرمكافأة اإلنقاذ

يحدد الطرفان مقدار املكافأة وإال فتحدده املحكمة ،وتحدد بالكيفية

تراعي املحكمة في تحديد املكافأة األسس اآلتية بحسب الترتيب:
أ-قيمة السفينة أو املمتلكات التي تم إنقاذها.

ذاتها نسبة توزيع املكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات املساعدة
أو اإلنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية املساعدة أو اإلنقاذ أجنبية

ب-مهارة املنقذين والجهود التي بذلوها ملنع أو تقليل الضرر الذي الجنسية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها واألشخاص الذين في خدمتها
يمكن أن يلحق بالبيئة.
وفقا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
ج-مقدارالنجاح الذي أحرزه املنقذ.
د-طبيعة املخاطرة أو درجة الخطر.
ه ـ-جهود املنقذين في إنقاذ السفينة واملمتلكات األخرى.
و-مدة اإلنقاذ وما لحق باملنقذين من خسائر.
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ز-مخاطراملسؤولية وغيرها من املخاطرالتي ّ
تعرض لها املنقذون أو
معداتهم.
ح-سرعة الخدمات ّ
املقدمة.
ط-السفن واملعدات املستخدمة في عمليات اإلنقاذ.
ي-مستوى جاهزية وكفاءة وقيمة املعدات املستخدمة في اإلنقاذ.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()138

املادة ()202

تحديد املكافأة ونسب توزيعها

يحدد الطرفان مقدار املكافأة وإال فتحدده املحكمة ،وتحدد بالكيفية

يحدد الطرفان مقدار املكافأة ،فإذا لم يتفقا تحدده املحكمة،
وتحدده بالكيفية ذاتها نسبة توزيع املكافأة بين السفن التي

ذاتها نسبة توزيع املكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات املساعدة
أو اإلنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.

اشتركت في عمليات املساعدة واإلنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية املساعدة أو اإلنقاذ أجنبية
مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية املساعدة واإلنقاذ أجنبية
ً
وفقا لقانون
الجنسية ،فيتم التوزيع بين مالكها وربانها وبحارتها

الجنسية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها واألشخاص الذين في خدمتها
وفقا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

املادة ()205
تراعي املحكمة في تحديد املكافأة تبعا للظروف األساسيين التاليين
حسب ترتيب ذكرهما-:
أوال – مقدارالفائدة التي نتجت عن املساعدة أواإلنقاذ وجهود من قاموا
باملساعدة أو اإلنقاذ والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها
املساعدة واملسافرين عليها وبحارتها والبضائع املشحونة فيها والخطر
الذي تعرض له من قاموا باملساعدة أو اإلنقاذ والسفينة التي قامت
باملساعدة أو اإلنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات واملصاريف
واألضرار التي نتجت عنها ومخاطر املسئولية وغيرها من املخاطر التي
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تعرض لها من قاموا باملساعدة واإلنقاذ وقيمة األدوات التي استعملوها
مع مراعاة تخصيص السفينة للمساعدة واإلنقاذ عند االقتضاء.
ثانيا – قيمة األشياء التي أنقذت.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()139

املادة ()206

نطاق مكافأة إنقاذ األرواح

تراعي املحكمة األساسين املذكورين في املادة السابقة عند توزيع املكافأة

تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة تحددها املحكمة عند
الخالف ويجوز لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء املكافأة
إذا كانت حالته املالية تبررذلك.
ً
ً
ويستحق األشخاص الذين أنقذوا األرواح البشرية نصيبا عادال في

بين املنقذين إذا تعددوا .ويجوز للمحكمة أن تقض ي بتخفيض املكافأة
أو إلغائها إذا تبين أن من قاموا باملساعدة أو اإلنقاذ قد ارتكبوا أخطاء
جعلت املساعدة أو اإلنقاذ الزما أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء
مسروقة أو وقع منهم غيرذلك من أعمال الغش.

املكافأة التي تعطى ملن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة
الحادث ذاته ،وال يجوز الجمع بين نصيب املنقذ من هذه الحصة
واملكافأة املشارإليها في الفقرة السابقة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()140

املادة ()204

سلطة املحكمة في تعديل العقد أو إبطاله

يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق

يجوزللمحكمة  -بناء على طلب أحد الطرفين  -إبطال أو تعديل كل
اتفاق على املساعدة أو اإلنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غيرعادلة.
وفي جميع األحوال ،يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن

على مساعدة أو إنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط
االتفاق غيرعادلة.
وفي جميع األحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو
تعديل االتفاق املذكورإذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه تدليس أو أن

إبطال أو تعديل االتفاق املذكور إذا تبين أن رضا أحد الطرفين
املكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصا بحيث ال تتناسب والخدمات التي أديت.
ً
شابه تدليس أو أن املكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصانا بحيث ال
تتناسب والخدمات التي تم تأديتها.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()141

ال يوجد

التعويض املؤقت
يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب الشأن أن تحكم بتعويض
مؤقت للمنقذ لحين الفصل في الدعوى.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()142

املادة ()208

تقادم دعوى املطالبة باملكافأة عن اإلنقاذ

تنقض ي دعاوى املطالبة باملكافأة عن املساعدة واإلنقاذ بمض ي سنتين

أ-تنقض ي دعاوى املطالبة باملكافأة عن أعمال املساعدة أو اإلنقاذ
بمض ي سنتين من تاريخ انتهاء هذه األعمال.
ب-مع مراعاة أحكام القانون املدني ،يقف سريان املدة املنصوص
عليها في الفقرة السابقة إذا تعذرالحجزعلى السفينة املدعى عليها

من تاريخ انتهاء هذه األعمال.
وال تسري هذه املدة إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها املساعدة في
البحر اإلقليمي للدولة ،وال يفيد من هذه امليزة إال األشخاص الذين
يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لهم موطن فيها.

في املياه اإلقليمية وكان املدعي من األشخاص املتمتعين بجنسية
اململكة أو كان له موطن بها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()143

املادة ()209

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

ال تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة

فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن ،تسري على

املخصصة ألغراض غيرتجارية.

الخسارات البحرية العامة األحكام املنصوص عليها في هذا
الفصل ،فإذا لم يوجد نص تطبق القواعد املقررة في العرف
البحري وبخاصة قواعد يورك و انتورب (.)YORK-ANTWERP
نص املادة في املشروع بقانون
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ال يوجد

املادة ()144
صورالخسارات البحرية
الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()145

املادة ()211

الخسارات املشتركة

تعتبرخسارة عامة كل تضحية أو مصاريف غيراعتيادية بذلت أو أنفقت
عن قصد ومن أجل السالمة العامة التقاء خطر يهدد أو يعتقد الربان

أ -تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غيراعتيادية
يقررها الربان؛ تكون قد بذلت أو أنفقت عن قصد وبكيفية
معقولة من أجل السالمة العامة التقاء خطر داهم يهدد العامة بوجه خاص ما يأتي-:
السفينة أو األموال املوجودة عليها ،ويدخل في الخسارات
أ  -رمي البضائع في البحر واألضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة
املشتركة بوجه خاص ما يأتي-:
بسبب ذلك.
-1إلقاء البضائع في البحرواألضرارالتي تصيب السفينة أوالشحنة
ألسباب معقولة أنه يهدد السفينة أو شحنتها ويدخل في الخسارات

بسبب ذلك.
-2جنوح السفينة من أجل السالمة العامة وتقوية األشرعة أو
زيادة البخار أو القوة املحركة بقصد إعادة تعويمها واألضرار التي
تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.
 -3األضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة أو بإحداهما بسبب املاء
أوجنوح السفينة أوخرقها إلطفاء نارشبت فيها ،ومع ذلك ال تدخل
في الخسارات املشتركة أضرارالحريق التي تلحق بجزء من السفينة
أو بالبضائع املشحونة ً
صبا أو ببعض الطرود.
-4النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة
السفينة واستئجار املواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع
على السفينة.

ب  -جنوح السفينة من أجل السالمة العامة وتقوية األشرعة أو زيادة
البخار أو القوة املحركة بقصد إعادة تعويمها واألضرار التي تصيب
السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.
ج  -األضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة أو بإحداهما بسبب املاء أو
جنوح السفينة أو خرقها إلطفاء نار شبت فيها ،ومع ذلك ال تدخل في
الخسارات العامة أضرار الحريق التي تلحق بجزء من السفينة أو
بالبضائع املشحونة صبا أو ببعض الطرود.
د  -النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة
السفينة واستئجار املواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على
السفينة.
هـ  -األشياء واملؤن التي تقتض ي السالمة العامة استعمالها كوقود إذا
كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي.
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-5األشياء واملؤن التي تقتض ي السالمة العامة استعمالها كوقود و -نفقات إلتجاء السفينة ألجل السالمة العامة إلى ميناء أومرس ى بسبب
إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي.
-6نفقات التجاء السفينة ألجل السالمة العامة إلى ميناء أو مرس ى

ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها األولى أو بجزء
منها ونفقات توجيهها إلصالحها في ميناء غيرامليناء الذي ترسو فيه.

بسبب ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها ز -مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو املؤن إذا كان ذلك ضروريا
األولى أو بجزء منها ونفقات توجيهها إلصالحها في ميناء غير امليناء إلصالح ضررلحق بالسفينة وال تستطيع متابعة السفردون إصالحه وما
الذي ترسو فيه.
-7مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو املؤن إذا كان ذلك ضروريا
إلصالح ضرر لحق بالسفينة وال تستطيع متابعة السفر دون

يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين
عليها واألضرار التي تلحق الشحنة والوقود واملؤن أثناء القيام بهذه
العمليات.

إصالحه وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها ح -نفقات اإلصالحات املؤقتة للسفينة.
وتخزينها والتأمين عليها واألضرار التي تلحق الشحنة والوقود
واملؤن أثناء القيام بهذه العمليات.
-8نفقات اإلصالحات املؤقتة للسفينة.
-9أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود واملؤن التي استهلكت أثناء

ط -أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود واملؤن التي استهلكت أثناء
امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرس ى لتحتمي فيه أو
لتجري فيه إصالحات تعتبر من الخسارات العامة وذلك خالل املدة
املعقولة لتصبح السفينة صالحة ملتابعة السفر.

امتداد السفربسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرس ى لتحتمي أو ي  -ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها إذا كان هذا
تجري فيه إصالحات تعتبر من الخسارات املشتركة وذلك خالل الضياع بسبب خسارة عامة ما لم يكن متفقا على استحقاق األجرة في
املدة املعقولة لتصبح السفينة صالحة ملتابعة السفر.

جميع األحوال.

-10ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها إذا كان ك  -نفقات مساعدة السفينة و إنقاذها وقطرها.
هذا الضياع بسبب خسارة مشتركة ما لم يكن متفقا على
استحقاق األجرة في جميع األحوال.

ل -مصاريف تسوية الخسارة العامة.

-11نفقات مساعدة السفينة و إنقاذها وقطرها.
-12مصاريف تسوية الخسارة املشتركة.
ب -تعد الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي أدى إلى الخسارة
قد نشأ عن خطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة؛ وذلك دون إخالل
بحق ذوي الشأن اآلخرين في الرجوع على من صدرمنه الخطأ.
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وال يجوز ملن صدر منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر
خسارة مشتركة ،ومع ذلك إذا كان الخطرناشئا عن خطأ صادرمن
الربان ومتعلق باملالحة جاز ملجهز السفينة أن يطالب باعتبار
الضررالذي أصابه خسارة مشتركة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()146

املادة ()212

الخسارات الخاصة

على من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات العامة

يفترض أن الخسارة خاصة ،وعلى من يدعي أنها خسارة مشتركة

إثبات ذلك وإال اعتبرت الخسارة خاصة.

إثبات ذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()147

ال يوجد

املسؤولية عن الخسارة الخاصة
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الش يء الذى لحقه الضرر أو من
أنفق املصروفات مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر
أو من استفاد من املصروفات التي أنفقت.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()148

املادة ()214

نطاق الخسارات املشتركة

ال تدخل في الخسارات العامة إال األضرار واملصاريف الناشئة مباشرة

ال يعد من الخسارات املشتركة إال األضرار املادية واملصاريف
الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة املشتركة.

عن عمل له صفة الخسارة العامة.
أما األضرار واملصاريف غير املباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل
السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فال تدخل في الخسارات
العامة.
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أما األضرار واملصاريف غير املباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطل
السفينة أو فرق أسعارالبضائع أوغيرذلك فال تدخل في الخسارات
املشتركة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()149

املادة ()215

املصاريف البديلة

تعتبرخسارة عامة املصاريف التي أنفقت بدال من مصاريف أخرى كانت

ً
تعد خسارة مشتركة املصروفات التي أنفقت بدال من مصروفات

تدخل في الخسارة العامة لو أنها كانت قد أنفقت بشرط أال تجاوز

أخرى كانت تقبل في الخسارة املشتركة لو أنها كانت قد أنفقت

املصاريف التي لم تنفق.

بشرط أال تجاوزاملصاريف التي لم تنفق.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()150

املادة ()216

الخسارات التي تلحق البضائع املشحونة على سطح السفينة
البضائع املشحونة على سطح السفينة خالفا للعرف البحري
تساهم في الخسارة املشتركة إذا أنقذت ،أما إذا ألقيت في البحر أو
أتلفت جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة إذا ثبت
أنه لم يو افق على طريقة شحنها.

البضائع املشحونة على سطح السفينة خالفا للعرف البحري تساهم في
الخسارة العامة إذا أنقذت ،أما إذا رميت في البحرأو تلفت جازلصاحبها
أن يطالب باعتبارها خسارة عامة إذا ثبت أنه لم يو افق على طريقة
شحنها.
وال يسري هذا الحكم على املالحة الساحلية بين موانئ الدولة.

وال يسري هذا الحكم على املالحة الساحلية بين موانئ اململكة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()151

املادة ()217

هالك أو تلف البضائع املشحونة بغير علم الربان أو ببيانات غير ال يدخل في الخسارات العامة الهالك أو الضرر الذي يلحق بالبضائع
صحيحة

املشحونة على السفينة بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمدا بيان غير
صحيح.
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ال يعد من الخسارات املشتركة الهالك أو التلف الذي يلحق وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فال تقبل في
بالبضائع التي لم يصدربشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو الخسارات العامة إال على أساس القيمة التي وردت في البيان.
من ينوب عنه  ،وتسهم هذه البضائع في الخسارات املشتركة إذا
أنقذت.

ومع ذلك إذا أنقذت البضائع التي شحنت بغير علم الربان أو التي قدم
بيان غيرصحيح عن قيمتها فإنها تساهم في الخسارات العامة على أساس

أما البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية فإنها قيمتها الحقيقية.
تسهم في الخسارات املشتركة على أساس قيمتها الحقيقية ،وال
تقبل في هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إال على أساس القيمة
التي ذكرت في البيان.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()152

املادة ()218

صورالحقوق وااللتزامات الناشئة عن الخسارات املشتركة

تتألف من الحقوق واإللزامات الناشئة عن الخسارات العامة

تتألف الحقوق وااللتزامات الناشئة عن الخسارات املشتركة من

مجموعتان ،مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.

مجموعتين ،مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()153

املادة ()219

مجموعة الحقوق وااللتزامات الدائنة
تدرج في املجموعة الدائنة النفقات واألضرار التي تعد من
الخسارات املشتركة مقدرة على النحو اآلتي:

تدرج في املجموعة الدائنة النفقات واألضرار التي تعتبر من الخسارات
العامة مقدرة كما يلي:
 -1يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات املعقولة التي تصرف
في اإلصالح وتغيير القطع التالفة وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقا

-1تقدرقيمة األضرارالتي تلحق بالسفينة في امليناء الذي تنتهي فيه
ً للعرف والثمن املتحصل من بيع القطع التالفة .وفي حالة عدم إجراء
الرحلة ،ويكون التقديرعلى أساس املصروفات التي أنفقت فعال في
ً إصالح أو تغييرتحدد القيمة بطريقة تقديرية .وإذا هلكت السفينة كليا
اإلصالح وتغييرالقطع التالفة وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقا
أو هالكا في حكم الكلي فاملبلغ الذي يدخل في الخسارات العامة يحدد
للعرف والثمن املتحصل من بيع القطع التالفة .وفي حالة عدم
على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم
إجراء إصالح أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية .وإذا هلكت
ً
السفينة كليا أو هالكا في حكم الكلي فاملبلغ الذي يدخل في
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الخسارات املشتركة يحدد على أساس قيمة السفينة سليمة قبل القيمة التقديرية لإلصالحات التي ليس لها صفة الخسارة العامة
وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية لإلصالحات والثمن املحصل من بيع الحطام إن وجد.
التي ليس لها صفة الخسارة املشتركة والثمن املحصل من بيع
الحطام إن وجد.

 -2يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهالك على أساس
قيمتها ،وفي حالة التلف يحدد الضرر بالفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها

-2تقدرقيمة األضرارالتي تلحق بالبضائع في ميناء التفريغ ،ويكون تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في امليناء املعين أصال لوصولها أو في
التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع ،وفي حالة يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير امليناء املذكور .وإذا بيعت
التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة في البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات العامة على
آخر يوم لتفريغ السفينة في امليناء املعين أصال لوصولها أو في يوم أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي
انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غيرامليناء املشارإليه .وإذا بيعت سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في امليناء املعين أصال لوصولها أو في
البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل في الخسارات املشتركة يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت الرحلة في غيرامليناء املذكور.
على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة
البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في امليناء املعين
أصال لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت الرحلة في
غيرامليناء املشارإليه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()154

املادة ()220

العمولة والنفقات اإلضافية للمجموعة الدائنة

تضاف إلى املجموعة الدائنة عمولة قدرها  %2من النفقات التي تدخل

تضاف إلى املجموعة الدائنة عمولة مقدارها اثنان في املائة من
النفقات التي تدخل في الخسارات املشتركة مع استبعاد أجور

في الخسارات العامة مع استبعاد أجورونفقات الربان والبحارة والوقود
واملؤن التي لم يحل غيرها محلها أثناء السفر.

ونفقات الربان والبحارة والوقود واملؤن التي لم يحل غيرها محلها وإذا لم يدفع أحد ذوي الشأن املبالغ املطلوبة منه للمساهمة في
الخسارات العامة فإن النفقات التي تصرف للحصول على هذه املبالغ أو

أثناء السفر.
وإذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن املبالغ أو األصول املطلوبة منه

ما يعادلها تدخل في الخسارات العامة.

للمساهمة في الخسارات املشتركة فإن النفقات التي تنفق
للحصول على هذه املبالغ أو األصول تقبل في الخسارات املشتركة.
نص املادة في املشروع بقانون
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املادة ()155
مجموعة الحقوق وااللتزامات املدينة

املادة ()221
تدرج في املجموعة املدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع األموال
املشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية هذه الرحلة مضافا إليها قيمة

تدرج في املجموعة املدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع األموال
ً
املشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية هذه الرحلة مضافا إليها

األموال التي تعتبرمن الخسارات العامة.

قيمة األموال التي تعتبرمن الخسارات املشتركة.

ويخصم من أجرة السفينة وأجرة نقل املسافرين نفقات البحارة

ويخصم من أجرة السفينة وأجرة نقل املسافرين نفقات البحارة
وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على األجرة ولم تكن لتعتبر
من الخسارة املشتركة لو هلكت السفينة والشحنة ً
كليا عند وقوع
الحادث الذي أدى إلى الخسارة املشتركة .وكذلك تخصم من هذه
األموال النفقات املتعلقة بها والالحقة للحادث الذي أدى إلى

وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على األجرة ولم تكن لتعتبر من
الخسارة العامة لو هلكت السفينة والشحنة كليا عند وقوع الحادث
الذي أدى إلى الخسارة العامة .وكذلك تخصم من األموال املذكورة
النفقات املتعلقة بها والالحقة للحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة
وذلك في الحالة التي ال تعتبرفيها هذه النفقات خسارة عامة.

الخسارة املشتركة وذلك في الحالة التي ال تعتبر فيها هذه النفقات
خسارة مشتركة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()156

املادة ()222

مساهمة أمتعة املسافرين في الخسارات املشتركة

ال تساهم في الخسارة العامة أمتعة املسافرين التي لم يصدربشأنها سند

أمتعة املسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن ال تسهم في
الخسارات املشتركة إذا أنقذت ،وتقبل في هذه الخسارات إذا

شحن ،ومع ذلك إذا أهلكت األمتعة أو تلفت فإنها تساهم في الخسارة
العامة بقيمتها التقديرية.

هلكت هذه األمتعة أو أتلفت بقيمتها التقديرية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()157

املادة ()223

فائدة التسوية

تحسب فائدة قدرها  %5سنويا على مجموع املبالغ التي تدخل في

ً
تحسب فائدة مقدارها خمسة في املائة سنويا على مجموع املبالغ

الخسارات العامة ،وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع

التي تدخل في الخسارات املشتركة ،وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ

مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.
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التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل
إجراء هذه التسوية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()158

املادة ()224

مبالغ الضمان املقدمة من أصحاب البضائع

إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات

إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في
الخسارات املشتركة وجب إيداعها ً
فورا في حساب مشترك يفتح
باسم كل من نائب عن املجهز ونائب عن أصحاب البضائع في أحد
املصارف التي يتفق عليها الطرفان ,وتحفظ هذه املبالغ وما يضاف
إليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات
املشتركة ,وال يجوز صرف دفعات من هذه املبالغ أو ردها إلى من

العامة وجب إيداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم كل من نائب عن
املجهز ونائب أصحاب البضائع في أحد املصارف التي يتفق عليها
الطرفان .وتحفظ هذه املبالغ وما يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء
بحقوق ذوي الشأن في الخسارات العامة .وال يجوز صرف دفعات من
هذه املبالغ أو ردها إلى من دفعها إال بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك
مع عدم اإلخالل بالحقوق وااللتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.

دفعها إال بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم اإلخالل وفي حالة الخالف تعين املحكمة املختصة نائبا عن أصحاب البضائع،
بالحقوق وااللتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.

كما تعين املصرف الذي تودع فيه هذه األموال.

وفي حالة الخالف تعين املحكمة املختصة نائبا عن أصحاب
البضائع ،كما تعين املصرف الذي تودع فيه هذه املبالغ.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()159

املادة ()225

توزيع الخسارات املشتركة

توزع الخسارات العامة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

توزع الخسارات املشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()160

املادة ()226
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تسوية الخسارات املشتركة
يقوم بتسوية الخسارات املشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن
فإذا لم يتفقوا تعينه املحكمة املختصة ،ويجوز لهؤالء الخبراء

يقوم بتسوية الخسارات العامة خبيرأو أكثرتعينه املحكمة املختصة إذا
لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ،ويجوز لهؤالء الخبراء االستعانة
بغيرهم في أداء مهمتهم.

االستعانة بغيرهم في أداء مهمتهم.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()161

املادة ()227

أثرالترك في املساهمة في الخسارات املشتركة

يجوز لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من املساهمة في الخسارات العامة

يجوز لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من املساهمة في الخسارات

وذلك بترك أمواله التي تدخل في املجموعة املدينة قبل تسلمها.

املشتركة وذلك بترك أمواله التي تدخل في املجموعة املدينة قبل
تسلمها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()162

املادة ()228

رفض التسوية

إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على املحكمة

إذا لم يقبل جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على

املختصة بناء على طلب أحدهم للفصل فيها.

املحكمة املختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()163

املادة ()229

سلطة املحكمة في التصديق على التسوية

يجوز للربان االمتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في

إذا رفضت املحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين ً
خبيرا أو

الخسارات العامة إال إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها في هذه

أكثرإلجراء تسوية جديدة.

الخسارات .وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض األمر على رئيس
املحكمة املختصة لتعيين خبير إلجراء تقدير مؤقت للمساهمة في
الخسارات املذكورة ويحدد الضمان وفقا لهذا التقدير ،ولرئيس
املحكمة املختصة أن يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على
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هذا الضمان .وتتبع في البيع األحكام املقررة للتنفيذ ببيع األشياء
املرهونة رهنا تجاريا.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

املادة ()164

املادة ()229

ضمان تسليم البضائع

يجوز للربان االمتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في

للربان االمتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تسهم في الخسارات العامة إال إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها في هذه
ً
ً
كافيا لدفع نصيبه الخسارات .وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض األمر على رئيس
الخسارات املشتركة إال إذا قدم صاحبها ضمانا
املحكمة املختصة لتعيين خبير إلجراء تقدير مؤقت للمساهمة في
من هذه الخسارات.
الخسارات املذكورة ويحدد الضمان وفقا لهذا التقدير ،ولرئيس
وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان ُيعرض األمر على رئيس
املحكمة املختصة لتقديره .ولرئيس املحكمة أن يأمرببيع البضائع املحكمة املختصة أن يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على
هذا الضمان .وتتبع في البيع األحكام املقررة للتنفيذ ببيع األشياء
كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان.
ً املرهونة رهنا تجاريا.
َُ
وتت َبع في البيع األحكام املقررة للتنفيذ ببيع األشياء املرهونة رهنا
ً
تجاريا.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()165

املادة ()230

امتيازالديون الناشئة عن الخسارات املشتركة
ً
تعد الديون الناشئة عن الخسارات املشتركة ديونا ممتازة ،ويقع
ويقع هذا االمتياز فيما يتعلق باملبالغ املستحقة ملجهز السفينة على
هذا االمتياز فيما يتعلق باملبالغ املستحقة ملجهز السفينة على
البضائع التي أنقذت أو الثمن املتحصل من بيعها.
البضائع التي أنقذت أو الثمن املتحصل من بيعها.
تعتبرالديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة.

أما بالنسبة إلى املبالغ املستحقة ألصحاب البضائع فيقع االمتياز أما بالنسبة إلى املبالغ املستحقة ألصحاب البضائع فيقع االمتياز على
على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها .وتسري على هذا السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها .وتسري على هذا االمتياز أحكام
االمتياز أحكام حقوق االمتياز البحرية .وتكون ملصروفات تسوية حقوق االمتيازالبحرية.
الخسارات املشتركة األولوية على ما عداها من الديون.

وتستوفي مصاريف تسوية الخسارات العامة باألولوية على ما عداها من
الديون.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()166

املادة ()231

حدود التضامن بين امللتزمين باملساهمة في الخسارات املشتركة

ال تضامن بين امللتزمين باملساهمة في الخسارات العامة ،ومع ذلك إذا

ال تضامن بين امللتزمين باملساهمة في الخسارات املشتركة ،ومع عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع نصيبه أو الباقي
ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع منه بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات العامة.
نصيبه أو الباقي منه على اآلخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في
الخسارات املشتركة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()167

املادة ()232

مواعيد طلب االشتراك في تسوية الخسارات املشتركة

ال يقبل طلب االشتراك في تسوية الخسارات العامة عن األضرار التي

ال يقبل طلب االشتراك في تسوية الخسارات املشتركة عن األضرار لحقت بالبضائع إال إذا أخطرالربان كتابة بالطلب خالل ثالثين يوما من
التي لحقت بالبضائع إال إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خالل تسلم البضائع ،وإذا كان الطلب متعلقا باألضرار التي لحقت بالسفينة
ً
ثالثين يوما من تسلم البضائع ،وإذا كان الطلب متعلقا باألضرار وجب إخطارأصحاب البضائع به في امليعاد املذكورمن يوم انتهاء الرحلة.
التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في امليعاد
املشارإليه من يوم انتهاء الرحلة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()168

املادة ()233

تقادم دعاوى املساهمة في الخسارات البحرية

تتقادم دعوى املساهمة في الخسارات البحرية بمض ي سنتين من يوم

تنقض ي دعوى املساهمة في الخسارات البحرية املشتركة بمض ي وصول السفينة إلى امليناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى امليناء الذي
سنتين من يوم وصول السفينة إلى امليناء الذي كان معينا انقطعت فيه الرحلة البحرية.
لوصولها أو إلى امليناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
وينقطع التقادم باإلضافة إلى األسباب املقررة في القانون املدني بتعيين
وينقطع سريان املدة املشار إليها في الفقرة السابقة -باإلضافة إلى
خبيرالتسوية وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد باملادة نفسها من تاريخ
األسباب املقررة في القانون املدني -بتعيين خبيرالتسوية ،وفي هذه
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الحالة تبدأ مدة جديدة مماثلة للمدة األولى من تاريخ التوقيع على التوقيع على تسوية الخسارات العامة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه
تسوية الخسارات املشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير خبيرالتسوية.
التسوية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()169

ال يوجد

اإلبالغ عن الحطام
يجب على مالك الحطام أو ربان السفينة إبالغ اإلدارة عند تعرض
السفينة لحادث بحري نتج عنه حطام وذلك على النحو املبين
بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وعلى اإلدارة إبالغ دولة العلم
وكذلك الجهات املعنية في اململكة بوقوع الحادث التخاذ التدابير
الالزمة لتسهيل إزالة الحطام.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()170

ال يوجد

شهادة تأمين املسؤولية أو الضمان املالي عن إزالة الحطام
يجب على املالك املسجل لسفينة تبلغ حمولتها اإلجمالية ثالثمائة
ً
طن فأكثر تبحر في مياه اململكة ،أن يكون
مكتتبا بتأمين أو بضمان
مالي يوازي حدود املسؤولية عن إزالة الحطام ،مع مراعاة حدود
املسؤولية املنصوص عليها في هذا القانون.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()171

املادة ()69

إزالة الحطام
ً
مسؤوال عن إزالة الحطام تحت يتعلق بااللتزامات الناشئة عن أحد األسباب اآلتية:
يكون مالك حطام السفينة
إشراف ومتابعة اإلدارة ،وفي حال عدم تنفيذ ذلك ،تقوم اإلدارة
أ  -وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله،
باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة الحطام وضمان سالمة
وكذلك هالك أو تلف أي مال يوجد على ظهرالسفينة.
املالحة .ويحق لإلدارة استرداد كافة ما دفعته في سبيل ذلك ،من

يجوزملالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدراملبين في املادة ( )72فيما
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ب  -وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر ،وكذلك هالك

مالك حطام السفينة أو من حصيلة بيع الحطام ،على النحو الذي
تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
أو تلف أي مال آخرأو اعتداء على أي حق إذا كان الضررناشئا عن فعل
أي شخص يكون املالك مسئوال عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر
السفينة أو لم يوجد وفي هذه الحالة األخيرة يجب أن يكون الفعل أو
الخطأ متعلقا باملالحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو
تفريغها أو بصعود املسافرين أو نقلهم أو نزولهم.
ج  -كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو
رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد
على ظهرها ،وكل التزام ناش ئ عن أضرارتسببها السفينة ملنشآت املوانئ
واألحواض وطرق املالحة.
وملالك السفينة تحديد مسئوليته عن االلتزامات املذكورة في الفقرات
السابقة ولو كان قيام هذه املسئولية ال يحتاج إلى إثبات خطئه أو خطأ
األشخاص الذين يسأل عنهم ،وال يعتبر التمسك بتحديد املسئولية
إقرارا بها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()172

املادة ()69

السفينة املهجورة

يجوزملالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدراملبين في املادة ( )72فيما

ً
حطاما ،ما يتعلق بااللتزامات الناشئة عن أحد األسباب اآلتية:
تعد كل سفينة أو جزء منها تم هجره داخل مياه اململكة
ً
لم يتم تقديم إخطار كتابي إلى اإلدارة خالل تسعين يوما من تاريخ
أ  -وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله،
إعالن اإلدارة بوجود هذه السفينة في صحيفتين محليتين على
وكذلك هالك أو تلف أي مال يوجد على ظهرالسفينة.
األقل باللغتين العربية واإلنجليزية.
ب  -وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر ،وكذلك هالك
أو تلف أي مال آخرأو اعتداء على أي حق إذا كان الضررناشئا عن فعل

أي شخص يكون املالك مسئوال عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر
السفينة أو لم يوجد وفي هذه الحالة األخيرة يجب أن يكون الفعل أو
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الخطأ متعلقا باملالحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو
تفريغها أو بصعود املسافرين أو نقلهم أو نزولهم.
ج  -كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو
رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد
على ظهرها ،وكل التزام ناش ئ عن أضرارتسببها السفينة ملنشآت املوانئ
واألحواض وطرق املالحة.
وملالك السفينة تحديد مسئوليته عن االلتزامات املذكورة في الفقرات
السابقة ولو كان قيام هذه املسئولية ال يحتاج إلى إثبات خطئه أو خطأ
األشخاص الذين يسأل عنهم ،وال يعتبر التمسك بتحديد املسئولية
إقرارا بها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()173

ال يوجد

تقادم الدعوى الناشئة عن إزالة الحطام
تنقض ي دعوى املطالبة بالحقوق الناشئة عن إزالة الحطام
بمض ي ثالث سنوات من تاريخ حصول الحادثة البحرية أو من تاريخ
اإلعالن املشارإليه في املادة السابقة ،بحسب األحوال.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()174

ال يوجد

االلتزام بوجود الشهادات والسجالت املتعلقة بمنع التلوث
أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه اململكة بأن
تحمل على متنها:
ً
-1الشهادات والسجالت واملستندات املطلوبة وفقا ألحكام
االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعام  1973وبروتوكوالتها
ومرفقاتها ،على أن تكون جميع الشهادات والسجالت واملستندات
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سارية املفعول ومطابقة للمواصفات الفنية للمعدات والتجهيزات
الخاصة بمنع التلوث البحري على السفينة.
-2شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري املفعول لضمان
ً
التعويض عما يقع من أضرار تترتب عليه املسؤولية املدنية وفقا
ألحكام االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار
التلوث الزيتي لعام  1969وبروتوكوالتها لعامي  1976و.1992
-3شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري املفعول لضمان
ً
التعويض عما يقع من أضرار تترتب عليه املسؤولية املدنية وفقا
ألحكام االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار
التلوث بوقود السفن الزيتي لعام .2001
ب-يعاقب ربان السفينة أو مالكها الذي يخالف حكم الفقرة
السابقة بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز
خمسين ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز
السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت
عن هذه املخالفة ،وتضاعف الغرامة في حالة تكراراملخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()175

ال يوجد

قيد العمليات املتعلقة بمنع التلوث في السجالت
أ-يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت بقيد جميع العمليات املطلوب
ً
تدوينها في السجالت ،وفقا ألحكام االتفاقية الدولية ملنع التلوث
من السفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
ب-يعاقب ربان السفينة أو ناقلة الزيت الذي يخالف حكم الفقرة
السابقة بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز
خمسون ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز
السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت
عن هذه املخالفة ،وتضاعف الغرامة في حالة تكراراملخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()176

ال يوجد

تزويد السفينة بمعدات وأجهزة منع التلوث
يلتزم مالك السفينة وربانها بتزويدها باملعدات
أ-
ً
والتجهيزات واألنظمة وفقا ملا تنص عليه أحكام االتفاقية الدولية
ملنع التلوث من السفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي
ب-
ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار ،وذلك دون
اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها
بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت عن هذه املخالفة ،وتضاعف
الغرامة في حالة تكراراملخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()177

ال يوجد

تصريف الزيت في البحر
يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت وأي فرد من أفراد
أ-
الطاقم ،عند تصريف الزيت في البحر ،باستخدام املعدات
ً
واألجهزة والتوصيالت املعتمدة وفقا ملا تنص عليه أحكام
االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعام  1973وبروتوكوالتها
ومرفقاتها.
يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة
ب.
ال تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر
ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة
والرجوع على مالكها بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت عن هذه
املخالفة ،وتضاعف الغرامة في حالة تكراراملخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()178

ال يوجد
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التزام السفن الغيرمزودة بمعدات وأجهزة منع التلوث
أ -تلتزم كل سفينة تقل حمولتها عن أربعمائة طن ولم تزود
ً
باألنظمة واملعدات وفقا ملا تنص عليه أحكام االتفاقية الدولية
ملنع التلوث من السفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها
باالحتفاظ بالزيوت والخالئط الزيتية على متنها وال يتم تصريفها إال
في مر افق االستقبال املعدة لذلك.
ً
ب -تلتزم كل سفينة تقل حمولتها عن مائة وخمسين طنا ولم تزود
ً
باألنظمة واملعدات وفقا ملا تنص عليه أحكام االتفاقية الدولية
ملنع التلوث من السفن لعام 1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها
باالحتفاظ بكمية الزيت واملاء املستخدم للغسل على متنها وال يتم
تصريفها إال في مر افق االستقبال املعدة لذلك.
ج -يحظرعلى السفن في املياه اإلقليمية للمملكة تصريف مخلفات
املواد السائلة الضارة املدرجة ضمن الفئات (  ) z, y, xأو مياه
التوازن وغساالت الصهاريج أو األخالط األخرى التي تحتوي على
هذه املواد واملنصوص عليها في االتفاقية الدولية ملنع التلوث من
السفن لعام 1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها ,كما يحظر عليها
تصريفها في البحر باستثناء الحاالت املستوفية للشروط
املنصوص عليها في االتفاقية.
د-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات السابقة بالحبس مدة ال
تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشرة
آالف دينار وال تجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة
والرجوع على مالكها بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت عن هذه
املخالفة ،وتضاعف الغرامة في حالة تكراراملخالفة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()179

ال يوجد
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نقل وإلقاء املواد املؤذية
أ -ال يجوزنقل أية مواد مؤذية على متن السفن إال بتصريح مسبق
ً
من اإلدارة ووفقا للشروط التي يحددها هذا التصريح.
ب -يحظر على السفن إلقاء املواد املؤذية في املياه اإلقليمية
للمملكة ،كما ُيحظرعليها التخلص من هذه املواد في البحر.
ج -يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه
املادة بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل
عن خمسة عشر ألف دينار وال تجاوز مائة وخمسون ألف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز
السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت
عن هذه املخالفة ،وتضاعف الغرامة في حالة تكراراملخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()180

ال يوجد

التخلص من القمامة
أ-يمنع على السفن واملنصات الثابتة والعائمة التخلص من جميع
أنواع القمامة ،بما في ذلك نفايات الطعام والنفايات املنزلية
والنفايات التشغيلية وجميع أنواع البالستيك ،ومخلفات البضائع
ُ َ
وع َدد
والرماد الناتج من امل َرمدات (أفران االحتراق) وزيت الطهي ِ
الصيد وذبائح الحيوانات في املياه اإلقليمية للمملكة ،كما يمنع
التخلص من هذه املواد في البحر باستثناء الحاالت املستوفية
للشروط املنصوص عليها في االتفاقية الدولية ملنع التلوث من
السفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها.
د-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة ال
تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار
وال تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون
اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها
بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت عن هذه املخالفة ،وتضاعف
الغرامة في حالة تكراراملخالفة.

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

118

نص املادة في املشروع بقانون
مادة ()181

النص في القانون القائم
ال يوجد

تصريف مخلفات الصرف الصحي
أ-يمنع على السفن تصريف قاذورات ومخلفات الصرف الصحي
الناتجة منها في املياه اإلقليمية للمملكة ،كما يمنع التخلص من
هذه املواد في البحر.
ب-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه املادة
بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن
عشرة آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة
والرجوع على مالكها بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت عن هذه
املخالفة ،وتضاعف الغرامة في حالة تكراراملخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()182

ال يوجد

ضبط االنبعاث من السفن
أ-يلتزم مالك السفينة وربانها بضبط االنبعاث من السفن بما ال
يجاوزالحدود القصوى املسموح بها في القوانين ذات العالقة.
ب-يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من هذه املادة
بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن
عشرة آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل
بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات
عن األضرارالتي ترتبت عن هذه املخالفة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()183

ال يوجد
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اإلبالغ عن التلوث
ً
ً ً
أ-على كل سفينة أحدثت تلوثا بيئيا أو الحظت تلوثا في مياه اململكة
أو املياه املتاخمة لها أن تبلغ اإلدارة أو الجهة املعنية بالبيئة عن
ً
ذلك التلوث فورا.
ب-وتمتثل السفن التي تسببت في حدوث التلوث إلى جميع األوامر
والتعليمات الصادرة عن اإلدارة وخفر السواحل أو الجهة املعنية
بالبيئة للحد من تأثيرهذا التلوث.
ج-يعاقب ربان السفينة حال مخالفة أي من الفقرتين السابقتين
بالغرامة التي ال تقل عن ألف ديناروال تجاوزثالثة آالف دينار.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()184

ال يوجد

إلقاء النفايات في البحر
أ-يحظر على السفن إلقاء أو تصريف أو تخزين أو ترك أو ردم أو
حرق النفايات في عرض البحر ،وذلك باملخالفة للقرارات
التنفيذية لهذا القانون.
ب-يعاقب ربان السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من
هذه املادة بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تقل
عن عشرين ألف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار أو إحدى هاتين
العقوبتين ،دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع
على مالكها بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت عن هذه املخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون
مادة ()185

النص في القانون القائم
ال يوجد

التدخل في حاالت حدوث التلوث
ً
يجوز للوكيل ً
بناء على قرار من الوزير أن يتخذ ما يراه مناسبا من
إجراءات حال وقوع حادث لسفينة في املياه اإلقليمية للمملكة أو
املتاخمة لها  ،وذلك ملنع الضررالناجم عن التلوث أو التقليل منه.

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

120

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()186

ال يوجد

املسؤولية عـن أضرارالبيئة
أ-مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية املعمول بها في اململكة،
تلتزم كل سفينة مسؤولة عن التسبب في أي ضررللبيئة في اململكة
أو مياهها بالتعويض عن الضرر الذي سببته بما في ذلك تكاليف
التنظيف وإعادة املوقع كما كان عليه على النحو الذي تحدده
الجهة املعنية بالبيئة.
بُ -يسمح للسفينة التي تسببت في األضرار املشار إليها في الفقرة
السابقة باملغادرة إذا دفعت قيمة هذه األضرار ،أو إذا قدمت
ً
ً
ضمانا كافيا تقبله اإلدارة ،حتي يتم الفصل في تحديد القيمة إما
ً
ً
قضاء.
اتفاقا أو
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()187

ال يوجد

التحكم في أنظمة طالء السفن ملنع التحشف
أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه اململكة
ً
بأنظمة الطالء املانعة للتحشف في السفن وفقا ألحكام االتفاقيات
الدولية في هذا الشأن ،وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
ب-يعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من
هذه املادة بالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر ألف دينار وال
تجاوز مائة وخمسون ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة
في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن األضرار
التي ترتبت عن هذه املخالفة.

نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()188

ال يوجد

مر اقبة وإدارة مياه التوازن
أ-تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه اململكة بأن
تحمل على متنها خطة معتمدة إلدارة مياه التوازن تحدد على نحو
تفصيلي إجراءات السالمة والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ
متطلبات إدارة مياه التوازن ،وكذلك سجل ملياه التوازن لتسجيل
كل عملية بشأن إدارة مياه التوازن ،وذلك على النحو الذي تحدده
القرارات التنفيذية لهذا القانون.
ب-يعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من
هذه املادة بالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشر ألف دينار وال
تجاوز مائة وخمسون ألف دينار ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة
في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن األضرار
التي ترتبت عن هذه املخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()189

ال يوجد

تفتيش السفن في اململكة
لإلدارة حق الرقابة والتفتيش على السفن التي توجد في املياه
اإلقليمية للمملكة أو املتاخمة لها سواء كانت هذه السفن بحرينية
أو أجنبية ،وذلك للتأكد من امتثالها ألحكام القانون واالتفاقيات
الدولية ،وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط
وإجراءات هذا التفتيش.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()190

ال يوجد

تفكيك السفن وتقطيعها
أ-يحظر القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها أو إعادة تدويرها في
اململكة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من اإلدارة ،وتحدد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وشروط
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الترخيص ،ولإلدارة الحق في إزالة املخالفة وذلك على نفقة
املخالف.
ب-يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة ال
تزيد على سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة عشرة آالف دينار
وال تجاوز مائة ألف دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ويحكم
بمصادرة األدوات واملعدات املستخدمة الرتكاب الجريمة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()191

املادة ()75

نطاق تطبيق أحكام حدود املسؤولية

تسري أحكام تحديد املسئولية على مجهز السفينة واملستأجر واملدير

تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة بحرينية أو أجنبية املجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين اآلخرين للمالك أو
موجودة في مياه اململكة باستثناء السفن ذات الوسائد الهوائية ،للمستأجر أو للمدير املجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط
واملنصات العائمة التي يتم إنشاؤها ألغراض استكشاف أو التي تسري على املالك على أال تجاوز مسئولية املالك ومسئولية
استغالل املوارد الطبيعية بقاع البحر ،أو باطن األرض.
األشخاص املذكورين عن الحادث الواحد الحدود املبنية في املادة (.)72
وتسري أحكام تحديد املسؤولية على مالك السفينة واملستأجر
واملشغل والربان والبحارة ،وغيرهم من التابعين اآلخرين للمالك أو
للمستأجر وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي
تسري على املالك ،على أال تجاوز مسؤولية املالك ومسؤولية
األشخاص املذكورين عن الحادث الواحد الحدود املبينة في املادة
( )195من هذا القانون.

وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسئوليتهم
ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخص ي صادر
منهم .ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا أو
على الشيوع أو مجهزا أو مستأجرا أو مديرا مجهزا فال يسري هذا الحكم
إال إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.

وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة ،جاز لهم تحديد
مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ
شخص ي صادر منهم ،ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت
ً
ً
ً
ً
ذاته مالكا منفردا أو على الشيوع أو مشغال أو مستأجرا فال يسري
ً
ً
هذا الحكم إال إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()192

املادة ()68

مسؤولية مالك السفينة
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ً
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة يسأل مالك السفينة مدنيا عن أفعال الربان والبحارة واملرشد أو أي
واملرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو
تأدية وظائفهم أو بسببها ،كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة بسببها ،كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في
عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
حدود سلطاته القانونية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()193

املادة ()69

الحاالت التي يجوزفيها تحديد املسؤولية

يجوزملالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدراملبين في املادة ( )72فيما

ج-ملالك السفينة أن يحدد مسؤوليته بالقدراملبين في املادة ( )195يتعلق بااللتزامات الناشئة عن أحد األسباب اآلتية:
ً
من هذا القانون إذا كان الدين ناشئا عن أحد األسباب اآلتية:
أ  -وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله،
-1األضرار التي تحدثها السفينة ملنشآت امليناء أو األحواض أو وكذلك هالك أو تلف أي مال يوجد على ظهرالسفينة.
املمرات املائية أو املساعدات املالحية.
ب  -وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر ،وكذلك هالك
-2األضرار البدنية واألضرار املادية التي تقع على ظهر السفينة أو
أو تلف أي مال آخرأو اعتداء على أي حق إذا كان الضررناشئا عن فعل
التي تتعلق مباشرة باملالحة البحرية أو بتشغيل السفينة.
أي شخص يكون املالك مسئوال عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر
ج-ملالك السفينة التمسك بتحديد مسؤوليته عن االلتزامات
السفينة أو لم يوجد وفي هذه الحالة األخيرة يجب أن يكون الفعل أو
املذكورة في الفقرات السابقة ولوكان قيام هذه املسؤولية ال يحتاج
الخطأ متعلقا باملالحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو
إلى إثبات خطئه أو خطأ األشخاص الذين يسأل عنهم ،وال يعتبر
ً
تفريغها أو بصعود املسافرين أو نقلهم أو نزولهم.
التمسك بتحديد املسئولية إقرارا بها.
ج  -كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو
رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد
على ظهرها ،وكل التزام ناش ئ عن أضرارتسببها السفينة ملنشآت املوانئ
واألحواض وطرق املالحة.
وملالك السفينة تحديد مسئوليته عن االلتزامات املذكورة في الفقرات
السابقة ولو كان قيام هذه املسئولية ال يحتاج إلى إثبات خطئه أو خطأ
األشخاص الذين يسأل عنهم ،وال يعتبر التمسك بتحديد املسئولية
إقرارا بها.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()194

املادة ()71

الحاالت التي ال يجوزفيها تحديد املسؤولية
ال يجوز ملالك السفينة التمسك بتحديد املسؤولية إذا كان الدين
ً
ناشئا عن أحد األسباب اآلتية:
-1تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو املهجورة ورفع حطامها
وشحنتها أو األشياء املوجودة عليها.

ال يجوزملالك السفينة تحديد مسئوليته في الحاالت اآلتية:
أ  -إذا كانت الو اقعة املنشئة لاللتزام مترتبة على خطأ شخص ي من
املالك.
ب  -االلتزامات الناشئة عن املساعدة واإلنقاذ واملساهمة في الخسارات
البحرية العامة.

-2إنقاذ السفينة.
-3اإلسهام في الخسائرالبحرية العامة.
-4حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخرملالك السفينة موجود عليها
أو يتعلق بخدمتها ،وكذلك حقوق ورثة هؤالء األشخاص وخلفائهم.

ج  -حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخريعمل على السفينة بمقتض ى
عقد عمل أو يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

-5الضررالنووي.
-6الضررالناش ئ عن التلوث بالنفط وغيره من املواد األخرى.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()195

املادة ()72

حدود املسؤولية
ً
أ-يكون تحديد مسؤولية مالك السفينة وفقا ملا يأتي:

يكون تحديد مسئولية املالك بالكيفية اآلتية:
أ  -بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة

-1بالنسبة للدعاوي الناشئة عن الوفاة واألضرار البدنية ،تحدد السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إال أضرارمادية.
املسؤولية على النحو اآلتي:
ب  -بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم
(أ)  3,02مليون وحدة حسابية إذا كانت السفينة ال تتجاوزحمولتها
ينتج عن الحادث إال أضرارا بدنية.
اإلجمالية ألفي طن.
(ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها اإلجمالية عن ألفي طن ،ج  -بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة
إذا نتج عن الحادث أضرارا مادية وأضرارا بدنية معا .ويخصص من
يضاف املقدارالتالي إلى ما هو مذكورفي البند (أ):
املبلغ املذكورخمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن األضرار البدنية
وخمسة وعشرون دينارا للتعويض عن األضرار املادية .فإذا لم يكف
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  1,208وحدة حسابية لكل طن من ألفان وواحد إلى ثالثين ألف املبلغ املخصص لألضرار البدنية عن الوفاء بها كاملة اشترك الباقي منطن
هذه األضرارمع ديون األضراراملادية في املبالغ املخصصة للتعويض عن
  609وحدة حسابية لكل طن من ثالثين ألف وواحد إلى سبعين هذه األضراراألخيرة.ألف طن
 604وحدة حسابية لكل طن يزيد على سبعين ألف طن -2بالنسبة للدعاوى الناشئة عن األضرار األخرى غير األضرار
البدنية ،تحدد املسؤولية على النحو اآلتي:

ويكون التوزيع في كل مجموعة من املجموعات الواردة في الفقرات
السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه .وإذا وفي مالك السفينة قبل
توزيع املبالغ املخصصة للتعويض أحد الديون املذكورة في املادة ()69

(أ)  1,51مليون وحدة حسابية بالنسبة للسفينة التي ال جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر املبلغ الذي أوفى به .ويجوز
تتجاوزحمولتها اإلجمالية ألفي طن
للمحكمة االحتفاظ مؤقتا بجزء من املبالغ املخصصة للتعويض للوفاء
(ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها اإلجمالية عن ألفي طن ،بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.
يضاف املقدارالتالي إلى ما هو مذكورفي البند (أ):
  604وحدة حسابية لكل طن من ألفين وواحد إلىثالثين ألف طن
  453وحدة حسابية لكل طن من ثالثين ألف وواحدإلى سبعين ألف طن
  302وحدة حسابية لكل طن يزيد على سبعين ألفطن
 -3بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الوفاة أو اإلصابات الجسدية
التي تلحق بركاب السفينة ،فإن حد مسؤولية مالك تلك السفينة
ً
هو  175000وحدة حسابية مضروبا بعدد الركاب املرخص حملهم
على متن السفينة.
ً
ب-يقع باطال كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الدين
ويكون موضوعة تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو
منصوص عليه في الفقرات السابقة.
ً
ج -تحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين والقرارات
الخاصة بذلك.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()196

املادة ()72

الوفاء بديون املالك قبل الدائنين في الحادث

يكون تحديد مسئولية املالك بالكيفية اآلتية:

إذا نشأ ملالك السفينة عن أحد الحوادث دين قبل أحد الدائنين
في هذا الحادث ،فال يسري تحديد املسؤولية إال بالنسبة إلى املبلغ
السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إال أضرارمادية.
الباقي بعد إجراء املقاصة بين الدينين.

أ  -بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة

ب  -بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم

وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع املبالغ املخصصة للتعويضات
بأحد الديون التي يجرى التوزيع بينها جاز له الحلول محل الدائن ينتج عن الحادث إال أضرارا بدنية.
في التوزيع بقدراملبلغ الذي أوفاه.
ج  -بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة
ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ ملدة إذا نتج عن الحادث أضرارا مادية وأضرارا بدنية معا .ويخصص من
تعينها بجزء من املبالغ املخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت املبلغ املذكورخمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن األضرار البدنية
مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.
وخمسة وعشرون دينارا للتعويض عن األضرار املادية .فإذا لم يكف
املبلغ املخصص لألضرار البدنية عن الوفاء بها كاملة اشترك الباقي من
هذه األضرارمع ديون األضراراملادية في املبالغ املخصصة للتعويض عن
هذه األضراراألخيرة.

ويكون التوزيع في كل مجموعة من املجموعات الواردة في الفقرات
السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه .وإذا وفي مالك السفينة قبل
توزيع املبالغ املخصصة للتعويض أحد الديون املذكورة في املادة ()69
جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر املبلغ الذي أوفى به .ويجوز
للمحكمة االحتفاظ مؤقتا بجزء من املبالغ املخصصة للتعويض للوفاء
بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.

نص املادة في املشروع بقانون
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ال يوجد

مادة ()197
توزيع التعويض
إذا لم يكف مبلغ التعويض املخصص لألضرار البدنية للوفاء بها
كاملة ،اشترك الباقي من هذه األضرار مع ديون األضرار األخرى غير
البدنية في املبالغ املخصصة للتعويض عنها .ومع ذلك تكون
لألضرار املذكورة في البند ( )1من املادة ( )194األولوية على غيرها
من األضراراملذكورة في هذه املادة.
ويجرى التوزيع في كل مجموعة من املجموعات الواردة في املواد
السابقة بنسبة كل دين غيرمتنازع فيه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()198

املادة ()191

املسؤولية عن الخطأ املشترك

إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ

أضرار بدنية الذي وقع منها.
عند اشتراك خطأ سفينة أو أكثر في حدوث وفاة أو
ٍ
تكون مسؤولية مالك هذه السفن تضامنية.
ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل
سفينة أوإذا تبين أن أخطاءها متعادلة وزعت املسئولية بينها بالتساوي.
وتسأل السفن بالنسب املذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها
قبل الغيرعن األضرارالتي تلحق بالسفن أوالبضائع أواألمتعة أواألموال
األخرى الخاصة بالبحارة أو املسافرين أو أي شخص آخر موجود على
السفينة.
وتكون املسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئا عن وفاة األشخاص
املوجودين عليها أو إصابتهم ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها
الرجوع على السفن األخرى بالفرق كل بقدرحصته.

نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()199

املادة ()74

تعويض األضرارالناشئة عن حادث واحد

تؤلف املبالغ املحددة لتعويض األضرارالبدنية واألضراراملادية الناشئة

تعد املبالغ املخصصة للتعويضات عن األضرار البدنية واألضرار عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص ألداء التعويضات املستحقة
املادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص ألداء عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن
التعويضات املستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون حادث آخر .وال يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة
الناشئة أو التي قد تنشأ عن حادث آخر.
إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل املبالغ املخصصة للتعويض.
وال يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا
وضع تحت تصرف الدائن بالفعل املبالغ املخصصة للتعويض أو
ً
إذا قدم ضمانا تقبله املحكمة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()200

املادة ()266

تقادم دعوى املسؤولية

تنقض ي بمض ي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين ،وتسري هذه

أ-تنقض ي دعوى املسؤولية على مالك السفينة بمض ي سنتين من املدة كما يلي:
تاريخ وقوع الفعل املنش ئ للمسؤولية.
أ  -من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى املطالبة به.
ب-ينقطع سريان املدة املنصوص عليها في الفقرة السابقة
باإلخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم ب  -من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق
املستندات املتعلقة باملطالبة أو بندب خبيرلتقديراألضرار ،وذلك بدعوى املطالبة بتعويض األضرارالتي تلحق بالسفينة.
باإلضافة إلى األسباب األخرى املقررة في القانون املدني.
ج  -من تاريخ وصول السفينة أو من التاريخ الذي كان يجب وصولها
فيه فيما يتعلق بدعوى املطالبة بتعويض األضرارالتي تلحق بالبضائع،
أما إذا كان الحادث الحقا ألحد هذين التاريخين فيسري التقادم من
تاريخ وقوع الحادث.
د  -من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى املطالبة بتسوية
األضرار بطريقة الترك ،وفي حالة تحديد مهلة في العقد إلقامة دعوى
الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه املهلة.
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ه  -من تاريخ قيام املؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى املساهمة في
الخسارات العامة أو بدعوى املطالبة باملكافأة املستحقة عن املساعدة
أو اإلنقاذ.
و  -من التاريخ الذي يقيم فيه الغيرالدعوى على املؤمن له أو من يوم
قيام املؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل املؤمن بسبب رجوع
الغير.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()201

ال يوجد

االمتثال للمدونة الدولية ألمن السفن واملر افق املينائية
أ-تلتزم جميع املر افق املينائية في اململكة التي تستقبل سفن تقوم
برحالت دولية بتطبيق متطلبات املدونة الدولية ألمن السفن
واملر افق املينائية.
ب-تتولى السلطة املختصة مهمة اإلشراف والتأكد من تطبيق
متطلبات املدونة الدولية ألمن السفن واملر افق املينائية ،ويحق
لإلدارة فرض قيود وتنظيم الدخول إلى األماكن التي تشكل ً
جزءا
من مر افق امليناء.
ج-على جميع السفن البحرينية التي تبلغ حمولتها اإلجمالية
خمسمائة طن فأكثر والتي تقوم برحالت دولية ،والسفن األجنبية
التي ترغب في الرسو في هذه املر افق االمتثال ملتطلبات املدونة
الدولية ألمن السفن واملر افق املينائية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()202

ال يوجد

االمتثال للسالمة وحماية البيئة
أ-تقوم اإلدارة بإجراء مسح ودراسات دورية لضمان امتثال كافة
السفن في اململكة بصورة تامة ملتطلبات السالمة الدولية.

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

130

ب-يجري املسح والتفتيش من قبل موظفي اإلدارة على السفن من
خالل رقابة دولة العلم ورقابة دولة امليناء على أن يكون التفتيش
في حدود اختصاص اإلدارة.
ج-يجوز منع السفن من مغادرة اململكة أو من استمرار العمل في
اململكة إذا ما رأت اإلدارة أن السماح للسفينة بمواصلة اإلبحارأو
ً
السماح باستمرار تشغيل السفينة قد يشكل خطرا على السالمة
وحماية البيئة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()203

ال يوجد

الوكيل البحري
يتعين على كل سفينة أجنبية تقصد موانئ اململكة أن تقوم بإنجاز
ً
معامالتها عبروكيل محلي مرخص له بذلك وفقا لإلجراءات املقررة
من قبل اإلدارة ،وال يسمح لهذه السفن التي ال يكون لديها وكيل
محلي بالدخول إال في حالة الطوارئ.
ويجوزملالكي السفن البحرينية التي يكون مقر الشركة التابعة لها
تلك السفن في اململكة أن يقوموا بإنجاز املعامالت الخاصة
بسفنهم شريطة الحصول على التصاريح الالزمة من اإلدارة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()204

ال يوجد

تقديم املعلومات
أ -يجب على كل شخص على علم ببيانات أو تقع تحت سيطرته أو
عهدته وثائق تطلبها اإلدارة أن يبادر إلى تقديمها خالل املدة التي
تحددها.
ب-يعاقب كل من امتنع عن تقديم الوثائق والبيانات التي طلبتها
منه اإلدارة خالل املدة املحددة له أو تعمد تقديم بيانات كاذبة مع
علمه بها بالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار وال تجاوز ألف
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دينار ،دون اإلخالل بحق اإلدارة في وقف أو سحب الترخيص
الصادرله ،إن وجد.
ج-يعاقب املالك أو وكيله أو ربان السفينة القادمة أو املغادرة
ً
للميناء أو املوجودة فيه أو في مسارات الدخول إليه إذا قدم بيانا
ً
خاطئا أو أعطى بيانات كاذبة فيما يتعلق بالسفينة أو حمولتها إلى
اإلدارة أو أي وكالة أو إدارة ذات صلة ،بالغرامة التي ال تقل عن ألف
ديناروال تجاوزثالثة آالف دينار ،باإلضافة إلى دفع تعويض عن أي
فقدان أو ضررنتج عن هذه البيانات غيرالصحيحة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()205

ال يوجد

حق التفتيش
أ-لإلدارة في إطاراملصلحة العامة تفتيش أي من األماكن أواملشاريع
املينائية املرخصة.
ب-يعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش أو يعرقله بالغرامة التي ال
تقل عن ثالثمائة دينار وال تجاوز ألف دينار ،دون اإلخالل بحق
اإلدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادرله.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()206

ال يوجد

إدارة وتشغيل املوانئ
أ-يحظر على املرخص له بتوفير خدمات ومنشآت املوانئ مخالفة
شروط وإجراءات الترخيص ،ويجوز لإلدارة حال املخالفة وقف أو
سحب الترخيص.
ب-يعاقب أي شخص يقوم بتأسيس أو تركيب أو صيانة أو توريد أو
تشغيل أية خدمات أو تسهيالت بحرية بامليناء بدون ترخيص
بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات والغرامة التي ال تقل عن
ألف ديناروال تجاوزعشرة آالف دينارأو إحدى هاتين العقوبتين.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()207

ال يوجد

املرورالبريء للسفن
أ-تلتزم السفن التي تمارس حق املرور البريء في مياه اململكة في
طريقها إلى موانئ أخرى أن تقدم أوراق هويتها واملعلومات املطلوبة
من قبل برج املر اقبة أو الجهات املختصة.
ب-ال يسمح للسفن التجارية التي تحمل النفايات النووية بزيارة أي
من موانئ اململكة أو باملرورفي مياهها اإلقليمية.
ج-ال يجوز للسفن التجارية التي تحمل مواد نووية بزيارة أي ميناء
من موانئ اململكة أو املرور في مياهها اإلقليمية إال بتصريح مسبق
ً
من ِق َبل اإلدارة ووفقا للشروط التي يحددها هذا التصريح بما
يضمن أمن وسالمة امليناء.
د-يجوز اعتراض السفن التي تمتنع عن تقديم املعلومات
املنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه املادة وتوقيفها إلى
حين استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة.
ه ـ-يعاقب مالك السفينة التي تخالف أحكام هذه املادة بالغرامة
التي ال تقل عن خمسين ألف ديناروال تجاوزمائة ألف دينار ،وذلك
دون اإلخالل بحق اإلدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها
بالتعويضات عن األضرارالتي ترتبت عن هذه املخالفة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()208

ال يوجد

تصريح دخول أو مغادرة السفينة للمملكة
أ-يحظر على أية سفينة دخول أو مغادرة موانئ اململكة بدون
تصريح صادر عن اإلدارة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون
شروط وإجراءات إصدارهذا التصريح.
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ب-لإلدارة في حالة حدوث أضرار باملمتلكات أو البيئة ،املطالبة
بالضمان أو التعويض أو التأمين الكافي الصادر من قبل نادي
الحماية والتعويض الدولي قبل إصدار تصريح مغادرة أو دخول
امليناء.
ج-يلغى قرار مغادرة امليناء إذا أمرت املحكمة أو قررت اإلدارة
إيقاف السفينة ألسباب تتعلق بالسالمة أو األمن أو البيئة
البحرية.
د-يعاقب كل من يخالف أحكام هذه املادة بالغرامة التي ال تقل عن
عشرة آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار ،مع عدم اإلخالل بحق
اإلدارة في إيقاف السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()209

ال يوجد

مدة سريان تصريح مغادرة امليناء
يجب على ربان السفينة مغادرة امليناء خالل ثمان وأربعين ساعة
ً
من إصدار تصريح مغادرة امليناء وإال أصبح التصريح الغيا ،وعلى
الربان استصدارتصريح مغادرة جديد بعد بيان سبب عدم اإلبحار
بناء على التصريح السابق.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()210

ال يوجد

اندالع حريق على متن سفينة
أ-في حالة اندالع حريق على متن سفينة أثناء وجودها في اململكة،
يلتزم ربان السفينة بإبالغ اإلدارة على الفورمن خالل برج املر اقبة
والجهات املعنية األخرى.
ب-على اإلدارة والجهات املعنية األخرى ورئيس خدمات اإلطفاء
داخل منطقة امليناء تقديم املساعدة والتوجيهات الالزمة ،ولإلدارة
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حق التوجيه بنقل السفينة أو أية سفينة أخرى مجاورة لها إلى
ً
مكان آخرأكثرأمنا.
ج-يلتزم ربان السفينة بالتوجيهات املشار إليها في الفقرة (ب) من
هذه املادة ،وفي حالة عدم التزامه بذلك ،فيحق لإلدارة اتخاذ
اإلجراءات الالزمة.
د-يلتزم مالك السفينة أو وكيله أو ربان السفينة بدفع أية
مصروفات تترتب على عملية مكافحة الحريق.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()211

ال يوجد

السفن املسببة للتلوث
أ-تلتزم كل من الجهات املشغلة للموانئ أن تكون لديها خطة
طوارئ ملكافحة حاالت التلوث معتمدة من الجهة املعنية بالبيئة،
يتم تنفيذها حسب املقتضيات الخاصة بطبيعة ونطاق التلوث
بالتعاون مع الجهة املعنية بالبيئة باإلضافة إلى املرخصين اآلخرين
للسيطرة على آثارالحادث واحتوائها.
ب-تجري اإلدارة تحقيقا ملعرفة األسباب واملالبسات التي أدت إلى
وقوع ذلك الحادث ،بما في ذلك تصرف ربان السفينة وطاقمها.
ج-يتم إيقاف السفينة من قبل اإلدارة إلى أن يتم استالم ضمان
مالي من نادي الحماية والتعويض الدولي لدفع كافة تعويضات
األضرار الناتجة بما في ذلك تكاليف مكافحة التلوث والسيطرة
عليه واحتوائه.
د-تقوم الجهة املعنية بالبيئة بتقديراألضرار البيئية والتعويضات
املترتبة عليها ويتضمن ذلك تكاليف السيطرة على التلوث
واحتوائه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()212

ال يوجد
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الصعود إلى متن السفينة
أ-ملوظفي اإلدارة الصعود إلى متن السفينة الراسية في اململكة
ملمارسة املهام املمنوحة لهم بمقتض ى أحكام هذا القانون ،وذلك
على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب-لربان السفينة منع أي شخص من الصعود على متن السفينة
إذا لم يبرزهوية تحديد صفته الرسمية.
ج-يعاقب ربان السفينة بالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال
تجاوزثالثة آالف دينارإذا رفض السماح بدون عذرقانوني ألي من
املذكورين في الفقرة (أ) من هذه املادة بالصعود على متن السفينة،
ويتم حجزالسفينة حتى يتم تأمين دخول املسؤولين املختصين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()213

ال يوجد

إزالة معوقات املالحة والتعويض عنها
لإلدارة بعد مو افقة الوزيرالحق في إزالة أي معوقات تواجه املالحة
أو األنشطة في امليناء ،دون اإلخالل بحق املضرور في التعويض إن
كان له مقتض.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()214

ال يوجد

سالمة الحاويات
أ-ال يجوز استخدام حاويات لنقل البضائع على أي سفينة في
موانئ اململكة إال إذا كانت حاصلة على شهادة اعتماد سالمة
ً
ً
حاويات وفقا للمواصفات الدولية املعتمدة وفقا لالتفاقية
الدولية لسالمة الحاويات لعام  1972وتعديالتها.
ب-ال تسري أحكام الفقرة السابقة على الحاويات الفارغة التي
يجري نقلها لعمليات إصالحها أو التخلص منها.
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ج-مع عدم اإلخالل باملسؤولية الجنائية ،تفرض غرامة إدارية ال
تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألف دينار على كل من يخالف
أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()215

ال يوجد

املسح البحري
أ-فيما عدا الجهة املختصة بإجراء املسح البحري ،ال يجوز ألي
شخص أو جهة إجراء أو املساعدة في إجراء مسح بحري أو مائي أو
أي دراسة أخرى ملياه وقاع البحر ضمن حدود امليناء أو القنوات
املؤدية إليه إال بمو افقة اإلدارة وذلك بالتنسيق مع الجهة
املختصة بإجراء املسح البحري.
ب-لإلدارة تعيين الحدود التي يجرى الحفر فيها أو املستويات التي
يصل إليها الحفر في امليناء والقنوات املؤدية إليه ،بالتنسيق مع
الجهات املعنية األخرى.
ج-يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه املادة
بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن ألف
ديناروال تجاوزخمسة آالف دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()216

ال يوجد

قيود خاصة
أ-يحظرالقيام بأي من العمليات التالية دون تصريح من اإلدارة:
-1تشييد أو تغييرأو تحسين أي عمل في أي جزء من مجرى املياه أو
شاطئ البحرضمن حدود امليناء أو القنوات املؤدية إليه.
-2ترسيب أو إزالة أية مادة أو ش يء في أي جزء من مجرى املياه أو
شاطئ البحرضمن حدود امليناء.
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وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وشروط
منح هذا التصريح.
ب -يعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة ال تزيد
على ستة أشهروالغرامة التي ال تقل عن ألف ديناروال تجاوزخمسة
آالف دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج-مع عدم اإلخالل بالعقوبة املقررة بالفقرة (ب) من هذه املادة،
يتعين على املخالف إزالة أسباب املخالفة خالل املدة التي تحددها
اإلدارة وإال قامت بإزالة املخالفة على نفقته.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()217

املادة ()144

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك

تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحري السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء
ً
ً
ً
مستأجرا لها.
مجهزا أم
سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم
معين مقابل أجر.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()218

املادة ()144

تعريف العقد و اثباته

عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك

أ-عقد النقل البحري للبضائع ،عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء
ً
البضائع بحرا من ميناء إلى آخرمقابل أجر.
معين مقابل أجر.
ب-ال يثبت عقد النقل البحري إال بالكتابة بوثيقة تسمى سند
الشحن.
املادة ()145
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى "سند الشحن".
ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من ينوب عنه
ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن واملرسل إليه
وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو
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القطع أوالكمية أوالوزن على حسب األحوال طبقا للبيانات التي يقدمها
الشاحن وعالمات البضائع وحالتها وشكلها الظاهروميناء القيام وميناء
الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة
النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت
منه.
ويجب أن تكون العالمات املوضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن
توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()219

املادة ()145

سند الشحن

يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى "سند الشحن".

سند الشحن وثيقة تثبت انعقاد عقد النقل وتلقي الناقل للبضائع
أو شحنه لها ،ويتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع مقابل
ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن واملرسل إليه
استرداد الوثيقة ،وينشأ هذا التعهد عن وجود نص يقض ي بتسليم
وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو
البضائع ألي شخص مسمى أو تحت اإلذن أو لحامله.
القطع أوالكمية أوالوزن على حسب األحوال طبقا للبيانات التي يقدمها
ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من ينوب عنه

الشاحن وعالمات البضائع وحالتها وشكلها الظاهروميناء القيام وميناء
الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة
النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت
منه.
ويجب أن تكون العالمات املوضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن
توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

املادة ()146
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يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن
واألخرى إلى الناقل .ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة األصلية
املحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول .ويوقع الناقل
أو من ينوب عنه النسخة األصلية املسلمة إلى الشاحن وتعطى هذه
النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها .ويقوم
تحويل أو تظهير الشاحن للنسخة املسلمة إليه أو تسليمها للغير أو
تقديمها الستالم البضائع مقام توقيعه على النسخة املسلمة للربان.
ويجوزأن تحررمن النسخة األصلية املسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة،
ويجب أن تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان أو من ينوب
عنه وأن يذكرفيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ
األخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ األخرى ملغاة
بالنسبة إلى الناقل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()220

املادة ()145

إصدارسند الشحن

يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى "سند الشحن".

أ-يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع أو
تحميلها على متن السفينة سند شحن.
ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن واملرسل إليه
ً
ب-وللناقل أن يسلم الشاحن إيصاال بتسلم البضائع قبل شحنها ،وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو
ويستبدل سند الشحن بهذا اإليصال بناء على طلب الشاحن بعد
القطع أوالكمية أوالوزن على حسب األحوال طبقا للبيانات التي يقدمها
وضع البضائع في السفينة.
الشاحن وعالمات البضائع وحالتها وشكلها الظاهروميناء القيام وميناء
ج-وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة
ً
سفن
أو
سفينة
على
فعال
سند الشحن يفيد حصول الشحن
النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت
معينة مع بيان تاريخ الشحن.
منه.
ً
ً
د-ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من
ويجب أن تكون العالمات املوضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن
ينوب عنه ،وتعامل سندات الشحن املوقعة من قبل ربان السفينة
توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
التي تنقل البضائع على أنها موقعة نيابة عن الناقل.
ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من ينوب عنه
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املادة ()146
يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن
واألخرى إلى الناقل .ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة األصلية
املحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول .ويوقع الناقل
أو من ينوب عنه النسخة األصلية املسلمة إلى الشاحن وتعطى هذه
النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها .ويقوم
تحويل أو تظهير الشاحن للنسخة املسلمة إليه أو تسليمها للغير أو
تقديمها الستالم البضائع مقام توقيعه على النسخة املسلمة للربان.
ويجوزأن تحررمن النسخة األصلية املسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة،
ويجب أن تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان أو من ينوب
عنه وأن يذكرفيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ
األخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ األخرى ملغاة
بالنسبة إلى الناقل.

املادة ()147
يحررسند الشحن باسم شخص معين أو ألمره أو للحامل.
ويجوز التنازل عن سند الشحن االسمي باتباع اإلجراءات املنصوص
عليها في القانون املدني بشأن حوالة الحق .وعلى الناقل أن يسلم
البضائع للمتنازل إليه األخير.
ويكون سند الشحن املحررلألمرقابال للتداول بالتظهير.
ويتداول سند الشحن املحررللحامل بالتسليم .ويسري هذا الحكم على
سند الشحن املحررلألمرواملظهرعلى بياض.
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وفي حالة تداول سند الشحن املحرر لألمر يجوز االتفاق على قصر
الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير .كما يجوز
االتفاق على عدم تضامن املوقعين على السند.
ومع ذلك يجوزالنص في الشحن على حظرالتنازل عنه أو تداوله.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()221

املادة ()145

بيانات سند الشحن
يجب أن يتضمن سند الشحن البيانات اآلتية:

يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى "سند الشحن".
ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من ينوب عنه

-1اسم كل من الناقل والشاحن واملرسل إليه إن وجد وعنوان كل ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن واملرسل إليه
منهم.
وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو
-2صفات البضاعة كما دونها الشاحن ،وعلى األخص طبيعتها القطع أوالكمية أوالوزن على حسب األحوال طبقا للبيانات التي يقدمها
وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العالمات املميزة املوضوعة عليها الشاحن وعالمات البضائع وحالتها وشكلها الظاهروميناء القيام وميناء
وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة األوعية املوضوعة فيها.
الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة
-3اسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان.
-4ميناء الشحن وميناء التفريغ.

النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت
منه.

-5أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الباقي ويجب أن تكون العالمات املوضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن
توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
منها.
-6مكان إصدارالسند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه.
-7حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية.
-8تاريخ أو بيان املدة املحددة لتسليم البضائع في ميناء التفريغ إذا
ما تم االتفاق عليها صراحة بين الطرفين.
-9مكان استالم وتسلم البضائع للناقل في حالة سند الشحن
متعدد الوسائط.
-10حدود املسؤولية اإلضافية املتفق عليها.

املادة ()148
يقدم الشاحن كتابة البيانات املتعلقة بالبضائع قبل الشحن ،وتقيد
هذه البيانات في سند الشحن وللناقل أو من ينوب عنه االمتناع عن قيد
البيانات املتعلقة بعالمات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت
لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية
للتحقق منها.
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ويكون الشاحن مسئوال قبل الناقل عن تعويض الضرراملترتب على عدم
صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ،وال يجوزللناقل التمسك بعدم
صحة البيانات املذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير
الشاحن إال إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()222

املادة ()146

عدد نسخ سند الشحن

يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن

أ-يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى واألخرى إلى الناقل .ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة األصلية
الشاحن وتبقى األخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة املحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول .ويوقع الناقل
للتداول.
أو من ينوب عنه النسخة األصلية املسلمة إلى الشاحن وتعطى هذه
ب-يوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة األصلية املحفوظة النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها .ويقوم
لدى الناقل ،ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة املسلمة تحويل أو تظهير الشاحن للنسخة املسلمة إليه أو تسليمها للغير أو
للشاحن ،ويكون التوقيع بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى تقوم تقديمها الستالم البضائع مقام توقيعه على النسخة املسلمة للربان.
ً
مقامها وفقا ملا تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون ،وتعطي
هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف ويجوزأن تحررمن النسخة األصلية املسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة،
ويجب أن تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان أو من ينوب
فيها.
عنه وأن يذكرفيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ
ج-يجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة
األخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ األخرى ملغاة
نسخ ،وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت
وتقوم كل نسخة مقام األخرى ،ويترتب على تسليم البضائع بالنسبة إلى الناقل.
بمقتض ى إحداها اعتبارالنسخ األخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()223

املادة ()147

تداول سند الشحن

يحررسند الشحن باسم شخص معين أو ألمره أو للحامل.

أ-يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو ألمره أو لحامله،
وتخضع عملية تداول سند الشحن لألحكام اآلتية:
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-1يكون التنازل عن سند الشحن اإلسمي باتباع القواعد املقررة ويجوز التنازل عن سند الشحن االسمي باتباع اإلجراءات املنصوص
بشأن حوالة الحق.
عليها في القانون املدني بشأن حوالة الحق .وعلى الناقل أن يسلم
-2يكون سند الشحن ألمر أو على بياض قابال للتداول بالتظهير البضائع للمتنازل إليه األخير.
ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل
ويكون سند الشحن املحررلألمرقابال للتداول بالتظهير.
للملكية ،وتسري على هذا التظهيرأحكام قانون التجارة ويتم تداول
ويتداول سند الشحن املحررللحامل بالتسليم .ويسري هذا الحكم على
سند الشحن املحررلحامله باملناولة.
سند الشحن املحررلألمرواملظهرعلى بياض.

-3يجوزالنص في سند الشحن على حظرحوالته أو تداوله.
ً
ً
شرعيا لسند الشحن الشخص املبين اسمه فيه أو وفي حالة تداول سند الشحن املحرر لألمر يجوز االتفاق على قصر
ب-يعتبر حامال
ً
املحال إليه إن كان السند إسميا ،وحامله إن كان السند لحامله أو الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير .كما يجوز
ً
مظهرا على بياض ،واملظهر إليه األخير إن كان السند لألمر وذكر االتفاق على عدم تضامن املوقعين على السند.
اسم املظهرإليه.
ومع ذلك يجوزالنص في الشحن على حظرالتنازل عنه أو تداوله.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()224

املادة ()148

التحفظات الواردة في سند الشحن
ً
أ-يقدم الشاحن كتابة البيانات املتعلقة بالبضائع عند تسليمها
إلى الناقل ،وتقيد هذه البيانات في سند الشحن ،وللناقل أو من
ينوب عنه إبداء تحفظاته على قيد أية بيانات تتعلق بالوصف أو
العالمات أو عدد الطرود أو القطع أو وزن البضائع وكميتها إذا
كانت لديه دو افع جدية للشك في صحتها أو لم يكن لديه الوسائل
العادية للتحقق من تلك البيانات ،وتذكرأسباب التحفظ في سند
الشحن.

يقدم الشاحن كتابة البيانات املتعلقة بالبضائع قبل الشحن ،وتقيد
هذه البيانات في سند الشحن وللناقل أو من ينوب عنه االمتناع عن قيد
البيانات املتعلقة بعالمات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت
لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية
للتحقق منها.
ويكون الشاحن مسئوال قبل الناقل عن تعويض الضرراملترتب على عدم
صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ،وال يجوزللناقل التمسك بعدم
صحة البيانات املذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير

ب-إذا لم يقم الناقل أو من ينوب عنه بتدوين أي تحفظ في سند
الشحن بشأن الحالة الظاهرة للبضائع ،تعتبر البضائع في وضع الشاحن إال إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
وحالة جيدين.
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ج-يعد سند الشحن الذي ال يحدد أجرة النقل أو يشير بطريقة
أخرى إلى أن أجرة النقل مستحقة الدفع من قبل املرسل إليه كما
هو وارد في البند ( )5من املادة ( ،)221أو ال يحدد غرامة التأخير
املتكبدة في ميناء الشحن واملستحق دفعها من قبل املرسل إليه،
ً
دليال ً
كافيا على عدم تحقق أجرة نقل أو غرامة تأخير عليه ،وعلى
أي حال ،ال يقبل أي دليل من قبل الناقل يفيد العكس إذا كان
سند الشحن قد تم تحويله إلى طرف ثالث ،بما في ذلك املرسل إليه
ً
اعتمادا على خلو سند الشحن من مثل
والذي تصرف بحسن نية
تلك اإلشارة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()225

املادة ()151

حجية سند الشحن

يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصاال باستالم البضائع قبل شحنها في

أ-مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من املادة ( )224من هذا القانون ،السفينة ويستبدل بهذا اإليصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد
ً
يعد سند الشحن دليال على تسلم الناقل البضائع من الشاحن وضع البضائع في السفينة .ويكون لإليصال الحجية املقررة لسند
بالحالة املبينة فيه .ويعد سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي الشحن إذا اشتمل على البيانات املنصوص عليها في املادة  145وكان
يشتمل عليها ،وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير.
مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).
ب-يجوز في العالقة ببين الناقل والشاحن إثبات خالف الدليل
املستخلص من سند الشحن وخالف ما ورد به من بيانات ،وال يجوز
في مواجهة الغير حسن النية إثبات خالف الدليل املستخلص من
السند أو خالف ما ورد به من بيانات ،ويجوزذلك لهذا الغير.
ج-في تطبيق أحكام هذه املادة يعتبراملرسل إليه الذي صدرالسند
باسمه أو ألمره من الغيرمالم يكن هو الشاحن نفسه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()226

ال يوجد

حقوق والتزامات أطراف سند الشحن
أ-تحدد العالقة بين الناقل والشاحن فيما يتعلق بحقوقهما
ً
والتزاماتهما وفقا لسند الشحن.
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ب-ال يكون املرسل إليه أو الشاحن مسؤولين عن غرامات التأخير
وأجور الشحن وجميع النفقات األخرى عن عملية الشحن التي
تمت في ميناء الشحن ،ما لم ينص سند الشحن على خالف ذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()227

املادة ()151

إيصال إثبات استالم البضائع للشحن

يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصاال باستالم البضائع قبل شحنها في

أ-يعد إيصال الشحن املشار إليه في الفقرة (ب) من املادة ( )220السفينة ويستبدل بهذا اإليصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد
ً
من هذا القانون دليال على تسلم الناقل البضائع من الشاحن وضع البضائع في السفينة .ويكون لإليصال الحجية املقررة لسند
بالحالة املبينة في اإليصال مالم يثبت خالف ذلك.
الشحن إذا اشتمل على البيانات املنصوص عليها في املادة  145وكان
ً
وفقا للفقرة (أ) من هذه مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).
ب-ال تكون الوثائق الصادرة عن الناقل
املادة قابلة للتداول.
ج-يجوز للناقل بناء على طلب الشاحن تدوين اسم السفينة
الناقلة وما يفيد شحن البضائع وتاريخ الشحن على اإليصال أو
مستند إثبات استالم البضائع ،وعند تدوين تلك البيانات عليه
يشكل ذلك اإليصال أو املستند سند استالم البضائع للشحن
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()228

املادة ()155

أذون تسليم البضائع

يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتض ى سند الشحن أن يطلب

أ-يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتض ى سند شحن أن من الناقل إذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط أن يكون مصرحا بذلك
يطلب من الناقل إصدارأذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن في سند الشحن .وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو ألمره أو
ينص على ذلك في سند الشحن.
للحامل .ويجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب اإلذن.
ب-تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو ألمره أو لحامله،
ويوقعها الناقل وطالب اإلذن.
عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع املبينة بها .وإذا وزعت
ً
ج-إذا كان سند الشحن قابال للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل الشحنة على أذون تسليم مختلفة وجب على الناقل أن يسترد سند
ً
بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع املبينة بها ،وإذا
وإذا كان سند الشحن قابال للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا
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وزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الشحن .ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع
الناقل سند الشحن.
املبينة باإلذن.
د-يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع املبينة به.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()229

املادة ()145

عالمات البضائع املشحونة
يجب أن تكون العالمات املوضوعة على البضائع كافية لتعيينها
وأن توضع بحيث تبدو قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى "سند الشحن".
ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من ينوب عنه
ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن واملرسل إليه
وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو
القطع أوالكمية أو الوزن على حسب األحوال طبقا للبيانات التي يقدمها
الشاحن وعالمات البضائع وحالتها وشكلها الظاهروميناء القيام وميناء
الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة
النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت
منه.
ويجب أن تكون العالمات املوضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن
توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()230

ال يوجد

التزامات الناقل
أ-يلتزم الناقل قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها و اثنائها ،ببذل
العناية الواجبة من أجل جعل السفينة صالحة للمالحة ،وكذلك
تطقيم السفينة وتزويدها باملعدات واألدوات على النحو املالئم
و إبقائها مطقمة ومزودة باملعدات واألدوات على هذا النحو،
وجعل عنابرالسفينة وسائرأجهزتها التي تنقل فيها البضائع مهيأة
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وآمنه لتلقي البضائع ونقلها والحفاظ عليها واإلبقاء عليها كذلك
طوال فترة الرحلة.
ب-يلتزم الناقل بتحميل البضائع في السفينة ومناولتها ورصها
والعناية بها وتفريغها على النحو الصحيح ،وبمراعاة تدابيرالحيطة
والحذرفي نقل البضائع إلى ميناء التفريغ من خالل الطريق املتفق
ً
عليه أو املباشرجغر افيا.
ج-على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر ًأيا كان
سبب ذلك بذل العناية الالزمة إلعداد سفينة أخرى لنقل البضائع
إلى امليناء املتفق عليه وتحمل املصروفات الناشئة عن ذلك إال إذا
ً
كان توقف السفينة
راجعا إلى حاالت اإلعفاء من املسؤولية
املنصوص عليها في املادة ( )237من هذا القانون فتكون
املصروفات في هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل األجرة
املتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى امليناء
املتفق عليه.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()231

ال يوجد

حق الربان في تفريغ البضائع قبل السفرأو أثناء الرحلة
أ-إذا وجد الربان في السفينة قبل السفربضائع غيرمذكورة في سند
الشحن أو في إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات
املتعلقة بها ،جاز له إخراجها من السفينة في مكان الشحن أو
ابقاؤها فيها ونقلها بأجرة املثل ،وذلك دون اإلخالل بما يستحق من
تعويض.
ب-إذا تبين وجود البضائع املذكورة في الفقرة السابقة أثناء
السفر ،جاز للربان إلقاؤها في البحر ،إذا كان من شأنها إحداث
أضرارللسفينة أو للبضائع املشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع
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غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو
ً
تصديرها ممنوعا.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()232

املادة ()154

تسليم البضائع

على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن .وإذا تقدم

أ-يلتزم الربان بتسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب
لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
تسليم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها
ب-يعد تسليم سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع سابقا على تظهيرات النسخ األخرى.
إلى صاحب الحق في تسلمها ما لم يثبت غيرذلك.
وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية إلحدى نسخ سند الشحن القابل
ج-إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو حضر وامتنع للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ األخرى ولو كان تظهيرها أسبق
عن تسلمها أوتأخرفي تسلمها أوامتنع عن أداء أجرة النقل أوغيرها تاريخا.
من املبالغ الناشئة عن النقل ،جاز للربان تفريغها في املخازن أو في
مكان مالئم ويتحمل صاحب الحق في تسلمها أية نفقات أو مخاطر
تنجم عن ذلك ,وللناقل أن يطلب من قاض ي األمور املستعجلة
املادة ()156
اإلذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاض ي ,ويجوز للناقل
طلب اإلذن ببيع البضائع كلها أو بعضها الستيفاء املبالغ املذكورة ,إذا لم يحضرصاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها جازللربان
ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع الستيفاء أجرة النقل أو من يحل محله أن يطلب من املحكمة املختصة اإلذن له بإيداعها عند
وغيرها من املبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
أمين تعينه املحكمة بمصاريف على حساب املرسل إليه وذلك مع عدم
د-يجوزللشخص املخول باملطالبة بالتعويض عن فقدان البضائع اإلخالل بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
اعتبار البضائع مفقودة عندما ال يقوم الناقل بتسليمها خالل
ً
ً
اعتبارا من انتهاء وقت التسليم املحدد في الفقرة (ب)
ستين يوما
من املادة ( )236من هذا القانون.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()233

املادة ()158

النطاق الزمني ملسؤولية الناقل عن البضائع
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ً
اعتبارا من الوقت ال يسأل الناقل عن هالك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صالحية
أ-يسأل الناقل عن البضائع املنقولة في حاويات
الذي تسلم فيه البضائع وحتى وقت تسليمها.
السفينة للمالحة إال إذا كان عدم الصالحية عائدا إلى عدم بذل الناقل
ً
اعتبارا من العناية املعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفرأو في تجهيزها بما
ب-يسأل الناقل عن البضائع غير املنقولة في حاويات
وقت تحميل البضائع في السفينة وحتى الوقت الذي يتم تفريغها يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر وغرف
منها ،ومع ذلك يجوز االتفاق على مسؤولية الناقل عن هذه التبريد وجميع األقسام األخرى املخصصة لشحن البضائع بحيث تكون
البضائع من تاريخ استالمها وحتى وقت التحميل وكذلك بعد هذه األماكن صالحة لوضع البضائع بها ونقلها وحفظها .وفي جميع
تفريغها وحتى تاريخ تسليمها للشاحن.
الحاالت التي ينشأ فيها الهالك أو التلف عن عدم صالحية السفينة
ج-يسأل الناقل عن أي فقدان أو تلف يصيب البضائع خالل فترة للسفر يقع عبء اإلثبات فيما يتعلق ببذل العناية املعقولة على عاتق
ً
مسؤوليته عنها ،ما لم يكن الفقد أو التلف ناشئا عن أسباب ال الناقل أو أي شخص آخريتمسك باإلعفاء املنصوص عليه في املادة.
ً
ً
يكون الناقل مسؤوال عنها وفقا لألحكام املنصوص عليها في هذا
الفصل.
املادة ()159

د-يجوز االتفاق على مسؤولية الناقل عن البضائع غير املعبأة في
حاويات خالل الفترة من تاريخ استالمها وحتى وقت التحميل
ال يسأل الناقل أو السفينة عن هالك البضائع أو تلفها الناش ئ عن:
والفترة بعد تفريغها من السفينة وحتى تاريخ تسليمها للشاحن.
أ  -األفعال أو اإلهمال أو األخطاء التي تقع في املالحة أو في إدارة
السفينة من الربان أو البحارة أو املرشدين أو تابعي الناقل.
ب  -الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.
ج  -مخاطرالبحرأو املياه املالحية األخرى أو أخطارها أو حوادثها.
د  -القوة القاهرة.
ه  -حوادث الحرب.
و  -أعمال األعداء العموميين.
ز  -كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز
قضائي.
ح  -قيود الحجزالصحي.
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ط  -كل فعل أو ترك من جانب الشاحن أو مالك البضاعة أو وكيله أو
ممثله.
ي  -كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغالق أو أي عائق عارض
أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرارالعمل جزئيا أو كليا.
ك  -الفتن واالضطرابات األهلية.
ل  -إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو األموال في البحر.
م  -العجز في الحجم أو الوزن أو أي هالك أو تلف آخر ناتج عن عيب
خفي أو من طبيعة البضاعة الخاصة أو عيب ذاتي فيها.
ن  -عدم كفاية التغليف.
س  -عدم كفاية أو عدم إتقان العالمات.
ع  -العيوب الخفية التي ال يكشفها الفحص العادي.
ف  -كل سبب آخرغير ناش ئ عن فعل الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه
أو أخطائهم .وعلى من يتمسك بهذا الدفع أن يثبت أنه ال شأن لفعل
هؤالء األشخاص أو أخطائهم في إحداث الهالك أو التلف.

املادة ()166
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إال إذا ثبت أن التأخير ناش ئ
عن أحد األسباب املذكورة في الـمادة .159
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()234

املادة ()161

مسؤولية الناقل

يعتبرباطال كل شرط في سند الشحن أو أي سند آخرمماثل عدا مشارطة
إيجار السفينة  ،يكون من شأنه إعفاء الناقل من املسئولية عن هالك
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ً
باطال كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر البضائع أو تلفها الناشئة عن اإلهمال أو الخطأ أو التقصيرفي االلتزامات
أ-يقع
ويكون موضوعه أحد األموراآلتية:
املنصوص عليه في املادة السابقة.
-1إعفاء الناقل من املسؤولية عن هالك البضائع أو تلفها.

وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين

-2تعديل عبء االثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.

على البضائع أو أي شرط آخرمماثل لذلك يعتبرفي حكم شروط اإلعفاء

-3تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في البنود من املسئولية.
املحددة بالفقرة (أ) من املادة ( )243من هذا القانون.
-4النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو
أي اتفاق آخرمماثل.
ب-للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق واإلعفاءات املقررة له،
كما يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في
سند الشحن.
ج-يجوز االتفاق على ما يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة،
إذا كانت الظروف االستثنائية التي يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا
االتفاق ،بشرط أن ال يكون من شأنه إعفاء الناقل من املسؤولية
عن خطئه أو خطأ تابعيه ،وأن ال يصدر سند شحن ،وأن يدون
االتفاق في إيصال غيرقابل للتداول يبين ما يفيد ذلك.
د -كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض
خال من أي
الناقل عن األضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن ٍ
تحفظ على البيانات الواردة به ،ال يحتج به قبل الغيرالذي ال يعلم
وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات ،ويعتبراملرسل
إليه الذي صدرالسند باسمه أو ألمره من الغيرفي حكم هذه املادة
إال إذا كان هو الشاحن نفسه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()235

املادة

املادة غيرموجودة في مشروع القانون  -للتأكد
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()236

املادة ()166

التأخيرفي تسليم البضائع

يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إال إذا ثبت أن التأخير ناش ئ

أ-يسأل الناقل عن التأخيرفي تسليم البضائع ،إال إذا أثبت أن
التأخيريرجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.

عن أحد األسباب املذكورة في الـمادة .159

ب-يعتبرالناقل قد تأخرفي التسليم ،إذا لم يسلم البضائع في
امليعاد املتفق عليه ،أو في امليعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي
في الظروف املماثلة ،إذا لم يوجد مثل هذا االتفاق.
ج-يتحمل الناقل مسؤولية الخسائراالقتصادية التي تنجم عن
التأخيرفي التسليم نتيجة لخطأ من جانبه ،حتى وإن لم يحدث أي
فقدان أو تلف فعلي للبضائع ،ما لم تنجم مثل هذه الخسائر
ً
االقتصادية عن أسباب ال يكون الناقل مسؤوال عنها على النحو
املنصوص عليه في املادة ( )237من هذا القانون.
د-ال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل في
حالة التأخيرفي تسليم البضائع أو جزء منها على الحد األقص ى
للتعويض املنصوص عليه في املادة ( )243من هذا القانون.
ه ـ-ال يستحق أي تعويضات عن الضررالناتج عن التأخيرفي
تسليم البضائع إذا لم يخطرطالب التعويض الناقل بالتأخير
خالل ستين ً
يوما من تاريخ التسليم.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()237

املادة ()159

االستثناءات الواردة على مسؤولية الناقل
ً
أ -ال يكون الناقل مسؤوال عن فقدان أو تلف البضائع خالل فترة
أ  -األفعال أو اإلهمال أو األخطاء التي تقع في املالحة أو في إدارة
ً
ناجما عن أي من األسباب
مسؤوليته متى كان الفقد أو التلف
السفينة من الربان أو البحارة أو املرشدين أو تابعي الناقل.
اآلتية:
ال يسأل الناقل أو السفينة عن هالك البضائع أو تلفها الناش ئ عن:

-1السبب األجنبي.

ب  -الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.
ج  -مخاطرالبحرأو املياه املالحية األخرى أو أخطارها أو حوادثها.
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-2املنع من اإلبحار بموجب حكم أو أمر من سلطات الدولة أو أي
جهة ذات اختصاص فيها.
-3إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو املمتلكات في البحر.
-4التعليمات الصادرة من الشاحن أو مالك البضائع أو وكالئهما.

د  -القوة القاهرة.
ه  -حوادث الحرب.
و  -أعمال األعداء العموميين.
ز  -كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز

-5العيوب الخفية أو التلف أو الهالك الذي ينتج عن الطبيعة
قضائي.
الخاصة للبضاعة.
 -6عدم مالئمة التعبئة أو عدم كفاية العالمات التوضيحية أو
غموضها.
-7العيب الخفي في بدن السفينة املنقول عليها البضائع.
-8التدابيراملعقولة لتفادي أو محاولة تفادي اإلضراربالبيئة.

ح  -قيود الحجزالصحي.
ط  -كل فعل أو ترك من جانب الشاحن أو مالك البضاعة أو وكيله أو
ممثله.
ي  -كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغالق أو أي عائق عارض

ب -ال يعتبر إخالال بحكم الفقرة (ب) من املادة ( )230من هذا أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرارالعمل جزئيا أو كليا.
القانون أي انحراف عن املسار املحدد ً
سعيا وراء إنقاذ أو محاولة
إنقاذ األرواح أو املمتلكات في البحرأو أي قدرمعقول من االنحراف ك  -الفتن واالضطرابات األهلية.
عنه.
ل  -إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو األموال في البحر.
ج -يقع على عاتق الناقل مسؤولية اإلثبات باستثناء األسباب
م  -العجز في الحجم أو الوزن أو أي هالك أو تلف آخر ناتج عن عيب
الواردة في الفقرة (أ) من هذه املادة.
خفي أو من طبيعة البضاعة الخاصة أو عيب ذاتي فيها.
ن  -عدم كفاية التغليف.
س  -عدم كفاية أو عدم إتقان العالمات.
ع  -العيوب الخفية التي ال يكشفها الفحص العادي.
ف  -كل سبب آخرغير ناش ئ عن فعل الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه
أو أخطائهم .وعلى من يتمسك بهذا الدفع أن يثبت أنه ال شأن لفعل
هؤالء األشخاص أو أخطائهم في إحداث الهالك أو التلف.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()238

املادة ()150

نقل البضائع الخطرة

إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة لاللتهاب أو لالنفجار جاز

أ-يلتزم الشاحن بإخطار الناقل إذا كانت البضائع املراد نقلها للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل خطورتها
ً
خطره أو قابلة لاللتهاب أو االنفجار ،ويضع بيانا عليها للتحذيرمن بدون أي تعويض إذا ثبت أنه لم يكن يرض ى بشحنها لو علم بنوعها أو
خطورتها وكيفية الوقاية منها .وبخالف ذلك يجوز للناقل في أي بطبيعتها .ويسأل الشاحن عالوة على ذلك عن األضرار الناشئة عن
وقت إخراجها من السفينة أو إتالفها أو إزالة خطورتها ،ويسأل وجود البضائع املذكورة في السفينة وعن مصاريف إنزالها إلى البرولو لم
الشاحن عن األضرار واملصروفات التي تنشأ عن ذلك ،وال يسأل يقع منه أي خطأ.
الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرض ى بشحنها في السفينة لو
أما إذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت
علم بطبيعتها.
خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز له إنزالها من السفينة أو إتالفها
ب-إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بنقلها ،فال
يجوزله بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتالفها أو إزالة خطورتها أو إزالة خطرها بدون أية مسئولية عليه إال فيما يتعلق بالخسارات
إال إذا أثبت أن خطورتها صارت تهدد السفينة أو الشحنة ،وفي هذه البحرية العامة عند االقتضاء.
الحالة ال يتحمل الناقل أي مسؤولية إال ما تعلق بالخسارات
املشتركة عند تحققها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()239

املادة ()165

نقل الحيوانات الحية

تسري أحكام املسئولية الواردة في هذا الفصل على النقل

أ-ال يسأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هالكها أو ما البحري بمقتض ى سند الشحن في الفترة الو اقعة بين شحن البضائع في
ً
يلحق بها من ضرر ،إذا كان الهالك أو الضرر ناشئا عن املخاطر السفينة وتفريغها منها.
الخاصة بهذا النوع من النقل.
وال تسري هذه األحكام على النقل بمشارطة إيجار إال إذا صدر مع هذه
ب-إذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن في نقل هذه الحيوانات
املشارطة سند الشحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند
افترض أن هالكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن املخاطر الخاصة
العالقة بين حامله والناقل.
بهذا النوع من النقل ،حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ أو إهمال من
الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه.
كما ال تسري هذه األحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي
يذكرفي سند الشحن أنها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعال بهذه
الكيفية.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()240

املادة ()192

النقل على سطح السفينة

تترتب املسئولية املقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ املرشد

أ-ال يجوز للناقل شحن البضائع على سطح السفينة إال بناء على ولو كان اإلرشاد إجباريا.
اتفاق كتابي مع الشاحن أو إذا كان الناقل ً
ملتزما بذلك بمقتض ى
القانون املعمول به في ميناء الشحن أوإذا اقتضت طبيعة الشحنة
أو جرى العرف في هذا امليناء على الشحن بهذه الكيفية ،ويجب في
جميع األحوال أن يثبت في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على
السطح.
ب-ال يسأل الناقل عن هالك أو تلف البضائع التي يذكر في سند
الشحن أنها منقولة على سطح السفينة ،إذا أثبت أن الهالك أو
التلف ناش ئ عن املخاطرالخاصة بهذا النوع من النقل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()241

املادة ()191

الخطأ املشترك

إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ

إذا ساهم خطأ الناقل أو أحد تابعيه أو وكالئه مع خطأ الغيرفي فقد الذي وقع منها.
أو تلف أو تأخير في تسليم البضائع تكون مسؤولية الناقل عن
ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل
الفقد أو اإلهمال أو التأخير بقدر املساهمة في الخطأ ،ويقع على
سفينة أوإذا تبين أن أخطاءها متعادلة وزعت املسئولية بينها بالتساوي.
الناقل عبء إثبات مقدارمساهمة خطأ الغيرفي الفقد أو التلف أو
التأخير.
وتسأل السفن بالنسب املذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها
قبل الغيرعن األضرارالتي تلحق بالسفن أوالبضائع أواألمتعة أواألموال
األخرى الخاصة بالبحارة أو املسافرين أو أي شخص آخر موجود على
السفينة.
وتكون املسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئا عن وفاة األشخاص
املوجودين عليها أو إصابتهم ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها
الرجوع على السفن األخرى بالفرق كل بقدرحصته.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()242

ال يوجد

تقديرالتعويض
أ-يتم احتساب التعويض عن هالك البضائع على أساس قيمتها
ً
الفعلية وقت الشحن فضال عن كلفة التأمين وأجورالنقل.
ب -يتم احتساب التعويض عن التلف على أساس االختالف بين
قيمة البضائع قبل التلف وبعده أو على أساس نفقات اإلصالح.
ج-يطرح من القيمة الفعلية املشارإليها في الفقرتين السابقتين من
هذه املادة عند تسوية التعويض النفقات التي تم إنقاصها أو
تالفيها نتيجة للفقدان أو التلف.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()243

ال يوجد

حدود املسؤولية
ً
أ-تكون مسؤولية الناقل أيا كان نوعها على النحو التالي:
-1تحدد مسؤولية الناقل عن هالك البضائع أو تلفها بما يعادل
ثمان مائة وخمسة وثالثون وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة
شحن ،أو بما يعادل  2.5وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من
الوزن اإلجمالي للبضائع املفقودة أو التالفة ،أي الحدين أعلى.
-2تحدد مسؤولية الناقل عن التأخيرفي تسليم البضائع بما يعادل
مرتين ونصف أجورالنقل املستحقة الدفع عن البضائع املتأخرة،
على أال يتجاوز هذا املبلغ مجموع أجور النقل املستحقة الدفع
بموجب عقد النقل البحري للبضائع.
-3في جميع األحوال ال يجوزأن يتجاوزإجمالي مسؤولية الناقل عن
البندين ( )1و( )2من هذه الفقرة الحد األقص ى املقرر بموجب
البند ( )1من هذه الفقرة عن الفقدان الكلي للبضائع والتي ترتبت
املسؤولية عنها.
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ً
ب-لغرض احتساب أي مبلغ يكون أعلى وفقا للبند ( )1من الفقرة
(أ) من هذه املادة تطبق القواعد التالية:
-1يعتد في تحديد عدد وحدات الشحن للبضائع املنقولة في حاوية
أو منصة نقل أو أي وسيلة نقل مشابهة لتجميع البضائع أو الطرود
بما ورد في سند الشحن أو أية وثيقة استالم أخرى ،فإذا خال السند
أو الوثيقة من تحديد عدد وحدات الشحن تعتبر البضائع
املشحونة في وسيلة النقل تلك وحدة شحن واحدة.
-2في الحاالت التي تكون فيها وسيلة النقل (كالحاوية) نفسها
مفقودة أو تالفة ،تعد وسيلة النقل ،إذا لم تكن مملوكة أو مقدمة
بصورة أخرى من قبل الناقل وحدة شحن مستقلة.
ج -يجوزللناقل والشاحن االتفاق على تحديد املسؤولية بينهما بما
يجاوز الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه املادة بمقتض ى اتفاق
بينهما.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()244

املادة ()165

نطاق سريان حدود املسؤولية

تسري أحكام املسئولية الواردة في هذا الفصل على النقل
البحري بمقتض ى سند الشحن في الفترة الو اقعة بين شحن البضائع في

أ-تطبق حدود املسؤولية املنصوص عليها في املادة السابقة على
أية دعوى تقام على الناقل عن فقدان أو تلف البضائع أو التأخير السفينة وتفريغها منها.
ً
في التسليم أيا كان نوع املسؤولية.
وال تسري هذه األحكام على النقل بمشارطة إيجار إال إذا صدر مع هذه
ب-إذا أقيمت دعوى املسؤولية عن فقدان أو تلف البضائع أو
املشارطة سند الشحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند
التأخيرفي التسليم على أحد تابعي الناقل أو وكيله جازلهذا التابع
العالقة بين حامله والناقل.
أو الوكيل التمسك بأحكام اإلعفاء من املسؤولية وتحديدها،
بشرط أن يثبت أن الخطأ الذي ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو كما ال تسري هذه األحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي
بسببها.
يذكرفي سند الشحن أنها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعال بهذه
ج-ال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل
وتابعيه على الحد األقص ى املنصوص عليه في املادة السابقة.

الكيفية.
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املادة ()166
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إال إذا ثبت أن التأخير ناش ئ
عن أحد األسباب املذكورة في الـمادة .159
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()245

املادة ()160

عدم جوازالتمسك بتحديد املسؤولية

ال يسأل الناقل أو السفينة  ،في أي حال من األحوال ،بسبب الهالك أو

أ-ال يجوز للناقل أو تابعيه التمسك بتحديد مسؤوليته عن هالك التلف الذي يلحق بالبضائع أوما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة دينارعن
البضائع أو تلفها أو تأخيرتسليمها ،إذا ثبت أن الضررنشأ عن فعل كل طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن قد أعلن جنس البضاعة وقيمتها
أو امتناع صدر منه أو من نائبه ،أو من أحد تابعيه بقصد إحداث قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن ،ويعتبر البيان املذكور
ً
أن
يمكن
ا
الضرر ،أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرر
ويجوز
للناقل إثبات
قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع
يحدث.
عكسها.
ً
ويعد الناقل ،أو نائبه ،أو تابعه قاصدا إحداث الضرر في الحالتين
ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد
اآلتيتين:
أقص ى ملسئولية الناقل يختلف عن الحد املنصوص عليها في هذا
خال من تحفظات وجب ذكرها في السند
-1إذا أصدرسند الشحن ٍ
الفصل أو يتضمن تخفيف هذه املسئولية عن الحد املنصوص عليه في
وذلك بقصد اإلضراربالغيرحسن النية.
الفقرة السابقة بشرط أال يقل عنه.
-2إذا شحن البضائع على سطح السفينة باملخالفة التفاق صريح
وفي جميع األحوال ال يسأل الناقل عن الهالك أو التلف الذي يلحق
يوجب شحنها في عنابرالسفينة.
بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن
ب-ال يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد
تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.
ً
املسؤولية ،إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة
البضاعة وقيمتها وما يعلقه من أهمية في املحافظة عليها ،وذكر
هذا البيان املذكورفي سند الشحن ،ويعد البيان املذكورقرينة على
املادة ()161
صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل
الدليل على ما يخالفها.
يعتبرباطال كل شرط في سند الشحن أو أي سند آخرمماثل عدا مشارطة
إيجار السفينة  ،يكون من شأنه إعفاء الناقل من املسئولية عن هالك
البضائع أو تلفها الناشئة عن اإلهمال أو الخطأ أو التقصيرفي االلتزامات
املنصوص عليه في املادة السابقة.
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وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين
على البضائع أو أي شرط آخرمماثل لذلك يعتبرفي حكم شروط اإلعفاء
من املسئولية.

املادة ()163
يجوز االتفاق في سند الشحن على مخالفة أحكام املسئولية الواردة في
املواد السابقة فيما يتعلق باملالحة الساحلية وكذلك في أنواع املالحة
األخرى إذا كانت طبيعة البضائع املطلوب نقلها أو حالتها أو ظروف
شحنها أو الظروف االستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبررإبرام
اتفاق خاص بشرط أال يصدرسند شحن وأن يدون الشرط املتفق عليه
في إيصال يصبح وثيقة غيرقابلة للتداول وأن يكون مؤشرا عليه بما يفيد
ذلك.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()246

ال يوجد

مسؤولية الناقل والناقل الفعلي
أ-يجوز أن يعهد الناقل إلى ناقل فعلي بتنفيذ عملية النقل ،أو
تنفيذ جزء منها ،مالم يتفق على غير ذلك صراحة ،ويظل الناقل
ً
(الناقل املتعاقد) الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن مسؤوال قبله
عن جميع األضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ،وال يسأل
الناقل الفعلي قبل الشاحن إال عن األضرارالتي تحدث أثناء الجزء
ً
الذي يقوم بتنفيذه من النقل ،ويكون مسؤوال عن هذه األضرار
قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل املتعاقد.
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ب-لكل من الناقل والناقل الفعلي التمسك بتحديد املسؤولية
املنصوص عليها في هذا القانون ،وال يجوز أن يزيد إجمالي ما
يحصل عليه طالب التعويض من الناقل املتعاقد والناقل الفعلي
وتابعيهما ووكالئهما على الحد األقص ى املنصوص عليه في هذا
الفصل.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()247

املادة ()148

التزامات الشاحن ومسؤوليته قبل شحن البضائع

يقدم الشاحن كتابة البيانات املتعلقة بالبضائع قبل الشحن ،وتقيد

أ-يلتزم الشاحن قبل شحن البضائع باآلتي:

هذه البيانات في سند الشحن وللناقل أو من ينوب عنه االمتناع عن قيد
البيانات املتعلقة بعالمات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت

-1أن يقدم للناقل كتابة البيانات املتعلقة بالبضائع وأوصافها من
حيث عدد الطرود أو القطع ووزن البضائع وكميتها في وقت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية
للتحقق منها.
الشحن.
-2تعبئة البضائع على النحو املالئم الذي يتفق مع طبيعتها.

ويكون الشاحن مسئوال قبل الناقل عن تعويض الضرراملترتب على عدم

-3تسليم البضائع إلى الناقل في املكان والزمان املتفق عليهما ،فإذا صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ،وال يجوزللناقل التمسك بعدم
لم يوجد اتفاق يكون التسليم في املكان والزمان اللذين يقض ي بهما صحة البيانات املذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير
العرف السائد في ميناء الشحن ،وال يجوز أن تزيد قيمة التعويض الشاحن إال إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
الذي يستحق عند التأخيرفي تنفيذ هذا االلتزام على مقداراألجرة.
ب-يضمن الشاحن صحة ودقة البيانات التي يقدمها للناقل عن
ً
البضائع ،كما يضمن مالءمة عملية التعبئة ويكون مسؤوال عن
تعويض الناقل عن أية خسائرتنجم عن عدم صحة تلك البيانات
أو عدم مالءمة التعبئة ولو نزل عن سند الشحن للغير.
ج-ال يؤثر حق الناقل في التعويض ،كما هو منصوص عليه في
الفقرة (ب) من هذه املادة على التزام الناقل بموجب عقد نقل
البضائع تجاه األشخاص اآلخرين خالف الشاحن.
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د-إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن
طبيعة البضائع أو قيمتها فال يسأل الناقل عن هالك البضائع أو
تلفها إلى أن يقيم الشاحن الدليل على ما يخالفها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()248

املادة ()150

شحن البضائع الخطرة

إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة لاللتهاب أو لالنفجار جاز

أ-يلتزم الشاحن عند شحن بضائع خطرة ،بالقواعد التي تحكم للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل خطورتها
عملية نقل مثل تلك البضائع ،بضمان تعبئتها على النحو املالئم بدون أي تعويض إذا ثبت أنه لم يكن يرض ى بشحنها لو علم بنوعها أو
ً
ووضع العالمات وامللصقات عليها بوضوح ،فضال عن إخطار بطبيعتها .ويسأل الشاحن عالوة على ذلك عن األضرار الناشئة عن
الناقل كتابة بوصفها الصحيح وطبيعتها والتدابير الواجب وجود البضائع املذكورة في السفينة وعن مصاريف إنزالها إلى البرولو لم
مراعاتها ,ويقوم الشاحن باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة في امليناء يقع منه أي خطأ.
أو الجمارك أو الحجر الصحي أو التفتيش أو السلطات املختصة
األخرى فيما يتعلق بالشحن ،كما يلتزم بتقديم جميع الوثائق ذات أما إذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت
الصلة والتي تتعلق باإلجراءات التي قام بها إلى الناقل ,ويكون خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز له إنزالها من السفينة أو إتالفها
ً
الشاحن مسؤوال عن أية أضرار تلحق بالناقل والناجمة عن عدم أو إزالة خطرها بدون أية مسئولية عليه إال فيما يتعلق بالخسارات
مالئمة تلك الوثائق أو عدم دقتها أو التأخيرفي تسليمها.
البحرية العامة عند االقتضاء.
ً
ب-يكون الشاحن مسؤوال قبل الناقل عن أي هالك أو تلف أو
نفقات تنجم عن تلك الشحنة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()249

ال يوجد

أجرة النقل
أ-يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ،وإذا كانت األجرة مستحقة
األداء عند الوصول ،التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة
إذا قبل تسلمها.
ب-إذا لم يذكرفي سند الشحن أن األجرة مستحقة عند الوصول،
افترض أن الناقل قبض األجرة بكاملها عند الشحن ،وال يجوز
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إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغيرالذي ال يعلم وقت حصوله
ً
على السند أن األجرة أو ً
جزءا منها ال يزال مستحقا ،ويعتبراملرسل
إليه الذي صدرالسند باسمه أو ألمره من الغيرفي حكم هذه املادة
إال إذا كان هو الشاحن.
ج-ال تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق تسلم البضاعة من دفع األجرة
ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
َ
القاءها في
د-تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان
البحرأو التضحية بها بأي صورة أخرى إلنقاذ السفينة أوالشحنة،
وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات املشتركة.
ه ـ-ال يستحق الناقل أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة
قاهرة أو إهماله في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من
التزامات.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()250

ال يوجد

مسؤولية الشاحن
يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع
ً
املشحونة فيها ،إذا كان الضررناشئا عن فعله أو فعل تابعيه أوعن
عيب في بضائعه.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()251

املادة ()164

االلتزام بإخطارالناقل في حالة هالك البضائع أو تلفها

في حالة هالك البضائع أو تلفها يجب على من يكون له الحق في استالمها

أ-في حالة هالك البضائع أو تلفها يتعين على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ بإخطار كتابي قبل أو
إخطارالناقل أو من ينوب عنه كتابة بالهالك أو التالف في موعد ال في وقت التفريغ بهالك البضائع أو تلفها وبماهية هذا الهالك أو التلف
يتجاوزيومي العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة ،وإال افترض أنها وإال يفترض أنها سلمت إليه بالحالة املوصوفة بها في سند الشحن ما لم
يقم املستلم الدليل على العكس .أما إذا كان الهالك أو التلف غيرظاهر

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

163

سلمت بحالتها املبينة في سند الشحن ما لم يقم الدليل على خالف فيجب أن يحصل اإلخطارالكتابي املذكورفي مدى ثالثة أيام من التسليم
ذلك.
فإذا كان آخريوم عطلة رسمية امتد إلى اليوم التالي لها.
ب-إذا كان الهالك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم اإلخطار خالل وال يترتب أي أثر على هذه اإلخطارات املكتوبة إذا أجريت معاينة
السبعة أيام التالية لتسليم البضاعة املعبأة في حاويات أو خالل
البضاعة في مواجهة املستلم عند استالمه لها.
ً
الخمسة عشريوما التالية لتسلم البضاعة غيراملعبأة في حاويات.
ج-ال يلزم تقديم اإلخطار املنصوص عليه في الفقرتين السابقتين
إذا أجريت معاينة للبضاعة و أثبتت حالتها وقت التسليم بحضور
الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()252

ال يوجد

طلب فحص البضائع
يجوز للمرسل إليه وللناقل قبل استالم البضائع في ميناء التفريغ
املطالبة بأن تقوم وكالة متخصصة بفحص البضائع ،ويتحمل
الطرف الذي يطالب بهذا الفحص التكاليف الخاصة به ،وله
الحق في استردادها من الطرف املتسبب في التلف.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()253

ال يوجد

حجية اإلخطارات في حالة تسليم البضائع بواسطة ناقل فعلي
في حالة تسليم البضائع بواسطة ناقل فعلي تكون اإلخطارات
املوجهة إليه سارية في حق الناقل ،ويكون أي إخطار يوجه للناقل
ً
ساريا في حق الناقل الفعلي.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()254

ال يوجد

حق الناقل في حبس البضائع
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للناقل حبس البضائع إذا لم يتم دفع أجرة النقل واملساهمة في
الخسارة املشتركة وغرامات التأخير وغير ذلك من املبالغ التي قام
الناقل بدفعها نيابة عن مالك البضائع.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()255

ال يوجد

بيع البضائع املحجوزعليها
ً
أ-إذا لم يتم استالم البضائع املحجوزعليها ،وفقا لحكم الفقرة (أ)
من املادة ( )236من هذا القانون خالل ستين ً
يوما من تاريخ وصول
السفينة إلى ميناء التفريغ ،يجوز للناقل التقدم إلى املحكمة
املختصة للحصول على أمر ببيع البضائع في مزاد علني ،وفي حالة
البضائع القابلة للفساد أو التي تتجاوز النفقات الالزمة لإلبقاء
عليها قيمتها الفعلية ،يجوزللناقل املطالبة ببيعها في املزاد في وقت
قصير.
ً
ب-مع مراعاة ما قد يكون
مقررا من حقوق امتياز على البضائع
ً
املحجوز عليها وفقا للقوانين املعمول بها يتم استخدام عائدات
البيع باملزاد في دفع نفقات التخزين ومصروفات مزاد بيع البضائع
وأجرة النقل وغيرها من النفقات املستحقة الدفع إلى الناقل ،وإذا
كانت العائدات أقل من النفقات ،يحق للناقل املطالبة بالفرق من
الشاحن ،بينما يتم إعادة أي مبلغ فائض إلى الشاحن ،وإذا تعذر
إعادته ولم تتم املطالبة به خالل سنة من تاريخ مزاد البيع ،يؤول
هذا املبلغ إلى خزينة الدولة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()256

ال يوجد

إلغاء العقد قبل بدء الرحلة
يجوز للشاحن إلغاء عقد النقل البحري للبضائع قبل إبحار
السفينة من ميناء الشحن ،ويقوم الشاحن في هذه الحالة بدفع
نصف مبلغ أجرة الشحن املتفق عليها ،ما لم يتفق على غير ذلك،
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وإذا كان قد تم شحن البضائع على متن السفينة يتحمل الشاحن
النفقات الخاصة بالشحن والتفريغ وغيرها من النفقات ذات
الصلة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()257

ال يوجد

إلغاء العقد لظروف قاهرة
أ-إذا لم يتم تنفيذ العقد نتيجة لظروف قاهرة أو أية أسباب أخرى
ال ترجع إلى خطأ الناقل أوالشاحن يحق لكل من الشاحن أوالناقل
ً
املطالبة بإلغاء العقد ،وال يكون أي منهما مسؤوال تجاه اآلخر.
ً
ب-إذا كانت أجرة الشحن قد دفعت فعال ولم يتم تنفيذ العقد
ألحد األسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه املادة يلتزم الناقل
بإعادتها إلى الشاحن ،وإذا كانت البضائع قد تم شحنها بالفعل على
متن السفينة ،يتحمل الشاحن نفقات الشحن والتفريغ ،وإذا كان
سند الشحن قد تم إصداره بالفعل يلتزم الشاحن بإعادته إلى
الناقل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()258

ال يوجد

حق الربان في تفريغ البضائع في ميناء غيرميناء التفريغ
أ-إذا لم تستطع السفينة تفريغ البضائع في ميناء التفريغ على
النحو املنصوص عليه في العقد النقل نتيجة لظروف قاهرة أو أية
أسباب أخرى ال ترجع إلى خطأ الناقل أو الشاحن ،يحق للربان
تفريغ البضائع في ميناء أو مكان آمن على مقربة من ميناء التفريغ،
ويعتبر عقد النقل البحري للبضائع عندئذ قد تم الوفاء به ،ما لم
يتفق على غيرذلك.
ب-في حال اتخاذ قرار بتفريغ البضائع ،يقوم الربان بإخطار
الشاحن أو املرسل إليه ،على أن يأخذ مصالح الشاحن أو املرسل
إليه بعين االعتبار.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()259

املادة ()168

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع

تنقض ي في كل األحوال جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل

أ-تنقض ي الدعاوى الناشئة عن العقد بمض ي سنتين من تاريخ البحري بمض ي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان
تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان ينبغي أن يتم فيه التسليم .يجب تسليمها فيه.
ب-وينقطع سريان املدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو وفي حالة استرداد ما دفع بغيروجه حق تبدأ املدة من يوم نشوء الحق في
بتسليم املستندات املتعلقة باملطالبة أو بندب خبير لتقدير
االسترداد.
األضرار ،وذلك باإلضافة إلى األسباب املقررة في القانون املدني.
ج-وينقض ي الحق في الرجوع على امللتزمين من غير من وجهت إليه
ً
املطالبة بمض ي تسعين يوما من تاريخ قيامه بالوفاء.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()260

ال يوجد

املحكمة املختصة بنظرالدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري
للبضائع
ً
أ-ترفع الدعاوى الناشئة عن العقد أمام املحكمة املختصة وفقا
ألحكام قانون املر افعات املدنية والتجارية ،ويجوز أن ترفع
الدعاوى املذكورة أمام املحكمة التي يقع في دائرتها ميناء الشحن،
أو ميناء التفريغ ،أو امليناء الذي حجزفيه على السفينة.
ً
ب-ويقع باطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقض ي بسلب هذا
الحق من املدعي أو يقيده.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()261

ال يوجد

التحكيم في دعاوى عقد النقل البحري للبضائع
أ-إذا اتفق في العقد على إحالة الدعوى إلى التحكيم ،وجب إجراء
التحكيم حسب اختياراملدعي في دائرة املحكمة التي يوجد بها ميناء
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الشحن أو ميناء التفريغ ،أو في موطن املدعى عليه ،أو في مكان إبرام
العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا املكان مركز رئيس ي أو
فرع وكالة ،أو في املكان املعين في اتفاق التحكيم ،أو في دائرة
املحكمة التي يقع فيها امليناء الذي حجزفيه على السفينة.
ً
ب-ويقع باطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب من املدعي
الحق في هذا االختيارأو يقيده.
ج-يلتزم املحكمون بالفصل في النزاع بمقتض ى األحكام املنصوص
ً
عليها في هذا القانون ،ويقع باطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع
يقض ي بإعفاء املحكمين من التقيد بهذه األحكام.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()262

ال يوجد

عقد النقل البحري لألشخاص هو عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل
ً
الركاب وأمتعتهم الشخصية بحرا من ميناء إلى آخرمقابل أجريلتزم
به الركاب.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()263

املادة ()169

تذكرة السفر
أ-يثبت عقد نقل األشخاص بالبحر ،بمحرر يسمى "تذكرة
السفر" ،وتتضمن البيانات اآلتية:
-1اسم الناقل واسم املسافر.
-2بيان عن الرحلة.
-3اسم السفينة ونوعها.

يثبت عقد نقل األشخاص بتذكرة السفرأو بأية وثيقة أخرى.
وتشتمل تذكرة السفرعلى تاريخ إصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء
القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط اإلقامة في
السفينة.
وتخول التذكرة املسافر الحق في نقل أمتعته الشخصية بالقدر الذي
يحدده االتفاق أو العرف.

-4ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه واملوانئ
املتوسطة املعينة لرسو السفينة.
-5أجرة النقل.
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-6الدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها املسافرأو مكانه في السفينة.
ب -ال يجوزالتنازل عن تذكرة السفرللغيرإال بمو افقة الناقل.
ج-يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم
الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها ،وذلك إذا كانت حمولة
ً
ً
السفينة الكلية ال تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة
تقوم بخدمات داخل امليناء أو في مناطق محدودة تعينها اإلدارة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()264

املادة ()181

التزامات الناقل

يخضع نقل أمتعة املسافر لجميع األحكام الخاصة بنقل البضائع إذا
حررإيصال بشحنها.

يلتزم الناقل باآلتي:

 -1إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة أما إذا بقيت األمتعة في حراسة املسافر ولم يحرر إيصال بشحنها فال
للمالحة ولتنفيذ السفر املتفق عليه ،ويلتزم بإبقاء يكون الناقل مسئوال عن هالكها أو تلفها ما لم يثبت املسافر أن الهالك
السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.
أو التلف نشأ بفعل الناقل أو أحد تابعيه أو من ينوب عنه .ويقع باطال
 -2نقل األمتعة الشخصية للمسافر في الحدود التي يبينها كل اتفاق على غيرذلك.
العقد أو العرف.
 -3تسجيل األمتعة املسلمة إليه لنقلها في دفتر خاص
ً
وتسليم املسافر إيصاال يفيد االستالم ،وتعد من األمتعة
املسجلة السيارات وغيرها من املركبات التي يسلمها
املسافرإلى الناقل لنقلها معه على السفينة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()265

ال يوجد

التزامات املسافر
على املسافر الحضور للسفر في امليعاد واملكان املبينين في تذكرة
السفر ،فإذا تخلف املسافرعن الحضورللسفرأو تأخرعن امليعاد
ً
املحدد بقي ملزما بدفع األجرة.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()266

املادة ()173

أثراملانع من السفرعلى استحقاق األجرة

إذا لم يرغب املسافر في السفر ،فإنه يجوز له (قبل البدء في السفر)

إذا توفي املسافر أو قام مانع يحول دون سفره فال يستحق الناقل بوقت مناسب أن يطلب فسخ العقد .وفي هذه الحالة يلتزم بأن يدفع
إال ربع األجرة شريطة أن يخطرهوأوورثته الناقل بذلك قبل امليعاد للناقل نصف أجرة السفروإذا لم يتمكن املسافرمن السفرلسبب خارج
املعين للسفربثالثة أيام على األقل ،وتسري هذه األحكام على أفراد عن إرادته يفسخ العقد ،وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع أجرة السفر
ً
طلبوا
إذا
معه
روا
يساف
أن
ا
عائلة املسافر وتابعيه الذين كان مقرر
ل
إال إذا كان سبب عدو املسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة
ذلك.
معها معرضة لخطراستيالء العدو عليها أو غيرذلك من مخاطرالحرب.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()267

املادة ()174

ظروف املسافرالشخصية

تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر املسافر إلى السفينة في الوقت

إذا بدأ السفرفال يكون للظروف املتعلقة بشخص املسافرأثرفيما املناسب قبل إبحارها.
يرتبه العقد من التزامات.
املادة ()174
إذا قطع املسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة
السفرإلى املكان الذي ترك فيه السفينة .وتستحق األجرة كاملة إذا كان
انقطاع الرحلة ناشئا عن فعل املسافر.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()268

املادة ()175

عدم إبحارالسفينة

إذا منعت السفينة من السفر بسبب خارج عن إرادة الناقل جاز فسخ

أ -إذا تعذر السفر بسبب ال يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون العقد بغيرتعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر.
تعويض ،وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر.
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ب-وإذا ثبت أن تعذرالسفر يرجع إلى فعل الناقل أو من ينوب عنه وإذا لم تبحر السفينة في اليوم املحدد للسفر بسبب فعل الناقل أو من
أو أحد تابعيه التزم برد األجرة والتعويض عند االقتضاء ،ويفترض ينوب عنه أو أحد تابعيه جاز للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع
أن تعذر السفر راجع إلى الناقل حتى يقوم الدليل على ما يخالف التعويض عند االقتضاء.
ذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()269

املادة ()176

إلغاء الناقل للرحلة أو تعديلها

يجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون

للمسافرأن يطلب فسخ العقد والتعويض عند االقتضاء إذا
ألغى الناقل الرحلة دون إعداد سفينة أخرى تتو افرفيها ذات
ً
صفات السفينة التي ألغي سفرها ،أو إذا أجرى الناقل تعديال
ً
جوهريا في مواعيد السفرأو في خط سيرالسفينة.

أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتو افر فيها جميع

ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية املعتادة
لتفادي هذا التعديل.

صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.
ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا أدخل الناقل على خط سير
السفينة تعديالت من شأنها اإلضرارباملسافر.
وفي جميع األحوال يجوز للمسافر طلب التعويض .ومع ذلك ال يجوز أن
يزيد التعويض على مثلى أجرة السفر إذا كان إلغاء الرحلة أو تغيير خط
سيرالسفينة ناشئا عن سبب مقبول.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()270

املادة ()177

قطع الرحلة

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فال تستحق أجرة السفر إال عن

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فال تستحق أجرة السفر إال املسافة التي قطعتها السفينة فعال .ومع ذلك تستحق األجرة كاملة إذا
ً
عن املسافة التي قطعتها السفينة فعال ،ومع ذلك تستحق األجرة استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى تتو افر فيها جميع
كاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى صفات السفينة األولى ملتابعة الرحلة على نفقته وبشرط أن يدفع
تتو افرفيها جميع صفات السفينة األولى ملتابعة الرحلة على نفقته نفقات إقامة املسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة
وبشرط أن يدفع نفقات إقامة املسافر وغذائه ،إذا كانت هذه السفر.
النفقات داخلة في أجرة السفر.
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وإذا قطع املسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه
أجرة السفر إلى املكان الذي ترك فيه السفينة ،وتستحق األجرة
ً
كاملة ،إذا كان انقطاع الرحلة ناشئا عن فعل املسافر.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()271

املادة ()178

إصالح السفينة أثناء السفر

إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى إجراء إصالحات في السفينة فللمسافر

إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى إجراء إصالحات في السفينة أن ينتظر إتمام هذه اإلصالحات أو أن يترك السفينة بشرط أن يدفع
فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه اإلصالحات أو أن يترك السفينة األجرة كاملة .وتكون إقامة املسافر وغذائه أثناء االنتظار على نفقة
بشرط أن يدفع األجرة كاملة ،وتكون إقامة املسافر وغذائه أثناء الناقل ما لم يعرض الربان على املسافر إتمام السفر على سفينة أخرى
االنتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على املسافر إتمام تتو افرفيها صفات السفينة األولى.
السفرعلى سفينة أخرى تتو افرفيها صفات السفينة األولى.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()272

املادة ()180

مسؤولية الناقل

يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق باملسافر بسبب تأخر وصول

أ-يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يسبب وفاة املسافر أو ما السفينة إلى امليناء املتفق عليه أو عدم تنفيذ االلتزامات الناشئة عن
يلحقه من إصابات بدنية ،إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر العقد إال إذا أثبت أن ذلك ناش ئ عن سبب أجنبي عنه .ويسأل الناقل
خالل تنفيذ عقد النقل.
عن وفاة املسافر أو إصابته بجرح أثناء السفر إال إذا أثبت الناقل أن
ً
اقعا خالل تنفيذ عقد النقل ،إذا وقع أثناء الوفاة أو اإلصابة نشأت بسبب أجنبي عنه .ويقع باطال كل اتفاق على
ويعد الحادث و
السفر ،أو أثناء صعود املسافر إلى السفينة في ميناء القيام ،أو إعفاء الناقل من هذه املسئولية أو تحديدها مقدما بمبلغ جزافي.
نزوله منها في ميناء الوصول ،أو ميناء متوسط ،أو أثناء املدة التي
يكون فيها املسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو
بعد نزوله منها.
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ب-يسأل الناقل عن هالك أو تلف األمتعة غير املسجلة التي
يحتفظ بها املسافر ،إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو
خطأ من ينوب عنه أو تابعيه.
ج-يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ
االلتزامات التي يرتبها عليه العقد ،إال إذا أثبت أن هذا التأخيريرجع
إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.
ً
د-يقع باطال كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر
ويكون موضوعه أحد األموراآلتية:
-1إعفاء الناقل من املسؤولية قبل املسافرأو ورثته أو من يعولهم.
-2تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.
-3تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر في املادة ( )195من هذا
القانون.
-4التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص
املسافر.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()273

املادة ()180

إعفاء الناقل من املسؤولية

يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق باملسافر بسبب تأخر وصول

يعفى الناقل من املسؤولية ،إذا أثبت أن وفاة املسافر أو إصابته السفينة إلى امليناء املتفق عليه أو عدم تنفيذ االلتزامات الناشئة عن
ترجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.
العقد إال إذا أثبت أن ذلك ناش ئ عن سبب أجنبي عنه .ويسأل الناقل
عن وفاة املسافر أو إصابته بجرح أثناء السفر إال إذا أثبت الناقل أن
الوفاة أو اإلصابة نشأت بسبب أجنبي عنه .ويقع باطال كل اتفاق على
إعفاء الناقل من هذه املسئولية أو تحديدها مقدما بمبلغ جزافي.
نص املادة في املشروع بقانون
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ال يوجد

مادة ()274
اإلخطارباإلصابة
في حالة اإلصابة البدنية يجب إخطارالناقل كتابة باإلصابة
خالل خمسة عشر ً
يوما من تاريخ مغادرة املسافرالسفينة ،وإال
افترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غيرذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()275

املادة ()182

حبس األمتعة

للناقل حق حبس أمتعة املسافر املوجودة في السفينة وحق امتياز على

للناقل حق حبس أمتعة املسافراملوجودة في السفينة املسلمة له ثمنها لضمان حقوقه املترتبة على عقد النقل.
بإيصال شحن ،وله حق امتيازعلى ثمنها لضمان حقوقه املترتبة
على عقد النقل.
وال يجوز للربان أن يحبس أمتعة املسافرغيراملسجلة ً
وفاء ألجرة
النقل.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()276

املادة ()183

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشخاص

تنقض ي بمض ي سنة الدعوى الناشئة عن عقد نقل املسافرين وأمتعتهم

أ-تنقض ي دعوى تعويض الضررالناش ئ عن وفاة املسافرأو
ً
اعتبارا من:
إصابته بمض ي سنتين تسريان

التي لم يحرربها إيصال ،ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر
جريمة فال تنقض ي إال بانقضاء الدعوى العمومية.

-1اليوم التالي ملغادرة السفينة في حالة اإلصابات البدنية.

ويبدأ سريان هذه املدة من يوم العقد أو من يوم الفعل الذي نشأ عنه

-2اليوم الذي كان يجب أن يغادرفيه املسافرالسفينة في حالة
الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.

الحق.

-3يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة املسافرالسفينة وبسبب
حادث أثناء تنفيذ عقد النقل ،وفي هذه الحالة تنقض ي الدعوى
على أي حال بمض ي ثالث سنوات من تاريخ مغادرة املسافر
السفينة.
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ب -تنقض ي دعوى تعويض الضررالناش ئ عن تأخيرالوصول
بمض ي ستة أشهرمن اليوم التالي ملغادرة املسافرالسفينة.
ج-تنقض ي الدعاوى الناشئة عن نقل األمتعة بمض ي سنتين من
اليوم التالي ليوم مغادرة املسافرالسفينة أو اليوم التالي لليوم
الذي كان يجب أن يغادرها فيه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()277

ال يوجد

املحكمة املختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد نقل
األشخاص
أ-ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشخاص بالبحر أمام
ً
املحكمة املختصة وفقا ألحكام قانون املر افعات املدنية
والتجارية ،ويجوز ً
أيضا للمدعي رفعها أمام املحكمة التي يقع في
دائرتها ميناء القيام ،أو ميناء الوصول ،أو امليناء الذي حجز فيه
على السفينة.
ً
ب-ويقع باطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقض ي بسلب هذا
الحق من املدعي أو يقيده.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()278

املادة ()184

النقل املجاني والتسلل خلسة إلى السفينة

تسري األحكام الواردة باملواد  183 ،181 ،180على نقل األشخاص في

أ-ال تسري أحكام عقد نقل األشخاص املنصوص عليها في هذا البحربمقابل غيرنقدي.
ً
الفصل على النقل املجاني ،إال إذا كان الناقل محترفا ،كما ال تسري
في حالة األشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد
السفربغيرأجرة.
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ب-وتسري أحكام عقد نقل األشخاص املنصوص عليها في هذا أما في حالة النقل املجاني فال يكون الناقل مسئوال إال إذا أثبت املسافر
الفصل على األشخاص الذين يو افق الناقل على نقلهم أن الضرر ناش ئ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من ينوب عنه أو
كمر افقين لحيوان حي أو لش يء آخر ينقله بمقتض ى عقد نقل أحد تابعيه.
بضائع.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()279

ال يوجد

الرحالت البحرية السياحية
يلتزم منظم الرحالت البحرية السياحية قبل املشتركين فيها
ً
بتنفيذها وفقا للشروط املنصوص عليها في عقد تنظيم الرحلة أو
الشروط املعلن عنها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()280

ال يوجد

االلتزام بتسليم تذكرة الرحلة
يسلم منظم الرحلة لكل مشترك ،أو لكل مجموعة من املشتركين
ً
تذكرة الرحلة ،وإال كان عقد تنظيم الرحلة باطال ،وللمشترك وحده
التمسك بهذا البطالن.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()281

ال يوجد

بيانات تذكرة الرحلة
يبين في تذكرة الرحلة اآلتي:
-1اسم السفينة.
-2اسم منظم الرحلة.
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-3اسم املسافروعنوانه.
-4درجة السفرورقم الغرفة التي يشغلها املسافرفي السفينة.
-5ثمن التذكرة وبيان النفقات التي يشملها هذا الثمن.
-6ميناء القيام وميناء الوصول واملوانئ املتوسطة املعينة لرسو
السفينة.
-7تاريخ القيام وتاريخ العودة.
-8الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر املشترك
فيها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()282

ال يوجد

دفترقسائم الخدمات على البرفي امليناء
يسلم منظم الرحلة للمسافر باإلضافة إلى تذكرة الرحلة ً
دفترا
يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم
الرحلة بتقديمها للمسافرعلى البرفي امليناء املذكورفي القسيمة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()283

ال يوجد

مسؤولية منظم الرحلة
يسأل منظم الرحلة عن اإلخالل بااللتزامات املبينة في تذكرة
الرحلة وفي الدفتر املشار إليه في املادة السابقة ،كما ُيسأل عن
تعويض الضرر الذي يصيب املسافرأو أمتعته أثناء تنفيذ العقد،
وتسري على هذه املسؤولية األحكام املنصوص عليها في املواد من
( )272إلى ( )278من هذا القانون.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()284

املادة ()115

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

177

تعريف العقد و إثباته

تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه املالك بتمكين املستأجر

عقد إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه املؤجر بأن يضع تحت من االنتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة .ويثبت هذا
تصرف املستأجر سفينة معينة كاملة التطقيم والتجهيز أو غير العقد بالكتابة ،وتسري عليه أحكام عقد اإليجار املقررة في
مطقمة أو جزء منها مقابل أجرة وذلك ملدة محددة أو للقيام برحلة القانون املدني واألحكام التالية.
معينة ،وال يثبت إال بالكتابة.
املادة ()115
تأجيرالسفينة مجهزة عقد يلتزم املؤجربمقتضاه تقديم السفينة أوجزء
منها للقيام برحلة أو عدة رحالت معينة أو للقيام بالرحالت التي يطلبها
املستأجر خالل املدة املتفق عليها في العقد وبالشروط املذكورة فيه أو
التي يقض ي بها العرف.
وإذا كان السفينة مؤجرة بكاملها فال يشمل اإليجار الغرف واألماكن
املخصصة للربان والبحارة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()285

املادة ()117

حق املستأجرفي التنازل عن العقد وتأجيرالسفينة من الباطن

يلتزم املستأجر باستعمال السفينة في الغرض املتفق عليه وفقا

أ-للمستأجرتأجيرالسفينة من الباطن ما لم يتفق على غيرذلك في لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص املالحة .وال يجوزله أن يعيد تأجير
العقد.
السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد اإليجار ما لم يكن
ً
مسؤوال قبل مرخصا له في ذلك.
ب-يظل املستأجر األصلي في حالة اإليجار من الباطن
املؤجرعن االلتزامات الناشئة عن عقد اإليجار.
ويلتزم برد السفينة في امليناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها
ج-ال تنشأ عن اإليجارمن الباطن عالقة مباشرة بين املؤجراألصلي وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناش ئ عن االستعمال العادي .وفي
واملستأجر من الباطن ،وذلك دون اإلخالل بقواعد املسؤولية حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب إلى املستأجر يلتزم بأداء
التقصيرية.
ضعف األجرة عن مدة التأخير.
ويلتزم برد السفينة في امليناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها
وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناش ئ عن االستعمال املعتاد .وفي
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حالة التأخيرفي رد السفينة بسبب يرجع إلى املستأجر يلتزم بأداء ضعف
االجرة عن مدة التأخيرمع عدم االخالل بحق املؤجرفي التعويض إن كان
مقتض.
له
ٍ

املادة ()128
ال يجوز للمستأجر أن يعيد تأجير السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق
الناشئة عن مشارطة اإليجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك .وفي هذه
الحالة يبقى املستأجراألصلي مسئوال قبل املؤجرعن اإللزامات الناشئة
عن املشارطة
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()286

املادة ()138

آثاربيع السفينة على عقد إيجارها

ال يترتب على بيع السفينة فسخ مشارطة اإليجار التي أبرمها البائع قبل

ال يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها ،وال تتأثر الحقوق البيع.
وااللتزامات الواردة في عقد إيجارالسفينة ببيعها.
ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ إذا أثبت أنه لم يكن عاملا بعقد
اإليجاروقت البيع وأن في استمراراإليجارلنهاية مدته ضررا عليه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()287

املادة ()118

تجديد عقد إيجارالسفينة

ال يفترض تجديد عقد إيجارالسفينة بعد انتهاء املدة املحددة له.

ال يفترض تجديد عقد إيجارالسفينة بعد انتهاء املدة املحددة له.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()288

املادة ()141

حق املؤجرفي حبس البضائع
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ملؤجر السفينة حق حبس البضائع املوجودة عليها واململوكة للمؤجرحق حبس البضائع في ميناء الوصول الستيفاء األجرة ما لم تقدم
للمستأجر الستيفاء األجرة املستحقة له وملحقاتها ،ما لم يقدر له له كفالة تقدرها املحكمة املختصة .وللمحكمة أن تأمرببيع البضائع بما
قاض ي األموراملستعجلة الكفالة املناسبة.
يعادل قيمة األجرة طبقا لإلجراءات املقررة في الرهن التجاري.
ولقاض ي األموراملستعجلة في حالة حبس البضائع أن يأمربإخراج
البضائع من السفينة و إيداعها عند أمين يعينه ،وله أن يأمر ببيع
البضائع كلها أو جزء منها ً
وفاء لألجرة وملحقاتها مع تحديد موعد
البيع وكيفية إجرائه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()289

املادة ()142

امتياز أجرة السفينة

للمؤجر امتياز على البضائع املشحونة على السفينة .ويضمن هذا

يكون ملؤجر السفينة حق امتياز على البضائع املشارإليها في املادة االمتيازدفع األجرة وملحقاتها ويستمرهذا االمتيازملدة خمسة عشريوما
ً
السابقة ضمانا لدين األجرة وملحقاتها.
بعد تسليم البضائع ما لم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن
النية ،ويبقى االمتيازقائما ولو اختلطت البضائع بأخرى من نوعها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()290

ال يوجد

إجراءات التنفيذ على البضائع
يتبع في التنفيذ على البضائع ً
وفاء لدين األجرة وملحقاتها إجراءات
ً
ً
تجاريا.
التنفيذ على الش يء املرهون رهنا
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()291

املادة ()119

تقادم دعاوى إيجارالسفن

تسقط بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة

تنقض ي الدعاوى الناشئة عن إيجار السفن بمض ي سنتين ،ويبدأ بمض ي سنة من تاريخ ردها إلى املؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل
سريان هذه املدة على النحو اآلتي:
السفن في حالة هالكها.
-1في حالة التأجير باملدة من تاريخ انتهاء مدة العقد ،أو تاريخ انتهاء
ً
الرحلة األخيرة إذا امتدت املدة وفقا للمادة ( )305من هذا

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

180

القانون ،أومن تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد
ً
أو االستمرارفي تنفيذه مستحيال.

املادة ()143
تسقط بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة إيجار السفينة

-2في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة ،أو من تاريخ مجهزة بمض ي سنة.
العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو االستمرار فيها
ً
مستحيال ،وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى امليناء املتفق عليه ويبدأ سريان هذه املدة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بتسليم البضائع
واملسئولية الناشئة عن هالكها أو تلفها أو تأخير وصولها من تاريخ
و إنزال البضائع التي وضعها املستأجرفيها.
-3في حالة تأجيرالسفينة خالية الطاقم من تاريخ ردها إلى املؤجر .التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه.
-4في حالة هالك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

وفيما يتعلق بااللتزامات األخرى يبدأ سريان املدة من تاريخ انتهاء الرحلة

ً
ثانيا :إيجارالسفينة مجهزة

إذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة .أو من تاريخ انتهاء كل رحلة في
حالة تأجيرالسفينة لعدة رحالت أو من تاريخ انقضاء املشارطة إذا كانت
السفينة مؤجرة ألجل معين وفي هذه الحالة األخيرة تبدأ املدة من نهاية
الرحلة األخيرة إذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة  .139وإذا لم تبدأ
الرحلة أو بدأت ولم تمتد سرت املدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل
تنفيذ املشارطة أو استمرار تنفيذها مستحيال .وفي حالة افتراض هالك
السفينة تسري املدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن.
وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري املدة من يوم نشوء الحق في
االسترداد.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()292

املادة ()120

التعريف العام لعقد إيجارالسفينة مجهزة

تأجيرالسفينة مجهزة عقد يلتزم املؤجربمقتضاه تقديم السفينة أوجزء

عقد إيجارالسفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه املؤجربوضع
سفينة معينة كاملة التجهيزتحت تصرف املستأجروذلك ملدة
محددة أو للقيام برحلة أو رحالت معينة.

منها للقيام برحلة أو عدة رحالت معينة أو للقيام بالرحالت التي يطلبها
املستأجر خالل املدة املتفق عليها في العقد وبالشروط املذكورة فيه أو
التي يقض ي بها العرف.
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وإذا كان السفينة مؤجرة بكاملها فال يشمل اإليجار الغرف واألماكن
املخصصة للربان والبحارة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()293

ال يوجد

تعريف عقد إيجارالسفينة ملدة
عقد إيجار السفينة ملدة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن
يضع تحت تصرف املستأجرسفينة معينة كاملة التطقيم والتجهيز
ليقوم املستأجر باستعمالها خالل املدة املتفق عليها في العقد
وبالشروط املذكورة فيه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()294

ال يوجد

بيانات العقد
يجب أن يتضمن عقد إيجارالسفينة ملدة البيانات اآلتية:
-1اسم مؤجرالسفينة واسم املستأجروعنوانهما.
-2اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها وحمولتها وسعتها وسرعتها
ومعدل استهالكها للوقود.
-3منطقة النشاط التجاري للسفينة.
-4مدة اإليجاروالخدمة املتفق عليها ووقت وتاريخ وشروط
التسليم وإعادة السفينة.
-5مقداراألجرة وطريقة حسابها ودفعها.
-6أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()295

املادة ()132
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تجهيزالسفينة ووضعها تحت تصرف املستأجر

في حالة تأجير السفينة باملدة يلتزم املستأجربدفع كامل األجرة عن املدة
التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث

يلتزم املؤجربأن يضع السفينة تحت تصرف املستأجرفي الزمان
واملكان املتفق عليهما ،وفي حالة صالحة للمالحة ومالئمة للخدمة املالحة .ومع ذلك ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب
املتفق عليها ،كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال قوة قاهرة أو فعل املؤجر.
مدة العقد وإال كان للمستأجرالحق في إنهاء عقد اإليجار.
وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت األجرة كاملة
إلى تاريخ آخرأخبارعنها .وباإلضافة إلى ذلك تستحق األجرة عن النصف
الباقي من املدة التي كانت مقدرة إلتمام الرحلة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()296

املادة ()126

اإلدارة املالحية والتجارية للسفينة

يلتزم املؤجر بأن يبذل قبل بدء السفر العناية الالزمة لتكون السفينة

أ-يحتفظ املؤجرباإلدارة املالحية للسفينة.

صالحة للمالحة وأن يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن
يعد لالستعمال أقسام السفينة املخصصة لحفظ البضائع ونقلها.

ب-تنقل اإلدارة التجارية للسفينة إلى املستأجر ،ويتحمل نفقاتها
وعلى وجه الخصوص تزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ،وأداء ويسأل املؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صالحية السفينة
رسوم املوانئ واإلرشاد وغير ذلك من املصروفات ،ويلتزم الربان
للمالحة إال إذا ثبت أن ذلك غير ناش ئ عن تقصيره في القيام بااللتزامات
بتنفيذ تعليماته املتعلقة بهذه اإلدارة.
املذكورة في الفقرة السابقة أو ناش ئ عن عيب خفي لم يكن من املستطاع
كشفه بالفحص العادي .ويقع عبء إثبات القيام بااللتزامات املذكورة
على املؤجرأو على من يتمسك باإلعفاء الوارد بهذه الفقرة.
وفي حالة تأجيرالسفينة باملدة يلتزم املستأجربتزويدها بالوقود والزيوت
والشحوم ويدفع رسوم املوانئ واإلرشاد وغيرها من املصاريف وأداء
أجورالساعات اإلضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه
وهذا كله ما لم يتفق على خالف ذلك.

املادة ()126
يتلقى الربان التعليمات املتعلقة باإلدارة التجارية للسفينة من املؤجر.
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ومع ذلك يجوزأن يتفق في مشارطة اإليجارعلى أن تكون اإلدارة التجارية
للمستأجر .وفي هذه الحالة يكون املستأجر هو املسئول عن املطالبات
الخاصة بالبضائع املشحونة في السفينة أو الناشئة عن تصرفات الربان
التي يعقدها باسم املستأجرولحسابه ،وذلك مع عدم اإلخالل بالشروط
املتفق عليها في املشارطة فيما يتعلق بالعالقة بين املؤجرواملستأجر.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()297

املادة ()132

األجرة

في حالة تأجير السفينة باملدة يلتزم املستأجربدفع كامل األجرة عن املدة

أ-يلتزم املستأجر بدفع األجرة كاملة عن املدة التي توضع فيها التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث
السفينة تحت تصرفه على النحو املتفق عليه في العقد ولو توقفت املالحة .ومع ذلك ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب
بسبب حوادث املالحة.
قوة قاهرة أو فعل املؤجر.
ب-إذا تعذر تشغيل السفينة بسبب ما لحقها من ضرر جعلها غير
صالحة للمالحة واستلزم إصالحها مدة تزيد على أربع وعشرين
إلى تاريخ آخرأخبارعنها .وباإلضافة إلى ذلك تستحق األجرة عن النصف
ساعة ،أو أخفق املؤجرفي تنفيذ التزاماته األخرى املتفق عليها ،فال
الباقي من املدة التي كانت مقدرة إلتمام الرحلة.
تستحق األجرة عن املدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير
صالحة لالستعمال.

وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت األجرة كاملة

ج-إذا لم يقم املستأجر بدفع األجرة على النحو املتفق عليه في
العقد وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ اعذاره ،يحق للمؤجر إنهاء
عقد اإليجار واملطالبة بالتعويض عن أية خسائر تلحق به نتيجة
ذلك ،فإذا كانت البضائع مشحونة على السفينة يلتزم املؤجر
بنقلها إلى ميناء الوصول مقابل أجرة املثل مع عدم اإلخالل بحقه
ً
في التعويض ،ويستوفي املؤجرقيمة أجرة املثل وفقا لحكم املادتين
( )254و( )255من هذا القانون.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()298

املادة ()132

أثرالقوة القاهرة أو هالك السفينة على استحقاق األجرة
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أ-ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة في حالة تأجير السفينة باملدة يلتزم املستأجربدفع كامل األجرة عن املدة
أو بفعل املؤجرأو أحد تابعيه.
التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث
ب-إذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هالكها استحقت األجرة املالحة .ومع ذلك ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب
قوة قاهرة أو فعل املؤجر.
حتى تاريخ آخرنبأ عنها.
وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت األجرة كاملة
إلى تاريخ آخرأخبارعنها .وباإلضافة إلى ذلك تستحق األجرة عن النصف
الباقي من املدة التي كانت مقدرة إلتمام الرحلة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()299

ال يوجد

التزامات املستأجرفي شأن استخدام السفينة
يلتزم املستأجرفي عقد إيجارالسفينة ملدة باآلتي:
-1استخدام السفينة في عمليات النقل البحري املتفق عليها بين
موانئ آمنة في نطاق منطقة النشاط التجاري املتفق عليها ،وفي
حالة مخالفة املستأجرذلك يحق ملالك السفينة إلغاء عقد
اإليجارواملطالبة بالتعويض عن أية خسائرتكبدها نتيجة لذلك.
-2يلتزم املستأجرباستخدام السفينة في نقل البضائع املشروعة
املتفق عليها والحصول على مو افقة مسبقة من املالك عند
استخدام السفينة في نقل حيوانات حية أو بضائع خطرة،
ويسأل املستأجرعن أية خسائرتكبدها مالك السفينة في حالة
مخالفة ذلك.
-3يسأل املستأجرعن الضررالذي يصيب السفينة أو بضائع
ً
الغيراملشحونة فيها ،إذا كان ناشئا عن سوء استغالله للسفينة
أو عيب في البضائع التي وضعها فيها.
-4ال يسأل املستأجرعما يلحق السفينة نتيجة االستعمال
ً
العادي ،وإال كان مسؤوال عن إعادة تأهيلها أو دفع التعويض.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()300

املادة ()116

مسؤولية املؤجرعن البضائع

يلتزم املؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للمالحة مع الوثائق

يسأل املؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها املتعلقة بها كما يلتزم بإصالح األضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة
املستأجرفي السفينة ،كما يسأل عن األضرارالتي تلحق باملستأجر واألضرار التي يقتضيها االستهالك الناش ئ عن االستعمال العادي
نتيجة التأخير في وضع السفينة تحت تصرفه ،أو عدم صالحيتها للسفينة في الغرض املتفق عليه.
للمالحة ،أو عدم مالءمتها للخدمة املتفق عليها ،ما لم يثبت أنه قام
بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير ويسأل املؤجر عن الضرر الذي يترتب عليه تسليم السفينة وهي غير
صالحة للمالحة إال إذا أثبت أن ذلك ناش ئ عن عيب خفي لم يكن من
أحد تابعيه.
املستطاع كشفه بالفحص العادي.

املادة ()126
يلتزم املؤجر بأن يبذل قبل بدء السفر العناية الالزمة لتكون السفينة
صالحة للمالحة وأن يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن
يعد لالستعمال أقسام السفينة املخصصة لحفظ البضائع ونقلها.
ويسأل املؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صالحية السفينة
للمالحة إال إذا ثبت أن ذلك غير ناش ئ عن تقصيره في القيام بااللتزامات
املذكورة في الفقرة السابقة أو ناش ئ عن عيب خفي لم يكن من املستطاع
كشفه بالفحص العادي .ويقع عبء إثبات القيام بااللتزامات املذكورة
على املؤجرأو على من يتمسك باإلعفاء الوارد بهذه الفقرة.
وفي حالة تأجيرالسفينة باملدة يلتزم املستأجربتزويدها بالوقود والزيوت
والشحوم ويدفع رسوم املوانئ واإلرشاد وغيرها من املصاريف وأداء
أجورالساعات اإلضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه
وهذا كله ما لم يتفق على خالف ذلك.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()301

املادة ()117

التزام املستأجربرد السفينة

يلتزم املستأجر باستعمال السفينة في الغرض املتفق عليه وفقا

يلتزم املستأجر عند انتهاء مدة العقد برد السفينة وتسليمها لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص املالحة .وال يجوزله أن يعيد تأجير
للمؤجر في امليناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه ،ما لم يتفق على السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد اإليجار ما لم يكن
غيرذلك.
مرخصا له في ذلك.
ويلتزم برد السفينة في امليناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها
وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناش ئ عن االستعمال العادي .وفي
حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب إلى املستأجر يلتزم بأداء
ضعف األجرة عن مدة التأخير.
ويلتزم برد السفينة في امليناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها
وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناش ئ عن االستعمال املعتاد .وفي
حالة التأخيرفي رد السفينة بسبب يرجع إلى املستأجر يلتزم بأداء ضعف
االجرة عن مدة التأخيرمع عدم االخالل بحق املؤجرفي التعويض إن كان
مقتض.
له
ٍ

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()302

املادة ()139

أثرانتهاء عقد اإليجارقبل مدته على األجرة

في حالة تأجير السفينة باملدة يلتزم املستأجر عند انقضاء مشارطة

ال تخفض األجرة إذا قام املستأجر برد السفينة إلى املؤجر قبل اإليجاربإعادة السفينة إلى امليناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه.
انتهاء مدة اإليجار ،ما لم يتفق على خالف ذلك.
وإذا انقضت مدة اإليجارأثناء السفرامتدت املشارطة بحكم القانون إلى
نهاية الرحلة واستحق املؤجر األجرة املنصوص عليها في املشارطة عن
األيام الزائدة.
وال يجوزتخفيض األجرة إذا أعيدت السفينة قبل امليعاد املتفق عليه.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()303

املادة ()136

حق املستأجرفي إصدارالتعليمات للربان

يتلقى الربان التعليمات املتعلقة باإلدارة التجارية للسفينة من املؤجر.

يحق للمستأجر إصدار تعليمات للربان بشأن تشغيل السفينة،
وعلى الربان تنفيذها ما لم تكن تلك التعليمات غير متو افقة مع
للمستأجر .وفي هذه الحالة يكون املستأجر هو املسئول عن املطالبات
نصوص عقد إيجار السفينة أو ممارسات وإجراءات الشحن
الخاصة بالبضائع املشحونة في السفينة أو الناشئة عن تصرفات الربان
املقبولة ً
دوليا.
التي يعقدها باسم املستأجرولحسابه ،وذلك مع عدم اإلخالل بالشروط
ومع ذلك يجوزأن يتفق في مشارطة اإليجارعلى أن تكون اإلدارة التجارية

املتفق عليها في املشارطة فيما يتعلق بالعالقة بين املؤجرواملستأجر.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()304

ال يوجد

اشتراك السفينة املؤجرة ملدة في عملية اإلنقاذ
إذا شاركت السفينة املؤجرة ملدة في عملية إنقاذ خالل مدة عقد
اإليجار ،يحق للمستأجرالحصول على نصف املكافآت بعد خصم
نفقات اإلنقاذ والتعويض عن األضرار ،والنسبة املستحقة ألفراد
الطاقم والتكاليف األخرى ذات الصلة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()305

املادة ()132

تمديد العقد

في حالة تأجير السفينة باملدة يلتزم املستأجربدفع كامل األجرة عن املدة

إذا انقضت مدة اإليجارأثناء السفرامتد العقد بحكم القانون إلى التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث
نهاية الرحلة ويستحق املؤجر األجرة املنصوص عليها في العقد عن املالحة .ومع ذلك ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب
ً
األيام الزائدة أو أجرة املثل وفقا ألسعارالسوق عند التمديد أيهما قوة قاهرة أو فعل املؤجر.
أعلى.
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وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت األجرة كاملة
إلى تاريخ آخرأخبارعنها .وباإلضافة إلى ذلك تستحق األجرة عن النصف
الباقي من املدة التي كانت مقدرة إلتمام الرحلة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()306

ال يوجد

تعريف العقد
إيجار السفينة لرحلة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن
يضع تحت تصرف املستأجر سفينة معينة أو جزء منها ليقوم
املستأجرباستعمالها رحلة معينة لنقل البضائع ً
بحرا من ميناء إلى
آخر.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()307

ال يوجد

بيانات العقد
يجب أن يتضمن عقد إيجارالسفينة لرحلة البيانات اآلتية:
-1اسم املؤجرواسم املستأجروعنوانهما.
-2اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها.
-3سعة السفينة ،ومدى مالئمتها للبضائع املزمع نقلها.
-4وصف البضائع املزمع شحنها.
-5ميناء الشحن وميناء التفريغ و أيام التحميل والتفريغ املتوقعة.
-6وقت الشحن والتفريغ وطريقة حسابه.
-7مقداراألجرة.
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-8نسبة غرامة التأخيروشروط تطبيقها.
-9وقت املغادرة.
-10أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()308

املادة ()126

التزام املؤجربتجهيزالسفينة

يلتزم املؤجر بأن يبذل قبل بدء السفر العناية الالزمة لتكون السفينة

أ-يلتزم املؤجر بأن يضع السفينة املحددة بالعقد تحت تصرف صالحة للمالحة وأن يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن
املستأجر قبل بدء الرحلة في الزمان واملكان املتفق عليهما ،وأن يعد لالستعمال أقسام السفينة املخصصة لحفظ البضائع ونقلها.
تكون السفينة صالحة للمالحة ،ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة
الضرر
الذي يترتب على عدم صالحية السفينة
ويسأل املؤجر عن
املتفق عليها ،وأن يجعل العنابر والثالجات وغرف التبريد وجميع
األجزاء األخرى من السفينة املخصصة لحفظ البضائع ونقلها للمالحة إال إذا ثبت أن ذلك غير ناش ئ عن تقصيره في القيام بااللتزامات
مالئمة وآمنة الستقبالها ونقلها والحفاظ عليها ،ويظل هذا االلتزام املذكورة في الفقرة السابقة أو ناش ئ عن عيب خفي لم يكن من املستطاع
ً
كشفه بالفحص العادي .ويقع عبء إثبات القيام بااللتزامات املذكورة
قائما طوال مدة الرحلة.
على املؤجرأو على من يتمسك باإلعفاء الوارد بهذه الفقرة.
ب-يجوز للمؤجر استبدال سفينة أخرى بالسفينة املقررة للنقل
بعد مو افقة املستأجر ،فإذا كانت السفينة البديلة غير مهيأة وفي حالة تأجيرالسفينة باملدة يلتزم املستأجربتزويدها بالوقود والزيوت
ً
لتنفيذ الرحلة وفقا للغرض واملتطلبات املحددين بعقد اإليجار،
والشحوم ويدفع رسوم املوانئ واإلرشاد وغيرها من املصاريف وأداء
يجوزللمستأجرطلب إنهاء العقد.
أجورالساعات اإلضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه
ج-إذا أخل املؤجر بالتزامه في توفير السفينة خالل أيام التحميل وهذا كله ما لم يتفق على خالف ذلك.
املحددة في عقد اإليجار ،جازللمستأجرإنهاء العقد ،ومع ذلك إذا
قام املؤجر بإخطار املستأجر بالتأخير في توفير السفينة وبالتاريخ
املتوقع لوصولها إلى ميناء الشحن ،وجب على املستأجر إخطار
مالك السفينة برغبته في استمرار العقد أو إنهائه وذلك خالل 48
ساعة من استالم اإلخطاراملرسل إليه.
د-يسأل املؤجر عن الضرر الذي يلحق املستأجر نتيجة التأخير في
توفيرالسفينة أو عدم توفيرها أو توفيربديل مقبول عنها.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()309

ال يوجد

التزام املؤجرباملسار
يلتزم املؤجر بأن يتم نقل البضائع إلى ميناء التفريغ عبر الطريق
ً
املتفق عليه أواملتعارف عليه أوالطريق املباشرجغر افيا ،وال يعتبر
السعي وراء إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح واملمتلكات في البحر
ً
انحر افا عن املساراملتفق عليه ،كما ال يعتبركذلك أي حد معقول
من االنحراف عن الطريق املتفق أو املتعارف عليه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()310

ال يوجد

حق اإلدارة املالحية والتجارية للسفينة
يحتفظ املؤجر بحق اإلدارة املالحية والتجارية للسفينة ،ومع ذلك
ال يجوز له أن يشحن في السفينة املؤجرة لرحلة أي بضائع غير
خاصة باملستأجرإال بمو افقته
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()311

ال يوجد

حق املستأجرفي استبدال البضائع املقررنقلها
يجوز للمستأجر استبدال البضائع املقرر نقلها بشرط مو افقة
املؤجر ،ومع ذلك إذا كانت البضائع البديلة تضر بمصالح املؤجر
جازله إنهاء عقد اإليجار.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()312

ال يوجد

إنهاء العقد قبل البدء في شحن البضائع
يجوز للمستأجرإنهاء عقد إيجارالسفينة في أي وقت قبل البدء في
شحن البضائع مقابل تعويض املؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من
ضررعلى أال يجاوزالتعويض قيمة األجرة املتفق عليها.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()313

ال يوجد

مواعيد شحن وتفريغ البضائع
أ-يلتزم املستأجر بشحن البضائع وتفريغها أثناء املدد املتفق عليها
في العقد ،فإذا لم ينص العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى
العرف.
ويتبع في حساب املدد وبدء سريانها العرف السائد في امليناء الذي
يجري فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف في هذا امليناء يتم
اتباع العرف البحري العام.
ب-إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في املدد األصلية التي يحددها
العقد أو العرف تسري مهلة إضافية ال تجاوز املدة األصلية
ً
ً
تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف ,وإذا
ويستحق املؤجر عنها
لم يتم الشحن أو التفريغ خالل املهلة اإلضافية تسري مهلة
إضافية ثانية ال تجاوز املهلة اإلضافية األولى ويستحق املالك عنها
ً
تعويضا يعادل التعويض اليومي املقرر للمهلة اإلضافية األولى
ً
ائدا النصف ,وذلك دون إخالل بحق املؤجر في إلغاء العقد في
ز
حالة التأخير في مدد الشحن وكذا ما قد يستحق من تعويضات
أخرى ,ويعد التعويض اليومي الذي يستحق عن املهل اإلضافية
من ملحقات األجرة وتسري عليه أحكامها .
ج-يجوزللربان إذا انتهت مدد التفريغ إنزال البضائع املشحونة على
نفقة املستأجر ومسؤوليته ،ويلتزم الربان باتخاذ التدابير الالزمة
للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة.
د-إذا تم الشحن قبل انتهاء املدة املعينة له فال تضاف األيام
الباقية إلى مهلة التفريغ ،ما لم يتفق على خالف ذلك ،ويجوز في
هذه الحالة وكذا في حالة انتهاء التفريغ قبل مدته النص في العقد
على نسبة جائزة اإلنجاز املستحقة الدفع نتيجة إلكمال عملية
الشحن أو التفريغ قبل املوعد املحدد.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()314

ال يوجد

األجرة
أ-تستحق األجرة كاملة وإن لم يقم املستأجر بشحن كل البضائع
املتفق عليها أو تفريغها بناء على طلبه أثناء الرحلة وقبل وصولها
امليناء املتفق عليه.
ب-إذا بدأت الرحلة ثم استحال االستمرارفيها بسبب غيرراجع إلى
املؤجرأو تابعيه فال يلتزم املستأجرإال بدفع أجرة ما تم من الرحلة.
ج-ال تستحق األجرة إذا هلكت البضائع املشحونة ما لم يتفق على
ً
غيرذلك ،ومع ذلك تستحق األجرة كاملة إذا كان الهالك ناشئا عن
عيب فيها أو
خطأ املستأجرأو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن ٍ
إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء الرحلة بسبب عيبها أو تلفها أو إذا
أمر الربان بإتالفها لخطورتها أو ضررها وتستحق األجرة عن
الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب ال يرجع إلى خطأ املؤجر
أو تابعيه.
د-ال تبرأ ذمة املستأجر من دفع األجرة بترك البضائع ولو تلفت أو
نقصت كميتها أو قيمتها أثناء الرحلة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()315

املادة ()131

تفريغ البضائع قبل الوصول إلى ميناء التفريغ

تبقى مشارطة إيجار السفينة نافذة دون زيادة األجرة أو التعويض إذا

للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وقفت السفينة مؤقتا أثناء السفر بسبب ال يرجع إلى فعل املؤجر أو
وصولها إلى امليناء املتفق عليه بشرط أن يدفع األجرة كاملة الربان .وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على
ونفقات التفريغ.
نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضا أو أن
يدفع أجرة كاملة.
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وللمستأجرفي كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى املكان
املتفق عليه بشرط أن يدفع األجرة كاملة.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()316

املادة ()153

حقوق والتزامات حامل سند الشحن غيراملستأجروالناقل

إذا وقع اختالف بين مشارطة إيجار السفينة وسند الشحن تسري في

إذا وقع اختالف بين عقد إيجار السفينة وسند الشحن تسري في العالقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة
العالقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في عقد اإليجار ،وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العالقة بين مستأجر
اإليجار ،وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العالقة بين السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط مشارطة اإليجار.
مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط عقد
اإليجار.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()317

املادة ()137

ميناء التفريغ

إذا تعذرعلى السفينة الوصول إلى امليناء املتفق على تسليم البضائع فيه

أ-ميناء الوصول هو امليناء املعين في العقد لتفريغ البضائع ،فإذا وجب على املؤجرأن يوجهها إلى أقرب ميناء من امليناء املذكور ،وفي هذه
تعذروصول السفينة إلى امليناء املعين للتفريغ وجب على املؤجرأن الحالة يتحمل املؤجر مصاريف نقل البضائع إلى ميناء الوصول ،وإذا
يوجه السفينة إلى أقرب ميناء من امليناء املذكور يمكن التفريغ كان تعذر الوصول إلى امليناء املتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم
فيه ،ويتحمل املؤجر مصروفات نقل البضائع إلى امليناء الذي يتم املستأجربهذه املصاريف.
ً
فيه التفريغ ،إال إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئا عن قوة
وإذا احتفظ املستأجربالحق في اختيارميناء الوصول بعد بدء السفرثم
قاهرة فيتحمل املستأجراملصروفات.
اختار ميناء يتعذر على السفينة الوصول إليه دون أن تتعرض للخطر
ب-إذا احتفظ املستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء
تحمل املستأجراآلثاراملترتبة على ذلك.
السفر ،وتعذر الوصول إليه دون أن تتعرض السفينة للخطر
تحمل املستأجراألثاراملترتبة على ذلك.
ج -إذا تكبد املستأجر خسائر نتيجة االختيار العشوائي ملؤجر
السفينة مليناء تفريغ البضائع ،باملخالفة للعقد يكون املؤجر
ً
مسؤوال عن دفع التعويض.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()318

املادة ()132

أثرالقوة القاهرة على العقد
ً
مستحيال لقوة قاهرة أو ألي سبب آخر التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث
أ-إذا أصبح تنفيذ العقد
خارج عن إرادة
املالحة .ومع ذلك ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب
في حالة تأجير السفينة باملدة يلتزم املستأجربدفع كامل األجرة عن املدة

طرفي العقد ينفسخ عقد إيجار السفينة لرحلة دون تعويض ألي قوة قاهرة أو فعل املؤجر.
من طرفيه.
وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت األجرة كاملة
ً
ب-يبقى عقد اإليجار نافذا دون زيادة األجرة ودون تعويض ،إذا إلى تاريخ آخرأخبارعنها .وباإلضافة إلى ذلك تستحق األجرة عن النصف
ً
حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفرالسفينة أو استمرارالسفر ،الباقي من املدة التي كانت مقدرة إلتمام الرحلة.
وفي هذه الحالة يجوزللمستأجرتفريغ بضائعه على نفقته وله بعد
ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته ً
أيضا وتستحق األجرة
كاملة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()319

املادة ()115

تعريف العقد

تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه املالك بتمكين املستأجر

عقد إيجار السفينة خالية الطاقم عقد يلتزم بمقتضاه مالك من االنتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة .ويثبت هذا
السفينة بأن يضع تحت تصرف املستأجر سفينة معينة غير العقد بالكتابة ،وتسري عليه أحكام عقد اإليجار املقررة في القانون
مطقمة ليقوم املستأجر باستعمالها خالل املدة املتفق عليها في املدني واألحكام التالية.
العقد وبالشروط املذكورة فيه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()320

ال يوجد

بيانات العقد
يجب أن يتضمن العقد البيانات اآلتية:
-1اسم مؤجرالسفينة واسم املستأجر.
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-2اسم السفينة وجنسيتها وفئتها وحمولتها وسعتها.
-3منطقة النشاط التجاري.
-4قيمة األجرة وطريقة دفعها ،ومدة اإليجاروكيفية إنهائه.
-5وقت ومكان وشروط التسليم والرد.
-6معاينة السفينة وصيانتها وإصالحها.
-7تأمين السفينة.
 -8أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()321

ال يوجد

حق اإلدارة املالحية والتجارية
تنتقل اإلدارة املالحية والتجارية للسفينة إلى املستأجر في عقد
إيجارالسفينة خالية الطاقم.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()322

املادة ()116

التزامات املؤجر

يلتزم املؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للمالحة مع الوثائق

أ-يلتزم املؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف املستأجر في الزمان املتعلقة بها كما يلتزم بإصالح األضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة
واملكان املحددين بالعقد في حالة صالحة للمالحة ومالئمة ألداء واألضرار التي يقتضيها االستهالك الناش ئ عن االستعمال العادي
الخدمة املتفق عليها ،وتزويده بالشهادات والوثائق املتعلقة بها .للسفينة في الغرض املتفق عليه.
ب-يلتزم املؤجر بإصالح أي تلف يلحق بالسفينة واستبدال القطع
ً
التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتي في
صالحة للمالحة إال إذا أثبت أن ذلك ناش ئ عن عيب خفي لم يكن من
السفينة أوعن االستعمال العادي لها في الغرض املتفق عليه ،وإذا
املستطاع كشفه بالفحص العادي.
ترتب على التلف في هذه الحاالت تعطيل استعمال السفينة ملدة
تجاوز أربع وعشرين ساعة فال تستحق األجرة عن املدة الزائدة
للتعطل.

ويسأل املؤجر عن الضرر الذي يترتب عليه تسليم السفينة وهي غير
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ج-إذا لم يلتزم املؤجر بتنفيذ االلتزام املنصوص عليه في الفقرتين
السابقتين يحق للمستأجر إنهاء العقد واملطالبة بالتعويض عن
أية خسائرتكبدها نتيجة لذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()323

املادة ()117

التزامات املستأجر

يلتزم املستأجر باستعمال السفينة في الغرض املتفق عليه وفقا

يلتزم مستأجرالسفينة خالية الطاقم باآلتي:

لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص املالحة .وال يجوزله أن يعيد تأجير
السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد اإليجار ما لم يكن

ً
-1املحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض املتفق عليه وفقا
مرخصا له في ذلك.
لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص املالحة.
ً
وفقا ويلتزم برد السفينة في امليناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها
-2ضمان التشغيل اآلمن وتزويد السفينة بالطاقم املؤهل
للمعاييرالدولية.
وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناش ئ عن االستعمال العادي .وفي
-3صيانة السفينة وإصالحها خالل مدة عقد اإليجار ،وذلك عدا حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب إلى املستأجر يلتزم بأداء
ً
ضعف األجرة عن مدة التأخير.
ما يلتزم به املؤجروفقا للبند (ب) من املادة السابقة.
ً
-4التأمين على السفينة على نفقته الخاصة ،وفقا للقيمة املتفق ويلتزم برد السفينة في امليناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها
عليها في عقد اإليجاروعلى النحو الذي و افق عليه مالك السفينة .وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناش ئ عن االستعمال املعتاد .وفي
-5رد السفينة وتسليمها للمؤجر في امليناء املتفق عليه أو الذي حالة التأخيرفي رد السفينة بسبب يرجع إلى املستأجر يلتزم بأداء ضعف
تسلمها فيه ،وبالحالة التي كانت عليها وقت استالمها مع مراعاة االجرة عن مدة التأخيرمع عدم االخالل بحق املؤجرفي التعويض إن كان
االستهالك الناش ئ عن االستعمال العادي.
مقتض.
له
ٍ
وفي حالة التأخير في رد السفينة لسبب يرجع إلى املستأجر يلتزم
بأداء ضعف األجرة عن مدة التأخير.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()324

املادة ()117

مسؤولية املستأجر

يلتزم املستأجر باستعمال السفينة في الغرض املتفق عليه وفقا
لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص املالحة .وال يجوزله أن يعيد تأجير
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يسأل املستأجر عن أية أضرار تلحق املؤجر أو تضر بمصالحه السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد اإليجار ما لم يكن
نتيجة حيازته السفينة أو استخدامها وتشغيلها خالل فترة العقد .مرخصا له في ذلك.
ويلتزم برد السفينة في امليناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها
وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناش ئ عن االستعمال العادي .وفي
حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب إلى املستأجر يلتزم بأداء
ضعف األجرة عن مدة التأخير.
ويلتزم برد السفينة في امليناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها
وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناش ئ عن االستعمال املعتاد .وفي
حالة التأخيرفي رد السفينة بسبب يرجع إلى املستأجر يلتزم بأداء ضعف
االجرة عن مدة التأخيرمع عدم االخالل بحق املؤجرفي التعويض إن كان
مقتض.
له
ٍ
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()325

ال يوجد

رهن السفينة
إذا قام مؤجرالسفينة برهنها خالل مدة عقد اإليجاروتسبب ذلك
ً
في خسائر تكبدها املستأجر يكون املؤجر مسؤوال عن دفع
التعويض.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()326

ال يوجد

األجرة
أ-يلتزم املستأجر بدفع األجرة حسب املتفق عليه في عقد اإليجار،
وإذا تخلف املستأجرعن الدفع ملدة سبعة أيام متتالية أو أكثرعن
املوعد املتفق عليه في العقد ،جاز للمؤجر إنهاء العقد دون إخالل
بحقه في املطالبة بالتعويض املناسب عن الخسائر التي تلحق به
نتيجة إنهاء العقد.
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ب-ال تستحق األجرة إذا فقدت السفينة أو كانت في عداد السفن
ً
اعتبارا من اليوم الذي فقدت فيه أو سمع به آخر خبر
املفقودة
ً
مقدما.
عنها ،ويتعين إعادة أي مبلغ إيجارتم دفعه
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()327

املادة ()115

تمديد العقد

تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه املالك بتمكين املستأجر

تسري بشأن تمديد عقد إيجار السفينة خالية الطاقم ،األحكام من االنتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة .ويثبت هذا
العقد بالكتابة ،وتسري عليه أحكام عقد اإليجار املقررة في القانون
املنصوص عليها في عقد إيجارالسفينة ملدة.
املدني واألحكام التالية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()328

ال يوجد

اإليجاراملنتهي بالتملك
يجوز أن يكون عقد إيجار السفينة خالية الطاقم ً
منتهيا بالتملك
وفي هذه الحالة ال تنتقل ملكية السفينة إلى املستأجر ،إال إذا كان
املستأجر قد أتم دفع اإليجار إلى مالك السفينة على النحو
املنصوص عليه في عقد اإليجار.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()329

املادة ()234

نطاق سريان أحكام هذا الباب

تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه اتقاء

تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه األخطاراملتعلقة برحلة بحرية.
ضمان األخطار البحرية ،ويجوز للمؤمن واملؤمن له االتفاق على
ويجوزاالتفاق على مخالفة هذه األحكام إال إذا كانت ذات صفة إلزامية.
مخالفة هذه األحكام ،إال إذا كانت ذات صفة الزامية.

نص املادة في املشروع بقانون
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ال يوجد

مادة ()330
تعريف العقد
عقد التأمين البحري عقد يتعهد املؤمن بمقتضاه ،بتعويض
املؤمن له ،بالطريقة والشروط املتفق عليها ،عن الخسائرالناشئة
عن املخاطر البحرية املؤمن منها ،مقابل دفع قسط على أن ال
يتجاوزهذا التعويض قيمة الخسائرأو قيمة األشياء الهالكة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()331

املادة ()235

إثبات العقد
أ-ال يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديالت إال بالكتابة.

ال يجوزإثبات عقد التأمين إال بالكتابة.
ويجوز أن تكون وثيقة التأمين املتضمنة شروط العقد رسمية أو

ب-تكون الوثيقة املؤقتة التي يصدرها املؤمن ملزمة للطرفين إلى عرفية .وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديالت يجب إثباته بالكتابة
أن تصدرالوثيقة النهائية.
أيضا ،ومع ذلك تكون الوثيقة املؤقتة التي يعطيها املؤمن ملزمة
للطرفين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()332

املادة ()237

بيانات وثيقة التأمين

يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم

يجب أن تتضمن وثيقة التأمين كحد أدنى البيانات اآلتية:
-1تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة.
-2مكان العقد.
-3اسم كل من املؤمن واملؤمن له وموطنه وصفته إذا كان يتعاقد
لحساب الغير.

والساعة ومكان العقد واسم كل من املؤمن واملؤمن له وموطنه وصفته
إذا كان يتعاقد لحساب الغيرواألموال املؤمن عليها واألخطارالتي يشملها
التأمين واملستثناة منه وزمانها ومكانها ومبلغ التأمين وقسطه.
ويجب أن يوقع املؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.

-4األموال املؤمن عليها.
-5األخطارالتي يشملها التأمين واملستثناة منه وزمانها ومكانها.
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-6مبلغ التأمين وقسطه ومبلغ التحمل (إن وجد).
-7توقيع املؤمن أو من يمثله.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()333

املادة ()236

التنازل عن وثيقة التأمين

تكون وثيقة التأمين باسم املؤمن له أو ألمره أو للحامل ،ويجوز إجراء

أ-تكون وثيقة التأمين باسم املؤمن له أو ألمره أو لحاملها ،ويجوز عقد التأمين ملصلحة شخص غيرمعين.
إبرام التأمين ملصلحة شخص غيرمعين.
ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في املطالبة بالتعويض ،وللمؤمن
ب-يجوز للمؤمن له التنازل عن التأمين عن طريق التظهير أو أن يحتج في مواجهته بكل الدفوع التي يجوز له توجيهها إلى املتعاقد ولو
التسليم إذا كانت الوثيقة ألمره أو لحاملها ،وال يجوز التنازل عن
كانت وثيقة التأمين محررة ألفراد أو للحامل.
وثيقة التأمين إذا كانت اسميه إال بمو افقة كتابية من املؤمن.
ج-يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في املطالبة بالتعويض،
وللمؤمن أن يتمسك في مواجهته بكافة الدفوع التي يجوز له
توجيهها إلى املتعاقد ولو كانت الوثيقة ألمره أو لحاملها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()334

املادة ()238

محل عقد التأمين البحري

يجوزالتأمين على جميع األموال التي تكون معرضة ألخطاروهي في البحر،

أ-يجوز التأمين على جميع األموال التي تكون معرضة لألخطار وال يجوز أن يكون طرفا في عقد التأمين أو مستفيدا منه إال من كانت له
البحرية.
مصلحة مباشرة أو غيرمباشرة في عدم حصول الخطر.
ً
ً
مستفيدا منه إال من
ب-ال يجوز أن يكون طرفا في عقد التأمين أو
كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()335

املادة ()245

التأمين ضد أخطارالحرب واألخطاراملشابهة

ال يشمل التأمين أخطار الحرب الخارجية أو األهلية واالضطرابات

أ-ال يشمل التأمين أخطار الحرب األهلية أو الخارجية وأعمال والثورات واإلضراب واإلغالق وأعمال التخريب واإلرهاب واألضرار التي
القرصنة واالستيالء واالضطرابات والثورات واإلضراب واإلغالق
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وأعمال التخريب واإلرهاب واألضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير تحدثها األشياء املؤمن عليها في األموال األخرى أو األشخاص ما لم يتفق
ً
مباشرعن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا كان سببها ،إال إذا اتفق على خالف ذلك.
على غيرذلك.
ب-عدا ما نصت عليه الفقرة (ب) من املادة ( )369من هذا
القانون ال يشمل التأمين األضرارالتي تحدثها األشياء املؤمن عليها
لألموال األخرى أو األشخاص.
ج-إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين األضرار
التي تلحق األشياء املؤمن عليها من األعمال العدائية أو االنتقامية
أو األسر أو االستيالء أو اإليقاف أو االكراه إذا وقعت بفعل
الحكومات أو السلطات سواء كان معترف بها أو غير معترف بها أو
بسبب انفجار ألغام أو معدات الحرب األخرى ولو لم تكن الحرب
قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

املادة ()246
إذا اتفق على تأمين أخطارالحرب ،شمل هذا التأمين األضرارالتي تلحق
باألشياء املؤمن عليها بسبب األعمال العدائية واالنتقامية واألسر
واالستيالء واإليقاف واإلكراه إذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات
سواء أكان معترفا بها أم غيرمعترف بها أو بسبب انفجاراأللغام ومعدات
الحرب األخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

د-إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو
ً
خطربحري ،أعتبرناشئا عن خطربحري ما لم يثبت خالف ذلك.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()336

املادة ()239

إعادة التأمين

يجوزللمؤمن إعادة التأمين على األموال املؤمن عليها.

في حالة إعادة التأمين ال يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة
التأمين الذي يبرمه املؤمن.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()337

املادة ()248

التزام املؤمن له باإلفصاح عن الظروف والبيانات عند التعاقد

يلتزم املؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والرسوم واملصاريف في املكان
والزمان املتفق عليهما ،كما يلتزم بأن يبذل العناية املعقولة للمحافظة
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أ-على املؤمن له أن يخطر املؤمن وقت إبرام العقد بالظروف على السفينة أو البضائع وأن يعطي بيانا صحيحا عند إجراء العقد
والبيانات بما فيها اسم السفينة والرحلة ومقدار البضائع بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين املؤمن من تقدير األخطار
املشحونة وقيمتها التي يكون املؤمن له على علم أو يفترض أن يكون التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من
على علم بها في سياق العمل العادي والتي من شأنها التأثيرعلى قرار زيادة على هذه األخطارفي حدود علمه بها.
املؤمن في تقدير املخاطر التي يأخذها على عاتقه ،واملو افقة على
التأمين من عدمه وتعتبر مهمة على األخص الوقائع التي جعلها
املؤمن محل اسئلة مكتوبة محددة.
ً
استثناء من الفقرة (أ) من هذه املادة ال يلتزم املؤمن له بأن
ب-
يخطر املؤمن بالظروف التي يكون املؤمن على علم أو يفترض أن
يكون على علم بها في سياق العمل العادي.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()338

املادة ()252

جزاء مخالفة االلتزام باإلفصاح

يبطل التأمين إذا قدم املؤمن له ولوبغيرنية التدليس بيانات غيرمطابقة

أ-يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد إذا قدم املؤمن له ولو بغير للحقيقة من شأنها جعل املؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته ،وكذلك
سوء نية بيانات غيرصحيحة أوسكت عن تقديم البيانات املتعلقة يبطل التأمين إذا سكت املؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات
بالتأمين وكان من شأن ذلك أن قدر املؤمن الخطر بأقل من املتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك إن قدر املؤمن الخطر بأقل من
حقيقته.
حقيقته.
ب-ويقع الفسخ ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن
تقديم البيان أي عالقة بالضررالذي لحق الش يء املؤمن عليه.

ويقع البطالن ولو لم يكن للبيان الصحيح أو للسكوت أية صلة بالضرر
الذي لحق الش يء املؤمن عليه.

ج-وللمحكمة أن تحكم للمؤمن على املؤمن له في األحوال املبينة في
الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كامال إذا ثبت سوء القصد من
النية من جانب املؤمن له ،أو بمبلغ ال يجاوزنصف هذا القسط إذا جانب املؤمن له ونصف القسط فقط إذا انتفى سوء القصد.
انتفى سوء النية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()339

ال يوجد

القيمة التأمينية
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أ-يكون تحديد القيمة التأمينية ملحل التأمين باالتفاق بين املؤمن
واملؤمن له.
ب-في حالة عدم التوصل إلى االتفاق على القيمة التأمينية ،يتم
حساب القيمة التأمينية على النحو اآلتي:
-1تكون القيمة التأمينية للسفينة هي قيمة السفينة عند بدء مدة
التأمين ،بما في ذلك القيمة الكلية لبدن السفينة وآالتها ومعداتها
ووقودها ومخازنها وعدتها ومؤنها واملياه الصالحة للشرب املوجودة
على سطحها ،وكذلك قسط التأمين.
-2تكون القيمة التأمينية للشحنة هي إجمالي قيمة فاتورة
الشحن ،أو القيمة الفعلية غير التجارية للسلع في مكان الشحن،
باإلضافة إلى أجرة الشحن و أقساط التأمين عليها عند بدء مدة
التأمين.
-3تكون القيمة التأمينية ألجور الشحن هي إجمالي مبلغ أجور
النقل املستحقة الدفع إلى الناقل و أقساط التأمين عند بدء مدة
التأمين.
-4تكون القيمة التأمينية ملحالت التأمين األخرى هي إجمالي
القيمة الفعلية ملحل التأمين املؤمن عليه و أقساط التأمين عند
بدء مدة التأمين.
ً
ج-إذا جاوز مبلغ التأمين القيمة التأمينية ،وكان ذلك ناشئا عن
غش أو تدليس أو سوء نية املؤمن له أو نائبه ،يجوز للمؤمن طلب
إبطال العقد وال يكون لهذه الزيادة أثر على مسؤولية املؤمن،
ويتحملها املؤمن له كما لو كان هو املؤمن ,وإذا انتفى الغش
ً
صحيحا في حدود القيمة
والتدليس وسوء النية كان العقد
الحقيقية ملحل التأمين.
د-إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية لألشياء املؤمن
عليها فال يلتزم املؤمن إال في حدود مبلغ التأمين.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()340

املادة ()254

أثرالخسائرالسابقة ملحل التأمين قبل التعاقد

يقع باطال عقد التأمين الذي يبرم بعد هالك األشياء املؤمن عليها أو بعد

ً
باطال عقد التأمين الذي يبرم بعد تعرض محل التأمين لخسائر وصولها إذا ثبت أن نبأ الهالك أو الوصول قد بلغ إلى املكان الذي يوجد
يقع
نتيجة لحدوث أحد األخطار املؤمن منها ،وتكون أقساط التأمين فيه املؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد
ً
ً
حقا للمؤمن وال يكون مسؤوال عن دفع أية تعويضات ،وإذا كان قبل أن يوقعه املؤمن.
املؤمن على علم أو يفترض به أن يكون على علم باستحالة وقوع
الخطر املؤمن منه ،كان للمؤمن له الحق في استرداد أقساط وإذا كان التأمين معقودا على شرط األنباء السارة أو السيئة فال يبطل إال
إذا أثبت أن املؤمن له كان يعلم علما شخصيا بهالك الش يء املؤمن عليه
التأمين.
أو كان املؤمن يعلم بوصول الش يء.
وكذلك يبطل التأمين إذا علم املؤمن له بهالك الش يء املؤمن عليه بعد
إصدار أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل املمكنة إلى إلغاء
هذا األمرقبل التوقيع على العقد.
وفي جميع األحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف اآلخر
تعويضا يعادل ضعف القسط املتفق عليه.

املادة ()255
يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة
األشياء املؤمن عليها وثبت التدليس من جانب املؤمن له .وفي هذه
الحالة يبقى القسط كامال من حق املؤمن  .فإذا انتفى التدليس اعتبر
العقد صحيحا بقدر قيمة األشياء املؤمن عليها ويكون للمؤمن الحق في
نصف القسط عن القدر الزائد.
أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية لألشياء املؤمن عليها
تحمل املؤمن له جزءا من الضرربنسبة هذا الفرق.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()341

املادة ()253

اإلخطاربالظروف الطارئة أثناء سريان العقد

على املؤمن له أن يخطر املؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد

أ-على املؤمن له أن يخطر املؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان ويكون من شأنها زيادة األخطارالتي يتحملها املؤمن وذلك خالل ثالثة أيام
التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله املؤمن وذلك من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية ،فإذا لم يقع
خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ،فإذا لم يتم اإلخطار في األخطارفي امليعاد جازللمؤمن إلغاء العقد.
هذا امليعاد جازللمؤمن فسخ العقد.
وإذا وقع اإلخطار في امليعاد املذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة
ب-إذا تم اإلخطار في امليعاد املنصوص عليه في الفقرة السابقة
األخطارلم تكن ناشئة من فعل املؤمن له بقي التأمين ساريا مقابل قسط
وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل املؤمن له بقي
إضافي .أما إذا كانت زيادة األخطارناشئة من فعل املؤمن له جازللمؤمن
التأمين ً
ساريا مقابل زيادة في قسط التأمين ،أما إذا كانت زيادة
إما إلغاء العقد مباشرة مع االحتفاظ بالحق في قسط التأمين وإما إبقاء
الخطر ناشئة عن فعل املؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد
خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر ،أو إبقاء العقد مع املطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة األخطار.
العقد مع املطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ،وفي
الحالة األولى يكون للمحكمة – ً
بناء على طلب املؤمن – أن تحكم
مساو لقسط التأمين.
له بمبلغ
ٍ
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()342

املادة ()240

تعدد التأمينات

إذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل

ً
مؤمنا عليه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن
أ-إذا كان الخطر
كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير بينهم.
تضامن بينهم.
ً
ب-فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود،
سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة ،وكان
مجموع مبلغ التأمين املذكورفي هذه العقود يزيد على قيمة الش يء
املادة ()256
املؤمن عليه ،اعتبرت عقود التأمين صحيحة ,وجاز للمؤمن له
الرجوع -في حدود الضرروبما ال يزيد عن قيمة الش يء املؤمن عليه فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطرمؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت
 على املؤمنين املتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمينالذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للش يء املؤمن عليه .املذكورفي هذه العقود يزيد على قيمة الش يء املؤمن عليه اعتبرت عقود
التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على املؤمنين
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ج -يجب على املؤمن له إذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به أن املتعددين بغيرترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى
يصرح للمؤمن بوجود التأمينات األخرى التي يعلم بها وإال كان طلبه القيمة الحقيقية للش يء املؤمن عليه ويجب على املؤمن له إذا طلب
غيرمقبول.
تسوية الضررالذي لحق به أن يصرح بوجود التأمينات األخرى التي يعلم
د-يجوز لكل مؤمن الرجوع على املؤمنين اآلخرين ملطالبة كل منهم بها وإال كان طلبه غيرمقبول.
بحصته من الضرر بنسبة املبلغ الذي التزم به ،وإذا كان أحدهم
ويجوزلكل مؤمن الرجوع على املؤمنين اآلخرين ملطالبة كل منهم بحصته
ً
معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على املؤمنين املوسرين.
من الضرر بنسبة املبلغ الذي التزم به .وإذا كان أحدهم معسرا وزعت
ن
ه ـ-في حالة ثبوت الغش من املؤمن له يكو كل عقد من عقود حصته بالنسبة ذاتها على املؤمنين املوسرين.
التأمين املتعددة قابال لإلبطال بناء على طلب املؤمن ،وللمحكمة
عند الحكم بإبطال العقد أن تقض ي بالتعويضات املناسبة ملن وفي حالة ثبوت الغش من جانب املؤمن له يكون كل عقد من عقود
يستحقها بما ال يجاوزالقسط الكلي للتأمين.
التأمين املتعددة قابال لإلبطال بناء على طلب املؤمن.
وفي جميع األحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق املؤمن حسن
النية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()343

ال يوجد

إنهاء عقد التأمين البحري قبل بدئه
يجوزللمؤمن له املطالبة بإنهاء عقد التأمين قبل بدء سريانه ،على
أن يدفع للمؤمن كافة املصروفات والنفقات التي تكبدها املؤمن،
وفي حالة قبول املؤمن يلتزم بإعادة قسط التأمين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()344

ال يوجد

إنهاء عقد التأمين البحري بعد بدئه
ال يجوز ألي من املؤمن أو املؤمن له إنهاء العقد بعد سريانه ،ما لم
ينص في العقد على خالف ذلك ومع ذلك يجوز إنهاء العقد في
ً
األحوال ووفقا للقواعد اآلتية:
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-1إذا نص العقد على إمكانية إنهائه بعد سريانه وطلب املؤمن له
إنهاء العقد ،فإن للمؤمن حال قبول اإلنهاء استيفاء قسط التأمين
ً
اعتبارا من سريان العقد وإلى يوم إنهائه ،على أن
املستحق الدفع
يرد إلى املؤمن له ما تبقى من قسط التأمين عن املدة املتبقية.
ً
-2إذا كان اإلنهاء بناء على طلب املؤمن وفقا للعقد ،يرد إلى املؤمن
ً
اعتبارا من يوم إنهاء العقد إلى يوم انتهاء مدة
له قسط التأمين
ً
التأمين محتسبا على األساس النسبي.
-3إذا بيعت السفينة محل العقد بصورة رضائية أو عن طريق
القضاء ،وكانت شخصية املؤمن له محل اعتبار.
-4في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم ،وكانت شخصية املؤمن
له محل اعتبارلدى املؤمن.
-5إذا أفلس املؤمن له أو أعسرولم يكن قد دفع القسط املستحق
عليه بعد أعذاره جازللمؤمن فسخ العقد أوإلغائه ،وال يسري ذلك
على الغيرحسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل
وقوع أي حادث وقبل التبليغ باإللغاء ،ويثبت هذا الحق للمؤمن له
في حالة إفالس املؤمن ،وفي جميع األحوال يلتزم املؤمن برد قسط
التأمين بما يعادل املدة املتبقية من العقد.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()345

املادة ()248

دفع أقساط التأمين

يلتزم املؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والرسوم واملصاريف في املكان

أ-يلتزم املؤمن له بدفع قسط التأمين واملصروفات في املكان والزمان املتفق عليهما ،كما يلتزم بأن يبذل العناية املعقولة للمحافظة
والزمان املتفق عليهما ،ويجوزللمؤمن رفض إصدار وثيقة التأمين على السفينة أو البضائع وأن يعطي بيانا صحيحا عند إجراء العقد
أو أية شهادة تأمين قبل دفع املؤمن له لقسط التأمين ،ما لم يتفق بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين املؤمن من تقدير األخطار
على خالف ذلك.
التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من
ب-إذا لم يدفع املؤمن له قسط التأمين املستحق جاز للمؤمن أن زيادة على هذه األخطارفي حدود علمه بها.
يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ،وال ينتج اإليقاف أو الفسخ أثره
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إال بعد انقضاء خمسة عشر ً
يوما على إعذار املؤمن له بالوفاء
وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ،ويكون اإلعذار بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو أية وسيلة إلكترونية
أخرى في أخر موطن للمؤمن له يعلمه املؤمن ،كما يجوز أن يقع
اإلعذاربالوفاء واإلخطاربإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد.
ج-في حالة عدم دفع قسط التأمين واملصروفات ال يحول اإلخطار
بإيقاف التأمين دون عمل إخطار أخربفسخ العقد.
ً
اعتبارا من
د-في حالة وقف التأمين يعود العقد إلى انتاج آثاره
اليوم التالي لتاريخ دفع القسط واملصروفات.
ه ـ-ال يسري أثر اإليقاف أو الفسخ في مواجهة الغير حسن النية
الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل
اإلخطار باإليقاف أو الفسخ ،وللمؤمن التمسك في مواجهة الغير
باملقاصة بقدرالقسط املستحق في حالة وقوع أي حادث.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()346

ال يوجد

املحافظة على مصلحة املؤمن
أ -في حال وقوع أحد األخطاراملؤمن منها ،يلتزم املؤمن له باآلتي:
-1إخطاراملؤمن بالخطرخالل ثالثة أيام عمل على األكثرمن تاريخ
العلم به.
-2اتخاذ التدابيرالالزمة واملالئمة لتالفي الخسائرأو الحد منها.
-3االلتزام بالتعليمات التي يصدرها له املؤمن في شأن التدابير
املالئمة لتالفي الخسائرأو الحد منها.
-4اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على حق املؤمن في الرجوع
على الغير.
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ً
ب -ال يكون املؤمن مسؤوال عن أية خسائر تنجم عن مخالفة
املؤمن له لألحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه املادة ،وللمؤمن في
الحالة املنصوص عليها في البند ( )1من تلك الفقرة إلغاء العقد.
ً
تصريحا غيرمطابق للحقيقة فيما
ج -إذا قدم املؤمن له بسوء نية
يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن ،جاز الحكم بسقوط
حقه في التأمين كله أو بعضه.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()347

املادة ()258

تسوية األضرار

تسوى األضرار بطريق التعويض إال إذا اختار املؤمن له ترك الش يء

أ-تسوى األضراربطريق التعويض ما لم يقرراملؤمن له ترك الش يء املؤمن عليه في األحوال التي يجيز له االتفاق أو القانون اتباع هذه
املؤمن عليه للمؤمن في األحوال املتفق عليها أو التي يجيز فيها الطريقة.
القانون ذلك.
ب-ال يلتزم املؤمن بإصالح األشياء املؤمن عليها أو استبدال غيرها
بها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()348

املادة ()247

مسؤولية املؤمن
تشمل مسؤولية املؤمن اآلتي:

ال يسأل املؤمن عما يلي:
أ  -األضراراملادية الناشئة عن عيب ذاتي في الش يء املؤمن عليه أو عدم

-1األضراراملادية التي تلحق األشياء املؤمن عليها بسبب وقوع خطر كفاية تغليفه أو حزمه ومع ذلك يكون املؤمن مسئوال عن الضررالناش ئ
بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما عن عيب خفي في السفينة.
يشمله التأمين.
ب  -النقص العادي الذي يطرأ على البضاعة أثناء الطريق.
-2حصة األموال املؤمن عليها في الخسارات البحرية املشتركة
بنسبة قيمة األشياء املؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة ج  -األضرار املادية الناشئة عن الغرامات واملصادرات والوضع تحت
التي يتحملها املؤمن إن وجدت ،وذلك ما لم تكن ناشئة عن خطر الحراسة واالستيالء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار
مستثنى من التأمين.
وأعمال التهريب وممارسة تجارة غيرمشروعة.
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د  -التعويضات املستحقة بسبب الحجزوالكفالة املعطاة لرفع الحجز.
ه  -األضرارالتي ال تعتبرضررا ماديا يلحق مباشرة باألشياء املؤمن عليها
كالبطالة والتأخير وفروق األسعار والعقوبات التي تؤثر في العملية
التجارية التي يجريها املؤمن له.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()349

ال يوجد

التأمين الناقص
يكون تعويض املؤمن له عن األخطار املؤمن منها في حدود مبلغ
التأمين ،وإذا كان املبلغ املؤمن به أقل من القيمة التأمينية ،يلتزم
املؤمن بتعويض املؤمن له على أساس نسبة املبلغ املؤمن به إلى
القيمة التأمينية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()350

ال يوجد

الخسائراملتتالية
يسأل املؤمن عن تعويض الخسائر املتتالية حتى إذا تجاوز إجمالي
ً
مبالغ هذه الخسائراملبلغ املؤمن به ،كما يكون املؤمن مسؤوال عن
الخسارة الكلية فقط إذا وقعت الخسارة الكلية بعد خسارة جزئية
لم يتم إصالحها.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()351

املادة ()243

حدود مسؤولية املؤمن عن أفعال املؤمن له والربان والبحارة

يسأل املؤمن عن الضرر املادي الذي يلحق السفينة أو البضائع املؤمن
عليها بفعل أوخطأ املؤمن له أوتابعيه البريين ما لم يثبت املؤمن أن سبب
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أ-يسأل املؤمن عن الضرر املادي الذي يلحق األشياء املؤمن عليها هذه األضرار ناش ئ عن إهمال املؤمن له في بذل العناية املعقولة الالزمة
بفعل أو خطأ املؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت املؤمن أن للمحافظة على سالمة السفينة أو البضائع.
سبب هذه األضرارناش ئ عن خطأ عمدي أو جسيم من املؤمن له.
وكذلك يسأل املؤمن عن الضرر املادي الذي يلحق السفينة أو البضائع
ب-مع عدم اإلخالل بحكم املادة ( )369من هذا القانون يسأل
املؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة أيا كان نوع الخطأ أو
املؤمن عن الضرراملادي الذي يلحق األشياء املؤمن عليها بفعل أو
جسامته.
ً
متعمدا.
خطأ الربان أو البحارة ًأيا كانت جسامته ما لم يكن
ً
ج-يظل املؤمن مسؤوال عن األخطار التي يشملها التأمين في حالة
االضطرارإلى تغييرالطريق أو الرحلة أو السفينة ,وإذا لم يكن تغيير
ً
ً
اضطراريا يبقى املؤمن مسؤوال عن الحوادث التي
الرحلة أوالطريق
يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق املتفق عليه ,أو الطريق املعتاد
في حالة عدم وجود اتفاق.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()352

املادة ()244

تسديد النفقات

يبقى املؤمن مسئوال عن األخطار التي يشملها التأمين في حالة االضطرار

أ-يشمل التعويض املستحق للمؤمن له النفقات التالية ،إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي
باإلضافة إلى مبلغ التعويض املفترض دفعه عن محل التأمين:
تغيير آخر يقرره الربان بدون تدخل من املجهز أو للمؤمن له أو يقصد به
-1املصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية األموال مساعدة سفينة أو مركب في خطر أو إنقاذ ما عليها من أشخاص
وأموال .أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا بقي املؤمن
املؤمن عليها سواء لتفادي األضرارأو للحد منها.
مسئوال عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق املتفق

-2النفقات املعقولة للمعاينة والتقدير بغرض التأكد من طبيعة
عليه.
ومدى الخطراملؤمن منه.
-3النفقات املتكبدة بسبب العمل بالتعليمات الصادرة من
املؤمن.
ب -ال يجوزأن تزيد مدفوعات املؤمن املتعلقة بالنفقات املشارإليها
في الفقرة (أ) على املبلغ املؤمن به ،ما لم تكن الزيادة بسبب العمل
بالتعليمات الصادرة من املؤمن.
ج -إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية ،يكون املؤمن
ً
مسؤوال عن النفقات املشار إليها في هذه املادة على أساس نسبة
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املبلغ املؤمن به إلى القيمة التأمينية ،ما لم ينص العقد على خالف
ذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()353

ال يوجد

املساهمة في الخسارة املشتركة
إذا كان املبلغ املؤمن به أقل من املساهمة في الخسارة املشتركة
ً
يكون املؤمن مسؤوال عن املساهمة في الخسارة املشتركة على
أساس نسبة املبلغ املؤمن به إلى قيمة املساهمة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()354

ال يوجد

الخسارة الكلية الفعلية
إذا فقد محل التأمين بعد حدوث أحد األخطاراملؤمن منها أو لحق
به ضرربالغ ّ
غيرمن طبيعته املؤمن عليه بها ،أوأخرج محل التأمين
من حيازة صاحبه ،اعتبرخسارة كلية فعلية.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()355

ال يوجد

الخسارة الكلية الحكمية
أ-إذا اعتبرت الخسارة الكلية للسفينة ً
أمرا يتعذر تفاديه بعد
حدوث أحد األخطار املؤمن منها أو إذا زادت النفقات الالزمة
لتفادي حدوث خسارة كلية فعلية القيمة التأمينية ،فيعتبر ذلك
خسارة كلية حكمية.
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ب-إذا اعتبرت الخسارة الكلية الفعلية ً
أمرا يتعذر تفاديه بعد
حدوث أحد األخطار املؤمن منها على شحنة البضائع أو إذا زادت
النفقات الالزم تكبدها لتفادي حدوث خسارة كلية فعلية
باإلضافة إلى قيمة إرسال شحنة البضائع إلى وجهتها القيمة
التأمينية ،فيعتبرذلك خسارة كلية حكمية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()356

ال يوجد

الخسارة الجزئية
كل خسارة ليست خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية تعتبر
خسارة جزئية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()357

املادة ()261

ترك محل التأمين

يجب على املؤمن له إثبات بدء سريان الخطر .ويفترض وقوع الضرر في

أ-إذا اعتبر محل التأمين خسارة كلية حكمية وطالب املؤمن له الزمان واملكان املذكورين في عقد التأمين إال إذا أثبت املؤمن خالف ذلك.
بالتعويض عنه من املؤمن على أساس الخسارة الكلية ،يتخلى
وإذا أراد املؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضررال يدخل ضمن
املؤمن له عن محل التأمين للمؤمن ،وللمؤمن أن يقبل التخلي أو
األخطارالتي يشملها التأمين ،ومع ذلك إذا كان التأمين ال يشمل إال بعض
أن يرفضه ،ولكن عليه إخطار املؤمن له بقراره بقبول التخلي أو
األخطار وجب على املؤمن له أن يثبت أن الحادث ناش ئ عن أحد هذه
رفضه خالل فترة زمنية معقولة.
األخطار .وإذا استعمل املؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت
ب-يبلغ الترك إلى املؤمن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،
أيضا أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة
وذلك خالل ثالثة أشهرمن تاريخ علم املؤمن له بالحادث الذي يجيز
الترك.
الترك أو من تاريخ انقضاء املواعيد املنصوص عليها في املواد
( )380( ،)373( ،)372من هذا القانون.
ج-يجب على املؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع
عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.
ً
د-ال يجوز أن يكون ترك األشياء املؤمن عليها ً
جزئيا أو معلقا على
شرط ،كما ال يجوزالرجوع فيه إال برضاء املؤمن.
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نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()358

ال يوجد

آثارالترك
أ-إذا قبل املؤمن الترك ،تنتقل إلى املؤمن ملكية األشياء املؤمن
عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ،ويلتزم املؤمن بدفع
مبلغ التأمين بكامله ،ويحدث انتقال امللكية أثره بين الطرفين من
يوم إعالن املؤمن له رغبته في الترك إلى املؤمن ،ويجوز للمؤمن أن
يرفض انتقال ملكية األشياء املؤمن عليها إليه ،وذلك دون إخالل
بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.
ب-باستثناء ما هو وارد في املادتين ( )360( ،)359من هذا القانون،
إذا حدثت خسارة كلية ملحل التأمين ودفعت قيمة التأمين كاملة
عنه ،يكون للمؤمن كامل الحق في محل التأمين .وفي حالة التأمين
الناقص ،يكون للمؤمن الحق في محل التأمين على أساس نسبة
املبلغ املؤمن به إلى القيمة التأمينية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()359

املادة ()259

حلول املؤمن محل املؤمن له في مطالبة الطرف الثالث

ال يجوز أن يكون الترك جزئيا أو معلقا على شرط ،ويترتب عليه انتقال

أ-يحل املؤمن محل املؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة ملكية األشياء املؤمن عليها إلى املؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين
األضرارالتي يشملها التأمين في حدود التعويض الذي دفعه.
بكامله .ويحدث انتقال امللكية أثره بين الطرفين من يوم وقوع الحادث.
ب-يلتزم املؤمن له أن يقدم للمؤمن الوثائق واملعلومات الالزمة
التي ينبغي له االطالع عليها ،وأن يسعى في مساعدته في استرداد
التعويض من الطرف الثالث.
ج-ال يجوز للمؤمن له التنازل عن الحق في مطالبة الطرف الثالث
أو إسقاط هذا الحق إال بعد مو افقة املؤمن كتابة على ذلك.
د-إذا أسقط املؤمن له حقه في مطالبة طرف ثالث أو تنازل عنه
ً
دون إذن من املؤمن أو إذا كان املؤمن عاجزا عن ممارسة حق
اللجوء إلى القضاء بسبب خطأ املؤمن له ،جاز للمؤمن أن يخصم
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من مبلغ التعويض ما يعادل الخسارة التي تكبدها نتيجة ذلك في
حدود مبلغ التعويض.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()360

ال يوجد

آثاردفع التعويض عبرالطرف الثالث
أ-يجوز للمؤمن أن يخصم من مبلغ التعويض ما يكافئ املبلغ الذي
دفعه طرف ثالث للمؤمن له بالفعل.
ب-إذا كان التعويض الذي استرده املؤمن من طرف ثالث يزيد على
مبلغ التعويض الذي دفعه للمؤمن له ،ترد الزيادة إلى املؤمن له.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()361

املادة ()243

نطاق مسؤولية املؤمن

يسأل املؤمن عن الضرر املادي الذي يلحق السفينة أو البضائع املؤمن

يسأل املؤمن عن األضرار املادية التي تلحق األشياء املؤمن عليها عليها بفعل أوخطأ املؤمن له أوتابعيه البريين ما لم يثبت املؤمن أن سبب
بسبب وقوع خطربحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطرأو هذه األضرار ناش ئ عن إهمال املؤمن له في بذل العناية املعقولة الالزمة
الحادث مما يشمله التأمين.
للمحافظة على سالمة السفينة أو البضائع.
وكذلك يسأل املؤمن عن الضرر املادي الذي يلحق السفينة أو البضائع
املؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة أيا كان نوع الخطأ أو
جسامته.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()362

املادة ()247

حاالت عدم مسؤولية املؤمن
ً
ال يكون املؤمن مسؤوال عما يأتي:

ال يسأل املؤمن عما يلي:
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-1األضرار املادية الناشئة عن عيب ذاتي في الش ْي املؤمن عليه أو أ  -األضراراملادية الناشئة عن عيب ذاتي في الش يء املؤمن عليه أو عدم
عدم كفاية تغليفه أو حزمه ،وذلك مع مراعاة ما نصت عليه كفاية تغليفه أو حزمه ومع ذلك يكون املؤمن مسئوال عن الضررالناش ئ
الفقرة (ج) من املادة ( )369من هذا القانون.
عن عيب خفي في السفينة.
-2النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.

ب  -النقص العادي الذي يطرأ على البضاعة أثناء الطريق.

-3األضرار املادية الناشئة عن الغرامات واملصادرة والوضع تحت
الحراسة واالستيالء والتدابير الصحية والتعقيم ،واختراق
الحراسة واالستيالء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار
الحصاروأعمال التهرب وممارسة تجارة ممنوعة.
وأعمال التهريب وممارسة تجارة غيرمشروعة.
-4التعويضات املستحقة بسبب الحجز والكفالة املقدمة لرفع
الحجز.
د  -التعويضات املستحقة بسبب الحجزوالكفالة املعطاة لرفع الحجز.
ً
تلفا ً
املؤمن
باألشياء
مباشرة
يلحق
ا
مادي
 -5األضرار التي ال تعد
ه  -األضرارالتي ال تعتبرضررا ماديا يلحق مباشرة باألشياء املؤمن عليها
عليها كالبطالة والتأخير وفروق األسعار والعقبات التي تؤثر في
كالبطالة والتأخير وفروق األسعار والعقوبات التي تؤثر في العملية
العمليات التجارية التي يجريها املؤمن له.
التجارية التي يجريها املؤمن له.
-6ال يسأل املؤمن عن األضرار الناشئة عن العيب الذاتي في
السفينة إال إذا كان العيب ً
خفيا.
ج  -األضرار املادية الناشئة عن الغرامات واملصادرات والوضع تحت

-7ال يسأل املؤمن عن األضرار الناشئة عما يصدر من الربان من
أخطاء متعمدة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()363

ال يوجد

عبء إثبات الخسارة
أ-يقع على املؤمن له عبء إثبات وقوع الخطر ،ويفترض وقوع
الضرر في الزمان واملكان املحددين في عقد التأمين ما لم يثبت
املؤمن خالف ذلك ،أو أن الضرر ال يدخل ضمن األخطار التي
يشملها التأمين.
ب-إذا كان التأمين ال يشمل إال بعض األخطار وجب على املؤمن له
أن يثبت أن الحادث ناش ئ عن أحد هذه األخطار.

قسم البحوث القانونية -إدارة الشؤون القانونية -هيئة املستشارين القانونيين  -مجلس النواب

217

ج-إذا استعمل املؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت ً
أيضا
أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة
الترك.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()364

املادة ()249

إعفاء املؤمن من التعويض

يجوزاالتفاق على إعفاء املؤمن من تعويض الضررفي الحدود التي يعينها

يجوز االتفاق على إعفاء املؤمن من التعويض عن الضرر في العقد ويخفض اإلعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق
الحدود التي يعينها العقد ،ويستنزل مقدار اإلعفاء من مبلغ التعويض كامال إذا جاوزالضررحد اإلعفاء.
ً
التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كامال إذا جاوز
وفي جميع األحوال يحسب اإلعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي
الضرر حد اإلعفاء ،وفي جميع األحوال يحسب اإلعفاء بعد
استنزال النقص العادي الذي يصيب الش يء املؤمن عليه أثناء يصيب الش يء املؤمن عليه أثناء الطريق.
الطريق.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()365

ال يوجد

تنازل املؤمن عن حقه في محل التأمين بعد الدفع
أ-للمؤمن التنازل عن حقه في محل التأمين ودفع القيمة كاملة
للمؤمن له بعد حدوث الخطر املؤمن منه إلعفاء نفسه من
االلتزامات الواردة في العقد.
ب-في إطارممارسة الحق املذكورفي الفقرة (أ) من هذه املادة يلتزم
املؤمن بإخطار املؤمن له خالل سبعة أيام من تاريخ استالم
ً
اإلخطار من املؤمن له بخصوص التعويض .ويظل املؤمن مسؤوال
عن النفقات الالزمة واملعقولة التي دفعها املؤمن له لتفادي
الخسارة أو تقليلها قبل استالم اإلخطاراملذكور.
نص املادة في املشروع بقانون
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مادة ()366

املادة ()266

تقادم دعاوى املطالبة

تنقض ي بمض ي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين ،وتسري هذه

أ-تنقض ي الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمض ي سنتين ،املدة كما يلي:
وتحسب هذه املدة على النحو اآلتي:
أ  -من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى املطالبة به.
-1من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى املطالبة
ب  -من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق
به.
بدعوى املطالبة بتعويض األضرارالتي تلحق بالسفينة.
-2من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق
بدعوى املطالبة بتعويض األضرارالتي تلحق بالسفينة.
ج  -من تاريخ وصول السفينة أو من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه
-3من تاريخ وصول السفينة أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيما يتعلق بدعوى املطالبة بتعويض األضرار التي تلحق بالبضائع ،أما
فيه فيما يتعلق بدعوى املطالبة بتعويض األضرار التي تلحق إذا كان الحادث الحقا ألحد هذين التاريخين فيسري التقادم من تاريخ
ً
بالبضائع ،أما إذا كان الحادث الحقا ألحد هذين التاريخين فيسري وقوع الحادث.
التقادم من تاريخ وقوع الحادث.
د  -من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى املطالبة بتسوية األضرار
-4من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى املطالبة بتسوية بطريقة الترك ،وفي حالة تحديد مهلة في العقد إلقامة دعوى الترك يسري
األضرار بطريقة الترك ،وفي حالة تحديد مهلة في العقد إلقامة
التقادم من تاريخ انقضاء هذه املهلة.
دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه املهلة.
ه  -من تاريخ قيام املؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى املساهمة في
-5من تاريخ قيام املؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى املساهمة في
الخسارات العامة أو بدعوى املطالبة باملكافأة املستحقة عن الخسارات العامة أو بدعوى املطالبة باملكافأة املستحقة عن املساعدة
أو اإلنقاذ.
املساعدة أو اإلنقاذ.
-6من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على املؤمن له أو من و  -من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على املؤمن له أو من يوم
يوم قيام املؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل املؤمن بسبب قيام املؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل املؤمن بسبب رجوع
رجوع الغير.
الغير.
ب -وتنقض ي بمض ي سنتين دعوى استرداد املبالغ املدفوعة
بمقتض ى عقد التأمين ،وتبدأ هذه املدة من تاريخ الوفاء بغير
املستحق.

املادة ()267

ج-في جميع األحوال ينقطع التقادم بكتاب مسجل أو بتسليم تنقض ي بمض ي سنتين كذلك دعوى استرداد املبالغ املدفوعة بمقتض ى
املستندات املتعلقة باملطالبة أو بندب خبير لتقدير األضرار وذلك
عقد التأمين وتبدأ هذه املدة من تاريخ نشوء الحق في االسترداد.
باإلضافة إلى األسباب األخرى املقررة في القانون.
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املادة ()268
ينقطع التقادم املذكور في املادتين السابقتين بكتاب مسجل أو بتسليم
املستندات املتعلقة باملطالبة وذلك باإلضافة إلى األسباب األخرى املقررة
في القانون.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()367

املادة ()269

محل التأمين

يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة أو ملدة

يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت محددة.
متعاقبة أو ملدة محدودة.
ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد املوانئ أو
املراس ي أو األحواض الجافة أو أي مكان آخر .ويجوز أيضا التأمين على
السفينة وهي في مرحلة البناء.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()368

املادة ()270

النطاق الزماني واملكاني لضمان املؤمن

يسري ضمان املؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن

أ-يسري ضمان املؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى تاريخ االنتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين
البضائع إلى االنتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وقت وصول السفينة إلى املكان
ً
على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى املكان املقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا املكان لرحلة
املقصود وإعالن الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.
جديدة.
ب-إذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان املؤمن من
وقت تحركها للسفرحتى رسوها في املكان املقصود.

وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان املؤمن من وقت
إقالعها للسفرحتى رسوها في املكان املقصود املعين في وثيقة التأمين.
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ج-إذا شمل التأمين عدة رحالت متعاقبة اعتبر املكان املعين في وإذا شمل التأمين عدة رحالت متعاقبة اعتبر املكان املعين في وثيقة
وثيقة التأمين النتهاء الرحلة األخيرة مكان انتهاء سريان ضمان التأمين النتهاء الرحلة األخيرة هو مكان انتهاء عقد التأمين.
املؤمن.
د-إذا كان التأمين ملدة محددة شمل ضمان املؤمن األخطار التي
تقع في اليوم األول من مدة األخطار التي تقع في اليوم األخير منها،
ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة
ً
إبرام العقد وفقا للتوقيت الزمني في املكان الذي أبرم فيه عقد
التأمين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()369

املادة ()271

مسؤولية املؤمن

إذا كان التأمين ملدة محددة فإن ضمان املؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ

أ-يضمن املؤمن في حدود مبلغ التأمين األضرار الناشئة عن كل املحدد في العقد.
حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث،
ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت املحدد لبدء سريان التأمين محال
ويجوزاالتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلي عقب
لترميم مترتب على ضرر يشمله التأمين أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة
كل حادث.
بتلف يضمنه املؤمن فال يسري التأمين إال من وقت انتهاء الترميم أو
ب-عدا الضرر الذي يصيب األشخاص يلتزم املؤمن بالتعويضات
الرحلة .وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة املدة التي لم يكن
ًأيا كان نوعها التي تترتب على املؤمن له قبل الغير في حالة تصادم
العقد خاللها ساريا.
السفينة املؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بش يء ثابت أو
متحرك أو عائم.
أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محال لترميم أو كانت تقوم برحلة
وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله امتد سريان العقد
إلى انتهاء الترميم أو الرحلة.
وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة املدة اإلضافية.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()370

املادة ()275
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قسط التأمين

إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة

أ-إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت استحق املؤمن قسط التأمين كامال بمجرد بدء سريان األخطار املؤمن
ً
كامال بمجرد بدء سريان عنها.
متعاقبة استحق املؤمن قسط التأمين
األخطاراملؤمن منها.
وإذا كان التأمين على السفينة لرحلة معينة استحق املؤمن القسط عن
ب-وإذا كان التأمين ملدة معينة استحق املؤمن القسط عن كامل كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر املؤمن له تركها وكان
ً
مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرراملؤمن له تركها للمؤمن الهالك أو الترك مما يقع على عاتق املؤمن.
وكان الهالك أو الترك مما يقع على عاتق املؤمن ،أما إذا كان الهالك
أو الترك مما ال يقع على عاتق املؤمن فال يستحق من القسط إال أما إذا لم يكن الهالك أو الترك مما ال يقع على عاتق املؤمن فال يستحق
املقدارالذي يقابل املدة بين تاريخ بدء سريان اإلخطاروتاريخ وقوع من القسط إال القدر الذي يقابل املدة بين تاريخ بدء سريان األخطار
الحادث الذي أدى إلى هالك السفينة أو إعالن تركها.
وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هالك السفينة أو تركها.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()371

املادة ()277

التسوية بطريق التعويض

في حالة تسوية التأمين بطريقة التعويض يلتزم املؤمن بمصاريف

أ-في حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم املؤمن بمصروفات استبدال القطع واإلصالحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للمالحة
استبدال القطع واإلصالحات الضرورية لجعل السفينة صالحة دون التعويضات األخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن
للمالحة دون التعويضات األخرى الناشئة عن انخفاض قيمة بطالتها أو عن أي سبب آخر.
السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر.
وتخفض قيمة القطع التي استبدلت بما يعادل الفرق في القيمة بين
ب-مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة (ج) من املادة ( )339من هذا
الجديد والقديم ما لم يتفق على غيرذلك.
القانون ،إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة ،فال تجوز
املنازعة فيها ،إال في حالة اإلسهام في الخسارات املشتركة أو
ً
مصروفات اإلنقاذ ،وفقا لحكم البند ( )2من املادة ( )348من هذا
القانون ،وتشمل القيمة املتفق عليها جسم السفينة واآلالت
املحركة لها وامللحقات اململوكة للمؤمن له بما فيها املؤن
ومصروفات التجهيز.
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ج-كل تأمين ًأيا كان تاريخه يعقد على امللحقات اململوكة للمؤمن
له وحدها يترتب عليه في حالة الهالك الكلي أو الترك ،تخفيض
القيمة املتفق عليها بما يعادل قيمة هذه امللحقات.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()372

ال يوجد

فقدان السفينة
تعتبر السفينة مفقودة إذا لم تصل إلى وجهتها خالل وقت معقول
من تاريخ مغادرتها آلخرمكان شوهدت فيه ،أو لم ترد عنها أنباء ملدة
تسعين ً
يوما ،ما لم يتفق على خالف ذلك ،ويعتبر هذا الفقدان
خسارة كلية فعلية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()373

املادة ()278

ترك السفينة
يجوزللمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحاالت اآلتية:

يجوزللمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في األحوال اآلتية:
أ  -إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء

-1هالك السفينة كلها.

عنها .ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه األنباء.

-2إذا كانت نفقات إصالح السفينة أو إنقاذها تعادل على األقل
ثالثة أرباع قيمتها املبينة في وثيقة التأمين.

ب  -إذا هلكت السفينة كليا.

-3فقدان السفينة على النحو املنصوص عليه في املادة السابقة.

ج  -إذا أصيبت السفينة بتلف ال يمكن إصالحه أو تعذر إصالحه بسبب
عدم تو افر الوسائل املادية الالزمة لذلك في املكان الذي توجد فيه

-4إذا أصيبت السفينة بتلف ال يمكن إصالحه بسبب عدم تو افر
الوسائل املادية الالزمة لذلك في املكان الذي توجد فيه السفينة،
اإلصالح فيه ممكنا.
إال إذا كان من املستطاع قطرها إلى مكان آخريكون إجراء اإلصالح
ً
فيها ممكنا.
د  -إذا كانت نفقات إصالح السفينة تعادل ثالثة أرباع قيمتها على األقل.

السفينة إال إذا كان من املستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء

-5إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه
في ترك السفينة في حالة أسرها أواحتجازها أو إيقافها ً
بناء على أمر
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من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن املؤمن له من استرداد
السفينة خالل أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار املؤمن بوقوع
الحادث.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()374

املادة ()280

تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة ملجهزواحد

تسوى التأمينات املعقودة على عدة سفن تابعة ملجهزواحد كما لو كانت

تعتبر التأمينات املعقودة على عدة سفن تابعة ملجهز واحد كما لو كل سفينة منها تابعة ملجهز مختلف .وتعتبرالبضائع وغيرها من األموال
كانت كل سفينة منها تابعة ملجهزمختلف.
اململوكة للمجهز بالنسبة إلى املؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة
وتعد البضائع وغيرها من األموال اململوكة للمجهز بالنسبة إلى للغير.
املؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()375

املادة ()281

آثارانتقال ملكية السفينة على عقد التأمين

إذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح املالك

أ-إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر عقد الجديد بشرط أن يخطراملؤمن خالل خمسة عشريوما من تاريخ انتقال
التأمين لصالح املالك الجديد أو املستأجر ،بشرط أن يخطر امللكية إليه وأن يقوم بجميع االلتزامات التي كانت على عاتق املالك
ً
املؤمن خالل خمسة عشريوما من تاريخ انتقال امللكية إليه أو من القديم املؤمن له قبل املؤمن بمقتض ى عقد التأمين ،وال تحسب في
تاريخ اإليجار ,وعلى املالك الجديد أو املستأجر أن يقوم بجميع امليعاد املذكورأيام العطالت الرسمية.
االلتزامات التي كانت على عاتق املؤمن له قبل املؤمن بمقتض ى
عقد التأمين ،وال تحسب في امليعاد املذكورأيام العطالت الرسمية ويبقى املؤمن له األصلي ملزما قبل املؤمن بدفع أقساط التأمين
وذلك ما لم يطلب املؤمن فسخ العقد خالل شهرمن تاريخ إخطاره املستحقة حتى تاريخ انتقال امللكية ويجوزللمؤمن أن يطلب إلغاء العقد
بانتقال امللكية ,وفي هذه الحالة يستمر العقد ً
قائما مدة خمسة خالل شهر من تاريخ إخطاره بانتقال امللكية وفي هذه الحالة يستمر
عشر ً
يوما من تاريخ اإلخطار.
العقد قائما مدة خمسة عشريوما من تاريخ اإلخطار.
ب-يبقى املؤمن له األصلي ً
التأمين
أقساط
بدفع
املؤمن
قبل
ا
ملتزم
وإذا لم يقع اإلخطار بانتقال امللكية في امليعاد املذكور في الفقرة األولى
املستحقة حتى تاريخ انتقال امللكية أو تاريخ اإليجار.
اعتبرالتأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا امليعاد .ويعود عقد التأمين إلى
ج-إذا لم يقع اإلخطار بانتقال امللكية أو باإليجار في امليعاد املذكور
ً
في الفقرة األولى من هذه املادة اعتبرعقد التأمين موقوفا من تاريخ
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انتهاء هذا امليعاد ،ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول اإلخطار .ويلتزم
أربع وعشرين ساعة من حصول اإلخطار ،ويلتزم املؤمن برد قسط املؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
التأمين عن مدة توقف العقد.
د-ال تسري أحكام هذه املادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع
إال إذا شمل انتقال امللكية أغلبية الحصص.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()376

ال يوجد

التأمين على السفينة املوجودة في ميناء أو مرس ى أو حوض بحري
تسري أحكام املواد من ( )367إلى ( )375من هذا القانون على عقد
التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرس ى أو
حوض جاف أو في أي مكان آخر ،كما تسري هذه األحكام على
التأمين على السفينة وهي في دورالبناء.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()377

املادة ()285

وثيقة التأمين على البضائع ونطاقها املكاني

يكون التأمين على البضائع بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.

أ-يكون التأمين على البضائع بمقتض ى وثيقة لرحلة واحدة أو
بوثيقة تغطية مفتوحة.
ب-تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد
فيه أثناء الرحلة كما يحددها املتعاقدان في وثيقة التأمين.
املادة ()286
ً
محال لنقل بري أو نهري أو جوي
ج-إذا كانت البضائع أثناء الرحلة
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء
مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحري خالل مدة النقل
الرحلة كما يحددها املتعاقدان .ومع ذلك يجوز للمؤمن زيادة قسط
املذكور ،إال إذا اتفق على غيرذلك.
التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرورها أو إعادة شحنها
على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية أو إذا اضطرت السفينة التي تنقلها
إلى االلتجاء إلى أحد املوانئ أو تغيير طريقها املعتاد وذلك مع مراعاة
األحكام املذكورة في املادة .253
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وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محال لنقل بري أو نهري أو جوي سرت
عليها قواعد التأمين البحري خالل فترة النقل املذكورة إال إذا اتفق على
غيرذلك.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()378

املادة ()287

مبلغ التأمين على البضائع

ال يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان

ال يجوزأن يزيد مبلغ التأمين على البضائع بأعلى من املبالغ اآلتية :الشحن وزمانه مضافا إليه مصاريف نقلها إلى ميناء الوصول والربح
املتوقع.
-1ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان الشحن أو سعرها في هذا
الزمان واملكان إذا كانت غير مشتراه ،وتضاف مصروفات نقل
البضاعة إلى ميناء الوصول والربح املتوقع.
-2قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي كان
يجب أن تصل فيه في حالة هالكها.
ً
-3ثمن بيع البضاعة إذا باعها املؤمن له مضافا إليه املبالغ األخرى
التي قد يتفق عليها في عقد البيع.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()379

املادة ()288

تقديرالخسائرالتي تلحق البضائع

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ
وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد ،وتطبق نسبة نقص القيمة التأمين.
على مبلغ التأمين.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()380

املادة ()289

ترك البضائع

يجوزللمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحاالت اآلتية:

أ-يجوزللمؤمن له ترك البضائع املؤمن عليها في الحاالت اآلتية:
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-1إذا انقطعت أنباء السفينة مدة تسعين ً
يوما بعد وصول آخر أ  -إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء
أنباء عنها ،ويفترض هالك السفينة في تاريخ وصول هذه األنباء.
عنها .ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه األنباء.
-2إذا أصبحت السفينة غيرصالحة للمالحة ولم تبدأ عمليات نقل ب  -إذا أصبحت السفينة غير صالحة للمالحة ولم تبدأ في عمليات
البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول املتفق عليه خالل
ترحيل البضائع بأية طريقة للنقل إلى مكان الوصول املتفق عليه خالل
تسعين ً
يوما من تاريخ قيام املؤمن له بإخطاراملؤمن بعدم صالحية
ثالثة أشهر من تاريخ قيام املؤمن له بإخطار املؤمن بعدم صالحية
السفينة للمالحة.
السفينة للمالحة.
-3إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثالثة أرباع قيمتها املبينة
ج  -إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.
في وثيقة التأمين على األقل.
-4إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى د  -إذا فقدت البضائع أو هلكت كليا أو أصابها تلف يعادل على األقل
نشأ الضررنتيجة وقوع أحد األخطارالتي يشملها التأمين.
ثالثة أرباع قيمتها.
(ب) إذا كان التأمين يشمل أخطارالحرب جازللمؤمن له استعمال
حقه في ترك البضائع في حالة أسرالسفينة أو احتجازها أو إيقافها
ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز أو إيقافها بأمر من
بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت
السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف املؤمن له خالل
تصرف املؤمن له خالل مائة وعشرون ً
يوما من تاريخ قيامه بإخطار
أربعة أشهرمن تاريخ قيامه بإخطاراملؤمن بوقوع الحادث.
املؤمن بوقوع الحادث بدفعها.
وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()381

املادة ()289

اإلخطاربتلف البضائع

يجوزللمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحاالت اآلتية:

يجب على املؤمن له في جميع حاالت التأمين على البضائع إخطار
املؤمن خالل خمسة عشر ً
يوما من تاريخ تسلمه البضائع املؤمن
عنها .ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه األنباء.
عليها بوجود التلف ،وإال افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت
املؤمن له خالف ذلك.
ب  -إذا أصبحت السفينة غير صالحة للمالحة ولم تبدأ في عمليات
أ  -إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء

ترحيل البضائع بأية طريقة للنقل إلى مكان الوصول املتفق عليه خالل
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ثالثة أشهر من تاريخ قيام املؤمن له بإخطار املؤمن بعدم صالحية
السفينة للمالحة.
ج  -إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.
د  -إذا فقدت البضائع أو هلكت كليا أو أصابها تلف يعادل على األقل
ثالثة أرباع قيمتها.
وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في
ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز أو إيقافها بأمر من
السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف املؤمن له خالل
أربعة أشهرمن تاريخ قيامه بإخطاراملؤمن بوقوع الحادث.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()382

املادة ()289

التغطية التأمينية املفتوحة

يجوزللمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحاالت اآلتية:

يجوز للمؤمن له إبرام غطاء تأمين مفتوح مع املؤمن على البضائع
املقرر شحنها أو استالمها على دفعات خالل فترة محددة ،ويتم
عنها .ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه األنباء.
إثبات الغطاء املفتوح بواسطة وثيقة تأمين مفتوحة يصدرها
املؤمن.
ب  -إذا أصبحت السفينة غير صالحة للمالحة ولم تبدأ في عمليات
أ  -إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء

ترحيل البضائع بأية طريقة للنقل إلى مكان الوصول املتفق عليه خالل
ثالثة أشهر من تاريخ قيام املؤمن له بإخطار املؤمن بعدم صالحية
السفينة للمالحة.
ج  -إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.
د  -إذا فقدت البضائع أو هلكت كليا أو أصابها تلف يعادل على األقل
ثالثة أرباع قيمتها.
وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في
ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز أو إيقافها بأمر من
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السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف املؤمن له خالل
أربعة أشهرمن تاريخ قيامه بإخطاراملؤمن بوقوع الحادث.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()383

ال يوجد

بيانات وثيقة الغطاء املفتوح
يجب أن تشتمل وثيقة التغطية التأمينية املفتوحة على الشروط
التي يلتزم بمقتضاها كل من املؤمن واملؤمن له عن كل شحنة
و أقساط التأمين التي يقوم املؤمن له بدفعها ،أما البضائع املؤمن
عليها والرحالت والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بمالحق
تصدربمناسبة كل شحنة على حده.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()384

ال يوجد

إصدارشهادات التأمين للتغطية التأمينية املفتوحة
أ-يصدراملؤمن بناء على طلب من املؤمن له شهادات تأمين بصفة
ً
مستقلة للبضائع املشحونة على دفعات وفقا ملبدأ غطاء التأمين
املفتوح.
ب-عند اختالف البيانات الواردة في شهادات التأمين الصادرة عن
املؤمن بصفة مستقلة عن تلك الواردة في وثيقة التأمين املفتوحة،
تكون شهادات التأمين الصادرة بصفة مستقلة هي املعتمدة.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()385

املادة ()291

اإلخطاربوصول الشحنة

يلتزم املؤمن له في وثيقة االشتراك بإخطاراملؤمن بالشحنات اآلتي ذكرها

أ-يلتزم املؤمن له بإخطاراملؤمن على الفوربمجرد علمه بشحن كل كما يلتزم املؤمن بقبول التأمين عليها:
دفعة من البضائع املبينة فيما يلي ،ويكون املؤمن ً
ملزما بقبول
أ  -جميع الشحنات التي تتم لحساب املؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو
التأمين عليها:
بيع تلزمه بإجراء التأمين ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت
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ً
-1جميع الشحنات التي تتم لحساب املؤمن له أو تنفيذا لعقود تعرضها لألخطار املؤمن عنها بشرط أن يقدم املؤمن له إخطارا عنها في
شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ،ويشمل التأمين هذه الشحنات امليعاد املنصوص عليه في العقد.
ً
تلقائيا متى تعرضت للخطر املؤمن منه بشرط أن يقدم املؤمن له
ب  -جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى املؤمن له
اإلخطارعنها في امليعاد املنصوص عليه في وثيقة التأمين.
بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه
-2جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير الذي عهد إلى املؤمن له
وكيال بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك وال يشمل التأمين هذه
بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن مصلحة في الشحنة
الشحنات إال من وقت إخطار املؤمن بها ،وال تطبق وثيقة االشتراك إذا
ً
ً
بوصفه وكيال بالعمولة أو أمينا على البضائع أوغيرذلك ،وال يشمل
كان دور املؤمن له مقصورا على تنفيذ األمرالصادرإليه من الغير بإجراء
التأمين هذه البضائع إال من وقت إخطاراملؤمن بها.
التأمين.
ب -يجب أن يتضمن اإلخطاراسم السفينة الناقلة والرحلة وقيمة
الشحنة ومبلغ التأمين.
ج-إذا خالف املؤمن له االلتزامات املنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين ،جاز للمؤمن له أن يطالب بفسخ العقد ً
فورا مع أداء
تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر
بها ،وإذا ثبت سوء نية املؤمن له ،جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه
عن الحوادث الخاصة بالشحنات الالحقة على وقوع أول مخالفة
عمدية من جانب املؤمن له.

املادة ()292
إذا تعمد املؤمن له مخالفة االلتزامات املنصوص عليها في املادتين
السابقتين جاز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد فورا وأن يسترد ما دفعه
عن الحوادث الخاصة بالشحنات الالحقة على وقوع أول مخالفة وأن
يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي
لم يخطرعنها.

نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()386

املادة ()293

اشتراط املطالبة من املضرورللرجوع على املؤمن

في حالة التأمين لضمان املسئولين ال يلتزم املؤمن بدفع التعويض عن

في حالة التأمين من املسؤولية ال يجوز الرجوع على املؤمن عند وقوع الحادث املذكور في وثيقة التأمين إال إذا وجه الغير الذي أصابه
وقوع الحادث املذكور في وثيقة التأمين ،إال إذا وجه الغير الذي الضررمطالبة ودية أو قضائية إلى املؤمن له.
أصابه الضررمطالبة ودية أو قضائية إلى املؤمن له ،ويكون التزام
املؤمن في حدود ما يلتزم املؤمن له بأدائه من تعويض.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()387

املادة ()293
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حدود التأمين من املسؤولية

في حالة التأمين لضمان املسئولين ال يلتزم املؤمن بدفع التعويض عن

إذا كان محل التأمين من املسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب وقوع الحادث املذكور في وثيقة التأمين إال إذا وجه الغير الذي أصابه
ً
طبقا ألحكام الفقرة (ب) من املادة ( )369من الضررمطالبة ودية أو قضائية إلى املؤمن له.
الغيربفعل السفينة
هذا القانون فال ينتج التأمين أثره ،إال إذا كان مبلغ التأمين على
السفينة ال يكفي لتعويض الضرر.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()388

املادة ()294

تعدد التأمينات من املسؤولية

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان املسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان املسؤولية التزم كل مؤمن على على حدة في حدود املبلغ املذكورفي وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث.
حده عن كل حادث في حدود املبلغ املبين في وثيقة التأمين الخاصة
به وإن تعددت الحوادث ،على أال يجاوز مجموع ما يحصل عليه
املؤمن له قيمة الضررالناش ئ عن املسؤولية.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()389

املادة ()295

التأمين من املسؤولية أثناء بناء السفينة أو إصالحها

يجوز ملن يتولى إنشاء السفينة أو إصالحها أن يعقد تأمينا لضمان

يجوز ملن يقوم ببناء سفينة أو إصالحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن األضرار التي تلحق بالسفينة أو بالغير ،وتسري على هذا
مسؤوليته عن األضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات التأمين أحكام التأمين البحري إذا اتفق على ذلك.
البناء أو إجراء اإلصالحات ،وال يسري على هذا التأمين أحكام
التأمين البحري إال إذا اتفق على سريانها.
نص املادة في املشروع بقانون

النص في القانون القائم

مادة ()390

ال يوجد

العقوبات
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تقل
عن ألف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،كل من قام بأي عمل من األعمال اآلتية:
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 -1أرخى أو أزال حبل ربط أي سفينة راسية عن عمد ودون وجود
سبب قانوني.
ً
 -2أرخى أو أزال أو ثبت دون سبب قانوني طرفا غير محدد االتجاه
من أي حبل مرساة أو طافية أو عالمات اإلنذار أو أية عالمات
مالحية أخرى.
 -3ممارسة أي نشاط على متن السفينة يتسبب في نشوب حريق أو
حدوث انفجار أو أية أخطار أخرى ،وذلك دون وجود مو افقة
مسبقة من اإلدارة.
 -4وضع عدد من األشخاص على متن السفينة أكثر من العدد
املسموح به باستثناء مو افقة اإلدارة فيما يتعلق بعمليات اإلخالء
في حاالت الطوارئ.
 -5وضع حمولة أو أية مادة أخرى بشكل زائد عن الحد املسموح
به مما يتسبب في غمرخط التحميل املناسب.
 -6تشغيل أي قارب أو مركبة بدون وثيقة صالحة وشهادة أمان أو
دون شهادة أهلية.
 -7أي نشاط بدون تصديق أو مو افقة مناسبة من قبل اإلدارة من
شأنه تعريض الحياة والسالمة والبيئة للخطر.
كما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال
تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو
وكيل أو ربان سفينة تهرب من دفع رسوم امليناء أو اإلنارة أو
القنوات أو البضائع أو قيادة السفن أو أية رسوم أخرى بموجب
هذا القانون ،مع إلزامه برد ضعف املبلغ الذي تهرب من تسديده.
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املالحظات الشكلية العامة:
 -1املادة (:)2
 نقترح تعديل شكل هذه املادة لتقسم إلى مادتين بحيث تكون املادة ( )2تحتوي على نطاق تطبيق القانونواإلستثناء.
ً
 -وتضاف مادة تسمى مادة ( 2مكررا) لتحتوي على البند (ب) وتسمى أغراض القانون  /الغرض من القانون.

 -2املادة (:)8
يستلزم استبدال كلمة (بموضع) لتصبح (يوضع) الواردة في السطر الثالث عشر ،وذلك لحسن الصياغة
اللغوية.

 -3املادة (:)14
نقترح تقسيم البند (أ) إلى بندين لتسهيل وصول املعلومة ،حيث يحتوي البند (أ) من املادة أعاله على العديد
من املعلومات التي سيسهل فهمها على بندين.

 -4املادة ( 15و 16و:)22
إزالة املسافات الزائدة بعد الحرف "و" وذلك للسالمة الشكلية.

 -5املادة (:)30
يستلزم استبدال كلمة (املدير) لتصبح (مدير) ،وذلك لحسن الصياغة اللغوية.

 -6املادة (:)63
يستلزم استبدال عبارة (بدين بحرية) لتصبح (بدين بحري) ،وذلك لحسن الصياغة اللغوية.

 -7املادة (:)80
يستلزم استبدال عبارة (بغيربتوكيل خاص) لتصبح (بغيرتوكيل خاص) ،وذلك لحسن الصياغة اللغوية.

 -8املادة (:)180
خطأ في ترتيب البنود ،حيث تبدأ بـ (أ) ثم (د) ،فيستلزم التعديل لتصبح (أ) و(ب).
 -9املادتان ( )162و( :)163تنظمان ذات املوضوع والفكرة ،فمن حسن الصياغة التشريعية دمجهما في مادة
واحدة.
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-10املادة (:)193
خطأ في ترتيب البنود ،حيث تبدأ املادة بالبند (ج) ،فيستلزم التعديل لتصبح (أ) ثم (ب) وليس (ج).

 -11املادة (:)195
يستلزم استبدال كلمة (موضوعة) لتصبح (موضوعه) ،وذلك لحسن الصياغة اللغوية.
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املالحظات املوضوعية العامة:
 -1إلغاء القانون وإعتماد قانون جديد بأحكام مختلفة يؤدي الى انقطاع في تراكم اآلراء الفقهيه والقضائية في
املسائل التي كان ينظمها القانون السابق .اذ مما ال شك فيه أن الرجوع ألحكام محاكم التمييز وآراء الفقهاء
ً
ً
ً ً
يساعد على تفسير القواعد القانونية املطبقة وفهمها فهما مرنا وعمليا متناسبا ،إذ ال بد للقاض ي قبل الفصل
في املنازعة من االستعانة بالقضاء والفقه ملعرفة وتفسير القواعد القانونية ،فهما مصدران مساعدان
للقاض ي ،فعندما يجتهد القاض ي ويبني حكمه على أسس قانونية وحجج منطقية ُ
فيقر حكمه من محكمة
التمييز ويتواتر اآلخرون عليه ويستقر العمل به ،فيصبح لهذا الحكم من حيث التفسير واالجتهاد قوة ملزمة
يسير عليه القضاة فتكون بمثابة قاعدة عرفية قضائية ملزمة يلتزم بها القضاة بعد أن دللت التجربة على
صحتها وثباتها ،ولم يعارضها قضاة آخرون2.

ومن أهم فوائد وجود الفقه القضائي وأحكام محكمة التمييز؛ أن الرجوع لها يؤدي إلى وحدة تفسير القواعد القانونية،
ً
عالوة على إقرار مبادئ قانونية يستهدي بها القضاة في النزاعات املعروضة أمامهم .القانون البحري قانون عملي بالدرجة
األولى ويقوم على املبادئ الفقهية والقضائية ،فيؤدي تغيير القانون ككل إلى إلغاء املبادئ الفقهية التي أقرها الفقه
واألحكام القضائية التي أقرتها محكمة التمييز.
 -2إن اختالف املصطلحات القانونية يستتبع إختالف املعنى والحكم ،كما أن تغيرها يستتبع ذلك؛ واملشروع
املاثل في عدة مواضع يغير األلفاظ مع محاولة الحفاظ على ذات املعنى الوارد بالقانون الساري ،مما سيؤدي
إلشكاليات فقهية وقضائية فتغيير اللفظ دون إنصراف اإلرادة التشريعية لتغيير املعنى والحكم يفترض أحد
أمرين؛ إما العبث واملشرع منزه عن ذلك أو تغير املعنى والحكم وذلك متعذر الفهم من الصياغة املاثلة.
ً
 -3نظرا لجميع املالحظات املوضوعية والشكلية واضطراب الصياغة واآلثار السلبية املترتبة على استبدال
ً
القانون بالكامل ،فإننا نقترح على اللجنة املوقرة اإلستعاضة عن استبدال القانون البحري كليا ونسخه
بالكامل بهذا املشروع بقانون؛ بإنشاء دائرة قضائية مختصة بالنظر في املنازعات املتعلقة بالقانون البحري،
ً
وذلك نظرا للطبيعة الخاصة للقضايا البحرية وادخال التعديالت الالزمة على القانون البحري الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  ،1982وتعديالته.
طبعةالثاني ة ،ص.103-101
علم القانون ،ال
���وي،ال مدخل لدراسة
سهيل حسين
 2أ.د.
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املالحظات التفصيلية:
 -1املادة (:)1
نقترح تعديل املصطلحات اآلتية:
ً
 مصطلح "اإلزاحة الخفيفة" نقترح إلغاء عبارة "ويعبر عنه أيضا بالسفينة الخفيفة " وذلك ألنه إذا تعددتً
اإلشارات للمصطلح الواحد من املمكن أي يؤدي ذلك إلى التباس املعنى ،فضال إلتساق املصطلحات التي
ُ
تذكر في املشروع.
ً
 "الحمولة اإلجمالية" :لم ُيذكر مصطلح الحمولة اإلجمالية للسفينة الذي يتم حسابه طبقا لالتفاقيةالدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام .1969
ُ
 "الحمولة الصافية" :تعدل لتكون الحجم الداخلي للسفينة املتاح لالستخدام التجاري بعد خصمً
الفراغات الخاصة باملالحة واآلالت طبقا لالتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام  .1969والتي
تعني السعة املسخدمة للسفينة والذي يحدد بما يتفق مع أحكام هذه اإلتفاقية.
 "الطول" :الطول كما عرفته االتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام  ،1966والذي يعني %96ً
من الطول اإلجمالي مقاس على خط املاء عند  %85من العمق الداخلي االقل مقاسا من أعلى القرينة أو
الطول من وجه مقدم السفينة حتى محور عمود الدفة على خط املاء إذا كان األخير أكبر أو في السفن
املصممة بقرينة مائلة فإن خط املاء الذي تقاس على أساسه يوازي خط املاء املصمم.
 " مركز نزهة أو مركب ترفيه" :يجب أن يكون أسم معتمد واحد للمصطلح في املشروع بقانون وذلكلإلتساق.
 "الرهن البحري (الرهن)" :يجب أن يكون أسم معتمد واحد للمصطلح في املشروع بقانون وذلك لإلتساق. تم تعريف "املجهز" في املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  1982في املادة ( )67على أنه " املجهز هو حائزالسفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها  ،ويعتبر املالك مجهزا حتى يثبت
العكس" .وتم ذكر املجهز عدة مرات في املشروع بقانون املاثل دون أن يرد له أي تعريف ،لذلك نقترح أن
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يضاف التعريف للجدول أعاله على أن يكون نفس التعريف الذي كان عليه في املرسوم بقانون املعمول به
ً
حاليا.
 نقترح األخذ بمرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يخص تعريف "سفينة البضائع" ،والذي جاءاملشروع بتعريفها على أنها "كل سفينة غير مرخصة كسفينة ركاب" ،والذي يمكن أن يفهم أنه أي سفينة
غير مرخصة إلى جانب إستعمالها لنقل البضائع ،تم إقتراح أن يكون تعريفها على النحو التالي " :كل سفينة
مرخصة حسب تصميمها لنقل أنواع البضائع الصلبة والسائلة والغازية والنباتات والحيوانات حسب
طبيعة تصميمها وعملها"
 كما يجب تعديل تعريف سفينة ركاب ليكون "السفينة املرخصة حسب تصميمها وطاقتها لنقل الركابوأمتعتهم"
ً
 الطرق املالحية :تعديل النص ليكون " القنوات املالحية املؤدية ألي ميناء أو مرس ى والتي تعتبر جزءا منه" الشخص :تعديل النص ليكون " أي شخص طبيعي أو إعتباري مرخص" الراكب :يجب أن ال يشمل اإلستثناء املذكور في التعريف لربان السفينة وطاقمها األطفال دون سنً
الواحدة من عمرهم ،وذلك ألن يجب أن يحتسب الطفل راكبا لتنطبق عليه جميع قوانين التأمين
والسالمة البحرية ،فما هي العلة إلستثناءهم.
ً
 طاقم السفينة :نقترح تعديل النص ليكون "جميع البحارة املستخدمين على متن السفينة زائدا ربانها" البحار :نقترح بتعديل النص ليكون " أي شخص طبيعي ومرخص له كبحار للعمل على السفينة من أجلتشغيلها"
 الحطام :نقرح إضافة "والسفن التي إنتهت صالحيتها أو املهجورة بسبب قدمها" الحوض البحري :نقترح بتعديل املسمى ليكون الرصيف البحري وذلك ليالئم مع مواد القانون األخرى. الرحالت الداخلية:نقترح إضافة كلمة "اإلقليمية" بعد املياه. -الرصيف البحري الخاص :نقترح بإضافة فقرة "حسب الترخيص الصادر له من الجهات املختصة"
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 نرى إنه ملن الواضح أن هناك العديد من املصطلحات الواردة في املشروع بقانون املاثل ،حيث أن ملادةالتعريفات أهمية كبيرة تزيل الغموض عن العبارات املككرة والغير مفهومة وذلك ملقتضيات حسن
الصياغة.

 -2املادة(:)5
 نقترح تغيير النص على النحو اآلتي:"وتحدد الالئحة الشروط الواجب توافرها للتسجيل" ويتم إحالة البنود (ب)،و (ج)،و (د)،و( هـ)،و (و)،و( ز)،و
(ح)،و(ط) .حيث أن في الصياغة القانونية تترك التفصيالت للوائح ،باعتبار أن يمكن تعديل اللوائح بسهولة
ً
تبعا لتطورات الواقع ومتغيراته.
 كما تجدر اإلشارة إلى أن املشرع في دولة قطر إتجه إلى زيادة الحمولة اإلجمالية للسفينة فجاءت املادة ( )1منالقانون رقم ( )18لسنة  1980بشأن تسجيل السفن وشروط السالمة على أنه " ال يجوز ألي سفينة أن تسير
ً
تحت العلم القطري ما لم تكن مسجلة وفقا ألحكام هذا القانون إال إذا كانت حمولتها اإلجمالية تقل عن مائتي
طن ،ومع ذلك يجوز تسجيل هذه السفن إذا طلب مالكوها ذلك "...
فيما جاءت املادة ( )6الخاصة بتحديد الحمولة من االتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام  1969على أن
"تقوم اإلدارة بتحديد الحمولة القائمة والصافية ويجوز مع ذلك أن تعهد بإجراء هذه التحديد إلى أشخاص
أو منظمات معترف بها وتتحمل اإلدارة في كل حالة املسئولية الكاملة بشأن تحديد الحمولة القائمة
والصافية ".مقارًنة مع املادة ( )3من املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  1982بإصدار القانون البحري والذي
كان يعهد بتحديد هذه الحمولة لإلدارة املختصة ،فيلزم املشروع بقانون املاثل على تسجيل السفينة التي تبلغ
حمولتها اإلجمالية مائة طن فأكثر  ،فالفائدة من تحديد حمولة السفينة ،هي تقرير الرسوم املفروضة عند
دخول أو خروج أو عبور السفينة من املوانئ أو القنوات البحرية ،كما ويساعد تحديد حمولة السفينة في
تحديد نطاق املبلغ الذي سيطلب عند إجرتها أو إستخدامها في نقل البضائع.
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 -3املادة (:)19
لتمييز السفن على املستوى العاملي على كل سفينة أن يكون لها أسم خاص يميزها عن غيرها من السفن،
ً
فألزم املشرع البحريني في املادة املبينة أعاله مالك السفينة على أختيار االسم على أن ال يكون مخالفا
للشروط املبينة ،ولكن أحال أحكام االسم لالئحة التنفيذية ،وفي الحقيقة تم تنظيم هذه األحكام في املادة
( )11البند ( )2من ذات مشروع القانون.

 -4املادة (:)25
حصول السفينة على جنسية بحسب القانون له عدة فوائد ،حيث أن جنسية السفينة تضمن حفظ
األمن عند تواجدها خارج حدود اململكة مما يخضع السفينة لسلطة بلد جنسية السفينة ،باألضافة إلى
أهمية الجنسية تظهر في مسائل تنازع القوانين عند نشوب النزاعات البحرية والتي يكون أطرافها من
جنسيات مختلفة ،وفي هذه الحالة من املهم التعرف على جنسية السفينة لتحديد القانون الواجب
التطبيق على هذه النزاعات مع بيان املحكمة املختصة.

 -5املادة (:)26
 أوضح املرسوم بقانون رقم (  ) 4لسنة  2002بشأن علم مملكة البحرين في املادة الرابعة منه على أن يرفع علممملكة البحرين حتى تغادر السفينة املياه اإلقليمية ،مما يشكل تعارض مع البند (ب) من املادة ( )26للمشروع
بقانون.
كما وشددت نفس املادة في البند (هـ) و(ز) و(و) من املشروع بقانون على العقوبات بالغرامة في حال لم
تمتثل السفينة البحرينية ملتطلبات رفع العلم ،أو في حالة إخفاء الهوية الوطنية وفي حال رفع علم
مملكة البحرين لتزعم بصورة غير قانونية انتمائها للمملكة ،إنما جاءت املادة ( )9من قانون علم مملكة
البحرين لتعاقب فقط كل من استعمل علم مملكة البحرين.

 -6املادة (:)28
 تطرقت املادة ( )28من مشروع القانون لتنظم األحكام العامة للسفينة اململوكة على الشيوع ،ففي البند (أ)وضعت حد أقص ى لعدد أسهم السفينة وهو مائة سهم وال يمكن ألكثر من مائة شخص أن يمتلكون سفينة
ً
واحدة ،ومقارنة بالقانون الساري فإنه لم يتطرق لهذا املوضوع ولم يضع حد أقص ى لعدد مالك السفينة على
الشيوع.
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 وجاء البند (ب) لينظم مسألة استغالل السفينة؛ فإستغالل املال يعتبر سلطة للمالك ناشئة عن حق عينيأصلي وهو حق امللكية ،فاالستغالل يخول املالك استثمار املال اململوك له دون هالك أو تغيير مع اإلبقاء على
أصله وماهيته ،ومن أوضح صور االستغالل هو التأجير .وبما أن السفينة تعتبر مال شائع فيكون استغاللها
بإتفاق أغلبية املالكين القيمية وليس العددية؛ أي بموافقة املالكين ألكثر من نصف األسهم في السفينة ،كما
يجوز لألقلية الغير موافقة الطعن على القرار خالل  15يوم أمام املحكمة املختصة.
 نص البند (ج) على تحمل املالك للنفقات كل على قدر حصته في السفينة ،وكذلك توزيع األرباح يكون على قدرُ
الحصص ويجوز اإلتفاق على خالف ذلك ،وكل ذلك يعتبر من املبادئ والنظريات العامة املمنظمة ألحكام
الشيوع في القانون املدني.

 -7املادة (:)29
 تطرقت هذه املادة لحق التصرف في السفينة اململوكة على الشيوع ،والتصرف هو حق املالك على الشيوع فيالتصرف بحصته كنقل ملكيتها أو رهنها ،و بعد التصرف في امللك الشائع يحل السلف مكان الخلف في جميع
حقوقه والتزاماته ،فجاء في البند (أ) شرط على الحق في التصرف في حالة أن التصرف سيؤدي إلى فقدان
السفينة لجنسيتها فيجب موافقة جميع املالك على هذا التصرف؛ وذلك للمحافظة على جنسية السفينة.
وبالنسبة لرهن املالك لحصته فيشترط موافقة ثالثة أرباع املالكين( )%75على األقل ليصح الرهن؛ وذلك ملا
يرتبه الرهن من إلتزامات .أما في القانون الحالي فيشترط لصحة الرهن موافقة أغلبية املالك .وفيما يتعلق ببيع
الحصة ألجنبي فاشترطت املادة على البائع إخطار املالك بالبيع خالل ثالثين يوم ويكون لكل مالك الحق في
ً
استرداد الحصة املبيعة خالل ثالثين يوم أيضا ،أما في القانون الحالي فاملدة تكون خمسة عشر يوم لإلخطار
واالسترداد.

 -8املادة (:)30
 نالحظ أن املادة سارت على القواعد العامة في إدارة املال الشائع في أغلب أحكامها ،لكن بالنسبة للحصول علىإذن من ثالثة أرباع املالك لتأجير السفينة ملدة تجاوز السنة فهذا يقيد ما جاء في املادة ( )28من ذات املشروع
التي تنص على وجوب موافقة أغلبية املالكين ( اكثر من  )%50على استغالل السفينة ،وكما أسلفنا الذكر ان
من أهم صور اإلستغالل هو التأجير ،وبذلك يكون تأجير السفينة ملدة سنة وأقل تتطلب موافقة أكثر من نصف
املالكين أما التأجير ملدة تجاوز سنة فتتطلب إذن من ثالثة أرباع املالك على األقل.
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 -9املادة (:)32
 يؤخذ ترتيب حقوق االمتياز البحري بالنظرية األملانية القائمة على أن كل رحلة تقوم بها السفينة تكون مجموعةقانونية قائمة بذاتها ولها حقوق والتزامات خاصة ،وبين النص في املشروع بقانون على أن عدد من الديون التي
يسري عليها حق امتياز السفينة ،حيث تم تعديل النص بإزالة جزء من املصاريف القضائية التي أنشئت لحفظ
السفينة مما يشكل عبء مالي كبير في الجهة التي ستتحمل مسؤولية الحفظ.

 -10املادة ( )42البند (د):
نقترح أن تكون صيغة البند كاآلتي" :يشمل رهن السفينة رهن آالتها ومعداتها وتركيباتها ،وال يشمل أجرة النقل أو
اإلعانات أو املساعدات التي تمنحها الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات املستحقة
للمالك عن األضرار التي تلحق بالسفينة أو بمقتض ى عقود التأمين ولم يتم إصالحها ،ومع ذلك يجوز االتفاق في
عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن املرتهن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول املؤمنين لذلك كتابة أو
إعالنهم به ".وذلك لتالفي أي قصور أو ثغرات قانونية.

-11املالحظات القانونية الواردة على املواد (:)190 -101
 إن الفصل ( )13املتعلق بـ "سالمة األرواح في البحار" ،والفصل ( )17املتعلق بـ "اإلنقاذ" يعتبران ًتزيدا ال قيمة له
في مشروع القانون ،وذلك بوجود قانون رقم ( )4لسنة  2016باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية
الدولية للبحث واإلنقاذ في البحار لعام  ،1979والقانون رقم ( )12لسنة  2015باملوافقة على االنضمام إلى
بروتوكول عام  1988املتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار (سوالس) لعام  1974اللذان ينظمان
املوضوع بشكل أكثر سالسة.
 إن الفصل ( )20املتعلق بـ "التلوث البيئي" عبارة عن أحكام متفرقة ومكررة ،كان من األولى عدم التطرق إليهاً
صراحة في ظل وجود قانون رقم ( )23لسنة  2017باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية
بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام  ،2001وقانون رقم ( )32لسنة 2005
باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعام  1973و بروتوكوالتها و
مرفقاتها أرقام ( )1و ( )2و ( ،)5ومرسوم رقم ( )9لسنة  1990باملصادقة على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري
الناجم عن إستكشاف واستغالل الجرف القاري وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر
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في البر ،مرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1978باملوافقة على اتفاقية الكويت االقليمية للتعاون في حماية البيئة
البحرية من التلوث والبروتوكول املحلق بها ،ومرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  1996بشأن البيئة ،وقرار رئيس
املجلس األعلى للبيئة رقم ( )1لسنة  2017بشأن فحص املؤشرات البيئية من النقاط البحرية للمياه اإلقليمية
وخليج توبلي،وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )41لسنة  2018بشأن السماح للشركات ذات رأس املال األجنبي
َُ
امللوثات في األرض واملياه السطحية وفي املحيطات والبحار بما في
بمزاولة نشاط تنظيف بقع الزيت وغيرها من ِّ
ذلك املناطق الساحلية.
 كان من األولى عدم تخصيص الفصل ( )23ملوضوع بـ"رقابة دولة العلم ودولة امليناء" ،وتركه لتنظيم القواعدالعامة في قانون العقوبات.
ُ
 كان من األولى أن تنقل املادة ( )186املتعلقة باملسؤولية عن أضرار البيئة إلى الفصل ( )25املتعلق بـ "حدوداملسؤولية" بدال من إدراجها تحت الفصل املتعلق بالتلوث البحري.
 نقترح إدماج كال من الفصل ( )11املتعلق بـ"حمولة السفن" ،والفصل ( )12املتعلق بـ "خطوط للتحميل" تحتفصل واحد بعنوان "حمولة السفينة" التحاد موضوعهما.
 خال مشروع القانون في –املواد القانونية موضوع الدراسة  -من أحكام التنظيم القانوني ملسألة "تعيين الحدودالبحرية بين الدول املتقابلة واملتجاورة".
 نقترح إدراج موضوع "تنظيم استغالل ثروات قاع البحار" ضمن مشروع القانون ،كما تنظم املادتان ()162و( )163ذات املوضوع والفكرة ،فمن حسن الصياغة التشريعية دمجهما في مادة واحدة.

 -12املالحظات القانونية الواردة على الفصل الخامس والعشرون :حدود املسؤولية (املواد -191
:)200
ً
إن القواعد العامة في القانون املدني املتعلقة باملسؤولية التقصيرية تقض ي بأن كل خطأ َّ
سب َب ضررا للغير ُيلزم على من
أحدثه تعويضه3،وبالنظر إلى ذلك في سياق املسائل البحرية (الناشئة إثر وقوع ضرر على الغير) يكون مالك السفينة
ً
أو مجهزها هو املسؤول عن أخطائه الشخصية وفقا لتلك القاعدة العامة ،وذلك من حيث أنه يصح االفتراض عند
ً
ً
ً
إيقاع الضرر أن سبب ذلك هو عدم قيام املالك أو املجهز بتجهيز السفينة تجهيزا كامال ووافيا –أو أهمل في قيامه
ً
لذلك -وتركها تقوم باملالحة وهي غير صالحة لذلك وبالتالي أسفر عن ذلك الضرر .كما ووفقا للقاعدة العامة في القانون
3

القانونالمدني.
رسوم بقانون رقم ()19لسنة 2001بإصدار
مادة ( )158منالم
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املدني فيلتزم الشخص محدث الضرر بتعويض الضرر الناش ئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز 4،إال أن املشرع
البحري في القانون النافذ في اململكة ومشروع القانون خرج عن هذه القاعدة ومنح أشخاص املالحة البحرية الحق في
تحديد مسؤوليتهم على وجه الوضوح 5،وتأتي أسباب ذلك التحديد من منطلق حماية التجارة البحرية والتشجيع على
استثمار رؤوس األموال في االستغالل البحري6.
نظم الفصل الخامس والعشرون من الباب الثاني من مشروع القانون (املواد  )200 – 191مسألة حدود املسؤولية
حيث خص سريان أحكام الفصل على كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه اململكة باستثناء السفن ذات
الوسائد الهوائية ،واملنصات العائمة التي يتم إنشاؤها ألغراض استكشاف أو استغالل املوارد الطبيعية بقاع البحر،
أو باطن األرض ،كما خص سريان أحكام حدود املسؤولية على ٌ
كل من مالك السفينة واملستأجر واملشغل والربان
والبحارة وغيرهم من التابعين اآلخرين للمالك أو للمستأجر (املادة .)191
وحددت املادة ( )193الحاالت التي يجوز فيها تحديد املسؤولية حيث أتاحت للمالك أن يحدد مسؤوليته إذا كان الدين
ً
ناشئا عن :األضرار التي تحدثها السفينة ملنشآت امليناء أو األحواض أو املمرات املائية أو املساعدات املالحية ،أو األضرار
البدنية واألضرار املادية التي تقع على ظهر السفينة أو التي تتعلق مباشرة باملالحة البحرية أو بتشغيل السفينة ،وتحدد
املسؤولية إثر كلتا الحالتان على الوجه املبين في املادة ( )195من مشروع القانونُ .ويالحظ أن املشرع البحري البحريني
في القانون النافذ ومشروع القانون قد أخذ بنظام التحديد الجزافي للمسؤولية ،ومفاد ذلك النظام هو مساءلة مالك
ً
ً
السفينة مساءلة شخصية عن التزامات الربان ولكنه يبرأ من هذه املسؤولية إذا دفع مبلغا جزافيا يتم تحديده على
أساس نوع الضرر وحمولة السفينة ،والجدير بالذكر هو أنه قد أخذت بهذا النظام معظم التشريعات األنجلو
سكسونية7.
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن املجتمع الدولي قد تدارك الصعوبات التي قد تنشأ إثر اختالف أنظمة تحديد
املسؤولية بالنسبة ألشخاص املالحة البحرية وقام بوضع ثالثة اتفاقيات دولية بهدف توحيد بعض القواعد القانونية
في هذا الشأن كالتالي :معاهدة بروكسل لسنة  1924ومعاهدة بروكسل لسنة  1957ومعاهدة لندن لسنة 81976
(انضمت جمهورية مصر العربية إلى معاهدة لندن في سنة  1988واإلمارات العربية املتحدة في عام  ،9)1997قامت
ً
معاهدة لندن بتعديل املبالغ التي تتحدد بها املسؤولية طبقا ملعاهدة بروكسل التي سبقتها ،كما تبنت نظام حقوق
القانونالمدني.
رسوم بقانون رقم ()19لسنة 2001بإصدار
 4مادة ( )159منالم
القانون.
لبحريالمعدل ،والمادة ( )193من مشروع
القانون ا
رسوم بقانون رقم ()23لسنة 1982بشأن إصدار
 5المادة ( )67منالم
���ري ة ،2010 ،ص.149-148
لقانوني ة ،ا
لوفاء ا
��ى ،مكتبة ا
لبحري،الطبعة
القانون ا
فى كمال ط ه،
 6أنظر أ .د .مصط
لسابق ،ص.150
7المرجع ا
 8أنظرنص معا هدةلندنلسنة 1976على الرابط أدناه:
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201456/volume -1456-I-24635-English.pdf
����المتحدة ا�كتروني أدناه:
لبحرية  1976على مو
اتفاقيةبشأن حدودالمسؤوليةللدعاوى ا
 9راجع سجل
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800f9404
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السحب الخاصة (10أخذ به مشروع القانون) وذلك من أجل تناسب تحديد املسؤولية مع الوضع النقدي القائم ،هذا
وأرست املعاهدة الحدود العامة للمسؤولية في املادة ( )6منها على الوجه التالي11 :
(أ) بالنسبة للديون الناشئة عن الوفاة أو اإلصابات البدنية تحدد املسؤولية كاآلتي:
( )1مليونين وحدة حسابية لسفينة ال تزيد حمولتها عن  2000طن؛
( )2لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك يضاف إلى املبلغ املذكور في الفقرة ()1؛
لكل طن من  2001إلى  30.000طن –  800وحدة حسابية.
لكل طن من  30.001إلى  70.000طن –  600وحدة حسابية.
ولكل طن يزيد عن  70.000طن –  400وحدة حسابية.
(ب) بالنسبة للديون األخرى:
( )1مليون وحدة حسابية لسفينة ال تزيد حمولتها عن  2000طن؛
( )2لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك يضاف إلى املبلغ املذكور في الفقرة ()1؛
لكل طن من  2001إلى  30.000طن –  400وحدة حسابية.
لكل طن من  30.001إلى  70.000طن –  300وحدة حسابية.
ولكل طن يزيد عن  70.000طن –  200وحدة حسابية.
ُيالحظ أن الحدود العامة الواردة في املادة ( )6من املعاهدة الخاصة بالديون الناشئة عن الوفاة أو اإلصابات البدنية
ال تشمل التعويض عن الوفاة أو اإلصابة البدنية الواقعة على ركاب السفينة بل تقتصر على تلك الواقعة على غير
حدود خاصة نصت عليها املادة ( )7من املعاهدة؛ بمعدل
املوجودين سواء في البر أو على سفينة أخرى ،فلذاك
ٍ
ً
 175.000وحدة حسابية مضروب بعدد املرخص حملهم على متن السفينة طبقا لشهادة التسجيل الخاصة بها .وتجدر
اإلشارة إلى أن املعاهدة قد سمحت للدول األطراف فيها أن تنظم من خالل قوانينها املحلية نظام املسؤولية املنصوص
عليه في املادة ( )7منها ،وذلك على أال يكون حد املسؤولية أقل من الحد املنصوص عليه في الفقرة  1من املادة ( ،)7كما
يستوجب (إذا أخذت إحدى دول األطراف بهذا االستثناء) إخطار األمين العام بحدود املسؤولية املعتمدة12.
وباملقارنة مع ما نص عليه مشروع القانون يتضح أن حدود املسؤولية املنصوص عليها في املادة ( )195قد زادت على
الحدود املنصوص عليها في املادة ( )6من معاهدة لندن لسنة  1976املعدلة ،كما ُيالحظ أنه بالنسبة للدعاوى الناشئة
يصبح
لصندوقفي عام 1969ل
ستحدثه ا
لنقدالدولي ا�كترون ي هو" :أصل احتياطي دولي ا
رد فيموقعصندوق ا
ص بحقوقالسحبالخاص ةحسبما و
 10إنالمق ود
ستحداث 204.1مليار وحدة حقوق سحب خاصة (مايعادل حوالي 285
بحلول مارس  ،2016كان قدتم ا
���تياطياتالرسميةالخاصةبالبلدا���اء .و
مك م
ستخدامالحر .وتتحددقيمة حق السحب
��
بل ة
لسحبالخاصةبأي من ال��القا
=��ر أمريكي)وتوزيع هاعلى البلدان ��اء .ويمكن مبادلةحقوق ا
مليار
تبارا من 1أكتوبر ".2016
يني  -اع
���
ليورو ،والينالياباني ،والجنيه
���را�مريكي ،وا
يني ،و
يسية – وهياليوانلاص
فقسلة من خمس �� رئ
الخاص و
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special -Drawing-Right-SDR
الواردفي معا ه ةد لندنلسنة 1976بموجببروتوكوللندنلسنة .1996
ة
 11تمزيادةنسب حدودالمسؤولية
 12أنظرالمادة ( )6منبروتوكول  1996المعد
�ل على معا هدةلندن .1976
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عن الوفاة أو اإلصابات البدنية التي تلحق بركاب السفينة فوافق مشروع القانون على حد املسؤولية املنصوص عليه
ً
باملعاهدة؛ بمعدل  175.000وحدة حسابية مضروبا بعدد الركاب املرخص حملهم على متن السفينة.
وتجدر اإلشارة إلى أن مملكة البحرين صادقت على اتفاقية حدود املسؤولية عن املطالبات البحرية لعام ،1976
وبروتوكول عام  1996املعدل لها بموجب قانون رقم ( )25لسنة  ،2017لذلك وبناء على ما سبق ،أقترح على لجنتكم
املوقرة بتعديل نصوص مواد مشروع القانون الواردة عن حدود املسؤولية بما يتماش ى مع نصوص االتفاقية املشار
إليها أعاله.

-13املالحظات الواردة على الباب الثالث :املوانئ البحرية (املواد :)201-216
إن ما أتى به مشروع القانون في الباب الثالث لم يتم النص عليه في القانون النافذ ،وذلك أن معظم األحكام املنصوص
عليها في هذا الباب تنظمها اتفاقيات دولية ،وخاصة األحكام املتعلقة باملرور البريء وسالمة األرواح والتلوث وسالمة
الحاويات واملسح البحري.
نص مشروع القانون في املادة ( )203منه على أن تقوم كل السفن األجنبية التي تقصد موانئ اململكة بإنجازات معامالتها
من خالل وكيل بحري محلي مرخص ،ويأتي ذلك بهدف ضمان التزام السفن األجنبية القاصدة موانئ اململكة بالقوانين
واألنظمة املعمول بها في الدولة .وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "الوكيل البحري" لم يرد ذكره ضمن التعاريف الواردة
في املادة ( )1من مشروع القانون ،ذلك أن املقصود من هذا املصطلح هو وكيل السفينة  ،Vessel Agentوهو الشخص
املرخص له من اإلدارة لــتمثيل مالك أو مـستأجر أو مشغل السفينة في الحقوق والواجبات وتوفير الخدمات13،بالتالي
أقترح استبدال بمصطلح "الوكيل البحري" مصطلح "وكيل السفينة" لكي تتوحد مفردات مشروع القانون.
ً
ومن حيث أنه وفقا ألحكام املرور البريء املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (مادة  ،14)23فللسفن
التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من املواد ذات الطبيعة الخطرة أو املؤذية الحق في
ممارسة املرور البريء عبر البحر اإلقليمي ،ذلك على أن تحمل الوثائق الالزم إظهارها وأن تراعى التدابير الوقائية املقررة
وفق االتفاقيات الدولية ،وقد سمحت هذه االتفاقية لدولة الساحل فيما يتعلق بتنظيم مسألة املرور البريء بأن تتخذ
من خالل قوانينها املحلية التدابير املتعلقة باألمور التالية (املادة :)21
"...أ) سالمة املالحة وتنظيم حركة املرور البحري.
ب) حماية وسائل تيسير املالحة والتسهيالت املالحية وغير ذلك من املرافق أو املنشآت.
ج) حماية الكابالت وخطوط األنابيب.
القانون.
رد فيالمادة ( )1منمشروع
لسفينةالوا
13تعريفوكيل ا
عة في
لقانونالبحرا الموق
اتفاقية�ممالمتحدة
رس بقانون رقم ()8لسنة 1985بشأنالمصادقةعلى
��قيةبموجب م وم
لبحرينعلى هذه ا
 14صادقت مملكة ا
يسمبر .1982
جاميكا  10د
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د) حفظ املوارد الحية للبحر.
هـ) منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية املتعلقة بمصائد األسماك.
و) الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه.
ز) البحث العلمي البحري وأعمال املسح الهيدروغرافي.
ح) منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو املتعلقة بالهجرة أو الصحة"...
ً
كما نصت االتفاقية صراحة في املادة ( )24على أنه من واجبات دولة الساحل أن "ال تعيق املرور البريء للسفن األجنبية
ً
عبر بحرها اإلقليمي إال وفقا لهذه االتفاقية ،"...في حين نص مشروع القانون في املادة (/207ب) على أنه " ال يسمح
للسفن التجارية التي تحمل النفايات النووية بزيارة أي من موانئ اململكة أو باملرور في مياهها اإلقليمية" ،وبالتالي ُيالحظ
ً
أنه ما جاء في نص املشروع قد يأتي مخالفا ملا أتى به نص االتفاقية أعاله ،وذلك من حيث أن املسموح لدول األطراف
ً
القيام به هو تنظيم مسألة املرور البريء لضمان الحفاظ على سالمة املالحة واملوارد الطبيعية وليس منعه تماما ألحد
السفن ،وأنه فيما يتعلق بالسفن التي تحمل مواد نووية أو مواد أخرى مؤذية فللدول األعضاء أن تتخذ تدابير لتقليل
مرورها على املياه اإلقليمية (املادة  22من االتفاقية) شريطة أال تكون الشروط املوضوعة على تلك السفن مناطها
إنكار حقها في املرور البريء (املادة  24من االتفاقية).

-14املالحظات القانونية الواردة على الباب الرابع  -الفصل األول :عقد النقل البحري (املواد -283
:)217
عقد النقل البحري -نقل البضائع
إن املقصود من عقد النقل البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه الناقل بأن ينقل بضائع معينة من ميناء آلخر مقابل
ً
أجر يلتزم به الشاحن ،15وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "عقد النقل البحري" يستخدم عادة للداللة على نقل البضائع
ً
وليس نقل األشخاص .خص مشروع القانون سريان أحكام عقد النقل البحري على الناقل سواء أكان مالكا للسفينة
ً
ً
أم مجهزا أم مستأجرا لها.
تجدر اإلشارة إلى أن الوثائق الدولية التي تنظم موضوع عقد النقل البحري والتزامات ومسؤولية ٌ
كل من الناقل
والشاحن هي معاهدة بروكسل لسنة  1924والبروتوكول املعدل لها لسنة  1968واتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري
للبضائع لسنة  1978املبرمة في هامبورج بجمهورية أملانيا املعروفة باسم "قواعد هامبورج" ،وتأتي هذه االتفاقية
ً
لتحقيق موازنة حقيقية ما بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين ،حيث أضفت مزيدا من الحماية للشاحنين وألغت

القانون.
 15المادة ( )218منمشروع
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معظم الحاالت املستثناة التي يعفى بها الناقل من املسؤولية موجب اتفاقية بروكسل لسنة  ،161924والجدير بالذكر
هو أن مملكة البحرين لم تصدق على قواعد هامبورج أو املعاهدة املذكورة.
سند الشحن
سند الشحن هو اإليصال الذي يصدر من الناقل أو الربان بتسلمه البضائع على ظهر السفينة أو شحنه لها ويتعهد
الناقل بموجبه بتسليم البضائع مقابل استرداده ،ويكون هذا السند عبارة عن وثيقة تثبت انعقاد هذا العقد 17.وحدد
مشروع القانون في املواد ( )224-219البيانات التي تدون في سند الشحن والنسخ التي تحرر منه وتداوله والتحفظات
الواردة فيه وحجيته في اإلثبات.
التزامات الناقل
حددت املادة ( )230من مشروع القانون التزامات الناقل حيث أوردت عبارة "بذل العناية الواجبة" ،والجدير بالذكر
هو أن هذه العبارة تفيد اإلشارة في النظام البريطاني إلى مبدأ العناية الواجبة  Duty of Careفي قانون اإلهمال والضرر،
أما في القانون املدني البحريني فالعبارة التي تفيد تلك الداللة هي "عناية الشخص العادي" أو "عناية الشخص املعتاد".
كما تجدر اإلشارة إلى أن املقصود من تطقيم السفينة وإبقائها مطقمة هو أن يتخذ الناقل جميع التدابير لتوفير العدد
الالزم من الطاقم لتفادي نقصان عددهم ،إال أن مصطلح "مطقمة" إنجليزي األصل من  Crewedواألجدر استبداله
بمصطلح عربي يفيد ذلك املعنى.

-15املالحظات القانونية الواردة على الباب الرابع  -الفصل الثاني :إيجارالسفينة (املواد :)366 -284
تنطلق معظم التعريفات الفقهية لعقود إيجار السفن من تعريفاتها التشريعية ،مما يجعلها قائمة على ذات
ً
العناصر الرئيسة ،فمثال يذهب جانب من الفقه لتعريف هذه النوع العقود بأنها :عقود يلتزم بمقتضاها املؤجر بأن
يضع تحت تصرف املستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك ملدة محددة ( التأجير باملدة) أو للقيام
برحلة أو رحالت معينة ( التأجير بالرحلة) ، 18ويعرفه آخرون بذات العناصر التي تبرز الفارق بين ايجار السفينة وعقد
النقل البحري ،بالتركيز على عدم تضمن األول أي التزام بوضع سفينة معينة تحت تصرف الشاحن ،بل كون االلتزام
ً
ميناء إلى آخر؛ وهو التوجه الوارد وفق القانون البحري املصري في املادة
مقتصرا على نقل البضائع بطريق البحر من ٍ
فى كمال طه ،ص .284
لسابق ،أ .د .مصط
16المرجع ا
القانون.
 17المادة ( )219منمشروع
���رية ،مصر
��ى، 1993 ،
طبعة
لبحري،ال
أصول القانون ا
فتاح مراد،
تشارعبدال
18المس
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ً
( )152حين ينص :عقد بمقتضاه يلتزم املؤجر مقابل أجرة بأن يضع تحت تصرف املستأجر سفينة معينة أو جزءا
منها ،19وينظم مرسوم بقانون رقم (  ) 23لسنة 1982بإصدار القانون البحري تلك العقود في الباب الثالث منه تحت
عنوان (استثمار السفينة ) من املادة  115إلى املادة  ،187فيما ينظم مشروع القانون املقدم في بابه الرابع تحت عنوان
النقل والتجارة البحرية ،في فصله الثاني املعنون " إيجار السفن" من املادة ( )284إلى ( ،)366وبينما غاب تعريف عقد
ايجار السفينة في مرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  1982رغم وجود تعريفات العقود املتفرعة عنه؛ فقد عرف املشروع
املقدم عقد ايجار السفينة في املادة ( )284منه بالنص ":عقد ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه املؤجر أن يضع تحت
تصرف املستأجر سفينة معينة كاملة التطقيم والتجهيز أو غير مطقمة او جزء منها مقابل أجرة وذلك ملدة محددة أو
ً
ً
للقيام برحلة معينة ،وال يثبت إال بالكتابة" .ويتضح من قراءة نصوص املشروع املقدم بأن التعريف أخذ توجها جامعا
ألنواع عقود اإليجار بسبب تقديم األحكام العامة على تفصيالت العقود املتفرعة عن التعريف ،ويبدو توجه مشرع
ً
ٌ
تعريفات ُأ ُ
خر
كلي يتفرع عنه
املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  1982حميدا حين لم يحاول جمع التعريفات في
ٍ
تعريف ٍ
جزئية.
ويتضح من النص املاثل بموجب املشروع املقدم بأن العقد ال يثبت إال بالكتابة ،وهذا ذات توجه املشرع املصري حين
نص في املادة (":) 153ال يثبت عقد إيجار السفينة إال بالكتابة  ،عدا تأجير السفينة التي ال تزيد حمولتها الكلية على
ً
عشرين طنا".
ً
هناك صورتان رئيسيتان إليجار السفينة ،فإما أن تؤجر غير مجهزة وحينئذ يفقد املؤجر كال من االدارة املالحية
والتجارية للسفينة ،وإما أن تؤجر السفينة مجهزة؛ ويكون ذلك على أحد صورتين :إما مجهزة ملدة محددة حيث يفقد
املؤجر االدارة التجارية للسفينة مع احتفاظه باإلدارة املالحية ،وإما أن تؤجر السفينة مجهزة لرحلة أو رحالت معينة
حيث يحتفظ املؤجر باإلدارة املالحية واالدارة التجارية للسفينة.
املشروع املاثل يحوي العديد من القواعد العامة في مستهل النصوص املتعلقة بإيجار السفينة إذ ينص في مادة ()285
على حق املستأجر في التنازل عن العقد وتأجير السفينة من الباطن بالقول ":أ-للمستأجر تأجير السفينة من الباطن
ً
ما لم يتفق على غير ذلك في العقد .ب-يظل املستأجر األصلي في حالة اإليجار من الباطن مسؤوال قبل املؤجر عن

طبعة ا��،2006،رداالفكرالجامعي��،كندرية ،مصر.
لبحري والحاويات ،ال
للنقل ا
ظام القانوني
 19محمد غريبعبدالعزيز ،الن
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االلتزامات الناشئة عن عقد اإليجار .ج-ال تنشأ عن اإليجار من الباطن عالقة مباشرة بين املؤجر األصلي واملستأجر
من الباطن ،وذلك دون اإلخالل بقواعد املسؤولية التقصيرية".
ينظم املشروع املقدم في مادته ( )286آثار بيع السفينة على عقد إيجارها حيث ينص على أال يترتب على بيع السفينة
إنهاء عقد إيجارها ،وال تتأثر الحقوق وااللتزامات الواردة في عقد إيجار السفينة ببيعها.
تنظم املادة ( )287أحكام تجديد عقد إيجار السفينة ،وتنفي فرضية تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء املدة
ً
املحددة له ،جاعلة األصل عدم التجديد ما لم يتفق عليه ،فيما تنص املادة ( )288على حق املؤجر في حبس البضائع
املوجودة على السفينة واململوكة للمستأجر الستيفاء األجرة املستحقة له وملحقاتها ،ما لم يقدر له قاض ي األمور
املستعجلة الكفالة املناسبة .ويبدو أن صدر املادة ( )288ملتبس املعنى ،واألصح هو النص على حق حبس البضائع
اململوكة للمستأجر واملوجودة على ظهر السفينة حتى يقدر قاض ي األمور املستعجلة كفالة مناسبة لفك حبس
ً
البضائع ،ويأتي حق حبس البضائع كمقدمة لحق االمتياز املمنوح ملؤجر السفينة على هذه البضائع ضمانا لدين األجرة
وملحقاتها املنصوص عليه في املادة ( )289من املشروع.
 تضمنت املادة ( )291أحكام تقادم دعاوى إيجار السفن على النحو التالي ":تنقض ي الدعاوى الناشئة عنإيجار السفن بمض ي سنتين ،ويبدأ سريان هذه املدة على النحو اآلتي- 1:في حالة التأجير باملدة من تاريخ انتهاء
مدة العقد ،أو تا يخ انتهاء الرحلة األخيرة إذا امتدت املدة ً
وفقا للمادة ( )305من هذا القانون ،أو من تاريخ
ر
ً
العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو االستمرار في تنفيذه مستحيال -2 .في حالة التأجير بالرحلة
ً
من تاريخ انتهاء كل رحلة ،أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو االستمرار فيها مستحيال،
وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى امليناء املتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها املستأجر فيها-3 .في حالة
تأجير السفينة خالية الطاقم من تاريخ ردها إلى املؤجر-4 .في حالة هالك السفينة من تاريخ شطبها من سجل
السفن ".ويالحظ أن مرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  1982بإصدار القانون البحري قد وزع أحكام التقادم
ً
وفق أحكام العقود ،ولم يفرد له نصا في القواعد العامة لعقود ايجار السفينة.
 يعرف الفقه عقد إيجار سفينة غير مجهزة بأنه اتفاق به يتعهد املؤجر –نظير االجرة -أن يضع تحت تصرفاملستأجر السفينة املؤجرة ،غير مجهزة بأي طاقم ،بحيث يكون للمستأجر حرية كبيرة في استغاللها في املالحة
ً
البحرية ،كما يشاء ووفقا ملصالحه ولكن في الحدود املرسومة في العقد ،أو بكونه عقد يلتزم بمقتضاه املؤجر
نظير أجر بأن يضع تحت تصرف املستأجر ملدة محددة سفينة معينة بدون بحارة أو بدون أي تجهيز مادي
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أو بتجهيز غير كامل 20.ويعرفه املشرع املصري في املادة ( )150بقوله -1":تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم
بمقتضاه املالك بتمكين املستأجر من االنتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة -2 .ويثبت
هذا العقد بالكتابة -3 .وتسرى على هذا العقد األحكام الواردة في القانون املدني بشأن عقد اإليجار"..
 يعرف املشروع املاثل ايجار السفينة املجهزة وفق مادته ( )292بأنه  ":عقد يلتزم بمقتضاه املؤجر بوضعسفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف املستأجر وذلك ملدة محددة أو للقيام برحلة أو رحالت معينة".
قبل أن يقوم بتقسيمه لنوعين من العقود ،أولهما هو إيجار السفينة ملدة والذي يعرفه نص املادة ()293
بأنه عقد إيجار السفينة ملدة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع تحت تصرف املستأجر سفينة
معينة كاملة التطقيم والتجهيز ليقوم املستأجر باستعمالها خالل املدة املتفق عليها في العقد وبالشروط
ً
املذكورة فيه .مشترطا احتواءه على البيانات التالية :اسم مؤجر السفينة واسم املستأجر وعنوانهما ،اسم
السفينة وجنسيتها وتصنيفها وحمولتها وسعتها وسرعتها ومعدل استهالكها للوقود .منطقة النشاط التجاري
للسفينة .مدة اإليجار والخدمة املتفق عليها ووقت وتاريخ وشروط التسليم وإعادة السفينة .مقدار األجرة
وطريقة حسابها ودفعها-.أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة .فيما عرف مرسوم بقانون رقم (  ) 23لسنة
1982بإصدار القانون البحري هذا العقد في مادته ( )115تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه
املالك بتمكين املستأجر من االنتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة .ويثبت هذا العقد
بالكتابة ،وتسري عليه أحكام عقد اإليجار املقررة في القانون املدني واألحكام التالية .و قد الزم املشروع املاثل
املؤجر بأن يلتزم بأن يضع السفينة تحت تصرف املستأجر في الزمان واملكان املتفق عليهما ،وفي حالة صالحة
للمالحة ومالئمة للخدمة املتفق عليها ،كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد وإال كان
للمستأجر الحق في إنهاء عقد اإليجار .فيما وزع املشروع املاثل اإلدارة املالحية والتجارية للسفينة في هذه
العقود وفق مادة ( )296بين املؤجر واملستأجر وفق التقسيم التالي" :أ-يحتفظ املؤجر باإلدارة املالحية
للسفينة .على أن ذلك ال يؤثر على حكم املادة ( )303من ذات املشروع حين منح املستأجر حق إصدار
تعليمات للربان بشأن تشغيل السفينة ،وما ترتب على التزام الربان بتنفيذها ما لم تكن تلك التعليمات غير
متوافقة مع نصوص عقد إيجار السفينة أو ممارسات وإجراءات الشحن املقبولة ً
دوليا – مما يعني انتقال

���رية ،مصر.
فاء القانوني ة،
بة الو
طبعة�ولى ، 2010 ،مكت
لبحري ،ال
القانون ا
فى كمال ط ه،
 20مصط
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اإلدارة التجارية دون املالحية للسفينة من املؤجر إلى املستأجر -مع تحمله نفقاتها وعلى وجه الخصوص
تزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ،وأداء رسوم املوانئ واإلرشاد وغير ذلك من املصروفات.
 الزمت مادة ( )297من املشروع املاثل؛ املستأجر بدفع األجرة كاملة عن املدة التي توضع فيها السفينة تحت تصرفهعلى النحو املتفق عليه في العقد ولو توقفت بسبب حوادث املالحة .أما إذا تعذر تشغيل السفينة بسبب ما لحقها من
ضرر جعلها غير صالحة للمالحة واستلزم إصالحها مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة ،أو أخفق املؤجر في تنفيذ
التزاماته األخرى املتفق عليها ،فال تستحق األجرة عن املدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة لالستعمال .كما
نص البند ( جـ ) من ذات املادة على ":إذا لم يقم املستأجر بدفع األجرة على النحو املتفق عليه في العقد وذلك خالل
ثالثة أيام من تاريخ اعذاره ،يحق للمؤجر إنهاء عقد اإليجار واملطالبة بالتعويض عن أية خسائر تلحق به نتيجة ذلك،
فإذا كانت البضائع مشحونة على السفينة يلتزم املؤجر بنقلها إلى ميناء الوصول مقابل أجرة املثل مع عدم اإلخالل
بحقه في التعويض ،ويستوفي املؤجر قيمة أجرة املثل ً
وفقا لحكم املادتين ( )254و( )255من هذا القانون" .
 أفرد املشروع املادة ( ) 299لجمع التزامات املستأجر في شأن استخدام السفينة ،إذ يلتزم املستأجر في عقد إيجارالسفينة ملدة باآلتي:
"-1استخدام السفينة في عمليات النقل البحري املتفق عليها بين موانئ آمنة في نطاق منطقة النشاط التجاري املتفق
عليها ،وفي حالة مخالفة املستأجر ذلك يحق ملالك السفينة إلغاء عقد اإليجار واملطالبة بالتعويض عن أية خسائر
تكبدها نتيجة لذلك-2.يلتزم املستأجر باستخدام السفينة في نقل البضائع املشروعة املتفق عليها والحصول على
موافقة مسبقة من املالك عند استخدام السفينة في نقل حيوانات حية أو بضائع خطرة ،ويسأل املستأجر عن أية
خسائر تكبدها مالك السفينة في حالة مخالفة ذلك-3.يسأل املستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو بضائع
الغير املشحونة فيها ،إذا كان ً
ناشئا عن سوء استغالله للسفينة أو عيب في البضائع التي وضعها فيها-4.ال يسأل
ً
املستأجر عما يلحق السفينة نتيجة االستعمال العادي ،وإال كان مسؤوال عن إعادة تأهيلها أو دفع التعويض".

 املشروع املاثل ال يفرد مادة مشابهة ملادة التزامات املستأجر؛ لجمع التزامات املؤجر حيث تنص املادة ()300ً
مثال على أحكام مسؤولية املؤجر عن البضائع  ":يسأل املؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها
املس تأجر في السفينة ،كما يسأل عن األضرار التي تلحق باملستأجر نتيجة التأخير في وضع السفينة تحت
تصرفه ،أو عدم صالحيتها للمالحة ،أو عدم مالءمتها للخدمة املتفق عليها ،ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته
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كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير أحد تابعيه ".رغم ذلك فهناك جوانب غير مغطاة باملشروع
ً
ً
املاثل ،كمن يتحمل املسئولية عن تلف الحاويات والصناديق املعدة للنقل تلفا ناتجا عن طبيعة املواد
ً
املستخدمة في تصنيعها مثال أو غير تناسبها مع طبيعة البضائع.
إيجارالسفينة لرحلة
ُويعرف ايجار السفينة لرحلة في مادة ( )168من القانون البحري املصري بأنه عقد يلتزم املؤجر بمقتضاه
بوضع سفينة معينة مجهزة تحت تصرف املستأجر للقيام برحلة أو رحالت معينة ،ويعرفه املشروع املاثل
بمادته ( )306على أنه  ":عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع تحت تصرف املستأجر سفينة معينة
أو جزء منها ليقوم املستأجر باستعمالها في رحلة معينة لنقل البضائع ً
بحرا من ميناء إلى آخر".
ً
 هناك اضطراب اصطالحي ،كمصطلح السفينة غير املطقمة الغير واضح املعالم مقارنة بالسفينة غير املجهزةالوارد بالتشريعات املقارنة .واإليجار بالرحلة وقد أفرد املشروع املاثل املادة ( )308لتفصيل التزامات املؤجر
بتجهيز السفينة حين نصت على ":أ-يلتزم املؤجر بأن يضع السفينة املحددة بالعقد تحت تصرف املستأجر
قبل بدء الرحلة في الزمان واملكان املتفق عليهما ،وأن تكون السفينة صالحة للمالحة ،ومجهزة بما يلزم لتنفيذ
الرحلة املتفق عليها ،وأن يجعل العنابر والثالجات وغرف التبريد وجميع األجزاء األخرى من السفينة املخصصة
لحفظ البضائع ونقلها مالئمة وآمنة الستقبالها ونقلها والحفاظ عليها ،ويظل هذا االلتزام ً
قائما طوال مدة
الرحلة .ب-يجوز للمؤجر استبدال سفينة أخرى بالسفينة املقررة للنقل بعد موافقة املستأجر ،فإذا كانت
السفينة البديلة غير مهيأة لتنفيذ الرحلة ً
وفقا للغرض واملتطلبات املحددين بعقد اإليجار ،يجوز للمستأجر
طلب إنهاء العقد .ج-إذا أخل املؤجر بالتزامه في توفير السفينة خالل أيام التحميل املحددة في عقد اإليجار،
جاز للمستأجر إنهاء العقد ،ومع ذلك إذا قام املؤجر بإخطار املستأجر بالتأخير في توفير السفينة وبالتاريخ
املتوقع لوصولها إلى ميناء الشحن ،وجب على املستأجر إخطار مالك السفينة برغبته في استمرار العقد أو
إنهائه وذلك خالل  48ساعة من استالم اإلخطار املرسل إليه .د-يسأل املؤجر عن الضرر الذي يلحق املستأجر
نتيجة التأخير في توفير السفينة أو عدم توفيرها أو توفير بديل مقبول عنها".
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واألمرمتروك لقناعة لجنتكم املوقرة،،،
وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،،

الباحثين القانونين :محمد جميل خلف /شيخة محمد العليوي  /علي أحمد بوجيري /فيصل سميرالزياني/
مروة عارف سيف /يوسف محمد قرينيس.
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قانون رقم (  ) 35ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام القانون البحري
ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 1982
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة
 ،1971وتعديالته،
وعلى قانون ت�سجيل ال�سفن وتحديد �شروط ال�سالمة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ()14
ل�سنة ،1978
وعلى القانون البحري ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى القانون المدني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )2الفقرة الرابعة )8( ،الفقرة الثانية )117( ،)44( ،الفقرة
الثالثة ،)296( ،من القانون البحري ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة ،1982
الن�صو�ص الآتية:

مادة ( )2الفقرة الرابعة:

وا�ستثنا ًء يجوز للوزير المخت�ص بالنقل البحري والمالحة البحرية بعد موافقة مجل�س
الوزراء منح الجن�سية البحرينية لل�سفن المملوكة لغير البحرينيين.

مادة ( )8الفقرة الثانية:

و�إذا لم يكن �أحد المالكين على ال�شيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية الم�شار �إليها في
المادة ال�سابقة فله �أن يطعن فيه �أمام المحكمة الكبرى خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
�صدوره� ،أو �أن يتخلى عن ح�صته ،وفي هذه الحالة تبر�أ ذمته من االلتزامات التي ن�ش�أت عن
هذا العمل .وتوزع هذه الح�صة على المالكين االخرين بن�سبة ح�ص�صهم في ال�سفينة.

مادة (:)44

لكل من يتم�سك ب�أحد الديون المذكورة في المادة ال�سابقة �أن يحجز على ال�سفينة التي
يتعلق بها الدين� ،أو على �أية �سفينة �أخ��رى يملكها المدين �إذا كانت مملوكة له وقت ن�شوء
الدين.

13

14
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ومع ذلك ال يجوز الحجز على �سفينة غير التي يتعلق بها الدين �إذا كان من الديون المن�صو�ص
عليها في البنود (م)(،ن)�(،س) من المادة ال�سابقة.

مادة ( )117الفقرة الثالثة:

ويلتزم برد ال�سفينة في الميناء التي ت�سلمها فيه بالحالة التي كانت عليها وقت الت�سليم مع
مراعاة اال�ستهالك النا�شئ عن اال�ستعمال المعتاد .وفي حالة الت�أخير في رد ال�سفينة ب�سبب
يرجع �إلى الم�ست�أجر يلتزم ب�أداء �ضعف االجرة عن مدة الت�أخير مع عدم االخالل بحق الم�ؤجر
مقت�ض.
في التعوي�ض �إن كان له ٍ

مادة (:) 296

ي�صدر الوزير المخت�ص بالنقل البحري والمالحة البحرية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القانون.

المادة الثانية

ُت�ضاف فقرة جديدة �إلى المادة ( )187من القانون البحري ال�صادر بالمر�سوم بقانون
رقم ( )23ل�سنة  ،1982ن�صها الآتي:

مادة ( )187فقرة جديدة:

وي�صدر بتحديد حاالت الإعفاء من االلتزام ب�إر�شاد ال�سفن في الموانئ البحرينية قرار من
الوزير المخت�ص بالنقل البحري والمالحة البحرية.

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء –كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ� 11 :شـ ـ ــوال 1435هـ
الموافق� 7 :أغ�سط�س 2014م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـاي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مرفقات التقرير

