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 قانون التجارة البحرية - 3
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 السفينة - 3.1
)1 - 87( 

 أحكام عامة - 3.1.1
)1 - 14( 

  1املادة رقم 
السفينة يف حكم هذا القانون هي آل منشأة صاحلة بذاهتا للمالحة تعمل عادة  -1

  . او تكون معدة للعمل يف املالحة البحرية ولو مل تستهدف الربح
 .تعترب ملحقات السفينة الالزمة الستغالهلا جزءا منها -
  
 

  2املادة رقم 
العامة ، واالحكام  تعترب السفينة ماال منقوال تسري عليها القواعد القانونية

 .الواردة يف هذا القانون
  
 

  3املادة رقم 
تكتسب السفينة اجلنسية الكويتية إذا آان مالكها متمتعا هبذا اجلنسية ،  -1

  . وآانت مسجلة بسجل السفن يف الكويت
فإذا آانت السفينة مملوآه لعدة اشخاص على الشيوع ، وجب ان يكون مجيع  -

ية الكويتية ، فإن آلت ملكية حصة من السفينة اىل املالكني متمتعني باجلنس
اجنيب بطريق املرياث او الوصية ، وجب على الوارث او املوصى له االجنيب التصرف 

فإذا مل يقم . يف حصته اىل آوييت خالل ستة اشهر من تاريخ ايلولة امللكية اليه
ن يطلب من بذلك ، جاز ألي من املالك االخرين خالل الستة االشهر التالية ا

احملكمة الكلية احلكم ببيع احلصة جربا اىل آوييت ، ويبني احلكم آيفية حصول البيع 
  . وشروطه

واذا آان املالك شرآة وجب ان تتخذ شكل شرآة التضامن ، او التوصية او  -
املسامهة ، او الشرآة ذات املسئولية احملدودة ، وان يكون مرآزها الرئيسي يف 

  . الكويت
ن املالك شرآة تضامن او شرآة توصية ، وجب ان يكون مجيعالشرآاء واذا آا -

املتضامنني ممن يتمتعون باجلنسية الكويتة ، وان ال تقل نسبة رأس املال الكوييت 
  %. 51يف شرآة التوصية عن 

واذا آان املالك شرآة مسامهة ، وجب ان يكون ثلثا اعضاء جملس االدارة مبا  -
على االقل % 51متعون باجلنسية الكويتية ، وان يكون فيهم رئيس الس ممن يت

  . من رأس املال الشخاص يتمتعون هبذه اجلنسية
واذا آان املالك شرآة ذات مسئولية حمدودة ، وجب ان يكون أحد الشرآاء  -

على االقل من حصص الشرآاء مملوآه % 51على االقل آويتيا ، وان يكون 
  . لكويتيني

الوزراء تعديل نسب رأس املال املبينه بالفقرات الثالث  وجيوز بقرار من جملس -
  . السابقة

وتعترب يف حكم السفينة املتمتعة باجلنسية الكويتية ، السفينة املتخلي عنها  -
يف البحر وتلتقطها سفينة آويتية ، وآذلك السفينة اليت تتم مصادرهتا طبقا 

من هذا  11ملادة لقوانني دولة الكويت ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به ا
 .القانون

  
 

  4املادة رقم 
على آل سفينة تتمتع باجلنسية الكويتة أن ترفع علمها ، وال جيوز هلا ان تتخذ 

 .علما غريه
  
 

  5املادة رقم 



على آل سفينة تتمتع باجلنسية الكويتية ان تتخذ هلا امسا يوافق عليه  -1
باالحرف العربية مكتب مسح وتسجيل السفن ، وجيب ان يكتب هذا االسم 

والالتينية على مكان ظاهر جبانيب مقدمة السفينة ، آما يكتب االسم على 
  . مؤخرهتا مصحوبا باسم ميناء التسجيل

وعلى مالك السفينة ان حيدد رمسيا محولتها الصافية واالمجالية ، ويعهد  -
 بتحديد هذه احلمولة اىل مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويعطي هذا املكتب لذوي

  . الشأن شهادة بذلك
جيب على املالك آتابة رقم تسجيل السفينة ، ومحولتها الصافية املسجلة باالحرف 

 .العربية والالتينية على دعامتها الرئيسية
  
 

  6املادة رقم 
يف حالة خمالفة االحكام الواردة باملادتني السابقتني يعاقب املالك والربان 

باحلبس مدة ال جتاوز شهرا وبغرامة ال جتاوز الف دينار او باحدى هاتني 
 .العقوبتني

  
 

  7املادة رقم 
تقصر املالحة الساحلية ، والصيد والقطر واالرشاد يف املياه االقليمية على  -1

  . باجلنسية الكويتية السفن اليت تتمتع
ومع ذلك جيوز للوزير املختص ، يف حالة الضرورة القصوى ، الرتخيص للسفن  -

اليت حتمل جنسية اجنبية بالقيام يف املياه االقليمية بأعمال تتصل بالقطر ، 
او االنتشال ، او الصيد ، او البحث العلمي ،على ان يكون ذلك لفرتة زمنية 

 .حمدده
  
 

  8املادة رقم 
تعترب اجلرائم اليت ترتكب على منت سفينة ترفع علم الكويت واقعة على  -1

  . ارضها
ويسري فيما يتعلق باحملافظة على النظام ، والتأديب ، يف السفن اليت ترفع  -

 .علم دولة الكويت القانون اخلاص بذلك
  
 

  9املادة رقم 
حق امللكية  التصرفات اليت يكون موضوعها انشاء ، او نقل ، او انقضاء -1

على السفينة ، او غريه من احلقوق العينية االصلية ، جيب ان تتم بورقة رمسية 
  . ، او مبقتضى حكم حائز لقوة االمر املقضي

فإذا وقعت هذه التصرفات يف بلد اجنيب وجب حتريرها امام قنصل دولة الكويت  -
  . ، او امام املوظف املختص يف هذا البلد عند عدم وجود قنصلية

والتكون التصرفات املذآورة نافذة بني املتعاقدين ، او بالنسبة للغري ، ما  -
 .مل تشهر يف مكتب مسح وتسجيل السفن

  
 

  10املادة رقم 
ال جيوز نقل ملكية سفينة آويتية الجنيب اذا آانت مملوآة لشرآة تساهم فيها  -1

بذلك من  الدولة ، او تدعمها بأي صورة آانت ، اال بعد احلصول على اذن
  . الوزير املختص

 .ويقع باطال بقوة القانون آل تصرف يتم دون احلصول على هذا االذن -
  
 

 تسجيل السفينة - 3.1.2
)11 - 24( 

  11املادة رقم 
ال جيوز الية سفينة ان تسري رافعة العلم الكويت اال اذا آانت مسجلة وفقا  -1

  . الحكام هذا القانون
ويقوم باجراء هذا التسجيل مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويعد هبذا املكتب  -

  . سجل خاص يسمى سجل السفن وترقم صحائفه ويوضع على آل منها خامت املكتب
وختصص لكل سفينة صحيفة يف السجل املذآور ، ويكون رقمها هو رقم تسجيل  -

 .السفينة



  
 

  12املادة رقم 
على طلب يقدم من املالك اىل مكتب مسح وتسجيل  يكون تسجيل السفينة بناء -1

  : السفن ، وجيب ان يشتمل الطلب على وجه اخلصوص على البيانات اآلتية
  
  . اسم السفينة احلايل ، وامسائها السابقة -
  . ميناء التسجيل -
  . تاريخ ومكان بناء السفينة -
  . سبب وتاريخ اآتساب ملكية السفينة -
  . نوع السفينة -
  . اد السفينة طوال وعرضا وعمقاابع -
  . محولة السفينة االمجالية والصافية -
اسم ، ولقب ، ومهنة ، وموطن ، وجنسية املالك ، او املالكني على الشيوع ،  -

  . مع بيان حصة آل منهم
  . اسم اهز ولقبه وجنسيته وموطنه -
  . احلقوق العينية املرتتبة على السفينة -0
  . ت على السفينةاحلجوز اليت وقع -1
  
وعلى طالب التسجيل ان يرفق بالطلب مجيع املستندات والوثائق الالزمة  -

الثبات صحة البيانات املقدمة ، وعلى االخص وثائق ملكيته للسفينة وجنسيتها 
، وعليه ان يقدم شهادة رمسية بشطب السفينة من سجل السفن االجنيب الذي آانت 

سجيل السفن على الطلب بتاريخ وساعة مقيدة فيه ، ويؤشر مكتب مسح وت
 .وروده

  
 

  13املادة رقم 
يقدم طلب التسجيل خالل ثالثني يوما من تاريخ بناء السفينة او متلكها ، 

وتبدأ هذه املدة من تاريخ دخول السفينة احد موانيء الكويت اذا بنيت او 
 .اآتسبت ملكيتها يف اخلارج

  
 

  14املادة رقم 
ميسك مكتب مسح وتسجيل السفن دفرتا يسمى دفرت الطلبات يثبت فيه طلبات 

التسجيل واملستندات املؤيدة هلا بأرقام متتابعة حسب الرتتيب الزمين لورودها 
 .، ويسلم طالب التسجيل ايصاال يذآر فيه رقم القيد وتارخيه وساعته

  
 

  15املادة رقم 
يف  12البيانات املبينه يف املادة يقوم مكتب مسح وتسجيل السفن بادراج  -1

سجل السفن ، وحيتفظ بأصول املستندات والوثائق املقدمة مع طلب التسجيل او 
  . بصورة رمسيه منها

ويسلم مكتب مسح وتسجيل السفن مالك السفينة شهادة تسجيل تشتمل على مجيع  -
  . البيانات املدونة يف الصحيفة املخصصه للسفينة يف السجل

دت هذه الشهادة ، او هلكت ، جاز لصاحب الشأن احلصول من مكتب واذا فق -
 .مسح وتسجيل السفن على شهادة بدال منها بعد اداء الرسم املقرر

  
 

  16املادة رقم 
يف سجل السفينة  9يتم شهر التصرفات واالحكام املنصوص عليها يف املادة  -1

جاز رفع االمر اىل  بناء على طلب ذوي الشأن ، فإذا امتنع احدهم عن اجرائه
  . احملكمة لتأمر به

آما جيب شهر انتقال امللكية ، او احلقوق العينية بسبب االرث بناء على طلب  -
 .الورثه بعد تقدمي ما يثبت حقهم يف االرث ونصيب آل منهم

  
 

  17املادة رقم 
على مالك السفينة ان يبلغ مكتب مسح وتسجيل السفن آل تعديل يطرأ على  -1

  . ات الواردة يف السجلالبيان
وجيب تقدمي طلب التعديل مرفقا به املستندات الالزمة الثبات صحة البيانات  -



اجلديدة ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ حصول التعديل ، ويدون املكتب 
مضمون التعديل يف صحيفة السفينة ، وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل 

 .ولهللتأشري عليها مبا يفيد حص
  
 

  18املادة رقم 
جيب التأشري يف صحيفة التسجيل بكل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا على 

السفينة ، وعلى املدعى ان خيطر مكتب مسح وتسجيل السفن فورا باقامة الدعوى 
الجراء التأشري املذآور ، وعلى قلم آتاب احملكمه اخطار املكتب باحلكم الذي 

 .يصدر فيها
  
 

  19املادة رقم 
يشطب التسجيل اذا هلكت السفينة او فقدت اجلنسية الكويتية او صدر حكم  -1

  . ائي بالشطب
وتشطب القيود اخلاصة باحلقوق والدعوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن  -

 .او حبكم ائي
  
 

  20املادة رقم 
سببه  جيب على ذوي الشأن تقدمي طلب الشطب خالل ثالثني يوما من تاريخ قيام -1

  : ، ويشتمل الطلب على البيانات اآلتية 
  . اسم طالب الشطب ، ولقبه ، وجنسيته ، وموطنه ، ومهنته -1
  . اسم السفينة ، ورقم تسجيلها -2
  . احلق العيين ، او البيان املطلوب شطبه -3
  . سبب الشطب ، واملستندات الالزمة الثبات صحته -4
ويؤشر بالشطب على شهادة التسجيل ، ومينح مكتب مسح وتسجيل السفن الطالب  -

 .شهادة تفيد حصول الشطب
  
 

  21املادة رقم 
ملن يشاء ان يطلب من مكتب مسح وتسجيل السفن صورة من البيانات الواردة يف 
صحيفة تسجيل السفينة ، آما جيوز لكل ذي شأن أن يطلب صورة من املستندات 

 .باملكتب احملفوظة
  
 

  22املادة رقم 
 .تكون مرتبة التسجيل حبسب اسبقية تقدمي طلبات التسجيل

  
 

  23املادة رقم 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز شهرين وبغرامة ال جتاوز الفي دينار او باحدى  -1

هاتني العقوبتني آل من يسري سفينة ترفع العلم الكوييت دون ان تكون مسجلة 
  . وفقا الحكام هذا القانون ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدويل

 .وجيوز للمحكمه ان تقضي مبصادرة السفينة -
  
 

  24دة رقم املا
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز شهرا وبغرامة ال جتاوز الف دينار او باحدى هاتني 

  : العقوبتني
  . 17مالك السفينة الذي ال يطلب قيد التعديالت وفقا للمادة  -
 .19مالك السفينة الذي ال يطلب شطب التسجيل يف االحوال املذآورة يف املادة  -
  
 

 على السفنالوثائق والرقابة  - 3.1.3
)23 - 37( 

  25املادة رقم 
جيب على آل سفينة مسجلة يف الكويت ان حتصل على ترخيص باملالحة وعلى  -1

  . شهادات السالمة ، وخطوط الشحن



وتراعي فيما يتعلق بشروط منح تلك الشهادات احكام االتفاقيات الدولية  -
خطوط الشحن والقواعد النافذة يف الكويت واخلاصة بسالمة االرواح ، يف البحار و

 .اليت يصدر هبا قرار من الوزير املختص
  
 

  26املادة رقم 
يقدم طلب ترخيص املالحة اىل مكتب مسح وتسجيل السفن على النموذج الذي  -1

  . يعده املكتب لذلك
ويتوىل املكتب اصدار هذا الرتخيص بعد التحقق من صالحية السفينة للمالحة ،  -

  . يت تتطلبها القوانني واالنظمةوتوافر مجيع الشروط ال
ويف حالة وجود السفينة باخلارج يتوىل قنصل الكويت اصدار ترخيص املالحة  -

باالستعانه باحدى هيئات االشراف البحري املعترب هبا واليت يعينها قرار من 
الوزير املختص ، فاذا مل يوجد قنصل للكويت جاز ان تقوم باملعاينة ومنح هذا 

ارة البحرية املختصه بامليناء االجنيب الذي توجد به السفينة ، الرتخيص االد
على ان يقدم هذا الرتخيص مبجرد وصول السفينة للكويت اىل مكتب مسح وتسجيل 

 .السفن العتماده
  
 

  27املادة رقم 
يكون ترخيص املالحة نافذا ملدة سنة قابلة للتجديد ، ويف مجيع االحوال جيب  -1

  . خيص متوافرة يف السفينة طوال مدة الرتخيصان تظل شروط منح الرت
واذا حدث خالل هذه املدة ان اصيبت السفينة بتلف من شأنه ان يعرضها  -

للخطر او اجريت فيها تغيريات جوهرية وجب على الربان اخطار مكتب مسح 
وتسجيل السفن فورا ليأمر بوقف العمل برتخيص املالحة وال جيوز اعادة العمل به 

  . اجراء معاينة السفينة واحلصول على الشهادات الالزمة يف هذا الشأناال بعد 
واذا انتهت مدة الرتخيص اثناء الرحلة امتد نفاذه حبكم القانون اىل ان  -

تدخل السفينة اول ميناء يف الكويت او اول ميناء اجنيب ميكن اجراء الكشف 
 .آثر من ستني يوماعلى السفينة فيه ، وال متتد مدة الرتخيص على ايه حال ال

  
 

  28املادة رقم 
جيوز يف حالة الضرورة ملكتب مسح وتسجيل السفن ، او لقنصل الكويت يف اخلارج ، 

منح السفينة ترخيصا مؤقتا باملالحة للقيام برحلة معينة او الآمال تلك 
 .الرحلة

  
 

  29املادة رقم 
ان متر ، او  ال جيوز لسفينة اجنبية ان تبحر من احد موانيء الكويت ، او

توجد يف مياهها االقليمية ، اال اذا توافرت فيها شروط السالمة طبقا الحكام 
االتفاقيات الدولية النافذة يف الكويت واخلاصة بسالمة االرواح يف البحار ، 

 .وخطوط الشحن
  
 

  30املادة رقم 
لالدارة البحرية املختصة يف آل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن  -1
  . كويتية ، والسفن االجنبية اليت متر او توجد يف املياه االقليمية للكويتال
وتشمل هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الكويتية التحقق من تسجيل  -

السفينة وحصوهلا على ترخيص املالحة ، وصحية اآلالت واملراجل للعمل وصيانتها ، 
هتم ، ومراعاة العدد املسموح وتوافر الشروط القانونية يف عدد املالحني ، ومؤهال

به من املسافرين ، وآفاية ادوات النجاه واالنقاذ ومراعاة خطوط الشحن ، 
واالصول الفنية لشحن البضائع يف السفينة او على سطحها ، وتوافر اخلدمات 

  . الطبية والصحية فيها
وفيما يتعلق بالسفن االجنبية تشمل الرقابة التحقق من توافر الشروط  -
نصوص عليها يف االتفاقيات الدولية املتعلقة بسالمة االرواح يف البحار ، امل

  . وخطوط الشحن
ويراعى بقدر االمكان يف اجراء الرقابة عدم تعطيل العمليات التجارية اليت  -

 .تقوم هبا السفينة
  
 

  31املادة رقم 



ملندوبي االدارة البحرية املختصة ، ولقناصل الكويت يف اخلارج ، وللخرباء 
اللذين يندبوم حق الصعود اىل السفن الكويتية للتفتيش عليها والتحقق من 
توافر الشروط ووجود الوثائق اليت يتطلبها القانون ، وهلم حق االطالع على 

لدى السلطات املختصة وتسجل الوثائق املذآورة، وتدون اعماهلم يف حماضر تودع 
 .بدفرت السفينة

  
 

  32املادة رقم 
لرئيس االدارة البحرية املختصة ، او من يقوم مقامه يف امليناء الذي توجد 

فيه السفينة ، أن يأمر مبنعها من السفر اذا مل تتوافر فيها الشروط املبينة 
 .السفر، وله ان يأمر بالغاء املنع والتصريح للسفينة ب 30باملادة 

  
 

  33املادة رقم 
القرارات الصادرة برفض منح ترخيص املالحة ، او برفض اعتماده ، او برفض  -1

منح شهادات السالمة وخطوط الشحن ، او مبنع السفينة من السفر جيب ان تكون 
مسببة ، وتبلغ قرارات الرفض اىل الطالب ، وقرارات منع السفر او التصريح 

  . هابه اىل الربان فور صدور
وجيوز لذوي الشأن التظلم من القرارات املذآورة اىل الوزير املختص او من  -

يندبه لذلك خالل عشره ايام من تاريخ تبليغ القرار ، ويكون القرار الصادر 
 .يف هذا الشأن ائيا

  
 

  34املادة رقم 
جيب ان تتوافر يف آل سفينة خدمة طبية وصحية وفقا للقرار الذي يصدر بذلك 

 .الوزير املختصمن 
  
 

  35املادة رقم 
جيب ان توجد يف آل سفينة مسجلة يف الكويت شهادة التسجيل ، ودفرت البحارة  -1

، وترخيص املالحة ، وشهادات السالمة وخطوط الشحن ، ودفرت السفينة ، ودفرت 
اآلالت ، واجلوازات اخلاصة بالربان والبحارة ، والتصريح بالسفر ، وبيان 

  . الصحي بامليناءبشحنة السفينة، وشهادة صحية صادرة من املكتب 
وفيما يتعلق بالسفن املعدة للصيد جيب ان توجد فيها شهادة التسجيل ،  -

ودفرت اليومية ، ودفرت البحارة ، وترخيص املالحة ، والرتاخيص املتعلقة 
  . بالصيد

أما سفن النزهة فيجب ان حتمل شهادة التسجيل ، ودفرت البحارة ، وترخيص  -
 .املالحة

  
 

  36املادة رقم 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز شهرين وبغرامة ال جتاوز ألفي دينار او بإحدى هاتني 

  : العقوبتني 
  . مالك السفينة الذي ال حيصل على ترخيص املالحة -
الربان الذي ال خيطر مكتب مسح وتسجيل السفن بالتلف او التغيري املذآور يف  -

  . 27املادة 
  . سفينة رغم صدور قرار مينعها من السفرجمهز السفينة ورباا اذا احبرت ال -
ربان السفينة اليت ال توجد هبا االوراق والوثائق املنصوص عليها يف املادة  -
35 .  
آل من خيالف اللوائح والقرارات اخلاصة بتنظيم العمل داخل املوانيء  -

 .واملالحة يف املياه االقليمية
  
 

  37املادة رقم 
هرا وبغرامة ال جتاوز الف دينار او باحدى هاتني يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ش

  : العقوبتني 
  . آل من يعرقل عمل املوظفني املكلفني بالتفتيش على السفن -
جمهز السفينة ورباا اذا مل تتوافر يف السفينة اخلدمات الطبية والصحية  -

 .34املنصوص عليها يف املادة 
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 بناء السفينة - 3.1.4.1
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  38املادة رقم 
جيب ان يكون عقد بناء السفينة مكتوبا واال يكون باطال ، ويسرى هذا احلكم 

 .على آل تعديل للعقد
  
 

  39املادة رقم 
تبقى ملكية السفينة ملتعهد البناء وال تنتقل امللكية اىل طالب البناء اال 

 .بقبول استالمها بعد جتربتها مامل يوجد اتفاق على غري ذلك
  
 

  40املادة رقم 
يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب اخلفية ولو قبل املشرتي استالم 

 .السفينة بعد جتربتها
  
 

  41املادة رقم 
ي دعوى ضمان العيوب اخلفية مبضي سنة من وقت العلم بالعيب ، ويف مجيع تنقض

 .االحوال تنقضي الدعاوي املتعلقة بالضمان مبضي سنتني من وقت تسليم السفينة
  
 

 امللكية الشائعة - 3.1.4.2
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  42املادة رقم 
لشيوع يتبع رأي االغلبية يف آل قرار يتعلق باستغالل سفينة مملوآة على ا -1

  . مامل ينص القانون او يتفق على غري ذلك
وتتوافر االغلبية مبوافقة نصف عدد املالكني على االقل بشرط ان يكونوا  -

حائزين الآثر من نصف احلصص يف السفينة مامل ينص القانون او يتفق املالكون 
 .على اغلبية اخرى

  
 

  43املادة رقم 
ات الناشئة عن السفينة بنسبة حصته يسأل املالك على الشيوع عن االلتزام -1

  . فيها
واذا مل يكن احد املالكني على الشيوع قد وافق على عمل مت باالغلبية املشار  -

اليها يف املادة السابقة ، فله ان يتخلى عن حصته للمالكني االخرين ويف هذه 
ة احلالة تربأ ذمته من االلتزامات اليت نشأت عن هذا العمل ، وتوزع هذه احلص

 .على املالكني اآلخرين بنسبة حصصهم يف السفينة
  
 

  44املادة رقم 
جيوز بقرار من املالكني ان يعهد بادارة الشيوع اىل مدير واحد او اآثر  -1

  . وجيوز ان يكون املدير من املالكني او من غريهم
 ويقوم املدير جبميع اعمال االدارة وميثل املالكني على الشيوع امام القضاء يف -

آل ما يتعلق هبذه االعمال ، وال جيوز تقييد سلطاته اال بقرار آتابي صادر 
وال حيتج هبذا القرار على الغري اال من  42باالغلبية املنصوص عليها يف املادة 

  . تاريخ شهره يف سجل السفن
وال جيوز للمدير بيع السفينة ، او رهنها ، او ترتيب أي حق عيين آخر  -

 .ض خاص من املالكنيعليها ، اال بتفوي
  
 

  45املادة رقم 
اذا باع احد املالكني على الشيوع حصته يف السفينة وجب على املشرتي اخطار  -1

املالكني اآلخرين رمسيا بالبيع وبالثمن املتفق عليه ، ويكون لكل مالك خالل 



مخسة عشر يوما من تاريخ االخطار ان يسرتد احلصة املبيعة بشرط ان يدفع الثمن 
  . ملصاريف خالل تلك املدةوا
  . ويكون االسرتداد باعالن يوجهه طالب االسرتداد اىل آل من البائع واملشرتي -
واذا طلب االسرتداد اآثر من مالك قسمت احلصة املبيعة بني طاليب االسرتداد  -

 .بنسبه حصصهم
  
 

  46املادة رقم 
  . تنتهي حالة الشيوع ببيع السفينة بيعا رضائيا او بيعا قضائيا -1
وال جيوز بيع السفينة بيعا رضائيا اال بقرار يصدر مبوافقة من ميلكون نصفها  -

على االقل مامل يوجد اتفاق آتابي على خالف ذلك ، ويبني يف القرار آيفية حصول 
  . البيع وشروطه

خالف بني املالكني يتعذر معه استمرار الشيوع وجيوز لكل مالك يف حالة وقوع  -
على وجه مفيد ان يطلب من احملكمة الكلية ااء حالة الشيوع ببيع السفينة ، 

 .ويبني احلكم آيفية حصول البيع وشروطه
  
 

 حقوق االمتياز - 3.1.4.3
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  47املادة رقم 
توزيع مثنها، ورسوم املصاريف القضائية اليت انفقت حلفظ السفينة وبيعها و -1

احلموله واملوانيء وغريها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته ، ورسوم 
االرشاد ، والتعويضات عن االضرار اليت تلحق منشآت املوانيء واالحواض وطرق 

املالحة ، ومصاريف رفع عوائق املالحة اليت احدثتها السفينة، ومصاريف احلراسة 
  . نة يف آخر ميناءوالصيانة من وقت دخول السفي

الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغريهم ممن يرتبطون بعقد  -
  . عمل على السفينة

املكافآت املستحقة على املساعدة واالنقاذ ، وحصة السفينة يف اخلسارات  -
  . املشرتآة

التعويضات املستحقة عن التصادم وغريه من حوادث املالحة ، والتعويضات عن  -
االصابات البدنية اليت حتدث للمسافرين والبحارة ، والتعويضات عن هالك او 

  . تلف البضائع واالمتعه
الديون الناشئة عن العقود اليت يربمها الربان ، والعمليات اليت جيريها  -

نة يف حدود سلطاته القانونيه حلاجة فعلية تقتضيها خارج ميناء تسجيل السفي
صيانة السفينة او متابعة السفر سواء أآان الربان مالكا للسفينة ام غري 
مالك هلا ، وسواء أآان الدين مستحقا له ام ملتعهدي التوريد ام لالشخاص 

 .الذين قامو باصالح السفينة ام غريهم من املتعاقدين
  
 

  48املادة رقم 
 .ضع حقوق االمتياز ألي اجراء شكلي ، أو ألي شرط خاص باالثباتال خت
  
 

  49املادة رقم 
ترتتب حقوق االمتياز املنصوص عليها يف هذا القانون على السفينة ، وأجرة  -1

النقل اخلاصة بالرحلة اليت تنشأ خالهلا الدين وعلى ملحقات آل من السفينة 
  . وأجرة النقل املكتسبة منذ بدء الرحلة

على  47ومع ذلك يرتتب االمتياز املنصوص عليه يف البند الثاني من املادة  -
  . اجور النقل املستحقة على مجيع الرحالت اليت تتم خالل عقد عمل واحد

وتعترب يف حكم اجرة النقل اجرة سفر الرآاب وعند االقتضاء قيمة ما يقابل  -
 .حتديد مسئولية مالك السفينة

  
 

  50املادة رقم 
  : يعترب من ملحقات آل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي  -1
التعويضات املستحقة للمالك عن االضرار املادية اليت حلقت بالسفينة ومل يتم  -1

  . اصالحها او عن خسارة اجرة النقل
التعويضات املستحقة للمالك عن اخلسارات املشرتآة اذا نشأت عن اضرار  -2

  . اصالحها او عن خسارة اجرة النقل مادية حلقت بالسفينة ومل يتم
املكافآت املستحقة للمالك عن اعمال املساعدة او االنقاذ اليت حصلت حىت  -3



اية الرحلة بعد خصم املبالغ املستحقة للربان والبحارة وغريهم ممن يرتبطون 
  . بعقد عمل على السفينة

ملستحقة للمالك وال تعترب من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات ا -
نظري عقود التأمني ، أو املكافآت أو االعالنات او املساعدات اليت متنحها 

 .الدولة
  
 

  51املادة رقم 
يبقى حق االمتياز على اجرة النقل قائما مادامت االجرة مستحقة الدفع أو 
آانت حتت يد الربان او ممثل املالك ، وآذلك احلال بالنسبة اىل االمتياز على 

 .ت السفينة وملحقات اجرة النقلملحقا
  
 

  52املادة رقم 
ترتب الديون املمتازة املتعلقة برحلة واحدة طبقا لرتتيب االمتيازات  -1

  . 47الواردة يف املادة
يف مرتبة واحدة وتشرتك يف  47وتكون الديون الواردة يف آل بند من املادة  -

  . التوزيع بنسبة قيمة آل منها
بالنسبة اىل  47ردة يف البندين الثالث واخلامس من املادةوترتب الديون الوا -

  . آل بند على حده طبقا للرتتيب العكسي لتاريخ نشوئها
  . وتعترب الديون املتعلقة حبادث واحد ناشئة يف تاريخ واحد -
وتتقدم الديون املمتازة ا لناشئة عن اية رحلة الديون املمتازة الناشئة  -

  . عن رحلة سابقة
لك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحالت تأتي آلها يف ومع ذ -

 .املرتبة مع ديون آخر رحلة
  
 

  53املادة رقم 
تتبع الديون املمتازة السفينة يف أية يد آانت ، ويكون االمتياز سابقا يف 

 .املرتبة مباشرة على الرهن
  
 

  54املادة رقم 
  : تنقضي حقوق االمتياز على السفينة -1
  . ببيع السفينة بيعا قضائيا -1
  : ببيع السفينة بيعا رضائيا بالشروط اآلتية -2

  . تسجيل عقد البيع يف سجل السفن: اوال 
النشر بلوحة االعالنات يف مكتب مسح وتسجيل السفن ويشمل النشر بيانا : ثانيا

  . حبصول البيع والثمن واسم املشرتي وموطنه
دة الرمسية يذآر فيه الثمن واسم املشرتي نشر ملخص للعقد يف اجلري: ثالثا

وموطنه فضال عن النشر مرتني تفصل بينهما مثانية أيام يف صحيفة يومية واسعة 
  . االنتشار

وتنتقل حقوق االمتياز اىل الثمن اذا قام الدائن املمتاز خالل ثالثني يوما  -
اجلديد رمسيا من تاريخ آخر نشر يف الصحف باعالن آل من املالك القدمي واملالك 

مبعارضته يف دفع الثمن ، ومع ذلك يظل امتياز الدائنني قائما على الثمن مامل 
 .يكن قد دفع او وزع

  
 

  55املادة رقم 
تنقضي حقوق االمتياز على السفينة مبضي سنة ماعدا حقوق االمتياز الضامنه  -1

ا تنقضي مبضي فا 47لديون التوريد املشار اليها يف الفقره اخلامسة من املادة 
  . ستة اشهر

  : ويبدأ سريان املدة املشار اليها يف الفقره السابقة آما يأتي  -
بالنسبة اىل حقوق االمتياز الضامنة ملكافأة اعمال املساعدة واالنقاذ من  -1

  . يوم انتهاء هذه االعمال
بالنسبة اىل حقوق االمتياز الضامنة لتعويضات التصادم واحلوادث االخرى  -2
  . الصابات البدنية من يوم حصول الضرروا
بالنسبة اىل االمتياز اخلاص هبالك البضائع واالمتعة او تلفها من يوم تسليم  -3

  . البضائع او االمتعة او من اليوم الذي آان جيب تسليمها فيه
بالنسبة اىل االصالحات والتوريدات وسائر احلاالت االخرى املشار اليها يف  -4



  . من يوم نشوء الدين 47الفقره اخلامسة من املادة 
  . ويف مجيع االحوال االخرى تسري املدة من يوم استحقاق الدين -
وال يرتتب على تسليم الربان والبحارة وغريهم ممن يرتبطون بعقد عمل على  -

نة مبالغ مقدما او على احلساب اعتبار ديوم املشار اليها يف الفقره السفي
  . مستحقة الدفع قبل حلول االجل املعني هلا 47الثانية من املادة 

ومتتد مدة التقادم اىل ثالث سنوات اذا تعذر حجز السفينة املقرر عليها  -
االشخاص الذين  االمتياز يف املياه االقليمية الكويتية ، وال يفيد من ذلك اال

يتمتعون جبنسية الكويت او االشخاص الذين هلم موطن هبا او االشخاص الذين 
 .ينتمون اىل جنسية دولة تعامل رعايا الكويت باملثل

  
 

  56املادة رقم 
لالدارة البحرية املختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا ملصاريف ازالة احلطام ، 

على دينها من الثمن باالفضلية على أي وهلا بيعه اداريا باملزاد واحلصول 
 .دائن آخر ويودع باقي الثمن خزانة احملكمة

  
 

  57املادة رقم 
تسري أحكام هذا الفرع على السفن اليت يستغلها اهز غري املالك او املستأجر 
االصلي ، ومع ذلك ال تسري االحكام املذآورة اذا فقد املالك حيازة السفينة 

 .أن الدائن سيء النيةبفعل غري مشروع وآ
  
 

 الرهن البحري - 3.1.4.4
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  58املادة رقم 
  . يكون رهن السفينة بطريق الرهن الرمسي -1
 .وجيب ان يتم الرهن بعقد رمسي واال آان باطال -
  
 

  59املادة رقم 
  . الرهن املقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها -1
قرر على السفينة على اجرة النقل أو املكافآت او وال يسري الرهن امل -

 .االعانات او املساعدات اليت متنحها الدولة
  
 

  60املادة رقم 
جيوز رهن السفينة وهي يف دور البناء ، وجيب ان يسبق قيد الرهن اقرار يف 
مكتب التسجيل الواقع بدائرته حمل بناء السفينة يبني فيه هذا احملل وطول 

 .ادها االخرى ومحولتها على وجه التقريبالسفينة وابع
  
 

  61املادة رقم 
جيب قيد الرهن يف سجل السفن مبكتب مسح وتسجيل السفن لينفذ يف حق الغري ، 
واذا ترتب الرهن على السفينة وهي يف دور البناء جيب قيده يف سجل السفن 

 .مبكتب التسجيل املشار اليه يف املاده السابقه
  
 

  62املادة رقم 
جيب الجراء القيد تقدمي صورة رمسيه من عقد الرهن ملكتب مسح وتسجيل السفن ، 
ويرفق هبا قائمة من نسختني اصليتني موقعتني من طالب القيد تشتمالن بوجه خاص 

  : على ما يأتي 
  . االسم الكامل لكل من الدائن واملدين وحمل اقامته ومهنته -
  . تاريخ العقد -
  .  العقدمقدار الدين املبني يف -
  . الشروط اخلاصة بالوفاء -
اسم السفينة املرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل او اقرار  -

  . ببناء السفينة
 .احملل املختار للدائن يف دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد -



  
 

  63املادة رقم 
لم الطالب نسخه يثبت مكتب مسح وتسجيل السفن حمتويات القائمة يف السجل ويس

منها بعد التأشري عليها مبا يفيد حصول القيد مع اثبات ذلك يف شهادة 
 .التسجيل

  
 

  64املادة رقم 
تكون مرتبة الديون املضمونة برهن حسب تاريخ قيدها ، واذا قيد رهنان  -1

او اآثر على سفينة او على حصة فيها آان ترتيبها حسب اسبقية القيد ولو 
  . وم واحدآانت مقيدة يف ي

وحيفظ القيد مرتبة الرهن ملدة مخس سنوات من تاريخ اجرائه ، ويسقط القيد  -
 .اذا مل حيدد قبل اية املدة

  
 

  65املادة رقم 
الدائنون املرهتنون لسفينة او جلزء منها يتتبعوا يف اية يد آانت ، وال جيوز 

 .لسفينةالتصرف يف السفينة املرهونة بعد قيد حمضر احلجز يف سجل ا
  
 

  66املادة رقم 
اذا آان الرهن واقعا على جزء ال يزيد على نصف السفينة فليس للدائن  -1

املرهتن اال حجز هذا اجلزء وبيعه ، واذا آان الرهن واقعا على اآثر من نصف 
السفينة جاز للمحكمه الكلية بناء على طلب الدائن بعد اجراء احلجز ان 

  . تأمر ببيع السفينة بأآملها
وجيب يف احلالتني املنصوص عليهما يف الفقره السابقة التنبيه رمسيا على باقي  -

الشرآاء قبل ابتداء اجراءات البيع خبمسة عشر يوما بدفع الدين املستحق او 
 .اختاذ اجراءات التنفيذ

  
 

  67املادة رقم 
يرتتب على حكم مرسى املزاد تطهري السفينة من آل الرهون وتنتقل حقوق 

 .نني اىل الثمنالدائ
  
 

  68املادة رقم 
اذا انتقلت ملكية السفينة املرهونة اوبعضها قبل قيد حمضر احلجز فعلى 

الدائن املرهتن الذي اختذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن احلائز مبحضر 
 .احلجز مع التنبيه عليه رمسيا بدفع الدين

  
 

  69املادة رقم 
ات البيع وجب عليه قبل البدء يف هذه االجراءات اذا اراد احلائز اتقاء اجراء

او خالل اخلمسة عشر يوما التالية للتنبيه ان يعلن الدائنني املقيدين يف سجل 
السفن يف حملهم املختار مبلخص العقد مع بيان تارخيه واسم البائع واسم 
السفينة ونوعها ومحولتها ومثنها واملصاريف وقائمة بالديون املقيدة مع 

خيها ومقدارها ، وأمساء الدائنني ، وعلى احلائز ان يصرح باستعداده لدفع توار
الديون املضمونة بالرهون فورا سواء أآانت مستحقة االداء ام غري مستحقة 

 .وذلك يف حدود مثن السفينة
  
 

  70املادة رقم 
جيوز لكل دائن يف احلالة املبينة يف املادة السابقة ان يطلب بيع السفينة  -1

او جزء منها باملزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقدمي آفالة بالثمن 
  . واملصاريف

وجيب اعالن هذا الطلب اىل احلائز موقعا من الدائن خالل عشرة ايام من تاريخ  -
السابقه ، ويشتمل الطلب على تكليف احلائز االعالن املنصوص عليه يف املادة 

باحلضور امام احملكمه الكليه اليت توجد السفينة يف دائرهتا او اليت يقع يف 



دائرهتا ميناء تسجيل السفينة اذا آانت غري موجودة يف احد موانيء الكويت 
 .وذلك لسماع احلكم باجراء البيع باملزايدة

  
 

  71املادة رقم 
اذا مل يتقدم أي دائن مرهتن بالطلب املذآور يف املادة السابقة ، فللحائز ان 
يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة احملكمة ، وله يف هذه احلالة ان 

 .يطلب شطب القيد دون اتباع اية اجراءات اخرى
  
 

  72املادة رقم 
ياريا يف اخلارج واال آان ال جيوز بيع السفينة املرهونة يف الكويت بيعا اخت -1

البيع باطال بقوة القانون مامل يتنازل الدائن يف نفس عقد البيع عن الرهن 
  . من هذا القانون 10وذلك مبراعاة ما تقضي به املادة 

ويف حالة خمالفة احكام الفقره السابقة يعاقب البائع باحلبس مدة ال تزيد  -
 .دينار او باحدى هاتني العقوبتنيعلى ستة اشهر وبغرامة ال جتاوز ستة آالف 

  
 

 احلجز على السفينة - 3.1.5
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 احلجز التحفظي - 3.1.5.1
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  73املادة رقم 
جيوز توقيع احلجز التحفظي على السفينة بأمر من قاضي األمور الوقتية  -1

  . باحملكمة الكلية ، وال يوقع هذا احلجز اال وفاء لدين حبري
  : دين البحري االدعاء حبق مصدره احد االسباب اآلتية ويقصد بال -
  . االضرار اليت حتدثها السفينة بسبب التصادم او غريه -
اخلسائر يف االرواح او االصابات البدنية اليت تسببها السفينة او اليت تنشأ  -

  . عن استغالهلا
  . مصاريف املساعدة واالنقاذ -
  . و استئجارها مبقتضى عقد اجيار او غريهالعقود اخلاصة باستعمال السفينة ا -
  . العقود اخلاصة بنقل البضائع مبقتضى عقد اجيار او سند شحن او غري ذلك -
  . هالك او تلف البضائع واالمتعة اليت تنقلها السفينة -
  . اخلسارات املشرتآة -
  . قطر السفينة -
  . االرشاد -
ل السفينة او صيانتها يف أية توريع املنتجات او االدوات الالزمة الستغال -0

  . جهة حصل فيها التوريد
  . بناء السفينة او اصالحها او جتهيزها ومصاريف وجودها يف االحواض -1
  . اجور الربان والضباط والبحارة -2
املبالغ اليت ينفقها الربان او الشاحنون او املستأجرون او الوآالء حلساب  -3

  . السفينة او حلساب مالكها
  . نازعة يف ملكية السفينةامل -4
املنازعة يف ملكية سفينة على الشيوع او يف حيازهتا او يف استغالهلا او يف  -5

  . حقوق املالكني على الشيوع على املبالغ الناجتة عن االستغالل
 .الرهن البحري -6
  
 

  74املادة رقم 
على لكل من يتمسك بأحد الديون املذآورة يف املادة السابقة ان حيجز  -1

السفينة اليت يتعلق هبا الدين او على اية سفينة أخرى ميلكها املدين اذا 
  . آانت هذه السفينة مملوآة له وقت نشوء الدين

ومع ذلك ال جيوز احلجز على سفينة غري تلك اليت يتعلق هبا الدين اذا آان  -
انية الدين من الديون املنصوص عليها يف البنود الثالث االخرية من الفقرة الث

 .من املادة السابقة
  
 

  75املادة رقم 
اذا آان املدين الذي يستأجر السفينة يتوىل ادارهتا املالحية وآان هو  -1

املسئول وحده عن دين حبري متعلق هبا جاز للدائن توقيع احلجز على السفينة او 



على اية سفينة اخرى مملوآة للمستأجر ، وال جيوز توقيع احلجز على اية سفينة 
  . خرى للمالك املؤجر مبقتضى ذلك الدين البحريأ
وتسري احكام الفقرة السابقة يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها شخص آخر غري  -

 .مالك السفينة ملزما بدين حبري
  
 

  76املادة رقم 
يأمر قاضي األمور الوقتية باحملكمة الكلية برفع احلجز اذا قدمت آفالة او  -1

  . بالدين ضمان آخر يكفي للوفاء
ومع ذلك ال جيوز االمر برفع احلجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية املذآورة  -

ويف هذه احلالة جيوز  73من الفقره الثانية من املادة  15و  14يف البندين 
لرئيس احملكمة ان يأذن حلائز السفينة باستغالهلا اذا قدم ضمانا آافيا او 

 .بالكيفية اليت يقررها ينظم ادارة السفينة خالل مدة احلجز
  
 

  77املادة رقم 
تسلم صورة من حمضر احلجز لربان السفينة او ملن يقوم مقامه عليها وصوره 

ثانيه للجهة البحرية املختصة بامليناء الذي وقع فيه احلجز ملنع السفينة من 
 .السفر وصورة ثالثة ملكتب مسح وتسجيل السفن

  
 

  78املادة رقم 
يشتمل حمضر احلجز على التكليف باحلضور امام احملكمة الكلية اليت وقع احلجز  -1

  . يف دائرهتا لسماع احلكم بصحة احلجز وثبوت احلق ايا آان مقداره
ويعني للجلسة ميعاد ال جياوز اخلمسة عشر يوما التالية لتاريخ حمضر احلجز ،  -

ف اىل هذا امليعاد ميعاد وتنظر احملكمة الدعوى على وجه السرعة ، وال يضا
 .مسافة

  
 

 احلجز التنفيذي - 3.1.5.2
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  79املادة رقم 
ال جيوز توقيع احلجز التنفيذي على السفينة اال بعد مضي اربع وعشرين ساعة  -1

من اعالن السند التنفيذي ، وجيب ان يشتمل هذا االعالن على تكليف املدين 
  . بالوفاء

ويعلن السند لشخص مالك السفينة او يف موطنه ، فاذا آان االمر متعلقا  -
 .بدين حبري على السفينة جاز تسليم االعالن للربان او من يقوم مقامه عليها

  
 

  80املادة رقم 
يكون احلجز التنفيذي على السفينة مبحضر حيرره مأمور التنفيذ وجيب ان  -1

آرها يف اوراق االعالن ، على اسم مأمور يشتمل فضال عن البيانات الواجب ذ
التنفيذ وتاريخ احلجز ومكانه وبيان السند التنفيذي واملبلغ احملجوز من اجله 

  . ووصف السفينة احملجوزه وتوقيع مأمور التنفيذ
آما جيب ان يشتمل حمضر احلجز على التكليف باحلضور امام احملكمة الكلية  -

وال جياوز ثالثني يوما من تاريخ احلجز لسماع  مبيعاد ال يقل عن مخسة عشر يوما
  . االمر بالبيع

 .ويعلن احملضر للمدين اذا مل يكن حاضرا وقت احلجز -
  
 

  81املادة رقم 
تسلم صورة من حمضر احلجز لربان السفينة او ملن يقوم مقامه عليها ،  -1

نع وصورة ثانية للجهة البحرية املختصة بامليناء الذي وقع فيه احلجز مل
  . السفينة من السفر وصورة ثالثة ملكتب مسح وتسجيل السفن لقيده يف السجل

 .آما تعلن صورة من احملضر للحائز وللدائنني املقيدين يف سجل السفينة -
  
 

  82املادة رقم 



اذا امرت احملكمة بالبيع وجب ان حتدد شروط البيع والثمن االساسي وهلا ان  -1
  . ربة ، آما تعني اجللسة اليت جتري فيها املزايدةتستعني يف حتديده بأهل اخل

وتعلن ادارة الكتاب عن البيع بالنشر يف احدى الصحف اليومية الواسعة  -
االنتشار ويف اجلريدة الرمسية آما تعلن شروط البيع مبكتب مسح وتسجيل السفن 

  . ويف سوق االوراق املالية ويف أي مكان آخر تعينة احملكمه
  : الن على ما يأتي ويشتمل االع -
  . اسم احلاجز وموطنه -1
  . بيان السند الذي حيصل التنفيذ مبوجبه -2
  . املبلغ احملجوز من اجله -3
  . املوطن الذي اختاره احلاجز يف دائرة احملكمة اليت توجد فيها السفينة -4
  . اسم مالك السفينة وموطنه -5
  . اسم املدين احملجوز عليه وموطنه -6
  . السفينةاوصاف  -7
  . اسم الربان -8
  . املكان الذي توجد فيه السفينة -9
  . الثمن االساسي وشروط البيع -10
  . اليوم واحملل والساعة اليت حيصل فيه البيع -11
 .وال جيوز اجراء البيع اال بعد مضي مخسة عشر يوما من تاريخ امتام النشر -
  
 

  83املادة رقم 
بينهما سبعة أيام ، ويقبل اآرب عطاء يف  حيصل البيع بعد جلستني يفصل -1

اجللسة االوىل بصفة مؤقته ويتخذ اساسا للمزايدة يف اجللسة الثانية اليت يقع 
  . البيع فيها ائيا للمزايد الذي قدم اآرب عطاء يف اجللستني

وتستويف احملكمة من املزايد قبل اشرتاآه يف املزايدة تأمينا نقديا او خطاب  -
 .حملكمة قيمتهضمان تقدر ا

  
 

  84املادة رقم 
اذا مل يقدم عرض يف اليوم املعني للبيع وجب ان حتدد احملكمة مثنا اساسيا جديدا 

اقل من االول وتعني اجللسة اليت حتصل فيها املزايدة وتتبع اجراءات االعالن 
 .82املنصوص عليها يف املادة 

  
 

  85املادة رقم 
فع الثمن واملصاريف يف خزانة احملكمة خالل جيب على الراسي عليه املزاد ان يد

سبعة ايام على االآثر من تاريخ رسو املزاد واال اعيد بيع السفينة على 
 .مسئوليته

  
 

  86املادة رقم 
  . ال جيوز الطعن يف حكم مرسى املزاد اال لعيب يف االجراءات -1
وتبلغ ادارة الكتاب احلكم بعد صريورته ائيا اىل مكتب مسح وتسجيل السفن  -

 .للتأشري به يف السجل
  
 

  87املادة رقم 
يسري فيما يتعلق بتقسيم الثمن املتحصل من املزايدة القواعد املبينة يف 

 .قانون املرافعات املدنية والتجارية
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  88املادة رقم 
. اهز هو من يقوم باستغالل السفينة حلسابه بوصفه مالكا او مستأجرا هلا

 .ويعترب املالك جمهزا حىت يثبت العكس



  
 

  89املادة رقم 
تنظم بقرار من الوزير املختص املسائل الفنية املتعلقة بتجهيز السفينة 

وتشكيل حبارهتا ووسائل السالمة فيها مع مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة 
 .يف الكويت والعرف البحري

  
 

  90املادة رقم 
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة واملرشد وأي شخص آخر 

ة السفينة مىت وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها ، آما يسأل يف خدم
عن التزامات الربان الناشئة عن العقود اليت يربمها يف حدود سلطاته 

 .القانونية
  
 

  91املادة رقم 
فيما  94جيوز ملالك السفينة ان حيدد مسئوليته بالقدر املبني يف املادة  -1

  : احد االسباب اآلتية يتعلق بااللتزامات الناشئة عن
وفاة او اصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وآذلك ضياع او  -1

  . تلف أي مال يوجد على السفينة
وفاة او اصابة أي شخص آخر على الرب او يف البحر وآذلك ضياع او تلف أي  -2

شخص مال آخر او اعتداء على أي حق اذا آان الضرر ناشئا عن فعل او خطأ أي 
  . يكون املالك مسئوال عنه سواء وجد هذا الشخص على السفينة او مل يوجد

وملالك السفينة احلق يف حتديد مسئوليته عن االلتزامات املذآور يف الفقره  -3
السابقه ولو آان قيام هذه املسئولية ال حيتاج اىل اثبات خطئه او خطأ االشخاص 

  . الذين يسأل عنهم
 .بتحديد املسئولية اقرار هباوال يعترب التمسك  -4
  
 

  92املادة رقم 
اذا نشأ ملالك السفينة عن احلادث ذاته دين قبل احد الدائنني ، فال يسري 

 .حتديد املسئولية اال بالنسبة اىل املبلغ الباقي بعد اجراء املقاصة بني الدينني
  
 

  93املادة رقم 
  : ال جيوز حتديد املسئولية يف األحوال اآلتية 

  . اذا آانت الواقعة املنشئة لاللتزام مرتتبة على خطأ شخصي من املالك -
  . االلتزامات الناشئة عن املساعدة واالنقاذ واملسامهة يف اخلسارات املشرتآة -
حقوق الربان والبحارة وآل تابع آخر ملالك السفينة موجود عليها او  -

 .يتعلق عمله خبدمتها وآذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم
  
 

  94املادة رقم 
  : يكون حتديد مسئولية املالك بالكيفية اآلتية  -1
مببلغ قدره مخسة وعشرون دينارا عن آل طن من محلة السفينة اذا مل ينتج عن  -1

  . احلادث اال اضرار مادية
مببلغ قدره مخسون دينارا عن آل طن من محولة السفينة اذا مل ينتج عن  -2

  . احلادث اال اضرار بدنية
مببلغ قدره مخسوة وسبعون دينارا عن آل طن من محولة السفينة اذا نتج عن  -3

احلادث اضرار مادية واضرار بدنية معا ، وخيصص من املبلغ املذآور مخسون 
دينارا عن آل طن للتعويض عن االضرار البدنية ومخسة وعشرون دينارا عن آل 

غ املخصص لالضرار البدنية طن للتعويض عن االضرار املاديه ، فاذا مل يكف املبل
للوفاء هبا آاملة اشرتك الباقي منها مع ديون االضرار املادية يف املبالغ 

  . املخصصة للتعويض عن هذه االضرار االخرية
ويكون التوزيع يف آل جمموعة من اموعات الواردة بالفقره السابقة بنسبة  -

  . آل دين غري متنازع فيه
قبل توزيع املبالغ املخصصة للتعويض احد الديون واذا ويف مالك السفينة  -

جاز له ان حيل حمل الدائن يف التوزيع بقدر املبلغ الذي  91املذآورة يف املادة 
  . وفاه



وجيوز للمحكمة االحتفاظ مؤقتا جبزء من املبالغ املخصصة للتعويض للوفاء  -
 .بالديون اليت مل يتقدم اصحاهبا للمطالبة هبا

  
 

  95املادة رقم 
  : حتسب محولة السفينة يف تطبيق املادة السابقة بالكيفية اآلتية 

بالنسبة اىل السفن ذات احملرك على اساس احلمولة الصافية للسفينة مضافا  -
  . اليها الفراغ الذي تشغله اآلالت واحملرآات

  . بالنسبة اىل السفن الشراعية على اساس احلمولة الصافية للسفينة -
الدىن للحمولة الصافية للسفينة ثالمثائة طن ولو آانت محولتها ويعترب احلد ا -

 .تقل عن ذلك
  
 

  96املادة رقم 
تؤلف املبالغ احملددة لتعويض االضرار البدنية واالضرار املادية الناشئة عن  -1

حادث واحد وحده مستقله ختصص ألداء التعويضات املستحقة عن هذا احلادث بغض 
  . او اليت قد تنشأ عن حادث آخر النظر عن الديون الناشئة

وال جيوز للدائن اختاذ أي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع حتت تصرف  -
الدائن بالفعل املبالغ املخصصة للتعويض او اذا قدم ضمانا من احد البنوك 

 .تقبله احملكمه
  
 

  97املادة رقم 
املالك واملستأجر ، تسري احكام حتديد املسئولية على جمهز السفينة غري  -1

واهز املدير والربان والبحارة ، آما تسري على التابعني االخرين للمالك او 
اهز او املستأجر او اهز املدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات 

الشروط اليت تسري على املالك على ان ال جتاوز مسئولية املالك ومسئولية 
  . 94حلادث الواحد احلدود املبينة يف املادة االشخاص املذآورين عن ا

واذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز هلم التمسك بتحديد  -
مسئوليتهم ولو آان احلادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع اىل خطأ شخصي صادر 

مع ذلك اذا آان الربان او البحار يف الوقت ذاته مالكه منفردا او . منهم
جمهزا او مستأجرا او جمهزا مديرا فال يسري هذا احلكم اال اذا على الشيوع او 

 .آان اخلطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او حبارا
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  98املادة رقم 
يعني جمهز السفينة الربان ويعزله ، وللربان املعزول احلق يف التعويض وفقا 

 .للقواعد العامة
  
 

  99املادة رقم 
ان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية ، ويقوم الضابط للرب -1

الذي يليه مباشرة يف الدرجة مقامه يف حالة وفاته او غيابه او وجود مانع 
  . آخر
وجيب على الربان ان يراعي يف قيادة السفينة االصول الفنية يف املالحة  -

عمول هبا يف موانيء البحرية واالتفاقيات الدولية والعرف البحري واالحكام امل
  . الدولة اليت توجد هبا السفينة

وعليه ان حيافظ على صالحية السفينة للمالحة وان يراعي آفاية املؤن ،  -
 .واللوازم خالل الرحلة البحرية

  
 

  100املادة رقم 
ال جيوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حىت وصول  -1

  . السفينة اىل مرسى او ميناء مأمون
وال جيوز له ان يغادر السفينة او أن يأمر برتآها اال بسبب خطر حمقق وبعد  -

اخذ رأي ضباطها ، ويف هذه احلالة جيب عليه انقاذ النقود وأوراق السفينة 
 .اذا تيسر ذلك وأمثن البضائع



  
 

  101املادة رقم 
على الربان ان يتوىل بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخوهلا اىل املوانيء او 
املراسي او االار او خروجها منه وبوجه عام يف مجيع االحوال اليت تعرتض املالحة 

 .صعوبات خاصة ولو آان ملزما باالستعانة مبرشد
  
 

  102املادة رقم 
  . تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة -1
وهو مسئول عن احملافظة على النظام يف السفينة وله توقيع العقوبات  -

 .التأديبية طبقا للقانون اخلاص بذلك
  
 

  103املادة رقم 
يتوىل الربان قيد املواليد والوفيات اليت تقع يف السفينة وعليه اثبات هذه 

تبليغها اىل قنصل الكويت يف أول ميناء ترسو فيه الوقائع يف دفرت السفينة و
 .السفينة واىل السلطات االدارية املختصة يف الكويت عند العودة اليها

  
 

  104املادة رقم 
اذا وقعت جرمية على ظهر السفينة توىل الربان مجع التحريات الالزمة حىت  -1

على املتهم وصول السلطات املختصة ، وله عند االقتضاء ان يأمر بالقبض 
وتفتيش املسافرين والبحارة واختاذ التدابري الالزمة للمحافظة على االشياء 

  . اليت تفيد يف اثبات اجلرمية
وحيرر الربان تقريرا مبا مت من اجراءات ويسلم هذا التقرير مرفقا به حمضر  -

 .التحقيق واالشياء املضبوطه اىل النيابه العامه يف اول ميناء يف الكويت
  
 

  105ادة رقم امل
يعترب الربان نائبا قانونيا عن اهز وميثله امام القضاء ، وميارس  -1

السلطات اليت يقررها له القانون قبل من له مصلحة يف السفينة او الشحنة 
دون حاجه اىل ذآر اسم اهز ، وآل حتديد يرد على هذه النيابة ال حيتج به على 

  . الغري حسن النية
ربان صفة النائب القانوني عن اهز اال يف املكان الذي ال يوجد وال تثبت لل -

  . فيه اهز او وآيل عنه
وتشمل النيابة االعمال الالزمة للسفينة والرحلة ، ومع ذلك جيوز للربان  -

القيام باالعمال املعتاده املتعلقة بادارة السفينة وباالصالحات البسيطة 
وال . كان الذي يوجد فيه اهز او وآيل عنهوباستخدام البحارة وفصلهم يف امل

 .حيتج اهز او وآيله بوجوده قبل الغري اال اذا آان هذا الغري يعلم بذلك
  
 

  106املادة رقم 
جيب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجاريه ان يتبع تعليمات اهز وعليه 

 .ان خيطره وفقا للعرف بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة
  
 

  107املادة رقم 
على الربان ان حيتفظ يف السفينة اثناء الرحلة بالوثائق اليت يتطلبها 

 .القانون واليت تتعلق بالسفينة والبحارة واملسافرين والشحنة
  
 

  108املادة رقم 
على الربان ان ميسك دفرتا للسفينة ، وجيب ترقيم صفحات هذا الدفرت  -1

  . ية املختصةوالتأشري عليه من االدارة البحر
ويذآر يف دفرت السفينة احلوادث الطارئة والقرارات اليت تتخذ اثناء الرحلة  -

واملالحظات اليومية اخلاصة حبالة اجلو والبحر ، ويشمل الدفرت قائمة االيرادات 
واملصروفات وبيانا باجلرائم اليت قد يرتكبها البحارة او املسافرون 

ليهم واملواليد والوفيات اليت حدثت يف والعقوبات التأديبية اليت وقعت ع



  . السفينة
آما جيب على الربان يف السفن ذات احملرك ان ميسك دفرتا خاصا باالالت احملرآة  -

يذآر فيه آمية الوقود اليت أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وآافة 
 .ما يتعلق باالالت احملرآة

  
 

  109املادة رقم 
ع وعشرين ساعة من وصول السفينة اىل امليناء املقصود او على الربان خالل ارب

املكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفرت السفينة اىل االدارة 
البحرية املختصة للتأشري عليه ، ويكون التأشري خارج الكويت من السلطة 

 .احمللية املختصة
  
 

  110املادة رقم 
اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غري عادية تتعلق بالسفينة او باالشخاص  -1

  . املوجودين عليها او بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك
وعلى الربان ان يقدم التقرير اىل االدارة البحرية املختصة خالل اربع  -

التقرير خارج  وعشرين ساعة من وصول السفينة اىل امليناء او املرسى ، ويقدم
  . الكويت اىل قنصل دولة الكويت او اىل السلطة احمللية املختصة عند عدم وجوده

وعلى السلطة اليت تسلمت التقرير ان حتيله يف اقرب وقت اىل رئيس احملكمة  -
الكلية او اىل اجلهة القضائية املختصة يف اخلارج للتحقيق فيه وذلك باستجواب 

املعلومات اليت تساعد على الوصول اىل احلقيقة وحترير البحارة واملسافرين ومجع 
  . حمضر بكل ذلك

  . فاذا مل حيقق التقرير بالطريقة السابقة فال يصلح دليال امام القضاء -
  . وجيوز يف مجيع االحوال اقامة الدليل على خالف ماجاء بالتقرير -
تفريغ السفينة وال جيوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع يف  -

 .قبل تقدمي التقرير املذآور
  
 

  111املادة رقم 
جيب على الربان ان يتخذ االجراءات الضرورية اليت تقتضيها احملافظة على  -1

مصلحة مالك السفينة واهز والبحارة واملسافرين وذوي احلقوق على الشحنة 
  . وذلك طبقا للعرف

ينة اال مبوافقة الشاحن او اذا وجد وال جيوز له شحن البضائع على سطح السف -
  . عرف يقضي بذلك

وعلى الربان ان يقوم يف احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سالمة  -
االرواح واحملافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك جيب عليه اخطار اهز قبل 

  . ان يقرر القيام باجراء غري عادي اذا مسحت الظروف بذلك
 .ن مسئوال عن اخطائه ولو آانت يسريهويكون الربا -
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  112املادة رقم 
يعترب حبارا آل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ، ويعترب الربان من 

 .البحارة فيما يتعلق بعقد العمل املربم بينه وبني اهز
  
 

  113ادة رقم امل
جيب ان تكون آل سفينة مزودة بعدد آاف من البحارة االآفاء ، وحيدد القانون 

واللوائح واالتفاقيات الدولية والعرف البحري املقصود بالربان والضباط 
واملهندسني البحريني الذين جيب وجودهم على السفينة وعددهم واملؤهالت اليت جيب 

 .توافرها فيهم
  
 

  114املادة رقم 



ال جيوز ملن يتمتعون جبنسية الكويت ان يقوموا بأي عمل يف السفن اليت تبحر  -1
خارج املياه االقليمية اال بعد احلصول على جواز حبري من االدارة البحرية 

  . املختصة
 .ويصدر بتنظيم اجلوازات البحرية وشروط منحها قانون خاص -
  
 

  115املادة رقم 
جنيب ان يعمل يف سفينة تقوم باملالحة الساحلية او بالصيد او ال جيوز ال -1

  . القطر او االرشاد يف املياه االقليمية اال برتخيص من االدارة البحرية املختصة
وال جيوز يف السفن اليت تقوم باملالحة يف أعايل البحار ان يزيد عدد البحارة  -

 .لوزير املختصاالجانب على النسب اليت يصدر بتحديدها قرار من ا
  
 

 عقد العمل البحري - 3.2.3.2
)52 - 135( 

  116املادة رقم 
تسري على عقد العمل البحري االحكام الواردة يف قانون العمل يف القطاع 

 .االهلي وقانون التأمينات االجتماعية فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون
  
 

  117املادة رقم 
ال جيوز اثبات عقد العمل البحري اال بالكتابة ، ومع ذلك اذا مل يكن العقد 

 .مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق
  
 

  118املادة رقم 
حيرر عقد العمل البحري من ثالث نسخ اصلية تسلم احداها لرب العمل وتودع  -1

حار اال اذا آان الثانية االدارة البحرية املختصة وتسلم الثالثة اىل الب
العقد مشرتآا فيحتفظ رب العمل هبذه النسخة االخرية وللبحار ان حيصل على 

  . مستخرج مبا خيصه فيها من بيانات
وجيب ان يبني يف العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته  -

وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وآيفية حتديده وزمان ومكان 
عه ورقم وتاريخ ومكان اصدار اجلواز البحري وتاريخ السفر وامليناء الذي دف

  . تبدأ منه الرحلة وامليناء الذي تنتهي فيه اذا آان العقد لرحلة واحدة
 .على رب العمل ان يسلم البحار ايصاال مبا يكون قد اودعه من اوراق -
  
 

  119املادة رقم 
ليه واطاعة اوامر رؤسائه فيما جيب على البحار القيام بالعمل املتفق ع

ويلتزم يف حالة اخلطر . يتعلق خبدمة السفينة وال جيوز له مغادرهتا اال بإذن
بالعمل على انقاذ السفينة واالشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة ، ويف هذه 
احلالة مينح البحار مكافأةعن آل ساعة اضافية مبا يعادل ذات النسبة املقررة 

 يف قانون العمل بالقطاع االهلي وذلك ايا آان عدد ساعات العمل لالجر االضايف
 .االضافية

  
 

  120املادة رقم 
ال جيوز للربان او الحد البحارة شحن ايه بضاعه يف السفينة حلسابه اخلاص اال 
باذن من رب العمل ، ويرتتب على خمالفة هذا اخلطر الزام املخالف بدفع اجرة 

أعلى اجرة اشرتطت يف مكان وزمان الشحن وللربان  مقابل نقل البضائع تعادل
ان يأمر بالقاء هذه البضائع يف البحر اذا آانت هتدد سالمة السفينة او 

االشخاص املوجودين عليها او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او نفقات فضال 
 .عن التعويضات ان آان هلا مقتض

  
 

  121املادة رقم 
البحارة يف الزمان واملكان املعينني يف العقد ، او يلتزم رب العمل بأداء اجر 

 .الذين يقضي هبما العرف البحري



  
 

  122املادة رقم 
اذا آان االجر معينا بالرحلة فال جيوز ختفيضه يف حالة تقصري السفر يفعل اهز 
او الربان ، اما اذا نشأ عن الفعل املذآور اطالة السفر أو تأجيله فتزاد 

متداد املده ، وال يسري هذا احلكم االخري على الربان اذا آان االجور بنسبة ا
 .تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه

  
 

  123املادة رقم 
اذا آان البحار معينا بالرحلة يف الذهاب وحده استحق آامل اجره اذا  -1

  . توىف بعد بدء السفر
توىف اثناء  واذا آان معينا للذهاب واالياب معا استحق نصف اجره اذا -

 .الذهاب او يف ميناء الوصول ، واستحق آامل االجر اذا توىف اثناء االياب
  
 

  124املادة رقم 
اذا تقرر سفر البحار جاز له احلصول على سلفة ال جتاوز ربع اجره االصلي ،  -1

ويذآر بيان عن السلفة يف دفرت البحاره او دفرت اليومية حسب االحوال ويوقعه 
  . ب العمل رفض طلب السلفةالبحار ، ولر

وجيوز اداء السلفة لزوجة البحار او اوالده او اصوله او فروعه او غريهم  -
. من االشخاص الذين يقيمون معه ويتوىل االنفاق عليهم بشرط وجود تفويض بذلك
وال جيوز اسرتداد السلفه املذآوره يف حالة انتهاء العقد ألي سبب آان ما مل 

 .يتفق على خالف ذلك
  
 

  125املادة رقم 
اذا احالت قوة قاهرة دون البدء يف السفر او دون مواصلته استحق البحار  -1

املعني بالرحلة اجره عن االيام اليت قضاها فعال يف خدمة السفينة ، ومع ذلك 
يشرتك البحار فيما قد حيصل عليه املالك او اهز من مبالغ التأمني او 

  . التعويضات بالقدر الباقي له من اجره
ز للبحار يف احلالة املذآورة يف الفقره السابقه املطالبة بأية مكافأة وال جيو -

 .او تعويض
  
 

  126املادة رقم 
اذا آان البحار معينا بالرحلة يف السفينة وغرقت او صودرت او فقدت او  -1

اصبحت غري صاحلة للمالحة جاز لرب العمل ان يطلب من احملكمة اعفاءه من دفع 
بعضها اذا آان ما حلق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم اجور البحارة آلها او 

  . او تقصريهم يف انقاذ السفينة او احلطام او املسافرين او الشحنة
وجيوز لرب العمل يف احلالة املذآورة يف الفقره السابقة ااء عقد العمل  -

 .البحري دون اخطار سابق
  
 

  127املادة رقم 
يف احلدود املبينة يف قانون العمل بالقطاع  ال جيوز احلجز على اجر البحار اال

 .االهلي
  
 

  128املادة رقم 
يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار ، واقامته يف السفينة دون  -1

  . مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير املختص
 ويف حالة خمالفة احكام الفقره السابقة يعاقب رب العمل باحلبس مدة ال جتاوز -

 .شهرا وبغرامة ال جتاوز الف دينار او باحدى هاتني العقوبتني
  
 

  129املادة رقم 
يلتزم رب العمل بعالج البحار دون مقابل اذا اصيب جبرح او مرض وهو يف  -1

خدمة السفينة ، واذا آان اجلرح او املرض ناشئا عن العصيان او غري ذلك من 



فقات العالج على ان يكون له حاالت سوء السلوك وجب على رب العمل اداء ن
  . خصمها مما يستحقه البحار من اجر

وينقضي التزام رب العمل بعالج البحار اذا تبني ان اجلرح او املرض غري قابل  -
 .للشفاء

  
 

  130املادة رقم 
يستحق البحار الذي يصاب جبرح او مبرض وهو يف خدمة السفينة اجره آامال  -1

  . اثناء الرحلة
ا يتعلق باستحقاق االجر بعد انتهاء الرحلة االحكام الواردة وتسري فيم -

  . بقانون العمل بالقطاع االهلي
آما يلتزم رب العمل بتعويض البحار اذا ختلف عن اجلرح او املرض عجز آلي  -

  . او جزئي وفقا الحكام قانون العمل بالقطاع االهلي
وال يستحق البحار أي اجر او تعويض اذا آان اجلرح او املرض ناشئا عن  -

 .العصيان او غري ذلك من احوال سوء السلوك
  
 

  131املادة رقم 
اذا توىف البحار وهو يف خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه 

 .ايا آان سبب الوفاه
  
 

  132املادة رقم 
البحار الكوييت اىل الكويت اذا حدث اثناء السفر  يلتزم رب العمل باعادة -1

ما يوجب انزاله من السفينة اال اذا آان ذلك بناء على امر من السلطة 
  . االجنبية ، او بناء على اتفاق بني رب العمل والبحار

فاذا مت تعيني البحار يف احد موانيء الكويت اعيد اىل هذا امليناء ، واذا مت  -
اجنيب اعيد البحار حسب اختياره اىل هذا امليناء او اىل أي التعيني يف ميناء 
  . ميناء يف الكويت

ويعاد البحار االجنيب اىل امليناء الذي مت تعيينه فيه اال اذا نص العقد على  -
  . اعادته اىل احد موانيء الكويت

 .ويشمل االلتزام باعادة البحار نفقات غذائه ، واقامته ، فضال عن نقله -
  
 

  133ة رقم املاد
اذا ابرم عقد العمل ملدة حمدده وانتهت هذه املدة اثناء الرحلة امتد العقد 
حبكم القانون حىت اية الرحلة ، فاذا مرت السفينة بامليناء الذي جتب اعادة 
البحار اليه وفقا الحكام املادة السابقة امتد العقد حىت دخول السفينة هذا 

 .امليناء
  
 

  134املادة رقم 
اذا فصل البحار فال جيوز للربان الزامه برتك السفينة اذا آانت يف ميناء 

اجنيب اال باذن من قنصل الكويت او السلطة البحرية احمللية عند عدم وجوده ما 
مل يكن هذا امليناء هو امليناء الذي عني فيه البحار ، وجيب اثبات قرار الفصل 

 .رب الفصل غري مشروعوتارخيه واسبابه يف دفرت البحارة واال اعت
  
 

  135املادة رقم 
تنقضي مجيع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري مبضي سنة من تاريخ 

 .انقضاء العقد
  
 

 الوآالء البحريون - 3.2.4
)75 - 144( 

 وآيل السفينة - 3.2.4.1
)136 - 139( 

  136املادة رقم 



  . وجد له فيها فروعوآيل السفينة هو وآيل اهز يف اجلهات اليت ال ي -1
يقوم وآيل السفينة باستالم البضاعة قبل بدء الرحلة بقصد شحنها  -

  . وتسليمها الصحاب الشأن فيها عن وصول السفينة
آما يقوم بتحصيل اجرة النقل ، وجيوز ان يعهد اليه باالعمال املعتادة  -

 105مادة املتعلقة حباجة السفينة او الرحلة واليت يقوم هبا الربان وفقا لل
ويف هذه احلالة تكون الديون الناشئة عن هذه االعمال مضمونة باالمتياز 

 .47املنصوص عليه يف البند اخلامس من املادة 
  
 

  137املادة رقم 
يسأل وآيل السفينة امام اهز مسئولية الوآيل بأجر ، وال يسأل قبل 

 .الشاحنني او املرسل اليهم اال يف حالة خطه الشخصي
  
 

  138ادة رقم امل
يعترب وآيل السفينة ممثال للناقل البحري يف الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل 

 .البحري واليت تقام منه او عليه يف اجلهة اليت يقع هبا مقر الوآيل
  
 

  139املادة رقم 
ال جيوز ان يزاول اعمال وآالة السفن اال من آان متمتعا باجلنسية  -1

  . ل املعد لذلك بوزارة املواصالتالكويتية ومقيدا يف السج
وجيب على الوآيل ان يودع احد البنوك الكويتية وديعه نقدية او آفالة  -

  . مصرفية لضمان تنفيذ االحكام القضائية اليت تصدر على موآليه
ويصدر بتنظيم سجل وآالء السفن ، وحتديد قيمة الوديعة او الكفالة الواجب  -

  . الت بعد اخذ رأي املؤسسة العامة للموانيءايداعها قرار من وزير املواص
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على شهرين وبغرامة ال جتاوز الفي دينار او  -

  : باحدى هاتني العقوبتني
آل من يزاول اعمال وآالة السفن ، أو يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر  -1

  . السجلعن قيامه بأعمال هذه الوآالة دون ان يكون امسه مقيدا ب
 .آل من يقدم عمدا لوزارة املواصالت بيانات غري صحيحة لقيدها يف السجل -2
  
 

 وآيل احلمولة - 3.2.4.2
)140 - 141( 

  140املادة رقم 
ينوب وآيل احلمولة عن اصحاب الشأن يف البضاعة يف استالمها عند الوصول ودفع 

 .االجرة املستحقة عنها
  
 

  141املادة رقم 
يقوم وآيل احلمولة باختاذ االجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على حقوق 

اصحاب الشأن يف البضاعة قبل الناقل ، واال افرتض انه تسلم البضاعة باحلالة 
 .والكمية املذآورتني يف سند الشحن مامل يثبت وآيل احلمولة غري ذلك

  
 

 مقاول الشحن والتفريغ - 3.2.4.3
)142 - 144( 

  142دة رقم املا
يقوم مقاول الشحن والتفريغ بكافة العمليات املادية اخلاصة حبن البضاعة  -1

  . على السفينة وتفريغها منها
ويعمل مقاول الشحن والتفريغ بتكليف من الناقل البحري امللزم وحده  -

بتسليم البضاعة وجيوز ان يعمل بتكليف من الشاحن او املرسل اليه مبوجب شرط 
  . االجيار او سند الشحن يف مشارطة

ويسأل مقاول الشحن والتفريغ عما يقع منه من خطأ ، وتكون مسئوليته قبل  -
 .من آلفه بالعمل الذي له وحده توجيه الدعوى املباشره اليه

  
 

  143املادة رقم 



جيوز ان يعهد اىل مقاول الشحن والتفريغ بأعمال وآيل احلمولة ويف هذه احلالة 
 .141و  141م املقررة يف املادتني تسري عليه االحكا

  
 

  144املادة رقم 
تسري على مقاول الشحن والتفريغ ووآيل السفينة ووآيل احلمولة فيما يتعلق 
بالدعاوي الناشئة عن نشاط آل منهم احكام حتديد املسئولية واالعفاء منها 

 .واحكام التقادم املقرره بالنسبة اىل الناقل البحري
  
 

 لسفينةإستغالل ا - 3.3
)105 - 222( 

 أحكام عامة يف إجيار السفينة - 3.3.1
)105 - 148( 

  145املادة رقم 
اجيار السفينة عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه ان يضع حتت تصرف املستأجر نظري  -1

اجر سفينة او جزءا منها ، بقصد االستغالل البحري ، ملدة حمدده ، او للقيام 
  . برحلة او رحالت معينة

واذا آانت السفينة معينة بامسها يف العقد فليس للمؤجر ان يستبدل هبا  -
 .غريها ، مامل يتفق على غري ذلك

  
 

  146املادة رقم 
يثبت عقد اجيار السفينة آتابة مبحرر يسمى مشارطة االجيار ، فاذا زادت مدة 

كون العقد على سنة فال يكون نافذا يف حق الغري اال اذا قيد بسجل السفن ، وي
 .القيد باثبات اسم املؤجر واملستأجر ومدة العقد

  
 

  147املادة رقم 
ال جيوز للمستأجر ان يؤجر السفينة من الباطن او يتنازل للغري عن احلقوق  -1

  . الناشئة عن عقد االجيار اال مبوافق آتابية من املؤجر
وال يرتتب على االجيار من الباطن عالقة مباشرة بني املؤجر واملستأجر من  -

  . الباطن
مع ذلك جيوز للمؤجر الرجوع على املستأجر من الباطن مبا ال جياوز ماهو مستحق 

 .على هذا املستأجر للمستأجر االصلي
  
 

  148املادة رقم 
 ميناء الوصول ملؤجر السفينة حق حبس البضائع اململوآة للمستأجر يف -1

الستيفاء االجرى املستحقه له مامل تقدم له آفالة يقدرها قاضي االمور الوقتية 
باحملكمة الكلية ، ويأمر القاضي يف حالة استعمال حق احلبس بايداع البضائع 
عند امني يعينه ، وله ان يأمر ببيعها او ببيع جزء منها وفاء لالجرة ، 

  . ائهويعني ميعادا للبيع وآيفية اجر
وللمؤجر امتياز على بضائع املستأجر املوجودة يف السفينة او املودعة عند  -

 .امني طبقا الحكام الفقرة السابقة ، ويضمن االمتياز دين االجرة وملحقاهتا
  
 

 تأجري السفينة غري جمهزة - 3.3.2
)129 - 153( 

  149املادة رقم 
ملالك بتمكني املستأجر من تأجري السفينة غري جمهزة عقد يلتزم مبقتضاه ا -1

  . االنتفاع بسفينة معينة دون ان جيهزها مبؤن او لوازم أو حباره
 .وتكون للمستأجر ادارة السفينة من الناحيتني املالحية والتجارية -
  
 

  150املادة رقم 
يلتزم املؤجر بتسليم السفينة يف حالة صاحلة للمالحة مع الوثائق املتعلقة  -1

اصالح االضرار اليت تنشأ عن القوة القاهرة واالضرار اليت هبا آما يلتزم ب



يقتضيها االستهالك الناشيء عن االستعمال العادي للسفينة يف الغرض املتفق 
عليه ، فإذا ترتب على هذه االضرار تعطيل استعمال السفينة فال تستحق االجرة 

  . عن املدة اليت تبقى فيها السفينة معطلة
لضرر الذي يرتتب على تسليم السفينة غري صاحلة للمالحة اال ويسأل املؤجر عن ا -

اذا اثبت ان ذلك ناشيء عن عيب خفي مل يكن من املستطاع آشفه بالفحص 
 .العادي

  
 

  151املادة رقم 
آما يلتزم . يلتزم املستأجر بدفع االجرة يف املواعيد املتفق عليها -1

صائصها الفنية الثابتة يف باستعمال السفينة يف الغرض املتفق عليه وفقا خل
  . ترخيص املالحة

ويلتزم املستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد االجيار يف امليناء الذي  -
تسلمها فيه وباحلالة اليت آانت عليها وقت التسليم مع مراعاة االستهالك 

  . الناشيء عن االستعمال العادي
د حبكم القانون اىل ايتها واذا انقضت مدة االجيار اثناء الرحلة امتد العق -

  . واستحق املؤجر االجرة املنصوص عليها يف العقد عن االيام الزائدة
ويف حالة التأخري يف رد السفينة بسبب منسوب اىل املستأجر يلتزم بأداء  -

تعويض يعادل ضعف االجرة عن مدة التأخري مامل يثبت املؤجر ان الضرر جياوز هذا 
 .التعويض

  
 

  152املادة رقم 
 .يضمن املستأجر رجوع الغري على املؤجر بسبب يرجع اىل استغالل السفينة

  
 

  153املادة رقم 
تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد اجيار السفينة غري جمهزة مبضي سنة من تاريخ 
انتهاء العقد ، او من تاريخ ردها اىل املؤجر يف احلالة املبينة يف الفقره 

او من تاريخ شطبها من سجل السفن يف حالة هالآها او ،  151االخرية من املادة 
 .من تاريخ رجوع الغري على املؤجر يف احلالة املبينة يف املادة السابقة

  
 

 تأجري السفينة جمهزة - 3.3.3
)150 - 174( 

 أحكام عامة - 3.3.3.0
)154 - 155( 

  154املادة رقم 
تأجري السفينة جمهزة عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه بوضع سفينة معينة آاملة  -1

التجهيز حتت تصرف املستأجر للقيام برحلة او برحالت معينة او خالل املدة 
  . املتفق عليها يف العقد وبالشروط املذآورة فيه او اليت يقضي هبا العرف

ار الغرف واالماآن املخصصة واذا آانت السفينة مؤجرة بكاملها فال يشمل االجي -
 .للربان والبحارة

  
 

  155املادة رقم 
  . تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد اجيار السفينة جمهزة مبضي سنة -1
ويبدأ سريان هذه املدة يف حالة التأجري بالرحلة من تاريخ انتهاء آل رحلة  -

ها مستحيال ، او من تاريخ وقوع احلادث الذي جعل بدء الرحلة او االستمرار في
وتنتهي الرحلة بوصول السفينة اىل امليناء املتفق عليه وانزال البضائع اليت 

  . وضعها املستأجر فيها
ويبدأ سريان املادة يف حالة التأجري باملدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او  -

من تاريخ انتهاء الرحلة االخرية اذا امتدت املدة وفقا للفقرة الثانية من 
او من تاريخ وقوع احلادث الذي جعل تنفيذ العقد او االستمرار يف  174 املادة

  . تنفيذه مستحيال
ويبدأ سريان املدة يف حالة افرتاض هالك السفينة من تاريخ شطبها من سجل  -

 .السفن
  
 



 مشارطة اإلجيار بالرحلة - 3.3.3.1
)156 - 168( 

  156املادة رقم 
واملستأجر وموطنهما واسم السفينة  يذآر يف مشارطة االجيار اسم املؤجر

وجنسيتها ومحولتها واجلزء املؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها 
واوصافها واملكان واملدة املتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار االجرة وطريقة 

 .حساهبا ومدة العقد وبيان الرحالت املتفق على القيام هبا
  
 

  157املادة رقم 
املؤجر ان يضع حتت تصرف املستأجر السفينة املعينة يف حالة صاحلة على  -1

للمالحة وجمهزة مبا يلزم لتنفيذ العمليات املتفق عليها يف املشارطة وأن تبقى 
  . السفينة يف هذه احلالة طوال مدة الرحلة او الرحالت موضوع االتفاق

 .توعلى املؤجر آذلك أن يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ هذه الرحال -
  
 

  158املادة رقم 
 .حيتفظ املؤجر باالدارة املالحية واالدارة التجارية للسفينة

  
 

  159املادة رقم 
يلتزم املستأجر بشحن البضائع وتفريغها يف املهل املتفق عليها يف عقد االجيار 
فإذا مل ينص يف العقد على مهل معينة وجب الرجوع اىل العرف ، ويف هذه احلالة 

ب املهل وبدء سرياا العرف السائد يف امليناء الذي جيري فيه يتبع يف حسا
الشحن او التفريغ ، فإذا مل يوجد عرف يف هذا امليناء اتبع العرف البحري 

 .العام
  
 

  160املادة رقم 
للربان عند انقضاء مهلة التفريغ احلق يف انزال البضائع املشحونة على نفقة 
املستأجر ومسئوليته ، ويف هذه احلالة يلتزم الربان باختاذ التدابري الالزمة 

 .للمحافظة على البضائع
  
 

  161املادة رقم 
ال جيوز للمؤجر أن يشحن يف السفينة او يف اجلزء املؤجر منها بضائع غري خاصة 

 .باملستأجر دون اذن منه
  
 

  162املادة رقم 
يسأل املستأجر عن االضرار اليت تلحق بالسفينة او بالبضائع املشحونة فيها 
 .اذا آانت هذه االضرار ناشئة عن فعل املستأجر او ناشئة عن عيب يف بضائعه

  
 

  163املادة رقم 
ال تستحق اجرة السفينة اذا مل تسلم البضائع املشحونة فيها للمرسل اليه  -1

  . او مل توضع حتت تصرفه يف ميناء الوصول
ومع ذلك تستحق االجرة اذا آان عدم التسليم ناشئا عن خطأ املستأجر او  -

الربان اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها اخلاصة او اذا اضطر 
لبيعها اثناء الرحلة بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتالفها 

بسبب خطورهتا او ضررها او حظر نقلها ومل يكن املؤجر يعلم بذلك عن وضعها يف 
  . السفينة

وآذلك تستحق االجرة عن احلياوانات اليت تنفق اثناء الرحلة بسبب ال يرجع  -
 .اىل فعل املؤجر

  
 

  164املادة رقم 
يبقى عقد اجيار السفينة نافذا دون تعويض او زيادة االجرة اذا اوقفت  -1

ويف . السفينة مؤقتا اثناء الرحلة بسبب ال يرجع اىل فعل املؤجر او الربان



هذه احلالة جيوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته ، وله بعد ذلك 
ن يدفع األجرة آاملة يف ان يعيد شحنها يف السفينة على نفقته ايضا، وأ

  . احلالني
فإذا تعذر على السفينة استئناف السفر وجب على الربان استئجار سفينة  -

او اآثر مبصاريف من قبله لنقل البضائع اىل احملل املعني دون ان يستحق زياده يف 
االجره ، فإذا تعذر عليه ذلك فال تستحق االجرة اال بقدر ما مت من الرحلة ، 

  . مامل يوجد اتفاق على خالف ذلك وذلك آله
وللمستأجر يف آل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصوهلا اىل املكان املتفق  -

عليه بشرط ان يدفع االجرة آاملة والنفقات االضافية ، وأن يكون امليناء 
 .الذي يطلب تسليم البضائع فيه آمنا بالنسبة اىل السفينة

  
 

  165املادة رقم 
جيار السفينة دون تعويض على املؤجر او املستأجر اذا منعت ينفسخ عقد ا

التجاره مع الدولة اليت يقع فيها امليناء املعني لتفريغ البضاعة او اذا 
 .قامت قوة قاهرة جتعل تنفيذ الرحلة مستحيال

  
 

  166املادة رقم 
 .اذا مل يشحن املستأجر آل البضائع املتفق عليها التزم بدفع آامل االجرة

  
 
  167ملادة رقم ا
  . ال يربأ املستأجر من دفع االجرة بالتخلي عن البضائع للمؤجر -1
وآذلك ال يربأ من دفع االجرة اذا قامت اجلهات الرمسية مبصادرة البضائع قبل  -

 .تسليمها اىل املرسل اليه
  
 

  168املادة رقم 
ئع فيه اذا تعذر على السفينة الوصول اىل امليناء املتفق على تسليم البضا

وجب على املؤجر ان يوجه السفينة اىل اقرب مكان من امليناء املذآور ، ويف هذه 
 .احلالة يتحمل املؤجر مصاريف نقل البضائع اىل امليناء املتفق عليه

  
 

 مشارطة اإلجيار الزمنية - 3.3.3.2
)169 - 174( 

  169املادة رقم 
  : تتضمن مشارطة االجيار الزمنية على وجه اخلصوص البيانات اآلتية

  . عناصر تعيني السفينة املؤجرة -
  . اسم آل من املؤجر واملستأجر -
  . مقدار االجرة -
 .مدة االجيار -
  
 

  170املادة رقم 
يلتزم املؤجر ان يضع حتت تصرف املستأجر وللمدة املتفق عليها السفينة املعينة 

طة يف حالة صاحلة للمالحة وللخدمة املتفق عليها ، وعليه ان يبقى على باملشار
 .هذه الصالحية طوال مدة العقد

  
 

  171املادة رقم 
حيتفظ املؤجر باالدارة املالحية للسفينة ، وتنتقل اىل املستأجر ادارهتا 

التجارية ويتحمل اعباء هذه االدارة ، وعلى وجه اخلصوص تزويد السفينة 
 .والزيوت والشحوم ودفع رسم املوانيء واالرشاد وغريها من املصاريفبالوقود 

  
 

  172املادة رقم 



يلتزم املستأجر بدفع آامل االجرة عن املدة اليت تكون فيها السفينة حتت تصرفه 
ولو توقفت بسبب حوادث املالحة ، ومع ذلك ال تستحق االجرة اذا هلكت السفينة 

 .ل املؤجراو توقفت بسبب قوة قاهرة او فع
  
 

  173املادة رقم 
يسرتد املؤجر حقه يف التصرف يف السفينة اذا مل يستوف االجرة املستحقة له بعد 
اعذار املستأجر ، ومع ذلك يلتزم املؤجر بنقل البضائع املشحونة اىل ميناء 

 .الوصول مقابل اجرة املثل مع عدم االخالل حبقه يف املطالبة بالتعويض
  
 

  174املادة رقم 
يلتزم املستأجر عند انقضاء عقد االجيار باعادة السفينة اىل امليناء الذي  -1

  . وضعت فيه حتت تصرفه مامل يتفق على خالل ذلك
واذا انقضت مدة االجيار اثناء الرحلة امتد العقد حبكم القانون اىل ايتها  -

  . واستحق املؤجر االجرة املنصوص عليها يف العقد عن االيام الزائدة
وال جيوز ختفيض االجرة اذا اعيدت السفينة قبل امليعاد املتفق عليه اال اذا  -

 .اتفق على غري ذلك
  
 

 عقد النقل البحري - 3.3.4
)175 - 215( 

 عقد نقل البضائع - 3.3.4.1
)175 - 201( 

  175املادة رقم 
عقد النقل البحري عقد يتعهد مبقتضاه الناقل سواء آان مالك السفينه او  -1
  . هزها او مستأجرها بنقل بضائع يف السفينة اىل ميناء معني مقابل اجرجم
وتسري على عقد النقل البحري فيما يتعلق حبقوق والتزامات املرسل اليه  -

 .من قانون التجارة 459/2و  445احكام املادتني 
  
 

  176املادة رقم 
  . يثبت عقد النقل البحري بسند شحن -1
ويكتب سند الشحن باللغة العربية بصورة واضحة ، وجيوز ان تضاف اليها  -

  . احدى اللغات الدولية يف التعامل
وجيب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ينوب عنه، ويذآر  -

يف السند اسم آل من الناقل والشاحن واملرسل اليه وموطن آل منهم وصفات 
لشاحن وعلى وجه اخلصوص عدد الطرود ووزن البضائع او البضائع آما دوا ا

حجمها او آميتها على حسب االحوال وعالمات البضائع وحالتها الظاهره وميناء 
القيام وميناء الوصول واسم السفينة ومحولتها وجنسيتها ومقدار اجرة النقل 

وآيفية حساهبا اذا آانت مستحقة يف ميناء الوصول ، ومكان اصدار السند 
  . وتارخيه وعدد الصور اليت حررت منه

وجيب ان تكون العالمات اليت يضعها الشاحن على البضائع آافية لتعيينها  -
 .وان توضع حبيث تبقى قراءهتا ممكنة حىت اية الرحلة

  
 

  177املادة رقم 
حيرر سند الشحن من نسختني اصليتني تسلم احدامها اىل الشاحن ، واالخرى اىل  -1

  . تم االخرية خبامت غري قابل للتداولالناقل وخت
ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة االصلية املسلمة للشاحن ، وتعطى  -

  . هذه النسخة حلائزها الشرعي احلق يف تسلم البضائع والتصرف فيها
وجيوز ان حترر من النسخة االصلية املسلمة للشاحن عدة صور مماثلة وجيب ان  -

مرقمة وان يذآر فيها اا غري قابلة للتداول وال تعطى  تكون آل صورة منها
 .هذه الصورة حلائزها احلق يف تسلم البضائع والتصرف فيها

  
 

  178املادة رقم 
  . حيرر سند الشحن باسم شخص معني او المره او للحامل -1
ويتداول سند الشحن بالتظهري اذا آان امسيا او لالمر ، وبالتسليم اذا آان  -



  . للحامل
ويف حالة تداول سند الشحن بالتظهري جيوز االتفاق على قصر الضمان على وجود  -

البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهري وال جيوز للناقل ان يتمسك يف مواجهة 
املظهر اليه تظهريا ناقال للملكية بالدفوع اليت جيوز له التمسك هبا قبل حامل 

  . سابق للسند
على ان يكون . حن على حظر تداوله او التنازل عنهوجيوز للنص يف سند الش -

 .ذلك بصورة بارزة وواضحة
  
 

  179املادة رقم 
يقدم الشاحن آتابة البيانات املتعلقة بالبضائع قبل الشحن ، وتقيد هذه  -1

البيانات يف سند الشحن ، وللناقل او من ينوب عنه االمتناع عن قيد 
و عددها او آميتها او نزا اذا آانت البيانات املتعلقة بعالمات البضائع ا

لديه اسباب جدية للشك يف صحتها او مل تكن لديه الوسائل الكافية للتأآد 
منها ، ويف مجيع االحوال جيب ذآر اسباب االمتناع عن قيد البيانات يف سند 

  . الشحن ، وللشاحن او من تسلم البضائع اثبات صحة هذه البيانات
قبل الناقل عن تعويض الضرر املرتتب على عدم صحة ويكون الشاحن مسئوال  -

البيانات اليت قدمها عن البضائع ، وال جيوز للناقل التمسك بعدم صحة 
 .البيانات املذآورة يف سند الشحن قبل أي شخص آخر غري الشاحن

  
 

  180املادة رقم 
اذا وجد الربان يف السفينة قبل السفر بضائع ختالف البيان املقدم عنها 

ملثبت يف سند الشحن جاز له اخراجها من السفينة يف حمل الشحن او ابقاؤها وا
فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها يف احملل 

 .املذآور وذلك مع عدم االخالل مبا قد يستحق من تعويض
  
 

  181املادة رقم 
او لالنفجار جاز  اذا شحنت يف السفينة بضائع خطرة او قابلة لاللتهاب -1

للناقل يف آل وقت ان خيرجها من السفينة او ان يعدمها او ان يزيل خطورهتا 
بدون أي تعويض اذا ثبت انه مل يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها او 

بطبيعتها ، وفضال عن ذلك يسأل الشاحن عن االضرار واملصاريف الناشئة بطريق 
  . نةمباشر او غري مباشر عن شحنها يف السفي

وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على  -
السفينة أو على شحنتها جاز انزاهلا من السفينة او اعدامها او ازالة 

خطرها مبعرفة الناقل بدون مسئولية عليه اال فيما يتعلق باخلسارات البحرية 
 .املشرتآة عند االقتضاء

  
 

  182املادة رقم 
اقل ان يعطي الشاحن ايصاال باستالم البضائع قبل شحنها يف السفينة على الن

ويستبدل هبذا االيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع يف 
السفينة ، ويكون لاليصال احلجية املقررة لسند الشحن اذا اشتمل على 

ؤشرا عليه وآان م 176البيانات املنصور عليها يف الفقرة الثانية من املادة 
 .بكلمة مشحون

  
 

  183املادة رقم 
يعترب سند الشحن حجة يف اثبات البيانات اليت يشتمل عليها وذلك فيما بني  -1

  . الناقل والشاحن وبالنسبة اىل الغري
اما . وجيوز يف العالقة بني الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن -

  . بات عكس ماجاء به وامنا جيوز ذلك للغريبالنسبة اىل الغري فال جيوز للناقل اث
ويعترب املرسل اليه من الغري يف حكم هذه املادة اال اذا آان هو الشاحن  -

 .نفسه
  
 

  184املادة رقم 
جيوز لكل من له حق يف تسلم البضائع مبقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل  -1

 عقد النقل وتصدر اذنا بتسليم آميات معينة منها بشرط ان ينص على ذلك يف



اذون التسليم باسم شخص معني او المره او للحامل ويكون تداول هذه االذون 
بذات الطريقة اليت تتداول هبا سندات الشحن ، وجيب ان تكون موقعة من 

  . الناقل
واذا آان سند الشحن قابال للتداول وجب على الناقل ان يذآر فيه بيانا  -

والبضائع املبينة هبا ، واذا وزعت الشحنة  عن اذون التسليم اليت اصدرها
ويعطى . بكاملها بني اذون تسليم متعددة وجب على الناقل ان يسرتد سند الشحن

 .اذن التسليم حامله الشرعي احلق يف تسلم البضائع املبينة باالذن
  
 

  185املادة رقم 
  . على الناقل تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن او اذن التسليم -1
واذا مل حيضر صاحب احلق يف تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للناقل ان  -

يطلب من قاضي االمور الوقتية باحملكمة الكلية االذن له بايداعها عند امني 
 .يعينه القاضي

  
 

  186املادة رقم 
يقوم بشحن البضائع وجتميعها ورصها ونقلها وحفظها والعناية على الناقل ان 

 .هبا وتفريغها مبا يلزم لذلك من عناية ودقة
  
 

  187املادة رقم 
ال تستحق اجرة النقل اذا مل تسلم البضائع للمرسل اليه او مل توضع حتت  -1

  . تصرفه يف ميناء الوصول
ئا عن خطأ الشاحن او ومع ذلك تستحق االجرة اذا آان عدم التسليم ناش -

املرسل اليه ، او اذا هلكت البضائع لعيب فيها ، او بسبب طبيعتها اخلاصة 
او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء الرحلة بسبب العيب او التلف ، او اذا 
امر الربان باتالفها بسبب خطورهتا او ضررها او حظر نقلها ومل يكن الناقل 

  . يعلم بذلك عند شحنها
تستحق االجرة عن احليوانات اليت تنفق اثناء الرحلة بسبب ال يرجع اىل  وآذلك -

 .فعل الناقل
  
 

  188املادة رقم 
  . ال يربأ الشاحن من دفع اجرة النقل بالتخلي عن البضائع للناقل -1
وآذلك ال يربأ من دفع االجرة اذا قامت اجلهات الرمسية مبصادرة البضائع قبل  -

 .يهتسليمها اىل املرسل ال
  
 

  189املادة رقم 
للناقل حق حبس البضائع يف ميناء الوصول الستيفاء اجرة نقلها املستحقة  -1

  . له مامل تقدم له آفالة يقدرها قاضي االمور الوقتية باحملكمة الكلية
وللناقل امتياز على البضائع املشحونة يف السفينة او املودعة عند امني  -

 .طبقا الحكام الفقرة السابقة ، ويضمن االمتياز دين االجرة وملحقاهتا
  
 

  190املادة رقم 
يسأل الشاحن عن االضرار اليت تلحق بالسفينة او بالبضائع املشحونة فيها اذا 

 .او عن عيب يف بضائعهآانت هذه االضرار ناشئة عن فعله 
  
 

  191املادة رقم 
ال يسأل الناقل عن هالك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صالحية السفينة  -1

للمالحة اال اذا آان عدم الصالحية راجعا اىل امهال الناقل يف بذل اهلمة 
الكافية جلعل السفينة صاحلة للمالحة قبل السفر وعند البدء فيه او ضمان 

مبا يلزمها من مواد ومؤن وحبارة على وجه مرض او يف اعداد العنابر جتهيزها 
والغرف الباردة واملربدة ومجيع اقسام السفينة االخرى املخصصة لشحن البضائع 

  . حبيث تكون هذه االماآن صاحلة لوضع البضائع ونقلها وحفظها
الحية ويف مجيع احلاالت اليت ينشأ فيها هالك البضائع او تلفها عن عدم ص -



السفينة يقع عبء االثبات فيما يتعلق ببذل اهلمة الكافية على عاتق الناقل 
 .او أي شخص آخر يتمسك باالعفاء املنصور عليه يف هذه املادة

  
 

  192املادة رقم 
ال يسأل الناقل عن هالك البضائع او تلفها او التأخري يف تسليمها اذا آان 

  : ذلك ناشئا عن أحد االسباب اآلتية 
الفعل او اخلطأ او االمهال الذي يقع يف املالحة او يف ادارة السفينة من  -

  . الربان او البحارة او املرشد او احد تابعي الناقل
  . احلريق مامل حيدث بفعل الناقل او خطئه -
  . خماطر البحر او املياه املالحية االخرى او اخطارها او حوادثها -
  . القضاء والقدر -
  . بحوادث احلر -
  . اعمال االعداء العامني -
  . آل ايقاف او اآراه صادر من حكومة او سلطة او شغب او حجز قضائي -
  . قيود احلجر الصحي -
  . آل فعل او امتناع من جانب الشاحن او مالك البضائع او وآيله او ممثله -
آل اضراب عن العمل او توقف عنه اواغالق او عائق عارضي اذا آان من شأن  -0
  . ذه االفعال منع استمرار العمل آليا او جزئياه
  . الفنت او االضطرابات االهلية -1
  . انقاذ او حماولة انقاذ االرواح او االموال يف البحر -2
أي احنراف يف السري النقاذ او حماولة انقاذ االرواح او االموال يف البحر او  -3

  . أي احنراف آخر يربره سبب معقول
جم او الوزن او أي هالك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي يف العجز يف احل -4

  . البضائع او عن طبيعتها اخلاصة او عن عيب ذاتي فيها
  . عدم آفاية التغليف -5
  . عدم آفاية او عدم اتقان العالمات -6
  . العيوب اخلفية اليت ال يكشفها الفحص العادي -7
. ئه او تابعيه او اخطائهمأي سبب آخر غري ناشيء عن فعل الناقل او وآال -8

وعلى من يتمسك هبذا الدفع اثبات انه ال شأن لفعل هؤالء االشخاص او اخطائهم 
 .يف احداث اهلالك او التلف

  
 

  193املادة رقم 
اذا تقررت مسئولية الناقل عن هالك البضائع او تلفها آليا فيحسب  -1

يف مكان الوصول  التعويض وفقا للقيمة املعتادة لبضاعة من جنسها ونوعها
  . وزمانه

ويف مجيع االحوال ال يلزم الناقل بسبب اهلالك او التلف الذي يلحق بالبضائع  -
او التأخري يف تسليمها مببلغ يزيد على مائتني ومخسني دينارا عن آل طرد او 

وحدة ، أو على سبعمائة ومخسني فلسا عن آل آيلوجرام من الوزن االمجايل 
ن أآرب وذلك مامل يكن الشاحن قد قدم بيانا قبل الشحن للبضائع أي التحديدي

عن طبيعة البضائع وقيمتها واثبت الناقل هذا البيان يف سند الشحن ، ويعترب 
البيان املذآور قرينة على صحة القيمة اليت عينها الشاحن للبضائع وجيوز 

  . للناقل اثبات عكسها
يق او اوعية او غريها من اذا مجعت الطرود او الوحدات املشحونة يف صناد -

احلاويات وذآر يف سند الشحن عدد الطرود او الوحدات اليت تشملها احلاوية 
اعترب آل منها طردا او وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيني احلد االعلى 

للمسئولية املبني بالفقرة السابقة ، ويف غري هذه احلالة تعترب احلاوية مبا 
  . احتوته طردا او وحدة واحدة

وجيوز باتفاق خاص بني الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيني حد اقصى  -
ملسئولية الناقل خيتلف عن احلد املنصوص عليه يف هذه املادة بشرط ان ال يقل 

  . عنه
ويف مجيع االحوال ال يسأل الناقل عن اهلالك او التلف الذي يلحق بالبضائع  -

الثباهتا يف سند الشحن تتعلق بطبيعة  اذا تعمد الشاحن تقدمي بيانات غري صحيحة
 .البضائع او بقيمتها

  
 

  194املادة رقم 
على آل من الناقل ومن تسلم البضائع يف حالة هالآها او تلفها ان ييسر لالخر 

 .وسائل فحص البضائع والتحقق من عدد الطرود



  
 

  195املادة رقم 
يعترب باطال آل شرط يف سند الشحن او يف أية وثيقة أخرى مماثلة يكون من  -1

شأنه اعفاء الناقل من املسئولية عن هالك البضائع او تلفها او تأخري وصوهلا 
الناشيء عن اخلطأ او االمهال او التقصري يف االلتزامات املنصوص عليها يف هذا 

  . الفرع او يتضمن ختفيف هذه املسئولية
وآل شرط يتضمن التنازل اىل الناقل عن احلقوق الناشئة عن التأمني على  -

 .البضائع وآل شرط آخر مياثله يعترب يف حكم شروط االعفاء من املسؤولية
  
 

  196املادة رقم 
للناقل ان يتنازل عن آل او بعض احلقوق واالعفاءات املقررة له وان يزيد  -1

من التزاماته املنصوص عليها يف هذا الفرع وذلك بشرط ان يكون التنازل او 
  . زيادة االلتزامات قد ذآرت يف سند احلن املسلم للشاحن

لناقل وجيوز االتفاق على شروط او حتفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات ا -
ومسئوليته عن هالك البضائع او تلفها او بالتزامه حبفظها او العناية هبا او 

 .جتميعها وذلك بالنسبة للفرتة السابقة على الشحن او الالحقة للتفريغ
  
 

  197املادة رقم 
جيوز االتفاق على خمالفة احكام املسئولية الواردة باملواد السابقة اذا آانت 

نقلها وحالتها وظروف شحنها والظروف والشروط  طبيعة البضائع املطلوب
واملواعيد اليت جيب ان يتم فيها النقل مما يربر ابرام اتفاق خاص بشرط ان ال 
يكون هذا االتفاق خمالفا للنظام العام او متعلقا بعناية عمال الناقل او 

وآالئه او يقظتهم خبصوص الشحن والتجميع والرص والنقل واحلفظ والعناية 
ضائع املنقولة حبرا وتفريغها ، وبشرط ان يدون االتفاق يف سند الشحن او بالب

 .يف ايصال االستالم وان يؤشر عليهما اما غري قابلني للتداول
  
 

  198املادة رقم 
يف حالة هالك البضائع او تلفها جيب على من تسلمها ان خيطر آتابة الناقل  -1

تسلم او خالله هبالك البضائع او او من ينوب عنه يف ميناء التفريغ قبل ال
تلفها واال افرتض اا سلمت اليه حبالتها املذآورة يف سند الشحن حىت يقدم 
الدليل على العكس ، أما اذا آان اهلالك او التلف غري ظاهر فيجب تقدمي 

  . االخطار املذآور خالل ثالثة ايام من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع
طار اذا اجريت معاينة البضائع وقت التسليم حبضور وال يلزم تقدمي االخ -

 .الناقل او من ميثله ومن تسلم البضائع
  
 

  199املادة رقم 
تسري احكام املسئولية املذآورة يف هذا الفرع على النقل البحري مبقتضى  -1

  . سند الشحن يف الفرتة الواقعة بني شحن البضائع يف السفينة وتفريغها منها
ه االحكام على النقل مبشارطة اجيار اال اذا صدر مبقتضى هذه وال تسري هذ -

املشارطة سند شحن وذلك من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العالقة بني 
  . حامله والناقل

آما ال تسري هذه االحكام على نقل احليوانات احلية او البضائع اليت يذآر يف  -
 .نقل فعال هبذه الكفيةعقد النقل ان شحنها يكون على سطح السفينة وت

  
 

  200املادة رقم 
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد مبقتضاه بنقل البضائع من مكان  -1

معني على مراحل متتابعة ، ويف هذه احلالة يسأل الناقل عن مجيع االلتزامات 
الناشئة عن السند اىل انتهاء النقل ويكون مسئوال عن افعال الناقلني الالحقني 

  . لذين يتسلمون البضاعةله ا
وال يسأل آل من الناقلني الالحقني اال عن االضرار اليت تقع اثناء قيامه بنقل  -

 .البضائع
  
 

  201املادة رقم 



تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري مبضي سنة من تاريخ تسليم  -1
  . البضائع او من التاريخ الذي آان جيب ان يتم فيه التسليم

حالة اسرتداد ما دفع بغري وجه حق تبدأ هذه املدة من اليوم الذي يعلم  ويف -
  . فيه من دفع غري املستحق حبقه يف االسرتداد

وينقطع سريان التقادم باملطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، آما  -
ينقطع مبفاوضات التسوية اليت جتري بني الطرفني او بندب خبري لتقدير االضرار 

 .باالضافة اىل االسباب املقررة قانوناوذلك 
  
 

 عقد نقل األشخاص - 3.3.4.2
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  202املادة رقم 
عقد نقل االشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل املسافر يف رحلة حبرية معينة 

 .نظري اجر
  
 

  203املادة رقم 
  . يثبت عقد نقل االشخاص بالبحر آتابة مبحرر يسمى تذآرة السفر -1
ويذآر يف تذآرة السفر على وجه اخلصوص اسم الناقل واسم املسافر وبيان عن  -

الرحلة واسم السفينة وتاريخ ومكان القيام ومكان الوصول ، وموانيء الرسو 
املتوسط وأجرة النقل والدرجة اليت يشغلها املسافر يف السفينة ومكانه فيها 

  . وتاريخ ومكان اصدار التذآرة
 .ل عن تذآرة السفر اىل الغري اال مبوافقة الناقلوال جيوز النزو -
  
 

  204املادة رقم 
يضمن الناقل سالمة املسافر ويسأل عما حيدث له من ضرر بسبب الوفاة او 

االصابة باصابات بدنية اذا آان احلادث الذي نشأ عنه الضرر وقع يف الفرتة بني 
  . بدء صعود املسافر اىل السفينة ومتام نزوله منها

 .جيوز للناقل ان ينفي مسئوليته اال باثبات السبب االجنيبال 
  
 

  205املادة رقم 
يسأل الناقل عن الضرر الناشيء عن التأخري يف الوصول او عن عدم تنفيذ 

 .التزاماته الناشئة عن العقد اال اذا اثبت ان ذلك ناشيء عن سبب اجنيب عنه
  
 

  206املادة رقم 
  . قتني على النقل اانيتسري احكام املادتني الساب -1
ويف حالة النقل الودي ال يسأل الناقل اال اذا اثبت املضرور ان الضرر  -

 .ناشيء عن الغش أو اخلطأ اجلسيم من جانب الناقل او تابعيه
  
 

  207املادة رقم 
يقع باطال آل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من املسئولية عن وفاة املسافر او 

بدنية ، وفيما عدا حاليت اخلطأ العمدي واخلطأ اجلسيم من عما يصيبه من اضرار 
الناقل او من تابعيه ، جيوز للناقل ان يشرتط اعفاءه من املسئولية عن 

 .االضرار غري البدنية او اضرار التأخري اليت تلحق املسافر
  
 

  208املادة رقم 
شرة ايام من يف حالة االصابة البدنية جيب تبليغ الناقل آتابة باالصابة خالل ع

تاريخ مغادرة املسافر للسفينة ، واال يفرتض انه غادر السفينة دون اصابة 
 .مامل يثبت عكس ذلك

  
 

  209املادة رقم 
اذا تعذر سفر السفينة بسبب ال يرجع اىل الناقل ، انفسخ العقد دون  -1

  . تعويض ووجب على الناقل رد االجرة احملصلة من املسافر



مدة جتاوز احلد املعقول ، جاز للمسافر فسخ العقد مع  واذا توقفت الرحلة -
الزام الناقل بالتعويض ، ويعفى الناقل من التعويض اذا اثبت ان توقف 

  . الرحلة يرجع اىل سبب غري منسوب اليه
وال جيوز الفسخ اذا قام الناقل بنقل املسافر اىل مكان الوصول املتفق عليه  -

 .نفس الدرجة يف ميعاد معقول ، وعلى سفينة من
  
 

  210املادة رقم 
يشمل التزام الناقل نقل امتعة املسافر يف احلدود اليت يعينها العقد ، او 

 .العرف
  
 

  211املادة رقم 
يسلم الناقل ، او وآيله ، او الربان ، ايصاال باالمتعة اليت يسلمها  -1

اليه املسافر لنقلها ، وجيب تسجيل هذه االمتعة يف دفرت خاص يف السفينة ، 
وتسري على هذه االمتعة االحكام اخلاصة مبسئولية الناقل املقررة يف حالة نقل 

  . البضائع
ظ هبا املسافر ، مىت ثبت ان الضياع او ويسأل الناقل عن االمتعة اليت حيتف -

 .التلف راجع اىل خطأ الناقل ، أو احد تابعيه
  
 

  212املادة رقم 
للناقل ان حيبس امتعة املسافر املسلمة اليه ، وله حق امتياز على مثنها ، 

 .وفاء الجرة النقل
  
 

  213املادة رقم 
 .ملسافرين خلسةال تسري االحكام اخلاصة مبسئولية الناقل على االشخاص ا

  
 

  214املادة رقم 
تتقادم مبضي سنة الدعاوي الناشئة عن عقد نقل املسافرين وامتعتهم ، ومع  -1

ذلك اذا آانت الدعوى ناشئة عن فعل يعترب جرمية فال تنقضي اال بانقضاء 
  . الدعوى اجلنائية

جيب وتبدأ املدة من يوم مغادرة املسافر السفينة ، او من اليوم الذي آان  -
 .ان يغادرها فيه

  
 

 الوآالة بالعمولة للنقل - 3.3.4.3
)215 - 215( 

  215املادة رقم 
ال جتوز مزاولة مهنة الوآالة بالعمولة للنقل البحري اال ملن آان متمتعا  -1

  . باجلنسية الكويتية ، ومقيدا يف السجل املعد لذلك بوزارة املواصالت
ير املواصالت بعد اخذ رأي املؤسسة ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من وز -

  . العامة للموانيء
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على شهرين وبغرامة ال جتاوز الفي دينار او  -

  . احدى هاتني العقوبتني
آل من يزاول اعمال الوآالة بالعمولة للنقل البحري ، او يعلن بأية  -1

ة دون ان يكون امسه وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوآال
  . مقيدا بالسجل

 .آل من يقدم عمدا لوزارة املواصالت بيانات غري صحيحة لقيدها بالسجل -2
  
 

 القطر واإلرشاد - 3.3.5
)216 - 222( 

 القطر - 3.3.5.1
)216 - 217( 

  216املادة رقم 



تسأل آل من السفينة القاطرة ، والسفينة املقطورة ، بالتضامن بينهما عن 
 .ار اليت تلحق بالغري مبناسبة القيام بعملية القطراالضر

  
 

  217املادة رقم 
. تكون السفينة القاطرة مسئولة عن االضرار اليت تلحق بالسفينة املقطورة -1

اال اذا اثبتت ان الضرر نشأ عن قوة قاهرة او حادث مفاجيء او عيب ذاتي يف 
  . السفينة املقطورة ، أو خطأ من رباا

اما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة ، فال تسأل عنه السفينة املقطورة  -
 .، اال اذا آان خطؤها هو السبب يف احداث هذا الضرر

  
 

 اإلرشاد - 3.3.5.2
)218 - 221( 

  218املادة رقم 
  . االرشاد اجباري يف موانيء الكويت -1
يني الرسوم اليت تستحق وتسري فيما يتعلق بتنظيم االرشاد وحتديد مناطقه وتع -

  . عنه وجزاء خمالفة احكامه القوانني والقرارات اخلاصة بذلك
وتعفي من االلتزام باالرشاد السفن اليت تقل محولتها االمجالية املسجلة عن  -

 .اربعمائة طن
  
 

  219املادة رقم 
 .تبقى قيادة السفينة وادارهتا للربان اثناء قيام املرشد بعمله

  
 

  220املادة رقم 
يسأل جمهز السفينة وحده ، عن االضرار اليت تلحق بالغري ، بسبب االخطاء  -1

  . اليت تقع من املرشد مبناسبة قيامه بعملية االرشاد
وال يسأل املرشد عن االضرار اليت تلحق بالسفينة اليت يرشدها ، اال اذا صدر  -

 .منه خطأ جسيم مبناسبة قيامه بعملية االرشاد
  
 

  221املادة رقم 
يكون جمهز السفينة مسئوال عن االضرار اليت تصيب سفينة االرشاد اثناء عملية 

 .االرشاد ، اال اذا آان الضرر ناشئا عن خطأ جسيم من املرشد
  
 

 التقادم - 3.3.5.3
)222 - 222( 

  222املادة رقم 
تتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر واالرشاد مبضي سنة من تاريخ 

 .ذه العملياتانتهاء ه
  
 

 احلوادث البحرية - 3.4
)173 - 266( 

 التصادم - 3.4.1
)173 - 233( 

  223املادة رقم 
اذا وقع تصادم بني سفن حبرية ، أو بني سفن حبرية ومراآب للمالحة الداخلية  -1

، تسوى التعويضات املستحقة عن االضرار اليت تلحق بالسفن واالشياء واالشخاص 
املوجودين على السفينة طبقا لالحكام الواردة يف هذا الفصل دون اعتبار 

  . للمياه اليت حصل فيه التصادم
على تعويض االضرار اليت  -ولو مل يقع تصادم مادي  -ام املذآورة وتسري االحك -

تسببها سفينة لسفينة أخرى ، أو لالشياء ، أو االشخاص املوجودين على هذه 
السفينة ، اذا آانت هذه االضرار ناشة عن حرآة االمواج بسبب قيام السفينة 

 .اللوائحمبناورة ا و امهال القيام هبا او عن عدم مراعاة القوانني و



  
 

  224املادة رقم 
اذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة ، او قام شك حول اسبابه ، حتملت آل سفينة 
ما اصاهبا من ضرر ، ويسري هذا احلكم ولو آانت السفن او احداها راسية وقت 

 .التصادم
  
 

  225املادة رقم 
ض اذا نشأ التصادم عن خطأ ىف احدى السفن ، التزمت هذه السفينة بتعوي

 .الضرر الناشيء عن التصادم
  
 

  226املادة رقم 
اذا آان اخلطأ مشرتآا قدرت مسئولية آل سفينة بنسبة اخلطأ الذي وقع منها  -1

، ومع ذلك اذا حالت الظروف دون تعيني نسبة اخلطأ الذي وقع من آل سفينة ، 
  . او اذا تبني ان اخطاءها متعادلة ، وزعت املسئولية بينها بالتساوي

تسأل السفن اليت اشرتآت يف اخلطأ بالنسبة املشار اليها يف الفقره السابقة و -
وبدون تضامن بينها ، قبل الغري عن االضرار اليت تلحق بالسفن او البضائع او 

االمتعة او االموال االخرى اخلاصة بالبحارة او املسافرين او أي شخص آخر 
  . موجود على السفينة

من اذا آان الضرر ناشئا عن وفاة االشخاص وتكون املسئولية بالتضا -
املوجودين عليها او اصابتهم ، ويكون للسفينة اليت تدفع اآثر من حصتها 

 .الرجوع على السفن االخرى
  
 

  227املادة رقم 
ترتتب املسئولية املقررة يف هذا الفصل اذا وقع التصادم خبطأ املرشد ولو آان 

 .االرشاد اجباريا
  
 

  228املادة رقم 
 .ال يفرتض اخلطأ فيما يتعلق باملسئولية الناشئة عن التصادم

  
 

  229املادة رقم 
ال تسري احكام هذا الفصل على التصادم الذي يقع بني السفينة القاطرة ، 
والسفينة املقطورة ، وال على أية حالة أخرى توجد فيها عالقة عقدية بني 

 .السفينتني
  
 

  230املادة رقم 
آل سفينة من السفن املتصادمة ان يبادر اىل مساعدة السفينة جيب على ربان  -1

االخرى وحبارهتا واملسافرين عليها خلطر جدي ، وعليه بقدر استطاعته ان خيطر 
السفينة االخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها واجلهة القادمة منها واجلهة 

  . املسافرة اليها
-  رد خمالفة االحكام السابقةوال يكون مالك السفينة او جمهزها مسئوال. 
  
 

  231املادة رقم 
  : للمدي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى احملاآم اآلتية  -1
حمكمة موطن املدعى عليه او احملكمة اليت يقع يف دائرهتا احد مراآز استغالل  -1

  . السفينة
حمكمة املكان الذي وقع فيه احلجز على سفينة املدعى عليه اليت احدثت الضرر  -2

، أو على سفينة أخرى مملوآة له ، اذا آان احلجز عليها جائزا ، او حمكمة 
املكان الذي آان من اجلائز توقيع احلجز فيه والذي قدم فيه املدعى عليه آفيال 

  . او ضمانا آخر
فيه التصادم ، اذا حدث يف املوانيء او املرايفء او  حمكمة املكان الذي وقع -3

  . يف املياه الداخلية



وجيوز للخصوم االتفاق على رفع الدعوى امام حمكمة غري احملاآم املذآورة يف  -
 .الفقرة السابقة ، او عرض النزاع على التحكيم

  
 

  232املادة رقم 
 .من تاريخ وقوع احلادثتنقضي دعاوي التعويض الناشئة عن التصادم مبضي سنتني 

  
 

  233املادة رقم 
مبضي سنة من  226ينقضي حق الرجوع املشار اليه يف الفقرة االخرية من املادة 

 .تاريخ الوفاء
  
 

 املساعدة واإلنقاذ - 3.4.2
)187 - 243( 

  234املادة رقم 
تسري احكام هذا الفصل على مساعدة وانقاذ السفن البحرية اليت تكون يف حالة 

طر ، واألشياء اليت تنقلها وأجور النقل ، آما تسري على اخلدمات من النوع اخل
ذاته اليت تؤدي بني السفن البحرية ومراآب املالحة الداخلية ، دون اعتبار 

 .للمياه اليت تقدم فيها هذه اخلدمات او حتصل فيه املساعدة او االنقاذ
  
 

  235املادة رقم 
االنقاذ يعطي احلق يف مكافأة عادلة اذا أدى آل عمل من اعمال املساعدة او  -1

  . اىل نتيجه نافعه
  . ويف مجيع األحوال ال جيوز ان جتاوز املكافأة قيمة األشياء اليت انقذت -
 .وتستحق املكافأة ولو متت املساعدة او االنقاذ بني سفن مملوآة لشخص واحد -
  
 

  236املادة رقم 
مال املساعدة اية مكافأة اذا آانت ال يستحق االشخاذ الذين سامهوا يف أع

 .السفينة اليت قدمت هلا املساعدة قد منعتهم عن معونتها صراحة ولسبب معقول
  
 

  237املادة رقم 
للسفينة اليت تقوم هبذه  –يف حالة القطر او االرشاد ال تستحق أية مكافأة 

بضائع عن مساعدة او انقاذ السفينة اليت تقطرها او ترشدها او ال –العمليه 
املوجودة عليها اال اذا قامت السفينة القاطرة او املرشدة خبدمات استثنائية 

 .ال تدخل عادة يف عمليات القطر واالرشاد
  
 

  238املادة رقم 
  . حيدد الطرفان مقدار املكافأة واال فتحدده احملكمة -1
عمليات وحتدد بالكيفية ذاهتا نسبة توزيع املكافأة بني السفن اليت اشرتآت يف  -

املساعدة او االنقاذ ، وآذلك نسبة التوزيع بني مالك آل سفينة ورباا 
  . وحبارهتا

واذا آانت السفينة اليت قامت باالنقاذ اجنبية فيتم التوزيع بني مالكها  -
ورباا واالشخاص الذين يف خدمتها طبقا لقانون الدولة اليت تتمتع السفينة 

 .جبنسيتها
  
 

  239املادة رقم 
  . ال تستحق مكافأة عن انقاذ االرواح البشرية -1
ومع ذلك يستحق االشخاص الذين انقذوا االرواح البشرية نصيبا عادال يف  -

 .املكافأة اليت تعطي ملن قاموا بانقاذ السفينة والبضائع مبناسبة احلادث
  
 

  240املادة رقم 



آل اتفاق على  جيوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفني ابطال او تعديل -1
مساعدة او انقاذ مت وقت اخلطر وحتت تأثريه اذا وجدت ان شروط االتفاق غري 

  . عادلة
ويف مجيع األحوال جيوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ابطال او تعديل  -

االتفاق املذآور اذا تبني ان رضاء احد الطرفني شابه تدليس او اخفاء للحقيقة 
 .اسب زيادة او نقصا واخلدمات اليت اديتاو ان املكافأة ال تتن

  
 

  241املادة رقم 
االساسني االتيني حسب ترتيب  –تبعا للظروف  –تراعي احملكمة يف حتديد املكافأة  -1

  : ذآرمها
مقدار الفائدة اليت نتجت عن االنقاذ ، وجهود املنقذين وآفاءهتم ، واخلطر  -

عدة واملسافرون عليها وحبارهتا الذي تعرضت له السفينة اليت قدمت هلا املسا
والبضائع املشحونه فيها ، واخلطر الذي تعرض له املنقذون والسفينة اليت قامت 

باملساعدة واالنقاذ ، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات ، واملصاريف 
  . واالضرار اليت نتجت عنها

  . قيمة االشياء اليت انقذت -
وتراعي احملكمة االساسني املذآورين يف الفقره السابقة عند توزيع املكافأة بني  -

  . القائمني باالنقاذ اذا تعددوا
وجيوز للمحكمة ان تقضي بتخفيض املكافأة او الغائها اذا تبني ان القائمني  -

باالنقاذ قد ارتكبوا اخطاء جعلت املساعدة او االنقاذ الزما ، او اذا 
 .قات او اخفو اشياء مسروقة او وقع منهم غري ذلك من اعمال الغشارتكبوا سر

  
 

  242املادة رقم 
جيب على آل ربان يف حدود استطاعته ودون تعريض سفينته او حبارهتا او  -1

املسافرين عليها خلطر جدي ان يقدم املساعدة لكل شخص يوجد يف البحر معرضا 
  . خلطر اهلالك ولو آان من االعداء

ب ربان السفينة الذي ال يقدم املساعدة املذآورة يف الفقره السابقة ويعاق -
باحلبس مدة ال جتاوز ستة شهور وبغرامة ال جتاوز ستة آالف دينار او باحدى هاتني 
العقوبتني ، وال يسأل املالك او اهز عما حيكم به للغري من تعويض بسبب هذه 

 .اجلرمية
  
 

  243املادة رقم 
طالبة باملكافأة عن املساعدة واالنقاذ مبضي سنتني من تاريخ تنقضي دعاوي امل

 .انتهاء هذه االعمال
  
 

 اخلسارات البحرية املشرتآة - 3.4.3
)214 - 266( 

  244املادة رقم 
تسري على اخلسارات البحرية األحكام املنصوص عليها يف هذا الفصل فيما مل يرد 

جد اتفاق ، أو نص ، تطبق بشأنه اتفاق خاص بني ذوي الشأن ، فإذا مل يو
 .القواعد املقررة يف العرف البحري

  
 

  245املادة رقم 
 .اخلسارات البحرية اما مشرتآة ، واما خاصة

  
 

  246املادة رقم 
تعترب خسارة مشرتآة آل تضحية او مصاريف غري اعتيادية يبذهلا الربان او  -1

املشرتآة دفعا خلطر  ينفقها قصدا ، وبكيفية معقولة ، من اجل تأمني املصاحل
  . يهدد السفينة وشحنتها

  . وآل خسارة ال تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة تعترب خسارة خاصة -
 .ويفرتض ان اخلسارة خاصة وعلى من يدعي اا خسارة مشرتآة اثبات ذلك -
  
 



  247املادة رقم 
يتحمل اخلسارة اخلاصة مالك الشيء الذي حلقه الضرر او من انفق املصاريف مع 

مراعاة حقه يف الرجوع على من احدث الضرر او من افاد من املصاريف اليت 
 .انفقت

  
 

  248املادة رقم 
يساهم يف حتمل اخلسارة املشرتآة آل األطراف الذي مجعت بينهم مصاحلهم املشرتآة يف 

 .الواحدةالرحلة البحرية 
  
 

  249املادة رقم 
تعترب اخلسارة مشرتآة ولو آان احلادث الذي نتجت عنه خبطأ احد املشارآني يف  -1

  . الرحلة ، وذلك بغري اخالل حبق ذوي الشأن يف الرجوع على من صدر منه اخلطأ
 .وال جيوز ملن صدر منه اخلطأ ان يطالب باعتبار ما حلقه من ضرر خسارة مشرتآة -
  
 

  250ة رقم املاد
ال تدخل يف اخلسارات املشرتآة اال االضرار واملصاريف الناشئة مباشرة عن عمل  -1

  . له صفة اخلسارة املشرتآة
اما االضرار واملصاريف غري املباشرة الناشئة عن تأخري السفينة او تعطيلها  -

  . او عن فرق اسعار البضائع او غري ذلك فال تدخل يف اخلسارات املشرتآة
تعترب خسارة مشرتآة املصاريف اليت انفقت بدال من مصاريف أخرى آانت تدخل يف و -

اخلسارة املشرتآة لو اا آانت قد انفقت بشرط ان ال جتارز املصاريف اليت مل 
 .تنفق

  
 

  251املادة رقم 
تساهم البضائع املشحونه على سطح السفينة خالفا للعرف البحري يف اخلسارة 

، أما اذا القيت يف البحر ، أو اتلفت ، جاز لصاحبها  املشرتآة اذا انقذت
 .طلب اعتبارها خسارة مشرتآة اذا اثبت انه مل يوافق على طريقة شحنها

  
 

  252املادة رقم 
ال يدخل يف اخلسارات املشرتآة اهلالك أو التلف الذي يلحق البضائع املشحونة  -1

  . حيحبغري علم الربان أو اليت قدم عنها عمدا وصف غري ص
وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها احلقيقية فال تقبل يف  -

  . اخلسارات اال على اساس القيمة اليت وردت يف البيان
ومع ذلك إذا انقذت البضائع اليت شحنت بغري علم الربان أو اليت قدم بيان  -

آة على اساس غري صحيح عن قيمتها أو عن وصفها فاا تساهم يف اخلسارات املشرت
 .قيمتها احلقيقية

  
 

  253املادة رقم 
تتكون من احلقوق وااللتزامات الناشئة عن اخلسارات املشرتآة جمموعتان ، جمموعة 

 .دائنة وجمموعة مدينة
  
 

  254املادة رقم 
تدرج يف اموعة الدائنة النفقات واالضرار اليت تعترب من اخلسارات املشرتآة 

  : مقدرة آما يلي 
قدر قيمة األضرار اليت تلحق بالسفينة يف امليناء الذي تنتهي فيه الرحلة ت -

، ويكون التقدير على اساس املصاريف اليت أنفقت فعال يف اصالح ما اصاب 
السفينة من ضرر ، أو على اساس املصاريف التقديرية يف حالة عدم اجراء 

 احلكم الكلي ، حيدد اصالحات يف السفينة ، وإذا هلكت السفينة آليا او هالآا يف
املبلغ الذي يدخل يف اخلسارات املشرتآة على اساس قيمة السفينة سليمة قبل 
وقوع احلادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية لالصالحات اليت ليس هلا صفة 

  . اخلسارات والثمن املتحصل من بيع احلطام ان وجد
التفريغ ، ويكون التقدير  تقدر قيمة االضرار اليت تلحق بالبضائع يف ميناء -



ويف . على اساس القيمة التجارية هلذه البضائع وهي سليمة يف امليناء املذآور
حالة التلف على اساس الفرق بني قيمتها سليمة وقيمتها تالفة ، وذلك يف آخر 
يوم لتفريغ السفينة يف امليناء املعني اصال لوصوهلا ، او يف يوم انتهاء الرحلة 

انتهت يف غري امليناء املذآور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد البحرية اذا 
الضرر الذي يدخل يف اخلسارات املشرتآه على اساس الفرق بني الثمن الصايف 

الناتج من البيع ، وقيمة البضائع وهي سليمة يف آخر يوم لتفريغ السفينة يف 
حرية اذا انتهت يف غري امليناء املعني اصال لوصوهلا او يف يوم انتهاء الرحلة الب

 .امليناء املذآور
  
 

  255املادة رقم 
اذا مل يدفع أحد ذوي الشأن األموال املطلوبة منه للمسامهة يف اخلسارات املشرتآة 

فإن النفقات اليت تصرف للحصول على هذه األموال ، أو ما يعادهلا تدخل يف 
 .اخلسارات املشرتآة

  
 

  256املادة رقم 
تدرج يف اموعة املدنية السفينة وأجرة النقل والبضائع املشحونة يف السفينة 

  : مقدرة آما يلي 
تقدر السفينة بقيمتها يف امليناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية ،  -

  . مضافا اليها عند االقتضاء قيمة التضحيات اليت حتملتها
قل االشخاص اليت مل يشرتط وتقدر االجرة االمجالية لنقل البضائع وأجرة ن -

  . استحقاقها ، يف مجيعا ألحوال ، مبقدار الثلثني
وتقدر البضائع اليت انقذت بقيمتها التجارية احلقيقية يف ميناء التفريغ  -

 .وتقدر البضائع اليت ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية يف امليناء املذآور
  
 

  257املادة رقم 
ال تساهم يف حتمل اخلسارة املشرتآة امتعة املسافرين اليت مل يصدر بشأا ايصال من 

الناقل أو وآيله او الربان ، ومع ذلك اذا هلكت هذه االمتعة ، أو تلفت 
 .فاا تساهم يف اخلسارة املشرتآة بقيمتها التقديرية

  
 

  258املادة رقم 
ن مسامهتهم يف اخلسارات املشرتآة اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضما -1

، وجب ايداعها فورا يف حساب مشرتك يفتح باسم نائب عن اهز ونائب عن اصحاب 
البضائع يف أحد املصارف اليت يتفق عليها الطرفان ، وحتفظ هذه املبالغ لضمان 

الوفاء حبقوق ذوي الشأن يف اخلسارات املشرتآة ، وال جيوز صرف دفعات من هذه 
غ او ردها اىل من دفعها ، اال باذن آتابي من خبري التسوية ، وذلك مع املبال

  . عدم االخالل باحلقوق ، وااللتزامات اليت ترتتب على التسوية النهائية
ويف حالة اخلالف ، يعني قاضي األمور الوقتية باحملكمة الكلية نائبا عن اصحاب  -

 .بالغالبضائع ، آما يعني املصرف الذي تودع فيه هذه امل
  
 

  259املادة رقم 
توزع اخلسارات املشرتآة بني مجيع ذوي الشأن يف الرحلة البحرية على اساس 

 .النسبة بني اموعة الدائنة واموعة املدينة
  
 

  260املادة رقم 
يقوم بتسوية اخلسارات املشرتآة خبري أو أآثر ، يعينه قاضي األمور الوقتية  -1

  . يتفق مجيع ذوي الشأن على تعيينهباحملكمة الكلية اذا مل 
 .وجيوز هلؤالء اخلرباء االستعانة بغريهم يف تأدية مهمتهم -
  
 

  261املادة رقم 
اذا مل يرض مجيع ذوي الشأن بالتسوية ، وجب عرضها على احملكمة بناء على طلب 

 .احدهم للفصل فيها



  
 

  262املادة رقم 
يت جيب ان تساهم يف اخلسارات املشرتآة جيوز للربان االمتناع عن تسليم البضائع ال

، اال اذا قدم صاحبها ضمانا آافيا لدفع نصيبها من اخلسارات ، واذا مل يتفق 
الطرفان على الضمان ، يعرض االمر على قاضي االمور الوقتية باحملكمة الكلية 

 .لتعيني خبري لتقدير الضمان
  
 

  263املادة رقم 
  . سارات املشرتآة ممتازةتعترب الديون الناشئة عن اخل -1
ويقع هذا االمتياز فيما يتعلق باملبالغ املستحقة هز السفينة على  -

  . البضائع اليت انقذت ، أو الثمن املتحصل من بيعها
اما بالنسبة اىل املبالغ املستحقة الصحاب البضائع ، فيقع االمتياز على  -

  . السفينة اليت انقذت واجرهتا وتوابعها
 مصاريف تسوية اخلسارات املشرتآة باألولوية على ما عداها من وتستويف -

 .الديون
  
 

  264املادة رقم 
ال تضامن بني امللتزمني باملسامهة يف اخلسارات املشرتآة ، ومع ذلك إذا عجز احدهم 
عن دفع نصيبه يف هذه اخلسارات ، وزع اجلزء غري املدفوع على اآخرين بنسبة ما 

 .اخلسارات املشرتآةيتحمل به آل منهم يف 
  
 

  265املادة رقم 
اذا حدثت خسارة مشرتآة فعلى الربان ان يثبت يف دفرت السفينة الظروف اليت  -1

أدت اليها ، والتضحية اليت بذلت أو املصروفات اليت انفقت من اجل تأمني 
  . املصاحل املشرتآة ، وعليه أن يبلغ هذه املعلومات يف أقرب وقت اىل اهز

وال يقبل طلب االشرتاك يف تسوية اخلسارات املشرتآة عن االضرار اليت حلقت  -
البضائع اال اذا اخطر اهز او الربان آتابة بالطلب خالل ثالثني يوما من 
تسلم البضائع ، واذا آان الطلب متعلقا باالضرار اليت حلقت السفينة وجب 

 .يوم انتهاء الرحلةاخطار اصحاب البضائع به يف امليعاد املذآور من 
  
 

  266املادة رقم 
تنقضي دعوى االشرتاك يف اخلسارات املشرتآة مبضي سنتني من يوم وصول السفينة  -1

اىل امليناء الذي آان معينا لوصوهلا او اىل امليناء الذي انقطعت فيه الرحلة 
  . البحرية

 االسباب وينقطع سريان التقادم بتعيني خبري التسوية ، وذلك باالضافة اىل -
 املقررة قانونا

  
 

 التأمني البحري - 3.5
)267 - 325( 

 أحكام عامة - 3.5.1
)267 - 300( 

 عقد التأمني - 3.5.1.1
)267 - 292( 

  267املادة رقم 
التأمني البحري عقد يلتزم املؤمن مبوجبه بضمان االضرار الناشئة عن  -1

  . من لهاألخطار البحرية يف نظري قسط مايل معني يؤديه املؤ
ويعترب عقد التأمني البحري عقد تعويض ، وال جيوز ان يرتتب عليه افادة  -

ويبطل آل اتفاق . املؤمن له من حتقق اخلطر مبا يزيد عن القدر احلقيقي للضرر
 .خيالف ذلك

  
 

  268املادة رقم 



  . ال جيوز اثبات عقد التأمني اال بالكتابة -1
  . ضمنة شروط العقد رمسية أو عرفيةوجيوز ان تكون وثيقة التأمني املت -
 .وآل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديالت جيب اثباته بالكتابة أيضا -
  
 

  269املادة رقم 
تكتب وثيقة التأمني باللغة العربية ، وجيوز ان تضاف اليها احدى اللغات  -1

  . الدولية يف التعامل
ليت يتعرض فيها حق املؤمن له آما جيب ابراز الشروط املطبوعة بشأن األحوال ا -

للبطالن او السقوط او حتديد الضمان بأن تكتب حبروف أآثر ظهورا او اآرب حجما 
 .واال بطل الشرط

  
 

  270املادة رقم 
  . تكوين وثيقة التأمني باسم املؤمن له او المره او للحامل -1
  . وجيوز اجراء عقد التأمني ملصلحة شخص غري معني -
الوثيقة الشرعي احلق يف املطالبة بالتعويض ، وللمؤمن ان حيتج ويكون حلامل  -

يف مواجهته بالدفوع اليت جيوز له توجيهها اىل املتعاقد االصلي ولو آانت وثيقة 
 .التأمني حمرره لالمر أو للحامل

  
 

  271املادة رقم 
  : تشتمل وثيقة التأمني على البيانات اآلتية  -1
  . تاريخ عقد التأمني مبينا باليوم والساعة -
  . مكان التعاقد -
  . اسم آل من املؤمن واملؤمن له وموطنه -
  . األموال املؤمن عليها -
  . االخطار اليت يشملها التأمني واملستثناه منه وزماا ومكاا -
  . مبلغ التأمني وقسطه -
 .وجيب أن يوقع املؤمن أو من ميثله وثيقة التأمني -
  
 

  272املادة رقم 
  : يقع باطال ما يرد يف الوثيقة من الشروط اآلتية

الشرط الذي يقضي بسقوط احلق يف التأمني بسبب خمالفة القوانني واللوائح اال  -
  . اذا انطوت هذه املخالفة على جناية او جنحه عمدية

ملؤمن الشرط الذي يقضي بسقوط حق املؤمن له بسبب تأخره يف اعالن احلادث ا -
منه اىل السلطات او يف تقدمي املستندات اذا تبني من الظروف ان التأخري آان 

  . لعذر مقبول
شرط التحكيم اذا ورد يف الوثيقة بني شروطها العامة املطبوعة ومل يتخذ  -

  . صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة
احلادث املؤمن آل شرط تعسفي آخر يثبت انه مل يكن ملخالفته أثر يف وقوع  -

 .منه
  
 

  273املادة رقم 
  . جيوز ان يكون حمال للتأمني آل مصلحة مشروعة مبا يف ذلك الربح املتوقع -1
وال جيوز ان يكون طرفا يف عقد التأمني او مستفيدا منه اال من آانت له  -

 .مصلحة يف عدم حصول اخلطر
  
 

  274املادة رقم 
موال املؤمن عليها او على املسئولية جيوز للمؤمن اعادة التأمني على األ -1

  . قبل الغري
 .وال يكون للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التأمني الذي يربمه املؤمن -
  
 

  275املادة رقم 



اذا آان اخلطر مؤمنا عليه يف عقد واحد من قبل عدة مؤمنني التزم آل منهم 
 .امن بينهمبنسبة حصته يف مبلغ التأمني ويف حدود هذه احلصة بغري تض

  
 

  276املادة رقم 
ال يرتتب على التأمني اثر اذا انقضى تسعون يوما من تاريخ عقد التأمني او  -1

من التاريخ احملدد لبدء سريان اخلطر دون ان يبدأ اخلطر املؤمن منه يف 
  . السريان

وال يسري هذا احلكم على وثائق التأمني العائمة اال بالنسبة اىل الشحنة  -
 .األوىل

  
 

  277املادة رقم 
يقع باطال عقد التأمني الذي يربم بعد حتقق اخلطر املؤمن منه او بعد زواله  -1

اذا ثبت ان نبأ حتققه أو زواله بلغ اىل املكان الذي يوجد فيه املؤمن له قبل 
  . اصداره امره باجراء التأمني او اىل مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه املؤمن

 معقودا على شرط األنباء السارة او السيئة فال يبطل اال واذا آان التأمني -
 .اذا ثبت علم املؤمن له بتحقق اخلطر او علم املؤمن بزواله

  
 

  278املادة رقم 
  : يلتزم املؤمن له مبا يأتي 

  . أن يدفع قسط التأمني والرسوم واملصروفات يف املكان والزمان املتفق عليهما -
  . لة للمحافظة على السفينة او البضائعأن يبذل العناية املعقو -
ان يعطي بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف اليت يعلم هبا واليت من شأا  -

  . متكني املؤمن من تقدير األخطار اليت جيري التأمني عليها
أن يطلعه اثناء سريان العقد على ما يطرأ من تغيري جوهري يكون من شأنه  -

  . دود علمه بهزيادة االخطار وذلك يف ح
أن خيطره بكل حادثة من شأا ان جتعله مسئوال يف موعد ال جياوز مخسة ايام على  -

األآثر من تاريخ علمه بوقوعها مامل يتفق على اطالة هذا امليعاد أو تقصريه ، 
فإذا ختلف املؤمن له عن االخطار يف املدة احملددة جاز خفض قيمة التعويض مبقدار 

ن ضرر نتيجة التأخري يف األخطار ويسقط احلق يف التعويض اذا ما اصاب املؤمن م
اثبت املؤمن ان عدم االخطار آان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على اسباب 

 .حتقق اخلطر يف الوقت املناسب
  
 

  279املادة رقم 
اذا مل يدفع املؤمن له قسط التأمني املستحق جاز للمؤمن ان يوقف التأمني  -1

  . لعقداو ان يفسخ ا
وال حيول األخطار بايقاف التأمني دون وجوب توجيه اخطار آخر بفسخ العقد  -

  . طاملا ان قسط التأمني واملصاريف مل تدفع
ويعود عقد التأمني اىل انتاج آثاره يف املستقبل بعد انقضاء اربع وعشرين  -

  . ساعة على دفع أقساط التأمني واملصاريف
املؤمن برد قسط التأمني مبا يعادل االخطار  ويرتتب على فسخ العقد الزام -

  . السارية وذلك دون اخالل مبا يستحق من تعويضات
وال يسري اثر االيقاف او الفسخ على الغري حسن النية الذي انتقلت اليه  -

  . ملكية وثيقة التأمني قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ االيقاف او الفسخ
وجيوز للمؤمن يف حالة وقوع احلادث ان يتمسك يف مواجهة الغري باملقاصة بقدر  -

 .القسط املستحق
  
 

  280املادة رقم 
جيوز للمؤمن ان يطلب ابطال عقد التأمني اذا قدم املؤمن له ولو بغري سوء  -1

نية بيانات غري صحيحة او آتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات وآان من شأن 
  . ذلك التقليل بصورة حمسوسة من تقدير املؤمن ألمهية اخلطر

اية صلة  وجيوز طلب االبطال ولو مل يكن للبيان غري الصحيح او الكتمان -
  . بالضرر الذي حلق الشيء املؤمن عليه

ويكون للمؤمن احلق يف قسط التأمني آامال اذا ثبت سوء القصد من جانب املؤمن  -
 .له



  
 

  281املادة رقم 
على املؤمن له ان خيطر املؤمن بالظروف اجلوهرية اليت تطرأ اثناء سريان  -1

لها املؤمن ، وذلك خالل ثالثة العقد ويكون من شأا زيادة االخطار اليت يتحم
ايام من تاريخ العلم هبا بعد استبعاد ايام العطلة الرمسية ، فإذا مل يقع 

  . االخطار يف امليعاد املذآور جاز للمؤمن فسخ العقد
واذا وقع االخطار يف امليعاد املذآور يف الفقره السابقة وتبني ان زيادة  -

ه ، بقي التأمني ساريا مقابل قسط اضايف االخطار مل تكن ناشئة عن فعل املؤمن ل
، اما اذا آانت زيادة االخطار ناشئة عن فعل املؤمن له ، جاز للمؤمن اما 
فسخ العقد خالل ثالثة ايام من تاريخ علمه بزيادة االخطار مع االحتفاظ باحلق 

يف قسط التأمني ، واما ابقاء العقد مع املطالبة بقسط اضايف مقابل زيادة 
 .االخطار

  
 

  282املادة رقم 
اذا قدم املؤمن له بسوء نية تصرحيا غري مطابق للحقيقة فيما يتعلق باحلادث 

 .سقط حقه يف مبلغ التأمني
  
 

  283املادة رقم 
على املؤمن له عند وقوع اخلطر املؤمن منه ان يبذل مايف استطاعته النقاذ  -1

ت التحفظية للمحافظة االشياء املؤمن عليها ، وعليه ان يتخذ آافة االجراءا
على حق الرجوع على الغري املسئول ، وال يؤثر ذلك على حقوق املؤمن له 

  . الناشئة عن عقد التأمني
ويسأل املؤمن له يف مواجهة املؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ  -

 .هذا االلتزام نتيجة خطأ او امهال املؤمن له
  
 

  284املادة رقم 
طلب ابطال العقد اذا آان مبلغ التأمني يزيد على قيمة  جيوز للمؤمن -1

االشياء املؤمن عليها وثبت التدليس من جانب املؤمن له او وآيله ويف هذه 
  . احلالة يبقى القسط آامال من حق املؤمن

  . فاذا انتفى التدليس اعترب العقد صحيحا بقدر قيمة االشياء املؤمن عليها -
ني اقل من القيمة احلقيقية لالشياء املؤمن عليها اما اذا آان مبلغ التأم -

 .فال يلتزم املؤمن اال يف حدود مبلغ التأمني
  
 

  285املادة رقم 
فيما عدا حالة الغش اذا آان اخلطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء اآانت  -1

مربمة يف تاريخ واحد ، ام يف تواريخ خمتلفة ، وآان جمموع مبلغ التأمني املذآور 
ذه العقود يزيد على قيمة الشيء املؤمن عليه ، اعتربت عقود التأمني يف ه

صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع يف حدود الضرر ومبا ال يزيد على قيمة الشيء 
املؤمن عليه على املؤمنني املتعددين بغري ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمني 

  . ؤمن عليهالذي يلتزم به آل منهم اىل القيمة احلقيقية للشيء امل
وجيب على املؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي حلق به ان يصرح للمؤمن  -

  . بوجود التأمني االخرى اليت يعلم هبا واال آان طلبه غري مقبول
ويف حالة ثبوت الغش من املؤمن له ، يكون آل عقد من عقود التأمني املتعددة  -

  . قابال لالبطال بناء على طلب املؤمن
 .مجيع األحوال يكون قسط التأمني بأآمله من حق املؤمن حسن النية ويف -
  
 

  286املادة رقم 
يلتزم املؤمن بتعويض املؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع اخلطر املؤمن منه 

 .على اال جياوز ذلك قيمة التأمني
  
 

  287املادة رقم 
عليها بسبب وقوع  يسأل املؤمن عن االضرار املادية اليت تلحق االشياء املؤمن
  : خطر حبري او حادث يعترب قوة قاهرة ، آما يسأل آذلك 



عن مسامهة االموال املؤمن عليها يف اخلسارات البحرية املشرتآة ما مل تكن  -
  . ناشئة عن خطر مستثين من التأمني

عن املصاريف اليت تنفق بسبب خطر مؤمن منه حلماية األموال املؤمن عليها من  -
 .أو للحد منهضرر مادي 

  
 

  288املادة رقم 
يسأل املؤمن عن الضرر املادي الذي يلحق االشياء املؤمن عليها بفعل او  -1

خطأ املؤمن له او تابعيه الربيني مامل يثبت املؤمن ان الضرر ناشيء عن خطأ 
عمدي او خطأ جسيم من جانب املؤمن له او عن امهاله يف بذل العناية املعقولة 

  . ية االشياء املؤمن عليهاالالزمة حلما
آما يسأل املؤمن عن الضرر املادي الذي يلحق االشياء املؤمن عليها بفعل او  -

خطأ الربان او البحارة دون اخالل مبا تقضي به الفقره الثانية من املادة 
304. 
  
 

  289املادة رقم 
  : ال يشمل التأمني االخطار التالية اال اذا اتفق على خالل ذلك

اخطار احلرب االهلية ، أو اخلارجية ، وأعمال القرصنة، واالضطرابات  -
والثورات ، واالضطراب ، واالغالق ، واعمال التخريب ، واالرهاب واالضرار 
الناشئة عن تفجريات او اشعاعات ذرية ايا آان سببها ، وآذلك االستيالء 

  . واملنع الصادر من سلطة عاملة يف أية دولة
يت حتدثها االشياء املؤمن عليها لالموال االخرى او لالشخاص فيما االضرار ال -

 .305عدا ما نصت عليه املادة 
  
 

  290املادة رقم 
اذا اتفق على تأمني اخطار احلرب ، مشل هذا التأمني االضرار اليت تلحق االشياء 

املؤمن عليها بسبب االعمال العدائية ، واالنتقامية ، واالسر ، واالستيالء 
اليقاف ، واالآراه ، اذا وقعت بفعل احلكومات او السطات سواء آانت معرتفا وا

هبا او غري معرتف هبا ، او بسبب انفجار االلغام ومعدات احلرب االخرى ولو مل تكن 
 .احلرب قد اعلنت او آانت قد انتهت

  
 

  291املادة رقم 
ر حبري أعترب إذا تعذر معرفة ما إذا آان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خط

 .ناشئا عن خطر حبري ما مل يثبت خالف ذلك
  
 

  292املادة رقم 
  : ال يسأل املؤمن عما يلي 

االضرار املادية الناشئة عن عيب ذاتي يف البضائع املؤمن عليها او عن عدم  -
  . آفاية تغليفها او حزمها

  . النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع اثناء الطريق -
االضرار املادية الناشئة عن الغرامات واملصادرة والوضع حتت احلراسة  -

واالستيالء والتدابري الصحية والتعقيم واخرتاق احلصار واعمال التهريب وممارسة 
  . جتارة ممنوعة

  . التعويضات املستحقة بسبب احلجز والكفالة املقدمة لرفع احلجز -
حق مباشرة باالشياء املؤمن عليها االضرار اليت ال تعترب تلفا ماديا يل -

آالبطالة والتأخري وفروق االسعار والعقبات اليت تؤثر يف العملية التجارية 
 .اليت جيريها املؤمن له

  
 

 تسوية األضرار - 3.5.1.2
)293 - 299( 

  293املادة رقم 
اال اذا اختار املؤمن له  286تسوي االضرار بطريق التعويض وفقا لنص املادة 

لشيء املؤمن عليه يف االحوال اليت جييز له االتفاق او القانون اتباع هذه ترك ا
 .الطريقة



  
 

  294املادة رقم 
 .ال يلزم املؤمن باصالح او استبدال االشياء املؤمن عليها

  
 

  295املادة رقم 
على املؤمن ان يدفع حصة االشياء املؤمن عليها يف املسامهة يف اخلسارات املشرتآة 

ملساعدة واالنقاذ وذلك يف حدود مبلغ التأمني بعد خصم اخلسارات ومصاريف ا
 .اخلاصة اليت يتحملها املؤمن ان وجدت

  
 

  296املادة رقم 
  . ال جيوز ان يكون الرتك جزئيا او معلقا على شرط -1
ويرتتب على الرتك انتقال ملكية االشياء املؤمن عليها اىل املؤمن والتزامه  -

  . كاملهبدفع مبلغ التأمني ب
وحيدث انتقال امللكية اثره بني الطرفني من يوم اعالن املؤمن له رغبته يف  -

  . الرتك اىل املؤمن
وجيوز للمؤمن دون اخالل بالتزامه بدفع مبلغ التأمني ان يرفض انتقال  -

 .ملكية االشياء املؤمن عليها اليه
  
 

  297املادة رقم 
  . يبلغ الرتك اىل املؤمن باعالن او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول -1
وعلى املؤمن ان يدفع مبلغ التأمني خالل ثالثة شهور من تاريخ تبليغه  -

 .بالرتك
  
 

  298املادة رقم 
جيب على املؤمن له عند تبليغ رغبته يف الرتك ان يصرح جبميع عقود التأمني اليت 

 .جودهااجراها او اليت يعلم بو
  
 

  299املادة رقم 
حيل املؤمن قانونا مبا دفعه من تعويض يف الدعاوي اليت تكون للمؤمن له قبل من 

 .تسبب بفعله يف الضرر الذي جنمت عنه مسئولية املؤمن
  
 

 التقادم - 3.5.1.3
)300 - 300( 

  300املادة رقم 
  . تنقضي مبضي سنتني آل دعوى ناشئة عن عقد التأمني البحري -1
  : وتبدأ هذه املدة آما يلي  -
  . من تاريخ استحقاق قسط التأمني فيما يتعلق بدعوى املطالبة به -
من تاريخ وقوع احلادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى املطالبة  -

  . بتعويض االضرار اليت تلحق بالسفينة
فيما  من تاريخ وصول السفينة ، او التاريخ الذي آان جيب ان تصل فيه -

يتعلق بدعوى املطالبة بتعويض االضرار اليت تلحق بالبضائع اما اذا آان 
  . احلادث الحقا الحد هذين التارخيني سرى التقادم من تاريخ وقوع احلادث

من تاريخ وقوع احلادث فيما يتعلق بدعوى املطالبة بتسوية األضرار بطريق  -
وى الرتك يسري التقادم من ويف حالة حتديد مهلة يف العقد القامة دع. الرتك

  . تاريخ انقضاء هذه املهلة
من تاريخ قيام املؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى املسامهة يف اخلسارات  -

  . املشرتآة، أو بدعوى املطالبة باملكافأة املستحقة عن املساعدة
من التاريخ الذي يقيم فيه الغري الدعوى على املؤمن له ، او من يوم قيام  -
  . ملؤمن له بالوفاء ، فيما يتعلق بدعواه قبل املؤمن بسبب رجوع الغريا
وتبدأ . وآذلك تنقضي مبضي سنتني دعوى اسرتداد املبالغ املدفوعه بغري وجه حق -

  . هذه املدة من تاريخ علم من دفع هذه املبالغ حبقه يف االسرتداد
الوصول آما  وينقطع سريان التقادم باملطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم -



ينقطع مبفاوضات التسوية اليت جتري بني الطرفني او بندب خبري عقب وقوع احلادث ، 
 .وذلك باالضافة اىل االسباب املقررة قانونا

  
 

 أحكام خاصة ببعض أنواع التأمني - 3.5.2
)301 - 325( 

 التأمني على السفينة - 3.5.2.1
)301 - 314( 

  301املادة رقم 
السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحالت متعاقبة ، أو ملدة  يعقد التأمني على

 .حمددة
  
 

  302املادة رقم 
يسري ضمان املؤمن يف التأمني بالرحلة منذ البدء يف شحن البضائع اىل  -1

االنتهاء من تفريغها دون ان جتاوز مدة سريان التأمني على أية حال مخسة عشر 
  . صوديوما من وصول السفينة اىل املكان املق

واذا آانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان املؤمن من وقت حترآها  -
  . للسفر حىت رسوها يف امليناء املتفق عليه

واذا مشل التأمني عدة رحالت متعاقبة اعترب امليناء املتفق عليه النتهاء  -
 .الرحلة االخرية مكان اهتاء العقد

  
 

  303املادة رقم 
حمددة فان ضمان املؤمن يبدأ وينتهي يف التاريخ احملدد يف  اذا آان التأمني ملدة

 .العقد
  
 

  304املادة رقم 
  . يسأل املؤمن عن االضرار الناشئة عن العيب اخلفي يف السفينة -1
 .وال يسأل عن االضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء متعمدة -
  
 

  305املادة رقم 
فيما عدا الضرر الذي يصيب االشخاص يلتزم املؤمن بدفع التعويضات ايا آان 

نوعها اليت ترتتب على املؤمن له قبل الغري يف حالة تصادم السفينة املؤمن 
عليها بسفينة أخرى او ارتطامها بشيء ثابت او متحرك عائم مامل يتفق على 

 .تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات
  
 

  306املادة رقم 
اذا آان التأمني على السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحالت متعاقبة ،  -1

  . استحق املؤمن قسط التأمني آامال مبجرد بدء سريان االخطار املؤمن منها
وإذا آان التأمني ملدة معينة استحق املؤمن القسط عن آامل مدة التأمني إذا  -

وآان اهلالك أو الرتك مما يقع على هلكت السفينة آليا أو قرر املؤمن له ترآها 
عاتق املؤمن ، أما إذا آان اهلالك أو الرتك مما ال يقع على عاتق املؤمن فال 
يستحق من القسط إال القدر الذي يقابل املدة بني تاريخ بدء سريان األخطار 

 .وتاريخ وقوع احلادث الذي أدى إىل هالك السفينة أو إعالن ترآها
  
 

  307املادة رقم 
يبقى املؤمن مسئوال عن األخطار اليت يشملها التأمني على السفينة يف حالة  -1

  . اضطرارها إىل تغيري طريقها أو رحلتها من جانب الربان دون تدخل املؤمن له
وإذا مل يكن تغيري الطريق أو الرحلة اضطراريا وآان من شأنه زيادة  -

وادث اليت يثبت أا وقعت يف املخاطر املؤمن منها ، فال يسأل املؤمن إال عن احل
 .جزء الطريق املتفق عليه

  
 

  308املادة رقم 



يضمن املؤمن يف حدود مبلغ التأمني األضرار الناشئة عن آل حادث يقع أثناء 
  . سريان وثيقة التأمني وان تعددت احلوادث

 .جيوز للمؤمن أن يشرتط عند التعاقد طلب قسط تكميلي عقب آل حادث
  
 

  309املادة رقم 
يف حالة تسوية التأمني بطريق التعويض يلتزم املؤمن مبصاريف استبدال القطع 

واإلصالحات الضرورية جلعل السفينة صاحلة للمالحة دون التعويضات األخرى 
 .الناشئة عن اخنفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن سبب آخر

  
 

  310املادة رقم 
جسم السفينة واآلالت احملرآة هلا  تشمل القيمة املتفق عليها للسفينة -1

  . وامللحقات اململوآة للمؤمن له مبا فيها املؤن ومصاريف التجهيز
وآل تأمني آخر ايا آان تارخيه يعقد على امللحقات اململوآة للمؤمن له  -

وحدها ، يرتتب عليه يف حالة اهلالك الكلي أو الرتك ختفيض القيمة املتفق عليها 
 .امللحقات مبا يعادل قيمة هذه

  
 

  311املادة رقم 
  : جيوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن يف األحوال اآلتية 

  . إذا هلكت السفينة آليا -
  . إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آلخر أنباء عنها -
  . إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصالحه -
 .ثالثة أرباع قيمتها على األقل إذا آانت نفقات إصالح السفينة تعادل -
  
 

  312املادة رقم 
تسري التأمينات املعقودة على عدة سفن تابعة هز واحد آما لو آانت آل  -1

  . سفينة منها تابعة هز خمتلف
وتعترب البضائع وغريها من األموال اململوآة للمجهز بالنسبة إىل املؤمن على  -

 .السفينة آما لو آانت مملوآة للغري
  
 

  313املادة رقم 
إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غري جمهزة استمر التأمني حبكم القانون  -1

لصاحل املالك اجلديد أو املستأجر بشرط أن يعلن املؤمن خالل مخسة عشر يوما من 
وعلى املالك اجلديد أو املستأجر . تاريخ انتقال امللكية أو من تاريخ اإلجيار

لى عاتق املؤمن له قبل املؤمن مبقتضى أن يقوم جبميع االلتزامات اليت آانت ع
ومع ذلك جيوز للمؤمن فسخ العقد خالل شهر من تاريخ إعالنه . عقد التأمني

بانتقال امللكية أو اإلجيار ز وىف هذه احلالة يستمر العقد قائما مدة مخسة عشر 
  . يوما من تاريخ اإلعالن بالفسخ

أقساط التأمني املستحقة حىت  ويبقى املؤمن له األصلي ملزما قبل املؤمن بدفع -
 .تاريخ انتقال امللكية أو تاريخ اإلجيار

  
 

  314املادة رقم 
تسري أحكام هذا الفرع على عقد التأمني على السفن الذي يقتصر على فرتة  -1

وجود السفينة يف أحد املوانئ أو املراسي أو األحواض اجلافة أو يف أي مكان 
  . آخر
 .لى التأمني على السفينة وهى يف دور البناءآما تسرى هذه األحكام ع -
  
 

 التأمني على البضائع - 3.5.2.2
)315 - 322( 

  315املادة رقم 
يكون التأمني على البضائع مبقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة 

 .اشرتاك



  
 

  316املادة رقم 
أثناء  تكون البضائع مشمولة بالتأمني دون انقطاع يف أي مكان توجد فيه -1

  . الرحلة احملددة يف الوثيقة
وإذا آانت البضائع أثناء الرحلة حمال لنقل بري أو ري أو جوي مكمل هلذه  -

الرحلة سرت عليها قواعد التأمني البحري خالل فرتة النقل املذآورة إال إذا 
 .اتفق على غري ذلك

  
 

  317املادة رقم 
ادي للبضائع يف مكان الشحن ال جيوز أن يزيد مبلغ التأمني على السعر الع

وزمانه مضافا إليه ما حتملته من نفقات حىت بلوغها مكان الوصول والربح 
 .املتوقع

  
 

  318املادة رقم 
تقدر اخلسائر اليت أصابت البضائع بالفرق بني قيمتها تالفة وقيمتها سليمة يف 

 .زمان ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمني
  
 

  319ادة رقم امل
  : جيوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن يف احلاالت اآلتية 

  . إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها -
إذا أصبحت السفينة غري صاحلة للمالحة خالل الرحلة واستحال نقل البضائع  -

بأية طريقة أخرى إىل مكان الوصول املتفق عليه خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
  . قيام املؤمن له بإخطار املؤمن بعدم صالحية السفينة للمالحة

  . ى األقلإذا هلكت البضائع أو تلفت مبا يعادل ثالثة أرباع قيمتها عل -
إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي مىت نشأ الضرر  -

 .عن خطر يشمله التأمني
  
 

  320املادة رقم 
إذا أجرى التأمني بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط اليت يلتزم  -1

عن  مبقتضاها آل من املؤمن واملؤمن له واحلد األعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه
أما البضائع املؤمن عليها ، والرحالت والسفن ، . آل شحنة وأقساط التأمني

  . وغري ذلك من البيانات ، فتعني مبالحق تصدر مبناسبة آل شحنة على حده
ويلتزم املؤمن له يف وثيقة التأمني العائمة بإخطار املؤمن بالشحنات  -

  :  عليها املذآورة فيما يلي ويكون املؤمن ملزما بقبول التأمني
مجيع الشحنات اليت تتم حلساب املؤمن له ، أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع  -

ويشمل التأمني هذه الشحنات تلقائيا من وقت تعرضها . تلزمه بإجراء التأمني
لألخطار املؤمن منها بشرط أن يقدم املؤمن له إخطارا عنها يف امليعاد املنصوص 

  . عليه يف العقد
اليت تتم حلساب الغري واليت يعهد إىل املؤمن له بإجراء التأمني مجيع الشحنات  -

عليها بشرط أن تكون له مصلحة يف الشحنة بوصفه وآيال بالعمولة أو أمينا 
وال يشمل التأمني هذه الشحنات إال من وقت إخطار . على البضائع أو غري ذلك

 .املؤمن هبا
  
 

  321املادة رقم 
إذا خالف املؤمن له االلتزامات املنصوص عليها يف املادة السابقة جاز  -1

على  –للمحكمة بناء على طلب املؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء املؤمن 
  . أقساط التأمني اخلاصة بالشحنات اليت مل خيطر هبا –سبيل التعويض 

دفعه عن احلوادث وإذا ثبت سوء نية املؤمن له جاز للمؤمن أن يسرتد ما  -
 .اخلاصة بالشحنات الالحقة على وقوع أول خمالفة عمدية من جانب املؤمن له

  
 

  322املادة رقم 



على املؤمن له يف مجيع حاالت التأمني على البضائع إخطار املؤمن خالل مخسة أيام 
من تاريخ تسليم البضائع املؤمن عليها بوجود التلف وإال افرتض أنه تسلمها 

 .ما مل يثبت املؤمن له خالف ذلك سليمة ،
  
 

 التأمني على املسئولية - 3.5.2.3
)323 - 325( 

  323املادة رقم 
يف حالة التأمني لضمان املسئولية ال يلتزم املؤمن بدفع التعويض عن وقوع 

احلادث املذآور يف وثيقة التامني إال إذا وجه الغري الذي أصابه الضرر مطالبة 
ويكون التزام املؤمن يف حدود ما يلتزم املؤمن . املؤمن لهودية أو قضائية إيل 
 .له بأدائه من تعويض

  
 

  324املادة رقم 
إذا آان حمل التامني من املسئولية تعويض الضرر الذي يصيب الغري بفعل 

فال ينتج التأمني أثره إال إذا آان  305السفينة وفقا ملا نصت عليه املادة 
 . يكفي لتعويض الضررمبلغ التأمني على السفينة ال

  
 

  325املادة رقم 
اذا عقدت عدة تأمينات لضمان املسئولية التزم آل مؤمن عن آل حادث على حده 

 .يف حدود املبلغ املذآور يف وثيقة التأمني وان تعددت احلوادث
 

 
  الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رمسية أو ائية 

 شبكة املعلومات القانونية 


