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  )1(مادة

م                           و ل ة ول دَّة للعمل في المالحة البحري ادة أو تكون مع شأة تعمل ع السفينة هي آل من
  .تستهدف  الربح وتعتبر ملحقات السفينة الالزمة الستغاللها جزءًا منها

  
  )2(مادة

تكتسب السفينة الجنسية اليمنية إذا آانت مسجلة في أحد موانئها في سجل السفن المعد              
شخص ط  ة ل ت مملوآ ذلك وآان ت   ل إذا آان سية، ف ذه الجن ع به اري يتمت ي أو اعتب بيع

ك          ين وذل ة ليمني السفينة مملوآة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوآ
  -:مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية

  
  )3(مادة

  ـ:تعتبر في حكم السفن المتمتعة بالجنسية اليمنية
  .لتقطها سفن تتمتع بالجنسية اليمنية ـ السفن المهجورة في البحر التي ت1
  . ـ السفن المصادرة قضائيًا لمخالفتها القوانين اليمنية2
  

  )4(مادة
ًا     1 ع علم ا أن ترف  ـ على آل سفينة يمنية أن ترفع علم الجمهورية اليمنية وال يجوز له

  .آخر إالَّ في الحاالت التي يجري فيها العرف البحري على ذلك
ة المختصة وأن        ـ يجب على آل سفين 2 ة البحري ه الجه مًا توافق علي ة أن تتخذ لها اس

سفينة،               ة ال يكتب هذا االسم باألحرف العربية والالتينية على مكان ظاهر بجانبي مقدم
  .آما يكتب االسم على مؤخرتها مصحوبًا باسم ميناء التسجيل



د        3 ة وتح صافية واإلجمالي ا ال دار حمولته ين مق سفينة أن يب ك ال ى مال ان  ـ عل د هات
شأن شهادة        ذوي ال الحمولتان بقرار من الجهة البحرية المختصة، وتعطى هذه الجهة ل

  .بذلك
األحرف   4  ـ على مالك السفينة آتابة رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة ب

  .العربية والالتينية على دعامتها الرئيسي
  

  )5(مادة
ة   هر وبغرام ى ش د عل دة ال تزي الحبس م ب ب ال أو  يعاق ف ري سين أل ن خم ل ع  ال تق

ام المنصوص        ه لألحك ة مخالفت بإحدى هاتين العقوبتين آل من المالك والربان في حال
  .لم يكن القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في األسر عليها في المادة السابقة ما

  
  )6(مادة

ق الملك       1 ضاء ح ل أو انق شاء أو نق ون موضوعها إن ي يك صرفات الت ى  ـ الت ة عل ي
ت     مي وإالَّ آان رر رس تم بمح ا يجب أن ت ة عليه وق العيني ن الحق ره م سفينة أو غي ال
صل    ام قن ا أم ب تحريره ي وج د أجنب ي بل صرفات ف ذه الت ت ه إذا وقع ة، ف باطل
د عدم وجود                         ي المختص عن ام الموظف المحل د أو أم ذا البل ة في ه الجمهورية اليمني

صر    ون الت ة وال تك ة اليمني صل للجمهوري دين أو   قن ين المتعاق ذة ب ذآورة ناف فات الم
ى طلب ذوي                 بالنسبة للغير ما   اء عل سجيل المختص بن لم تسجل في مكتب المسح والت

  .الشأن، وال يحتج بهذه التصرفات في مواجهة الغير إالَّ من تاريخ التسجيل
ع   ـ إذا امتنع أحد ذوي الشأن عن إجراء التسجيل وفقًا ألحكام الفقرة السابقة جاز  2 رف

  .األمر إلى المحكمة المختصة لتأمر به
  

  )7(مادة
ا ال يجوز         1 ل ـ آم دون مقاب ل أو ب ـ ال يجوز نقل ملكية سفينة يمنية إلى أجنبي ـ بمقاب

وزير                    ذلك من ال ى إذن ب د الحصول عل نتين إال بع ى س د عل دة تزي تأجيرها ألجنبي لم
  .المختص بشئون النقل البحري

دة ال تزي   2 ة ألف          ـ يعاقب بالحبس م ل عن ثالثمائ ة ال تق ى ستة أشهر أو بغرام د عل
  .ريال آل من يخالف الحظر المنصوص عليه في هذه المادة

  
  )8(مادة

ال أو                        ة ألف ري ل عن ثالثمائ ة ال تق يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرام
في             ى س ة عل ة اليمني م الجمهوري ع عل ان يرف ّز أو رب نة بإحدى هاتين العقوبتين آل مجه

ه العرف     ضي ب ا يق اة م ع مراع ك م انون وذل ذا الق ام ه ًا ألحك ا وفق سجلة فيه ر م غي
  .الدولي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة

  
  )9(مادة



ن       1 رخيص م ى ت ة أن يحصلوا عل ة اليمني ي الجمهوري ين ف ب المقيم ى األجان  ـ عل
ة    ة المملوآ فن النزه تعمال س راض اس صة ألغ ة المخت ة البحري اه  الجه ي المي م ف  له

سفينة         رخيص إذا استعملت ال اإلقليمية اليمنية، وتسجل في سجل خاص بها، ويلغى الت
وم                         ذلك ليق سجيل ب ك، ويخطر مكتب الت ر المال د تغيي ة أو عن ر أغراض النزه في غي

  .بشطب ذلك التسجيل
يتها  ـ على السفن المشار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التي تحمل جنس  2

  .وال يجوز لها رفع علم الجمهورية اليمنية
ال              3 ل عن خمسين ألف ري ة ال تق شهر أو بغرام دة ال تتجاوز ال الحبس م  ـ يعاقب ب

  .مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحكام هذه المادة
  
  
  
  
  
 

  الفصل الثاني 
  تسجيل السفينة  ووثائقها 

  الفرع  األول
  تسجيل السفينة 

  
  

  )10(مادة
سفن    ( الهيكل التنظيمي للجهة البحرية المختصة مكتب   ينشأ ضمن  سجيل ال )  مسح وت

ة          ) سجل السفن (يعد فيه سجل خاص يسمى       تم بختم الجه سل وتخ ترقم صفحاته بالتسل
سفينة ويجوز      المذآورة وتخصص لكل سفينة صحيفة ويكون رقمها هو رقم تسجيل ال

  .استحداث وحدات فرعية للمكتب عند االقتضاء
  

  )11(مادة
سمى   .1 ر ي سجيل دفت سح والت ب الم ي مكت سك ف ات (يم ر الطلب ه )  دفت ت في تثب

طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني          
  .لورودها ويسلم طالب التسجيل إيصاًال يذآر فيه رقم القيد وتاريخه

ضيه           .2 ا تقت سب م ة ح اتر فرعي سك دف رر م صاص أن تق ة االخت وز لجه يج
  .مصلحة العمل

  
  

  )12(مادة



سفينة أو               .1 اء ال ام بن اريخ إتم ًا من ت ين يوم سجيل خالل ثالث يجب تقديم طلب الت
ة إذا                    وانئ اليمني سفينة أحد الم اريخ دخول ال تملكها وتبدأ المدة المذآورة من ت

  .بنيت أو تم تملكها في الخارج
سفينة أو تملكه                 .2 اء ال ان بن ة في مك ة اليمني ا  يجوز لقنصل الجمهوري ا أن يمنحه

م  ع عل ق رف ا ح ة تخوله هادة مؤقت ة ش ستندات الملكي ى م الع عل د اإلط بع
  .الجمهورية اليمنية للقيام برحلة مباشرة إلى أحد الموانئ اليمنية

ال              .3 يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الشهر أو بغرامة ال تقل عن خمسين ألف ري
اد المح            رة      مالك السفينة الذي ال يطلب تسجيلها خالل الميع من  ) 1(دد في الفق

ا                    ًا لم ة خالف شهادة المؤقت ستعمل ال ذي ي ان ال هذه المادة وآـل مـن المالك والرب
  .من هذه المادة) 2(ورد في الفقرة 

  
  )13(مادة

يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك إلى مكتب مسح وتسجيل السفن ويجب أن              .1
  ـ:يشتمل الطلب على البيانات التالية

  .الحالي وأسماؤها السابقةأ ـ اسم السفينة   
  .ب ـ ميناء التسجيل  
  .ج ـ تاريخ بناء السفينة ومكانه  
  .د ـ سبب وتاريخ اآتساب ملكية السفينة  
سفينة             سي      ) شراعية أو ذات محرك   (هـ ـ نوع ال وع المحرك الرئي ان ن مع بي
  .وقوته

  .و ـ أبعاد السفينة طوًال وعرضًا وعمقًا  
  .اإلجمالية والصافية وتفاصيل احتسابهاز ـ حمولة السفينة   
ان حصة آل                        شيوع مع بي ى ال الكين عل ك أو الم سية ولقب المال ح ـ اسم وجن
  .منهم

  .ط ـ اسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه  
  .ي ـ الحقوق العينية المترتبة على السفينة  
  .ك ـ الحجوز التي وقعت على السفينة  

ق   .2 سجيل أن يرف ب الت ى طال ة    عل ائق الالزم ستندات والوث ع الم ب جمي  بالطل
دم شهادة رسمية                 ه أن يق سفينة وعلي إلثبات صحة البيانات وخصوصًا ملكية ال
د االقتضاء              ه عن دة في ذي آانت مقي سفن األجنبي ال بشطب السفينة من سجل ال
صورة    ذآورة أو ب ائق الم ستندات والوث صة بأصول الم ة المخت تفظ الجه وتح

  .رسمية منها
ب  يحرر  .3 سجل وطال ين ال ه أم سابقة يوقع ات ال ع البيان ه جمي ذآر في محضر ت

سجيل     ب الت ى طال سلم إل سجيل وت سجيل  (الت هادة ت ع   )  ش ى جمي شتمل عل ت
سجل ويجوز لصاحب              البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في ال
د أداء       ك بع ت وذل دت أو هلك ا إذا فق دًال منه هادة ب ى ش صل عل شأن أن يح ال

  .م المقرر لذلكالرس



ام بالمسح والقياسات   .4 سفينة القي سجيل ال د ت صة عن ة المخت ة البحري يحق للجه
ة          الالزمة والتأآد من صحة البيانات الواردة في الوثائق وتوفر الشروط الالزم

  .وفقًا ألحكام هذا القانون واالتفاقيات الدولية النافذة
  

  )14(مادة
س      ادة ال ي الم ه ف شار إلي ضر الم ق المح سح    يعل ب م ات بمكت ة اإلعالن ي لوح ابقة ف

ه          واردة في ات ال سفينة ملخص من البيان ك ال وتسجيل السفن آما ينشر على حساب مال
شر دعوة آل                      شار ويتضمن الن ة واسعة االنت في صحيفة أو أآثر من الصحف اليومي
ذي مصلحة في االعتراض على التسجيل أن يتقدموا باعتراضاتهم إلى الجهة البحرية            

ص االعتراض  المخت د ب دم أح م يتق إذا ل شر ف اريخ الن ن ت ًا م سة عشر يوم ة خالل خم
سجيل    راءات الت تكمال إج صة باس ة المخت ة البحري ذآورة قامت الجه دة الم خالل الم
د                            دة فال يفصل في الطلب إالَّ بع ك الم راض خالل تل دم االعت ا إذا ق ائي، أم بشكل نه

  .اضحصول اتفاق أو بصدور حكم نهائي في شأن االعتر
  

  )15(مادة
ات       .1 ى البيان رأ عل ديل يط ل تع سجيل بك ب الت غ مكت سفينة أن يبل ك ال ى مال عل

ة         ستندات الالزم ًا بالم ديل مرفق ب التع ديم طل ب تق سجل ويج ي ال واردة ف ال
اريخ حصول    ن ت ًا م ين يوم ك خالل ثالث دة وذل ات الجدي ات صحة البيان إلثب

حيفة     ي ص ديل ف ضمون التع ب م دّون المكت ديل وي هادة  التع دم ش سفينة وتق ال
  .التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله

ال              .2 يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الشهر أو بغرامة ال تقل عن خمسين ألف ري
رة    ي الفق دد ف د المح ديالت خالل الموع د التع ب قي ذي ال يطل سفينة ال ك ال مال

  .من هذه المادة)) 1((
  

  )16(مادة
سجيل إذ  شطب الت ائي      ي م نه در حك ة أو ص سية اليمني دت الجن سفينة أو فق ت ال ا هلك

  .بالشطب
  
  

  )17(مادة
ى                    اء عل سفينة بن ى ال الحجز عل ة أو ب دعاوى العيني تشطب القيود الخاصة بالحقوق وال

  .اتفاق ذوي الشأن أو بحكم نهائي
  

  )18(مادة
ام                     .1 اريخ قي ًا من ت ين يوم شطب خالل ثالث  يجب على ذوي الشأن تقديم طلب ال

  ـ:سببه ويشمل الطلب على البيانات التالية
  .أ ـ اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وموطنه ومهنته



  .ب ـ اسم السفينة ورقم تسجيلها
  .ج ـ الحقوق العينية أو البيانات المطلوب شطبها

  .د ـ سبب الشطب والمستندات الالزمة إلثبات صحته
ى شهر أو         ـ يعاقب آل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالح         .2 بس مدة ال تزيد عل

  .بغرامة ال تقل عن خمسين ألف ريال
  

  )19(مادة
ات    دَّة طلب دمت ع سجيل وإذا ق ات الت ديم طلب بقية تق سجيل بحسب أس ة الت ون مرتب تك
ب    داع طل اعة إي ا حسب س ضلية بينه ت األف د آان وم واح ي ي دة ف سفينة واح ة ب متعلق

  .حدة اعتبرت آلها في مرتبة واحدةالتسجيل وإذا قدمت عدة طلبات معًا في ساعة وا
  

  )20(مادة
واردة                      ات ال سجيل إعطاءه ملخصًا من البيان لكل ذي مصلحة أن يطلب من مكتب الت

  .في صحيفة تسجيل السفينة أو المستندات المحفوظة في المكتب
  
  
  
  

  الفرع الثاني
  وثائق السفينة 

  
  )21(مادة

ارية ال ائق س ل وث ة أن تحم فينة يمني ل س ى آ مية يجب عل ي مطبوعات رس ول ف مفع
سفينة    ة ال ك بحسب نوعي صة وذل ة المخت ة البحري دها الجه ا وتعتم صدرها أو تقره ت

  ـ:ووفقًا لما يلي
ساحلية يجب أن تحمل شهادة               سفن ال دة للمالحة في أعالي البحار وال سفن المع أ ـ ال
شحن      وط ال هادة خط سالمة وش هادة ال مي، وش سفينة الرس جل ال هادة س سجيل وش الت

ة          وش وال غرف ر أح سطح ودفت وال ال ر أح وث ودفت ع التل هادة من ة وش هادة الحمول
اقم،        راد الط وازات أف ة وج رخيص المالح وت وت صريف الزي جل ت ات وس المحرآ
سفينة وشهادة صحية                ونسخًا من عقود عمل البحارة، وتصريح السفر وبيان بشحنة ال

  .وإشعار بدفع رسوم الميناء والفنارات
سجل الرسمي   ب ـ فيما يتعلق با  لسفن المعدة للصيد يجب أن تحمل شهادة التسجيل وال

سطح         ر أحوال ال للسفينة ودفتر أفراد الطاقم وشهادة السالمة، وترخيص المالحة ودفت
  .ودفتر غرفة المحرآات وترخيص أعمال الصيد

رخيص          سالمة وت سجيل وشهادة ال ج ـ السفن المعدة للنزهة يجب أن تحمل شهادة الت
  .جل أفراد الطاقمالمالحة وس

  



  )22(مادة
ادة                  ا في الم ائق المنصوص عليه يجوز للجهة البحرية المختصة إضافة أو تعديل الوث

  .السابقة وفقًا لالتفاقيات الدولية النافذة أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك
  

  )23(مادة
ادة             ذآورة في الم ائق الم ة الخاص       ) 21(يراعى في منح الوث ات الدولي ام االتفاقي ة أحك

وث   ن التل ة م ة البحري ة البيئ شحن وحماي وط ال ار وخط ي البح سالمة األرواح ف ب
  .وغيرها من االتفاقيات الدولية النافذة والقواعد الواردة في هذا القانون

  
  )24(مادة

ام                 اة أحك ة مع مراع على السفن األجنبية أن تحمل الوثائق المفروضة بقوانينها الوطني
  .من هذا القانون) 422(المادة 

  
  )25(مادة

ال يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد الموانئ اليمنية أو أن تمر أو توجد في مياهها                 
ذة في                 ة الناف اإلقليمية إالَّ إذا توفرت فيها شروط السالمة طبقًا ألحكام االتفاقيات الدولي
ة         ة البيئ شحن وحماي وط ال ار وخط ي البح سالمة األرواح ف ة ب ة والخاص الجمهوري

  . من التلوثالبحرية
  

  )26(مادة
ما عدا شهادة التسجيل وترخيص المالحة       ) 21(تعفى من الوثائق المذآورة في المادة       

ة والتي تعمل داخل حدود                    ة الحرآ المراآب والمسطحات وغيرها من العائمات ذاتي
  .ميناء واحد مهما آانت حمولتها اإلجمالية

  
  )27(مادة

ة   .1 ي الجمهوري سجلة ف فينة م ة س وز ألي ر إال إذا حصلت  ال يج ة أن تبح  اليمني
  .على ترخيص مالحة

صة      .2 ة المخت ة البحري ى الجه دم إل ب يق ى طل اء عل ة بن رخيص المالح نح ت يم
ات التي يجب                     ل البحري البيان شئون النق وزير المختص ب وتحدد بقرار من ال
صة   ة المخت ة البحري ولى الجه ه وتت ق ب ي ترف ائق الت ب والوث ي الطل ا ف ذآره

رخيص   ذا إصدار الت ق من صالحيتها للمالحة وآ سفينة والتحق ة ال د معاين بع
  .توفر سائر الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح النافذة

  
  )28(مادة

ع    .1 ي جمي د وف ة للتجدي نة قابل دة س ول لم اري المفع ة س رخيص المالح ون ت يك
  .األحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة



ذه  .2 أنه أن يعرضها  إذا حدث خالل ه ن ش ضرر م سفينة ب دة أن أصيبت ال الم
ة    ار الجه ان إخط ى الرب ة وجب عل رات جوهري ا تغيي ت فيه للخطر أو أجري
ل    اف العم ة إيق ذه الحال ي ه ة ف ذه الجه ى ه ورًا وعل صة ف ة المخت البحري

  .بالترخيص حتى تتحقق من صالحية السفينة للمالحة
ى أن      إذا انتهت مدة ترخيص المالحة أثناء الرحل       .3 انون إل ة امتد مفعوله بحكم الق

ه             اء أجنبي توجد في ة أو أول مين ة اليمني تدخل السفينة أول ميناء في الجمهوري
ر بصالحيتها للمالحة وال              إمكانيات الكشف على السفينة والحصول على تقري

  .تمتد مدة الترخيص في آل األحوال ألآثر من ستين يومًا
  

  )29(مادة
ة في              يجوز في حالة الضرورة      ة اليمني ة المختصة أو لقنصل الجمهوري للجهة البحري

 .الخارج منح السفينة ترخيصًا مؤقتًا للمالحة برحلة معينة أو إلآمال تلك الرحلة
  الفصل الثالث

  الرقابة والتفتيش على السفينة 
  

  )30(مادة
ى                ا وجدت وعل ة أينم  للجهة البحرية المختصة حق الرقابة والتفتيش على السفن اليمني

اه                السفن األجنبية الرأسية في موانئ الجمهورية اليمنية أو الموجودة أو المارة في المي
  .اإلقليمية للجمهورية اليمنية

  
  )31(مادة

ة    ن الجه رار م دد بق ة وصحية ويح ة طبي ة خدم فينة يمني ل س ي آ وافر ف يجب إن تت
  .المختصة نوعية هذه الخدمة وأفرادها

  
  )32(مادة

سجيل                  فيما يتعلق بالسفن ال    ة التحقق من ت شمل الرقاب ة ت ة اليمني مسجلة في الجمهوري
ل      ل للعم الحية اآلالت والمراج ة، وص رخيص المالح ى ت صولها عل سفينة وح ال
دد      اة الع ؤهالتهم ومراع ين وم دد المّالح ي ع ة ف شروط القانوني وافر ال يانتها وت وص

اة    اذ ومراع اة واإلنق ة أدوات النج سافرين وآفاي ن الم ه م سموح ب شحن الم خطوط ال
ة                   وافر الخدمات الطبي ى سطحها وت سفينة أو عل واألصول الفنية لشحن البضائع في ال

  .والصحية فيها
  

  )33(مادة
دبهم                 ذي تنت راء ال لمندوبي الجهة البحرية المختصة ولقناصل اليمن في الخارج وللخب
شروط ووجود وافر ال ق من ت ا والتحق يش عليه ة للتفت سفن اليمني ى ال صعود إل  حق ال

الهم         الوثائق التي يتطلبها القانون ولهم حق اإلطالع على الوثائق المذآورة وتّدون أعم
  .في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل في دفتر السفينة



  
  )34(مادة

شروط   وافر ال ن ت ق م يش التحق ة والتفت شمل الرقاب ة ت سفن األجنبي ق بال ا يتعلَّ فيم
ية المتعلقة بسالمة األرواح في البحار وخطوط          المنصوص عليها في االتفاقيات الدول    

  .الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث
  

  )35(مادة
أمر                         ه أن ي وم مقام سفينة أو من يق ه ال ذي توجد في اء ال لرئيس الجهة البحرية في المين
ه أن                          سابقة ول واد ال ة في الم شروط المبين ا ال وافر فيه م تت سفر إذا ل بمنع السفينة من ال

  .بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفريأمر 
  

  )36(مادة
هادة         .1 سالمة أو ش هادة ال ة أو ش رخيص المالح رفض ت صادرة ب رارات ال الق

سببه                       ع يجب أن تكون م ذا المن اء ه سفر أو بإلغ الرآاب أو بمنع السفينة من ال
  .ويبلغ منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدوره

ى            ويجوز لكل ذي مصلحة التظل     .2 سابقة إل رة ال م من القرارات المذآورة في الفق
الوزير المختص خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغهم بالقرار ويجب أن يصدر              

تظلم     من تاريخ تقديم التظلم وإال    قرار الوزير خالل خمسة عشر يومًا        ر ال  اعتب
  .مقبوًال

  
  )37(مادة

صوص ع    ائق المن ا الوث د به ي ال توج سفينة الت ان ال ب رب ادة  يعاق ي الم ا ف ) 21(ليه
  .بالحبس لمدة ال تتجاوز شهرين أو بغرامة ال تقل عن مائة ألف ريال

  
  )38(مادة

ال آل                      ائتي ألف ري ل عن م يعاقب بالحبس مدَّة ال تتجاوز أربعة أشهر وبغرامة ال تق
  ـ:من

صد          رى بق فينة أخ ائق س ى وث زورة أو عل ائق م ى وث وز عل ذي يح ان ال أ ـ الرب
  .استعمالها

تم      ب ـ ا  رات التي ت لربان الذي ال يقوم بإخطار الهيئة باألضرار التي تحدث أو التغيي
  .على السفينة أو يغير من مواصفاتها المدونة في وثائق السفينة

ة               سفينة التي تبحر رغم صدور أمر قضائي أو أمر من الجه ان ال ج ـ مجهز أو رب
  .المختصة بمنعها من اإلبحار

 
  الفصل الرابع

  ية على السفينة الحقوق العين
  الفرع األول



  بناء السفينة 
  

  
  )39( مادة

  .ال يثبت عقد بناء السفينة وآل تعديل يطرأ عليه إالَّ بالكتابة
  

  )40(مادة
سلمها                      ول ت اء إالَّ بقب ى طالب البن ة إل ل الملكي تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء وال تنتق

  .بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك
  
  )41(دةما

سفينة                  سلَّم ال اء ت يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البن
  .بعد تجربتها

  
  )42(مادة

  .تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب
م يثبت أن                        ا ل سفينة م سلَّم ال آما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت ت

  . تعمَّد إخفاء العيب غشًا منهمتعهد البناء قد
  

  )43(مادة
من هذا القانون على العقود التي يكون محلها إجراء         ) 42،  41(تسري أحكام المادتين    
  .إصالحات بالسفينة

  
  

  الفرع الثاني
  الملكية الشائعة 

  
  )44(مادة

م                     1 ا ل شيوع م ى ال ة عل ـ يتبع رأي األغلبية في آل قرار يتعلق باستغالل سفينة مملوآ
  .ص القانون أو يتفق على غير ذلكين
م                         2 ا ل سفينة م ر من نصف الحصص في ال الكين ألآث ة الم ة بموافق وافر األغلبي ـ وتت

  .ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى
ه خالل خمسة          3 رار الطعن في ى الق م توافق عل  ـ ويجوز لكل مالك من األقلية التي ل

رار            عشر يومًا من تاريخ صدوره أمام ا       ى الق اء عل ة اإلبق ة المختصة وللمحكم لمحكم
  .أو إلغاؤه، وال يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إالَّ إذا أمرت المحكمة بذلك

  
  )45(مادة



ر من            .1 دير أو أآث ى م يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إل
ر           ه،         المالكين أو من غيرهم، فإذا لم يعين مديرًا للشيوع اعتب ديرًا ل ك م  آل مال

  .وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إالَّ إذا اتفق على خالف ذلك
  .يجب شهر أسماء المديرين في صحيفة تسجيل السفينة .2

  
  )46(مادة

ع  .1 شيوع، وم ضيها إدارة ال ي تقت ال الت ع التصرفات واألعم ام بجمي دير القي للم
سفينة أو     ذلك ال يجوز له إالَّ بإذن من المالكين يص   ع ال ة بي ة الالزم در باألغلبي

  .رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة
ه                .2 سابقة ال يحتج ب الفقرة ال ا ورد ب ر م دير بغي د سلطة الم ى تقيي اق عل وآل اتف

  .على الغير
  

  )47(مادة
سبة           حصته في   يتحمل آل مالك في الشيوع نصيبًا في نفقات الشيوع وفي الخسارة بن

ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في األرباح الصافية الناتجة        
  .عن استغالل السفينة بالنسبة ذاتها

  
  )48(مادة

ديون  ه عن ال ع أموال سئوًال في جمي ان م شيوع، آ الكين في ال دير من الم ان الم إذا آ
والهم بالتضامن    الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون  آانوا مسئول         ع أم ين في جمي

الكون            سأل الم ر ، وي ى الغي ه عل ك ال يحتج ب ى خالف ذل فيما بينهم ،  وآل اتفاق  عل
ن         ئة ع ديون الناش ن ال نهم ع ا بي ضامن فيم والهم وبالت ع أم ي جمي ديرين  ف ر الم غي

ر إالَّ                   من  الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك، وال يحتج بهذا االتفاق فيما بينهم على الغي
  .تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة

  
  )49(مادة

الكين اآلخرين                .1 ة الم لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافق
زم أن يوافق                ة فيل سية اليمني سفينة الجن دان ال إالَّ إذا آان من شأن التصرف فق

  .عليه جميع المالكين
سفينة إالَّ ب  .2 ي ال صته ف ن ح ك ره وز للمال ك ال يج ع ذل الكين وم ة الم موافق

  .الحائزين لثالثة أرباع الحصص على األقل
شيوع              .3 ويظل المالك الذي تصرف في حصته مسئوًال عن الديون التي تتعلق بال

  .حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة
  
  

  )50(مادة



ى        .1 ب عل ي وج سفينة ألجنب ي ال صته ف شيوع ح ى ال الكين عل د الم اع أح إذا ب
ار ا شتري إخط م  الم صحوب بعل ه م ى علي اب موص رين بكت الكين اآلخ لم

  .الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه
ائع    .2 ن الب ل م ى آ ه إل إعالن يوّج ة ب صة المبيع سترد الح ك أن ي ل مال ولك

ًا               ًا وفق والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضًا حقيقي
ك خالل       د االقتضاء وذل دعوى عن يم ال انون وأن يق اريخ   للق ًا من ت ين يوم ثالث

  .اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة
سبة   .3 نهم بن ة بي صة المبيع سمت الح ك ق ن مال ر م ترداد أآث ب االس وإذا طل

  .حصصهم
  

  )51(مادة
سحب                         ه أن ين ة فصله من عمل ه في حال إذا آان المالك من العاملين في السفينة جاز ل

  . المحكمة المختصةمن الشيوع، وتقدر حصته عند الخالف بمعرفة
  

  )52(مادة
اع                  .1 ة أرب ائزين لثالث الكين الح ة الم ال يجوز بيع السفينة إالَّ بقرار يصدر بموافق

  .الحصص على األقل، ويبين في القرار آيفية حصول البيع وشروطه
تمرار   .2 ه اس ذر مع الكين يتع ين الم وع خالف ب ة وق ي حال ك ف ل مال ويجوز لك

ن د أن يطلب م ى وجه مفي شيوع عل ة ال اء حال م بإنه ة المختصة الحك  المحكم
  .الشيوع وبيع السفينة، ويبين الحكم آيفية حصول البيع وشروطه

  
  )54(مادة

ه أو شهر إفالسه أو إعساره إالَّ                       الكين أو الحجز علي ال ينقضي الشيوع بوفاة أحد الم
  .إذا اتفق على غير ذلك

  
  

  الفرع الثالث
  حقوق اإلمتياز على السفينة 

  
  )55(مادة

  .يكون للحقوق اآلتية دون غيرها امتيازًا على السفينة
وم          ا ورس ع ثمنه ا وتوزي سفينة وبيعه ظ ال ت لحف ي أنفق ضائية الت صاريف الق أ ـ الم
اد،           وم اإلرش ه، ورس وع ذات ن الن ضرائب م وم وال ن الرس ا م وانئ وغيره الم
وانئ واألحواض وطرق المالحة،               والتعويضات عن األضرار التي تلحق منشآت الم
صيانة            ومصاريف رفع عوائق المالحة التي أحدثتها السفينة، ومصاريف الحراسة وال

  .من وقت دخول السفينة في آخر ميناء



د عمل      ب ـ الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعق
  .على السفينة

ي الخ        سفينة ف صة ال اذ وح ساعدة واإلنق ن الم ستحقة ع آت الم سارات ج ـ المكاف
  .المشترآة

ة          وادث المالح ن ح ا م وث وغيرهم صادم أو التل ن الت ستحقة ع ضات الم د ـ التعوي
رهم ممن     ارة وغي سافرين والبح ي تحدث للم ة الت والتعويضات عن اإلصابات البدني
  .يرتبطون بعقد عمل على السفينة والتعويضات عن هالك أو تلف البضائع واألمتعة

ود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء هـ ـ الديون الناشئة عن العق 
سفينة أو                 ضيها صيانة ال ة تقت تسجيل السفينة في حدود صالحياته القانونية لحاجة فعلي
دين    ان ال واء أآ ا وس ك له ر مال سفينة أو غي ًا لل ان مالك ان الرب واء آ سفر س ة ال متابع

دات أو المقرضين أو           اموا بإصالح         مستحقًا له أو لمتعهدي التوري ذين ق  لألشخاص ال
سبب       ز ب ى المجه ب عل ي تترت ديون الت ذلك ال دين وآ ن المتعاق رهم م سفينة أو لغي ال

  .من هذا القانون) 165(األعمال التي يؤديها وآيل السفينة طبقًا ألحكام المادة 
  

  )56(مادة
تترتب حقوق االمتياز المنصوص عليها في المادة السابقة على السفينة وأجرة             .1

سفينة                   ا ات آل من ال ى ملحق دين وعل ا ال شأ خالله لنقل الخاصة بالرحلة التي ن
  .وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة

رة         .2 سابقة    ) ب (ومع ذلك يترتب االمتياز المنصوص عليه في الفق ادة ال من الم
ل     د عم تم خالل عق ي ت رحالت الت ع ال ى جمي ستحقة عل ل الم ور النق ى أج عل

  .واحد
  

  )57(مادة
  .تخضع حقوق االمتياز ألي إجراء شكلي أو ألي شرط خاص باإلثباتال 
  

  )58(مادة
  ـ:ما يلي) 56(يعتبر من ملحقات السفينة وأجرة النقل الواردة بالمادة  .1

م      سفينة ول أ ـ التعويضات المستحقة للمالك عن األضرار المادية التي لحقت بال
  .يتم إصالحها أو عن خسارة أجرة النقل

شأت أضرار     ب ـ التعويضات  شترآة إذا ن  المستحقة للمالك عن الخسارات الم
  .مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصالحها أو عن خسارة أجرة النقل

ي حصلت        اذ الت ساعدة أو اإلنق ال الم ك عن أعم ستحقة للمال آت الم ج ـ المكاف
رهم ممن                 ان والبحارة وغي حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للرب

  .ن بعقد عمل على السفينةيرتبطو
ل                        .2 ا يقاب ة م د االقتضاء قيم ل أجرة سفر الرآاب وعن تعتبر في حكم أجرة النق

  .تحديد مسئولية مالك السفينة



ك      .3 ستحقة للمال ضات الم ل التعوي رة النق سفينة أو أج ات ال ن ملحق ر م وال تعتب
ا  ي تمنحه ساعدات الت ات أو الم آت أو اإلعان أمين أو المكاف ود الت  بمقتضى عق

  .الدولة
  

  )59(مادة
يبقى حق االمتياز على أجرة النقل قائمًا ما دامت األجرة مستحقة الدفع أو آانت تحت                
سفينة   ات ال ى ملحق از عل ى االمتي سبة إل ال بالن ذلك الح ك وآ ل المال ان أو ممث د الرب ي

  .وملحقات أجرة النقل
  

  )60(مادة
وارد      ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقًا لتر        .1 ه ال تيب االمتياز ذات

  ).55(في المادة 
دة          .2 ة واح ي مرتب ذآورة ف ادة الم ن الم د م ل بن ي آ واردة ف ديون ال ون ال وتك

  .وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة آل منها
ادة     ) هـ(،  ) ج(ترتب الديون الواردة في البندين       .3 ى آل      ) 55(من الم سبة إل بالن

  .نشوئهابند على حده طبقًا للترتيب العكسي لتاريخ 
  .وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد .4

  
  

  )61(مادة
ابقة                 ة س , الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحل

ي     ا ف أتي آله دة رحال ت ت شمل ع د ي ل واح د عم ئة عن عق ديون الناش ك فال ع ذل وم
  .المرتبة مع ديون آخر رحلة 

  
  )62(مادة

  .تتبع الديون الممتازة السفينة في أي يد تكون
  
  

  )62(مادة
  .تتبع الديون الممتازة السفينة في أي يد تكون

  
  )63(مادة

  ـ:تنقضي حقوق االمتياز على السفينة في الحاالت اآلتية
  .أ ـ عند بيع السفينة قضائيًا

  ـ:ب ـ عند بيع السفينة رضائيًا بالشروط اآلتية
  .في سجل السفينةتسجيل عقد البيع  .1



ات   .2 شر بيان شمل الن سفينة وي سجيل ال ب ت ي مكت ات ف ة اإلعالن شر بلوح الن
  .بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه

شتري           .3 م الم ثمن واس ه ال ذآر في مية ي دة الرس ي الجري د ف شر ملخص العق ن
ة           ام في صحيفة يومي ة أي ا ثماني رتين تفصل بينهم وموطنه فضًال عن النشر م

عة اال ن     واس ًا م ين يوم ضي ثالث ة بم ذه الحال ي ه از ف ضي االمتي شار وينق نت
د                       م يكن ق ا ل ثمن م ى ال از إل وق االمتي تاريخ آخر نشر في الصحيفة وتنتقل حق
ازون          دفع، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممت

اد ا الل الميع ضر وخ د مح ى ي د عل ديم والجدي ك الق ن المال ًال م ذآور آ لم
  .بمعارضتهم في دفع الثمن

  
  

  )64(مادة
ضامنة   1 از ال وق االمتي دا حق نة ع سفينة بمضي س ى ال از عل وق االمتي ضي حق ـ تنق

د          ادة     )) هـ ((لديون التوريد المشار إليها في البن ا تنقضي بمضي      )) 55((من الم فأنه
  .ستة أشهر

  ـ:لما يأتيـ يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقًا 2
وم                اذ من ي ساعدة واإلنق ال الم آت أعم ضامنة لمكاف از ال وق االمتي ى حق سبة إل أ ـ بالن

  .انتهاء هذه العمليات
وادث األخرى       صادم والح ضات الت ضامنة لتعوي از ال وق االمتي ى حق سبة إل ب ـ بالن

  .واإلصابات البدنية من يوم حصول الضرر
ضامنة ل  -ج از ال وق اإلمتي ى حق سبة إل ضائع     بالن الك الب ن ه ئة ع ضات الناش لتعوي

سليمها    واألمتعة أوتلفها من  يوم تسليم البضائع واألمتعة أو من اليوم الذي آان يجب ت
  .فيه

ائر الحاالت              د وس ديون اإلصالح والتوري ضامنة ل از ال وق االمتي ى حق سبة إل د ـ بالن
  .تحقاق الدينمن يوم اس)) 55((من المادة )) هـ((األخرى المشار إليها في البند 

  .ـ في جميع األحوال األخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين3
ى                        4 د عمل عل رهم ممن يرتبطون بعق ان والبحارة وغي ى استالم الرب ـ ال يترتب عل

د                   ا في البن ونهم المشار إليه من  )) ب((السفينة مبالغ مقدمًا أو على الحساب اعتبار دي
  . قبل حلول األجل المعين لهامستحقة الدفع)) 55((المادة 

از                 5 ا االمتي رر عليه ـ تمتد مدة االنقضاء إلى ثالث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المق
سية          ين بجن خاص المتمتع ك إال األش ن ذل ستفيد م ة، وال ي ة اليمني اه اإلقليمي ي المي ف

إلى الجمهورية اليمنية أو األشخاص الذين لهم موطن بها، أو األشخاص الذين ينتمون          
  .جنسية دولة تعامل رعايا الجمهورية اليمنية بالمثل

  
  )65(مادة



ة الحطام أو                 للجهة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانًا لمصاريف إزال
ضلية                  ثمن باألف ا من ال ى دينه انتشاله أو رفعه ولها بيعه بالمزاد العلني والحصول عل

  .زانة الجهة البحرية المختصةعلى الدائنين اآلخرين ويودع باقي الثمن في خ
  

  )66(مادة
ستأجر                   ك أو الم ر المال ستثمرها المجهز غي تسري أحكام هذا الفرع على السفن التي ي
ر                  سفينة بفعل غي األصلي ومع ذلك ال تسري األحكام المذآورة إذا فقد المالك حيازة ال

  .مشروع وآان الدائن سيئ النية
  
  

  الفرع الرابع
  الرهن البحري

  
  )67(مادة

ر                     ة الغي ه في مواجه اطًال وال يحتج ب ال ينعقد رهن السفينة إال بعقد رسمي وإال آان ب
  .إال من تاريخ قيده في سجل السفن

  
  )68(مادة

ة                 ائزين لثالث الكين الح ة الم ا بموافق شيوع جاز رهنه ى ال ة عل إذا آانت السفينة مملوآ
ة جاز رف               ذه األغلبي ة       أرباع الحصص على األقل فإذا لم تتوفر ه ى المحكم ع األمر إل

  .المختصة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين في الشيوع
  

  )69(مادة
  .الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها .1
ال يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو اإلعانات              .2

ضا            ى تعوي ة وال عل ا الدول أمين  أو المساعدات التي تمنحه سري    . ت الت ه ي ولكن
سفينة                  ة التي لحقت بال ك عن األضرار المادي على التعويضات المستحقة للمال

  .ولم يتم إصالحها
دائن        ستوفي ال ى أن ي رهن عل د ال ي عق راحة ف ق ص وز أن يتف ك يج ع ذل وم

  .المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمن بذلك آتابة أو إبالغه به
  

  )70(مادة
رار في                    يجوز ره  .1 رهن إق د ال سبق قي اء ويجب أن ي ن السفن وهي في دور البن

ذا المحل وطول               مكتب التسجيل الواقع في دائرته محل بناء السفينة يبين فيه ه
  .السفينة وإبعادها األخرى وحمولتها على وجه التقريب



ى                 .2 رهن عل سفينة وإذا ترتب ال سجيل ال يقيد الرهن في سجل السفن في مكتب ت
ع              السفينة وهي  سجيل الواق  في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب الت

  .في دائرته محل البناء
  

  )71(مادة
سفن          سجيل ال ب ت رهن لمكت د ال ن عق مية م ورة رس ديم ص رهن تق سجيل ال ب لت يج

  ـ:ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتمالن على ما يأتي
  . إقامتهما ومهنتهماأ ـ اسم ولقب آل من الدائن والمدين ومحل

  .ب ـ تاريخ العقد
  . مقدار الدين المبين في العقد-ج

  .د ـ الشروط الخاصة بالوفاء
اء      رار بن سجيل أو إق هادة الت م ش اريخ ورق ة وأوصافها وت سفينة المرهون م ال ـ ـ اس ه

  .السفينة
  .و ـ المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد

  
  )72(مادة

ائمتين              .1 ات الق يدون مكتب تسجيل السفن في السجل ملخص عقد الرهن ومحتوي
د التأشير              المنصوص عليهما في المادة السابقة وتسلم إحداهما لطالب التنفيذ بع

  .عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل
رتهن         .2 دائن الم اء لل وق   وفي حالة حوالة عقد الرهن أو تظهيره أو الوف إن الحق ف

الناشئة عن الرهن تنتقل إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن في              
  .سجل  السفن بناء على طلب آتابي مشفوع باألوراق المؤيدة له

  
  )73(مادة

ديون                 .1 د ال ع بع دها، وتق يكون ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب قي
ى حصة واحدة           الممتازة مباشرة، وإذا وجد رهنان أو        فينة، أو عل أآثر على س

  .منها، آان ترتيبها بحسب أسبقية القيد ، ولو آانت مقيدة في يوم واحد
د                .2 سقط القي ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه ، وي

  .إذا لم يجدد قبل نهاية المدة
  

  )74(مادة
ا ف      ا يتبعه زء منه دة أو لج سفينة واح رتهن ل دائن الم وز   ال ت ، وال يج د آان ة ي ي أي

  .التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن
  

  )75(مادة
دائن           .1 يس لل سفينة فل صف ال ن ن د ع زء ال يزي ى ج ًا عل رهن واقع ان ال إذا آ

  .المرتهن إال حجز هذا الجزء و بيعه



اء                       .2 ة بن سفينة جاز للمحكم ر من نصف ال ى أآث ى  وإذا آان الرهن واقعًا عل عل
  .طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأآملها

ويجب على الدائن في الحالتين أن ينذر رسميًا باقي الشرآاء قبل ابتداء إجراء               .3
  .البيع بخمسة عشر يومًا بدفع الدين المستحق أو اتخاذ إجراءات التنفيذ

  
  )76(مادة

سفينة من آل               ر ال دائنين       يترتب على حكم رسو المزاد تطهي وق ال ل حق الرهون وتنتق
  .   إلى الثمن

  
  )77(مادة

ى    .1 ز فعل د محضر الحج ل قي ضها قب ة أو بع سفينة المرهون ة ال ت ملكي إذا انتقل
ائز           ن الح سفينة أن يعل ى ال ذ عل راءات التنفي ذ إج ذي اتخ رتهن ال دائن الم ال

  .بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الدين
ائز ا .2 ذه  إذا أراد الح ي ه دء ف ل الب ه قب ع وجب علي راءات الحجز والبي اء إج تق

اإلجراءات أو خالل الخمسة عشر يومًا التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين            
ان                       د مع بي ار بملخص العق م المخت د محضر في محله ى ي سفن عل في سجل ال
صاريف         ا والم ا وثمنه ا وحمولته سفينة ونوعه م ال ائع واس م الب ه واس تاريخ
دفع              تعداده ل دائنين وباس وقائمة الديون المقيدة مع تاريخها ومقاديرها وأسماء ال
ر مستحقة                    ورًا سواء أآانت مستحقة األداء أم غي الرهن ف الديون المضمونة ب

  .وذلك في حدود ثمن السفينة
  
  

  )78(مادة
ا   يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء                منه

الثمن والمصاريف ويجب إعالن                ة ب ديم آفال بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتق
ه المنصوص                   اريخ التنبي ام من ت دائن خالل عشرة أي ًا من ال الحائز بهذا الطلب موقع
ة                     ام المحكم ى تكليف الحائز بالحضور أم شتمل الطلب عل سابقة وي ادة ال عليه في الم

سفينة   التي توجد السفينة في دائرت     ها  أو المحكمة  التي تقع في دائرتـها ميناء تسجيل ال
ع       إجراء البي م ب سماع الحك ك ل ة وذل وانئ اليمني د الم ي أح ودة ف ر موج ت غي إذا آان

  .والمزايدة
  

  )79(مادة
ر      ائز أن يطه سابقة فللح ادة ال ي الم ذآور ف ب الم رتهن بالطل ن م دم أي دائ م يتق إذا ل

ة أن يطلب شطب               السفينة من الرهون بإيداع الثم     ذه الحال ن خزانة المحكمة وله في ه
  .قيد الرهون دون إتباع أية إجراءات أخرى

  
  )80(مادة



ازل    البيع االختياري في الخارج الواقع على سفينة مرهونة يقع باطًال ما         .1 م يتن ل
ه                      ا تقضي ب اة م ك مع مراع رهن وذل الدائن المرتهن في نفس عقد البيع عن ال

  . هذا القانونمن) 7(، )6(المادتان 
ال أو                   .2 تمائة ألف ري يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز السنة وبغرامة ال تقل عن س

  .بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذي يخالف حكم الفقرة السابقة
  

  )81(مادة
ادة       م أو                   ) 79(مع مراعاة أحكام الم ى حك اء عل رهن بن د ال انون يشطب قي ذا الق من ه

ًا من    اتفاق بين الدائن والمدين ـ و  رارًا موقع في الحالة األخيرة يجب أن يقدم المدين إق
  .الدائن ومصدقًا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن

  
  )82(مادة

ؤمنين أو            ى الم ة إل سفن الغريق ا ال ع بقاي ن بي ة ع ة والناجم الغ المودع سلم المب ال ت
دائنين    ون ال ع دي وا دف م تول ت أنه ا يثب ديم م د تق الكين، إال بع دائنين الم ازين وال الممت
  .المرتهنين، أو أنهم تحصلوا على رفع اليد عن الرهون الموجودة

  
 

  الفصل الخامس
  الحجز على السفينة

  
  الفرع األول

  الحجز التحفظي
  

  )83(مادة
صة وال  .1 ة المخت أمر المحكم سفن إال ب ى ال اع الحجز التحفظي عل ال يجوز إيق

  .يوقع هذا الحجز إالَّ وفاًء لدين بحري
  . ويجوز األمر بتوقيع الحجز ولو آانت السفينة متأهبة للسفرـ2 .2

  
  )84(مادة

  ـ:يقصد بالدين البحري آل ادعاء بحق مصدره أحد األسباب التالية
  .أ ـ رسوم الموانئ والممرات المائية

  .ب ـ مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع
سبب    ا من الحوادث      ج ـ األضرار التي تحدثها السفينة ب وث أو بغيره صادم أو التل الت

  .البحرية المماثلة
شأ عن             سفينة أو التي تن سببها ال ة التي ت د ـ الخسائر في األرواح أو اإلصابات البدني

  .استغاللها
  . المساعدة واإلنقاذ-هـ 



  .و ـ عقود تتعلق باستعمال السفينة أو استئجارها
  .د إيجار أو وثيقة شحن أو بغير ذلكز ـ العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عق

  .ح ـ التلف أو األضرار الالحقة بالبضائع واألمتعة التي تنقلها السفينة
  .ط ـ الخسارات المشترآة

  .ي ـ قطر السفينة
  .ك ـ إرشاد السفينة

ة التي           ًا آانت الجه سفينة أو صيانتها أي ة الستغالل ال ل ـ توريد مواد أو أدوات الزم
  .حصل منها التوريد

  .م ـ بناء السفينة أو إصالحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في األحواض
  .ن ـ أجور الربان والضباط والبحارة والوآالء البحريين

سفينة أو             ساب ال ستأجرون لح شاحنون أو الم ان أو ال ا الرب ي ينفقه الغ الت س ـ المب
  .مالكها

  .ع ـ المنازعة في ملكية السفينة
ة س     ا أو في استغاللها أو في        ف ـ المنازعة في ملكي شيوع أو في حيازته ى ال فينة عل

  .حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن االستغالل
  .ص ـ الرهن البحري

  .ق ـ التأمين على السفينة
  
  
  

  )85(مادة
سفينة التي                  ى ال سابقة أن يحجز عل ادة ال لكل من يتمسك بأحد الديون المذآورة في الم

ة            يتعلق بها الد   سفينة مملوآ ذه ال دين إذا آانت ه ين أو على أية سفينة أخرى يملكها الم
  .له وقت نشوء الدين

دين من                         ان ال دين إذا آ ا ال ق به ر التي يتعل سفينة غي ى ال ومع ذلك ال يجوز الحجز عل
  .من المادة السابقة)) ع ، ف ، ص((الديون المنصوص عليها في البنود 

  
  )86(مادة

سفينة لمس .1 سئوًال عن إذا أجرت ال ده م ان وح ة وآ ا المالحي ولى إدارته تأجر ت
ة                      ى أي سفينة أو عل ذه ال ى ه ع الحجز عل دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقي
فينة                 ة س ى أي سفينة أخرى مملوآة للمستأجر نفسه، وال يجوز توقيع الحجز عل

  .أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري
ا شخص آخر           وتسري أحكام الفقرة السابقة      .2 ع الحاالت التي يكون فيه في جمي

  .غير مالك السفينة مسئوًال عن دين بحري متعلق بها
  

  )87(مادة



ي       ر يكف ادي آخ ة أو ضمان م دمت آفال ز إذا ق ع الحج صة برف ة المخت أمر المحكم ت
  .للوفاء بالدين

ذآورة في                        ة الم ديون البحري سبب ال رر ب ع الحجز إذا تق ومع ذلك ال يجوز األمر برف
أذن لحائز             ) 84(من المادة   ) ع، ف (لبندين  ا ة أن ت ك المحكم وفي هذه الحالة يجوز لتل

ز    دة الحج سفينة خالل م نظم إدارة ال ًا أو أن ي دم ضمانًا آافي تغاللها إذا ق سفينة باس ال
  .بالكيفية التي يقررها اإلذن

  
  )88(مادة

يحرر يوقع الحجز التحفظي على السفينة بموجب أمر من المحكمة المختصة و         .1
  .محضر بذلك

ه وصورة                     وم مقام سفينة أو من يق ان ال وتسلم صورة من محضر الحجز لرب
سفينة من                   ع ال ه الحجز لمن ثانية للجهة البحرية المختصة في الميناء الذي تم في
الحجز               ذآور للتأشير ب السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن في الميناء الم

  .في السجل
اء              وإذا آانت السفينة مسجلة       .2 سجيل بالمين ام مكتب الت ة ق ة اليمني في الجمهوري

ي  ه ف الحجز للتأشير ب سفينة ب سجيل ال ه الحجز بإخطار مكتب ت ع في ذي وق ال
  .السجل

  
  )89(مادة

ع         ة المختصة التي وق على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز إلى المحكم
ان أو        الحجز في دائرتها خالل خمسة عشر يومًا تالية لتسليم مح           ى الرب ضر الحجز إل

  . اعتبر الحجز آأن لم يكنإالمن يقوم مقامه و
  
  
  

  )90(مادة
ه      .3 ين إلجرائ وم المع روطه والي البيع وش ر ب ز األم صحة الحج م ب شمل الحك ي

  .والثمن االفتتاحي
اريخ              .4 ًا من ت ويجوز استئناف الحكم أيًا آان مقدار الدين خالل خمسة عشر يوم

  .النطق به
  
  

  الفرع الثاني
  لحجز التنفيذيا

  
  )91(مادة



د مضي  سفينة إالَّ بع ى ال ذي عل ع الحجز التنفي اعة24((ال يجوز توقي ه )) س من تنبي
ر      ان األم ه، وإذا آ ي موطن ك أو ف شخص المال ه ل سلم التنبي دفع، وي ة بال دين آتاب الم

  .متعلقًا بدين بحري على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه
  

  )92(مادة
سلم ص .1 ه  ت وم مقام ن يق سفينة أو لم ان ال ذي لرب ن محضر الحجز التنفي ورة م

سفر                  سفينة من ال ع ال اء لمن عليها وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالمين
ي     ير بحصوله ف ذآور للتأش اء الم سفن بالمين سجيل ال ب ت ة لمكت وصورة ثالث

  .السجل وصورة رابعة لقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها
اء                   وإذ .2 سجيل بالمين ام مكتب الت ة ق ة اليمني ا آانت السفينة مسجلة في الجمهوري

ي  ه ف الحجز للتأشير ب سفينة ب سجيل ال ه الحجز بإخطار مكتب ت ع في ذي وق ال
  .السجل

  
  )93(مادة

ة المختصة التي        ام المحكم يشتمل محضر الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور أم
  .بالبيعوقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم 

اريخ                         ين من ت وم الثالث د الي وم الخامس عشر أو بع ل الي وال يجوز أن تحدد الجلسة قب
  .الحجز وإال آان الحجز باطًال

  
  )94(مادة

احي  .1 ثمن االفتت رة ال ذوي الخب تعانة ب دد باالس البيع تح ة ب رت المحكم إذا أم
  .وشروط البيع واأليام التي تجري فيها المزايدة

شار       ويعلن عن البيع بالنش    .2 ة الواسعة االنت ر في إحدى الصحف الرسمية اليومي
ا وفي أي                      سفينة ذاته ى ال سفينة وعل سجيل ال ع بمكتب ت آما تلصق شروط البي

  .مكان آخر تعينه المحكمة
  ـ:ويشتمل اإلعالن على البيانات التالية

  .أ ـ اسم الحاجز وموطنه
  .ب ـ بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه

  .جوز من أجلهج ـ المبلغ المح
  .د ـ الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيه السفينة

  .هـ ـ اسم مالك السفينة وموطنه
  .و ـ اسم المدين المحجوز عليه وموطنه

  .ز ـ اسم السفينة وأوصافها
  .ح ـ اسم الربان

  .ط ـ المكان الذي توجد فيه السفينة
  .ي ـ الثمن االفتتاحي وشروط البيع

  .ك ـ اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع



ام إجراءات          3 اريخ إتم ًا من ت  ـ ال يجوز إجراء البيع إال بعد مضي خمسة عشر يوم
  .النشر

اريخ صدور األمر       4 ًا من ت  ـ إذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خالل ستين يوم
  . باعتبار الحجز، آأن لم يكنبالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين، أن تقضي

  
  )95(مادة

ل                    ام ويقب ا سبعة أي يحصل البيع بالمزايدة العلنية بعد ثالث جلسات يفصل بين آل منه
ة                       سة الثاني دة في الجل ًا للمزاي ة ليتخذ أساس ى بصفة مؤقت أآبر عطاء في الجلسة األول

ر عطاء     وآذلك الحال في الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائيًا للمزا           دم أآب يد الذي ق
ى       دم إل دة أن يق ي المزاي تراآه ف ل اش د قب ى المزاي تم عل ثالث، ويتح سات ال ي الجل ف

  .من الثمن االفتتاحي للسفينة% 10المحكمة آفالة مصرفية أو تأمينًا نقديًا بنسبة 
  

  )96(مادة
دًا ًا جدي ًا افتتاحي ة ثمن ع تحدد المحكم ين للبي وم المع دم عطاء في الي م يق ل من إذا ل  أق

ا                 األول وتعين األيام التي تقع فيها المزايدة وتتبع إجراءات اإلعالن المنصوص عليه
  ).94(في المادة 

  
  )97(مادة

ة           ى خزان صاريف إل ثمن والم اقي ال دفع ب زاد أن ي ه الم و علي ن يرس ى م ب عل يج
سفينة                         ع ال د بي زاد وإال أعي اريخ رسو الم ر من ت ى األآث ام عل المحكمة خالل سبعة أي

  .على مسئوليته
  

  )98(مادة
ي شكل   دة أو ف ي إجراءات المزاي زاد إال لعيب ف م رسو الم ي حك ال يجوز الطعن ف

  .الحكم ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم
  

  )99(مادة
ة التي                  .1 اب المحكم م آت ى قل ديمها إل دعاوى االستحقاق وبطالن الحجز يجب تق

ل ـ وال        تجري البيع قبل اليوم الم ى األق ين ساعة عل اٍن وأربع دة بثم عين للمزاي
ه      يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ما         لم تأمر المحكمة بوقف

ة       ستندات وتفصل المحكم ة وم ألسباب جدية من واقع ما يقدمه المدعي من أدل
شأنها                     صادر ب م ال تئناف الحك سرعة ويجوز اس ى وجه ال دعاوى عل في هذه ال

  .خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورهخالل 
ال               .2 إذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة ال تتجاوز ثالثين ألف ري

  .وذلك مع عدم اإلخالل بالتعويضات إن آان لها مقتضى
دعاوى االستحقاق التي ترفع بعد صدور الحكم برسو المزاد تعد معارضة في             .3

  .تسلم المبالغ المتحصلة من البيع



د انت .4 دعاوى  بع تحقاق وال اوى االس ي دع ًا ف صل نهائي ع والف راءات البي اء إج ه
ًا          دة وفق ن المزاي صل م ثمن المتح ع ال ري توزي دة يج د المزاي ع بع ي ترف الت

  .لألحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة
  

  )100(مادة
ود عمل ر                  زاد بعق ه الم ان  إذا بيعت السفينة نتيجة الحجز عليها فال يلتزم الراسي علي ب

 .السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها
  
  

 الباب الثاني أشخاص المالحة البحرية
 

  الباب الثاني
  أشخاص المالحة البحرية

  الفصل األول
  المالك والمجهز

  
  )101(مادة

ر                     ا ويعتب ستأجرًا له ًا أو م سفينة لحسابه بوصفه مالك المجهز هو من يقوم باستغالل ال
  .لعكسالمالك مجهزًا حتى يثبت ا

  
  )102(مادة

  ـ:يكون المالك مسئوًال مدنيًا عن
سفينة متى وقعت                    1 ة ال ـ أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر في خدم

  .منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها
  .ـ التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية2
  

  )103(مادة
ك ت وز للمال رة   يج ي الفق ين ف در المب سئوليته بالق د م ادة ) 1(حدي ن الم ا ) 105(م فيم

  ـ:يتعلق بااللتزامات الناشئة عن أحد األسباب التالية
ذلك ضياع أو              ه وآ سفينة بقصد نقل ى ظهر ال اة أو إصابة أي شخص يوجد عل أ ـ وف

  .تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة
ال      ب ـ وفاة أو إصابة أي شخص على البر أو في  ذلك ضياع أو تلف أي م  البحر وآ

ون    أ أي شخص يك ل أو خط ئًا عن فع ضرر ناش ان ال ى أي حق  إذا آ داء عل أو اعت
م يوجد                سفينة أو ل ذه    . المالك مسئوًال عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر ال وفي ه

سفينة أو   إدارة ال ة أو ب ًا بالمالح أ متعلق ل أو الخط ون الفع رة يجب أن يك ة األخي الحال
  .ن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهمشح



ا    ج ـ على أنه إذا آانت مسئولية المالك في الفقرات السابقة ناشئة عن التزام عقدي فيم
ا                 سئولية المنصوص عليه د الم يتصل بنقل األشخاص أو البضائع، طبقت قواعد تحدي

  .في هذا القانون
سفينة     ك ال ود   د ـ ولمال ي البن ذآورة ف ات الم سئوليته عن االلتزام د م ي تحدي الحق ف

ذين                  أ األشخاص ال السابقة، ولو آان قيام هذه المسئولية ال يحتاج إلثبات خطئه أو خط
  .يسأل عنهم أو آان الدين لصالح الدولة

  .هـ ـ وال يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارًا بها
  

  )104(مادة
التمسك بتحديد المسئولية إذا آان الدين ناشئًا عن أحد األسباب            ال يجوز لمالك السفينة     

  ـ:اآلتية
ع شحنتها أو     ا ورف ع حطامه ة أو الجانحة أو المهجورة ورف سفينة الغارق ويم ال أ ـ تع

  .األشياء الموجودة عليها
  .ب ـ إنقاذ السفينة

  .ج ـ اإلسهام في الخسائر المشترآة
ه     د ـ حقوق الربان والبحارة وآل تابع آ   ق عمل ا أو يتعل خر لمالك السفينة موجود عليه

  .بخدمتها، وآذلك حقوق ورثة هؤالء األشخاص وخلفائهم
  .هـ ـ الضرر النووي

  .و ـ الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد األخرى
ة        اء واألحواض أو الممرات المائي شآت المين ز ـ األضرار التي تحدثها السفينة في من

  .ات المالحيةأو المساعد
  

  )105(مادة
  ـ:ـ يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقًا لما يأتي1

ين       غ اثن سئولية بمبل دد الم ة تح ئة عن األضرار البدني دعاوى الناش ى ال سبة إل أ ـ بالن
سمائة طن                 مليون وأربعمائة  ألف ريال إذا آانت الحمولة الكلية للسفينة ال تتجاوز خم

ة الكل إذا زادت الحمول ف     ،ف غ أل سئولية مبل د الم ى ح ضاف إل دار ي ذا المق ى ه ة عل ي
  .وأربعمائة ريال لكل طن زائد

ة تحدد         -ب ر األضرار البدني  بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن األضرار األخرى غي
سفينة ال                         ة  لل ة الكلي ال إذا آانت الحمول ائتي ألف ري ون وم غ واحد ملي المسئولية بمبل

إذا زا سمائة طن ف اوز خم د  تتج ى ح ضاف إل دار ي ذا المق ى ه ة عل ة الكلي دت الحمول
  .المسؤولية مبلغ ستمائة ريال لكل طن زائد

دين ويكون موضوعه                  2 ـ ويقع باطًال آل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه ال
  .تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة

  .لسفينة وفقًا للقوانين والقرارات الخاصة بذلكـ وتحسب الحمولة الكلية ل3
  

  )106(مادة



شأ عن            ال يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعي أن الضرر ن
راث                    دم اآت فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بع

  .مصحوب بإدراك أن ضررًا يمكن أن يحدث
  

  )107(مادة
ذه        إ ذا لم يكف المبلغ المخصص لألضرار البدنية للوفاء بها آاملة اشترك الباقي من ه

  .األضرار مع ديون األضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عنها
  

  )108(مادة
ادة                  1 واردة في الم ) 105(ـ يكون التوزيع في آل من المجموعتين من التعويضات ال

  .بنسبة آل دين غير متنازع عليه
ديون         2 د ال ويض أح صة لتع الغ المخص ع المب ل توزي سفينة قب ك ال ى مال ـ وإذا أوف

ذي              ) 103(المذآورة في المادة     غ ال در المبل جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بق
  .أوفاه

اء     3 ويض للوف الغ المخصصة للتع ن المب زء م ًا بج اظ مؤقت ة االحتف وز للمحكم ـ يج
  .للمطالبة بهابالديون التي لم يتقدم أصحابها 

ستحقة    4 ضات الم ة بالتعوي ضاء المطالب د االقت صة عن ة المخت ة البحري وز للجه ـ يج
سليمها        صة لت ة المخت ة المحكم صلة خزان الغ المتح داع المب نهم وإي ة ع ين نياب لليمني

  .ألصحابها أو ورثتهم حسب األحوال
  

  )109(مادة
ئة      ة الناش رار المادي ويض األض ددة لتع الغ المح ف المب دة   تؤل د وح ادث واح ن ح ع

ن         ر ع ادث بغض النظ ذا الح ن ه ستحقة ع ضات الم ستقلة تخصص ألداء التعوي م
  .الديون الناشئة أو التي تنشأ عن حادث آخر

  
  )110(مادة

ذا الحادث، فال                       1 دائنين في ه ل أحد ال ـ إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قب
  .غ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينينيسري تحديد المسئولية إال بالنسبة إلى المبل

سفينة إذا وضع تحت تصرف          2 ك ال ـ ال يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مال
  .الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانًا تقبله المحكمة

  
  )111(مادة

مستأجر والمجهز  ـ تسري أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة غير المالك وال     1
ز أو       ك أو المجه رين للمال ابعين اآلخ ى الت سري عل ا ت ارة آم ان والبح دير والرب الم
ي  شروط الت ذات ال ائفهم وب ة وظ ق بتأدي ا يتعل ك فيم دير وذل ز الم ستأجر أو المجه الم
ذآورين               تسري على المالك على أن ال تتجاوز مسئولية المالك مسئولية األشخاص الم



د ا  ادث الواح ن الح رة   ع ي الفق ة ف دود المبين ادة  )) 1((لح ن الم ذا  )) 105((م ن ه م
  .القانون

د                   2 م تحدي ابعين جاز له ـ وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من الت
أ شخصي صادر              ى خط ه الضرر يرجع إل شأ عن ذي ن مسئوليتهم ولو آان الحادث ال

  .منهم بصفتهم المذآورة
  
 

  الفصل الثاني
  الربان

  
  )112(دةما

ة   ل بطريق ا بالفع ولِّي قيادته سفينة أو ت ادة ال ه قي دت إلي ذي عه شخص ال و ال ان ه الرب
  .مشروعة ولو بصفة مؤقتة

  
  )113(مادة

ان المعزول الحق  في           ه وللرب ه الحق في عزل يعين الربان من قبل مجهز السفينة ول
  .التعويض إن آان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة

  
  )114(مادة
 وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في         للربان

  .الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود مانع آخر
  

  )115(مادة
  ـ:على الربان أن يراعي في قيادة السفينة ما يلي

ي الج    1 ذة ف ة الناف ات الدولي ة واالتفاقي ة البحري ي المالح ة ف ة ـ األصول الفني مهوري
ا      د فيه ي توج ة الت وانئ الدول ي م ا ف ول به ام المعم ري واألحك رف البح ة والع اليمني

  .السفينة ويكون مسئوًال إن أهمل في تنفيذ هذا االلتزام
البحر وفي خطر وأن يتوجه                    2 ى أي شخص موجود ب ة إل ساعدة العاجل دم الم ـ أن يق

  .بأقصى سرعة ممكنة إلنقاذه
ادم بين سفينته وسفينة أخرى المساعدة الممكنة للسفينة ـ أن يقدم في حالة حدوث تص   3

سجيلها                    اء ت فينته ومين سفينة األخرى باسم س ا وأن يخطر ال األخرى وطاقمها ورآابه
  . وأقرب ميناء سيتوجه إليهغادرنهوآخر ميناء 

ان                      4 در اإلمك ساحلية ق ذا المحطات ال ة وآ ـ أن يبلغ السفن المتواجدة في نفس المنطق
  .هجور أو عائمة تشكل خطورة على المالحة البحريةعن أي جسم م

  
  )116(مادة



ة    ة وأن يراعي آفاي سفينة وصالحيتها للمالح المة ال ى س افظ عل ان أن يح ى الرب عل
  .المؤن واللوازم خالل الرحلة البحرية

  
  )117(مادة

ار أو                        وانئ أو األنه ا الم د دخوله سفينة عن ادة ال ه قي سه توجي ولى بنف على الربان أن يت
ع األحوال                ا ة وفي جمي لمراسي أو خروجها منها وآذلك أثناء اجتياز الممرات البحري

  .التي تعترض المالحة صعوبات ولو آان الربان ملزمًا باالستعانة بمرشد
  

  )118(مادة
سفينة                     1 ة حتى وصول ال دء الرحل ـ ال يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة  منذ ب

  .إلى مرسى أو ميناء مأمون
د أخذ                   -2 وال يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بترآها إال بسبب خطر محقق وبع

  .رأي ضباطها
ود وأوراق     اذ النق ه إنق ة يجب علي ذه الحال ي ه نهم وف ه م ع علي ه بمحضر موق وإثبات

  .السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك
  
  

  )119(مادة
ان أن يتخذ اإلجراءات الضرورية التي              -1 ى الرب ى       يجب عل ضيها المحافظة عل  تقت

ك    شحنة وذل ى ال وق عل سافرين وذوي الحق ارة والم ز والبح سفينة والمجه صلحة ال م
  .طبقًا للعرف

ضيها حفظ                   2 سلطات التي يقت سفينة ال ى ال ـ وتكون له على األشخاص الموجودين عل
وانين          ًا للق ة طبق ات التأديبي ع العقوب ه توقي ة ول المة الرحل سفينة وس ن ال ام وأم النظ

  .خاصة بذلكال
د  3 شاحن أو إذا وج ة ال سفينة إالَّ بموافق ى سطح ال ضائع عل ه شحن الب ـ وال يجوز ل

  .عرف يقضي بذلك
المة        4 ضيه س ل تقت ل عاج ل عم ضرورة بك وال ال ي أح وم ف ان أن يق ى الرب ـ وعل

األرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن             
  .جراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلكيقرر القيام بإ

  .ـ ويكون الربان مسئوًال عن أخطائه ولو آانت يسيرة5
  

  )120(مادة
  .ـ يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة1
ـ إذا حدثت والدة أو وفاة على ظهر السفينة وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في   2

راءات ال اع اإلج سفينة واتب سجل الرسمي لل وانين الخاصة ال ي الق ا ف منصوص عليه
اء            باألحوال المدنية والسجل المدني وتبليغها إلى قنصل الجمهورية اليمنية في أول مين

  .ترسو فيه السفينة وإلى الجهات المختصة عند العودة إليها



ان                         ه في أقرب مك ان إنزال سفينة بمرض جاز للرب وإذا أصيب أحد األشخاص في ال
  .ى عزل المصاب بمرض معدييمكن عالجه فيه، ويراع

  
  )121(مادة

سلطات       1 ين وصول ال ى ح ان إل ولى الرب سفينة ت ر ال ى ظه ة عل ت جريم ـ إذا وقع
د      ه عن أخير ول ل الت ي ال تحتم ات الت راء التحري تدالالت وإج ع االس صة جم المخت
ى       ة عل ة للمحافظ دابير الالزم ذ الت تهم وأن يتخ ى الم التحفظ عل أمر ب ضاء أن ي االقت

  .لتي قد تفيد في إثبات الجريمةاألشياء ا
ه         2 ًا ب ر مرفق ذا التقري سلم ه ذها وي ي اتخ اإلجراءات الت رًا ب ان تقري رر الرب ـ ويح

ال          د رج ة أو أح ة العام ى النياب ضبوطة إل ياء الم تدالالت واألش ع االس ضر جم مح
  .الضبطية القضائية في أول ميناء يمني تصل إليه السفينة

  
  )122(مادة

سلطات التي              ـ يعتبر الربان ن   1 ائبًا قانونيًا عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس ال
ى ذآر اسم                     يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة دون حاجة إل

  .المجهز، وآل تحديد يرد على هذه النيابة ال يحتج به على الغير حسن النية
ه         ـ وال تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المج        2 هز إالَّ في المكان الذي ال يوجد في

  . المجهز أو وآيل عنه
ام    3 ان القي وز للرب ك يج ع ذل ة وم سفينة والرحل ة لل ال الالزم ة األعم شمل النياب ـ وت

سيطة وباستخدام البحارة                سفينة وباإلصالحات الب إدارة ال باألعمال المعتادة المتعلقة ب
ه            وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وآ         ه وال يحتج المجهز أو وآيل ل عن ي
  .بوجوده قبل الغير إالَّ إذا آان هذا الغير يعلم بذلك

  
  )123(مادة

ه أن  ز وعلي ات المجه ع تعليم ة أن يتب ه التجاري ق بوظائف ا يتعل ان فيم ى الرب يجب عل
  .يخطره وفقًا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة

  
  )124(مادة

انون والتي               على الربان أن يحتفظ في ال         ا الق ائق التي يتطلبه ة بالوث اء الرحل سفينة أثن
  .تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة

  
  )125(مادة

  ـ:يمسك الربان السجالت التالية
ة         1 سلطة البحري ه من ال رقيم صفحاته والتأشير علي ـ سجل السفينة الرسمي، ويجب ت

ات       المختصة ويذآر فيه بيان الحوادث الطارئة وحال       ة البحر والجو والجرائم والمخالف
اورات               ات ومن د والوفي ة والموالي اإلدارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبي
اء      ل مين ى آ ول إل ام والوص د القي سفينة عن اطس ال ق وغ اة والحري وارب النج ق



ان وأح                  ع الرب سجيالت بتوقي د والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة على أن تكون آل الت
  .الضباط المعنيين وتتم التسجيالت فور حدوثها

ه                          2 دون في رًا خاصًا ي سفن ذات المحرك أن يمسك دفت ان في ال ى الرب ـ آما يجب عل
ع             حرآة اآلالت ومعدالت االستهالك والتخلص من فضالت الزيوت المتراآمة وما يق

  .فيها من حوادث يومية وما يتم فيها من إصالحات
  

  )126(مادة
اء المقصود أو                 على الربان    ى المين سفينة إل خالل أربع وعشرين ساعة من وصول ال

ة                المكان الذي رست فيه اختيارًا أو اضطرارًا أن يقدم سجل السفينة الرسمي إلى الجه
ة من القنصل               البحرية المختصة للتأشير عليه ويكون التأشير خارج الجمهورية اليمني

  .ة عند عدم وجودهاليمني إن وجد أو من السلطة المحلية المختص
  

  )127(مادة
شحنة 1 سفينة أو األشخاص الموجودين أو بال ق بال ادي يتعل ر ع ـ إذا طرأ حادث غي

ة المختصة خالل                   ة البحري عليها وجب على الربان أن يعد تقريرًا بذلك يقدم إلى الجه
ساعة من وقوع الحادث أو من وقت وصول السفينة ألي ميناء أو مرسى في               )) 24((

بابه إن     الجمهوري ادث وأس ة الح ى طبيع ر عل ك التقري وي ذل ى أن يحت ة، عل ة اليمني
ع           ان الحادث وجمي سجيلها ومك اء ت ا الرسمي ومين سفينة ورقمه ذآر اسم ال ن، وي أمك

  .المعلومات األخرى المتعلقة بالحادث
ة                2 سلطة المحلي ى ال ـ ويقدم التقرير خارج الجمهورية اليمنية إلى القنصل اليمني أو إل

  .صة عند عدم وجودهالمخت
سافرين إذا                     3 وال البحارة والم سماع أق ه ب ر تحقيق سلمت التقري ة التي ت ـ وتتولى الجه

ة وتحرر                        ى الحقيق ساعد في الوصول إل ك وجمع المعلومات التي ت اقتضى األمر ذل
  .محضرًا بذلك وتسلم صورة منه إلى الربان

  .يًال أمام القضاءـ فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فال يصلح دل4
  .ـ ويجوز في جميع األحوال إقامة الدليل على خالف ما جاء في التقرير5
سفينة                       6 غ ال شرع في تفري ة الضرورة القصوى أن ي دا حال ا ع ـ وال يجوز للربان فيم

  .قبل تقديم التقرير المذآور
  

  )128(مادة
ضمان ا1 رض ب ان أن يقت ة للرب اء الرحل ة أثن رورة مفاجئ رأت ض سفينة ـ إذا ط ل

سفينة، وفي                         راض بضمان شحنة ال ه االقت ذا الضمان جاز ل م يكف ه إذا ل وأجرتها ف
ة المختصة                  ى إذن من المحكم جميع األحوال ال يجوز االقتراض إال بعد الحصول عل
ة أو                      ة اليمني سفينة موجودة في الجمهوري سفينة إذا آانت ال في الجهة التي توجد بها ال

سفينة            من القنصل اليمني أو من السل      طة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا آانت ال
  .خارجها



رة       2 م الفق ًا لحك ـ إذا لم يتيسر للربان االقتراض فله بعد الحصول على أذن يصدر وفق
ان أو       ولى الرب وب ويت غ المطل دار المبل شحونة بمق ضائع الم ن الب ع م سابقة أن يبي ال

ى أساس             ة عل ضائع المبيع ضائع من         المجهز محاسبة أصحاب الب سعر الجاري للب  ال
  .جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه

ا                    3 ضائع أو بيعه م أن يعارضوا في رهن الب ـ ويجوز للشاحنين أو خلفائهم أو وآالئه
  .مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل آاملة

  
  )129(مادة

  .ويض خاص بذلك من مالكهاال يجوز للربان بيع السفينة بغير تف
 

  الفصل الثالث
  البحارة وتنظيم العمل البحري

  الفرع األول
  أحكام عامة

  
  

  )130(مادة
ا                         ان من البحارة فيم ر الرب د عمل بحري ويعتب رتبط بعق يقصد بالبحار آل شخص ي

  .يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز
  

  )131(مادة
أ    وم ب ي أن يق ار يمن وز ألي بح اه     ال يج ارج المي ر خ ي تبح سفن الت وق ال ل ف ي عم

ى      اإلقليمية اليمنية إال بعد الحصول على جواز بحري من الجهة المختصة وتسري عل
  .الجواز المذآور األحكام المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة

  
  )132(مادة

د الحصول  ـ ال يجوز ألي شخص أن يقوم بالعمل أو التدرب على سفينة يمنية إال بع         1
رار من                    رخيص ق ذا الت على ترخيص من الجهة البحرية المختصة ويصدر بتنظيم ه

  .الوزير المختص بشئون النقل البحري
ه               2 ل وثبت لياقت ى األق ة عشر عل ـ ال يمنح الترخيص المذآور إال لمن بلغ سنه الثامن

  .الصحية للعمل البحري بتقرير طبي
  

  )133(مادة
ل1 ي أن يعم وز ألجنب ساحلية أو القطر أو  ـ ال يج ة ال وم بالمالح ة تق فينة يمني ي س  ف

  .اإلرشاد في المياه اإلقليمية اليمنية إال بترخيص من الجهة البحرية المختصة



دد     2 د ع ار أن يزي الي البح ي أع ة ف وم بالمالح ي تق ة الت سفن اليمني ي ال وز ف ـ ال يج
وز           شئون     البحارة األجانب على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من ال ير المختص ب

  .النقل البحري
  
  
  
  

  الفرع الثاني
  عقد العمل البحري

  
  

  )134(مادة
ل              فينة مقاب أن يعمل في س زم شخص ب ضاه يلت عقد العمل البحري هو العقد الذي بمقت

  .أجر تحت إشراف مجهز أو ربان
  )135(مادة

ًا وجاز    ال يجوز إثبات عقد العمل البحري إال بالكتابة ومع ذلك إذا لم يكن العقد                مكتوب
  .للبحار وحده إثباته بكافة طرق اإلثبات

  
  )136(مادة

ودع     .1 ل وت رب العم داها ل سلم إح سخ ت الث ن ن ث ل البحري م د العم رر عق يح
د      ان العق ار إالَّ إذا آ ة للبح سلم الثالث صة وت ة المخت ة البحري دى الجه ة ل الثاني

ة    مشترآًا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة األخيرة ويكون للبحار   ذه الحال في ه
  .الحق في الحصول على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات

نه  .2 ار وس م البح ه واس ه ومدت ان إبرام اريخ ومك د ت ي العق ين ف ب أن يب يج
ان              ده وزم وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجرة وآيفية تحدي

رخيص البحري،                ان إصدار الجواز والت اريخ ومك م وت ه ورق  وإذا ومكان دفع
ه      دأ من ذي تب اء ال سفر والمين اريخ ال ه ت ين في ة وجب أن يب د بالرحل ان العق آ

  .الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه
  .وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصاًال بما يكون قد أودعه من أوراق .3

  
  )137(مادة

شهادة ع       ه ب ى  لكل بحار عند انتهاء عقد العمل البحري أن يطالب المجهز أو من ينوب ل
ل        . قيامه بااللتزامات الناتجة عن العقد     شهادة من قب ك ال د تل ويجوز للبحار طلب تعمي

  .الجهة البحرية المختصة
  

  )138(مادة



ذين                   ى األشخاص ال انون إالَّ عل ال تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا الق
  .يعملون في سفن بحرية ال تقل حمولتها اإلجمالية عن عشرين طنًا

  
  )139(دةما

ق               .1 ا يتعل يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيم
  .بخدمة السفينة وال يجوز له مغادرتها إالَّ بأذن

ذين     .2 سفينة واألشخاص ال اذ ال ى إنق ل عل ر بالعم ة الخط ي حال ار ف زم البح يلت
ن العم           أة ع ار مكاف نح البح ة يم ذه الحال ي ه شحنة وف ا وال دون عليه ل يوج

ذا         تغرقها ه ي اس ساعات الت ل لل ر المقاب ن األج ل ع ى أن ال تق افي عل اإلض
  .العمل

  
  )140(مادة

دا                    ا ع ه م ال يجوز للبحار الذي يعمل على متن السفينة أن يقوم بغير العمل المتفق علي
خاص         سفينة أو األش المة ال ا س ون فيه ي تك االت الت اهرة والح وة الق االت الق ح

  .ولة معرضة للخطر ويعود أمر تقدير هذه الحاالت للربانالموجودين عليها أو الحم
  
  
  

  )141(مادة
ال يجوز للربان أو ألحد البحارة شحن أية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إالَّ بإذن            
من رب العمل ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف فضًال عن التعويضات      

ى         ادل أعل شحن             بدفع أجرة مقابل نقل البضائع تع ان ال ان وزم  أجرة اشترطت في مك
سفينة أو          المة ال دد س ت ته ر إذا آان ي البح ضائع ف ذه الب اء ه أمر بإلق ان أن ي وللرب
زاءات أو   ات أو ج ستلزم أداء غرام ة أو ت ا أو الحمول ودين عليه خاص الموج األش

  .نفقات أو تعرضها للمصادرة
  

  )142(مادة
ان         .1 د أو          يلتزم رب العمل بأداء أجر البحار في الزم ان المحددين في العق  والمك

  .الذين يقضي بهما العرف البحري
ة               .2 ة وآيفي سفن اليمني يكون تحديد  الحد األدنى لألجور والمرتبات للبحارة في ال

م     ساب عالواته ة احت اتهم وآيفي د ترقي ازاتهم وقواع د إج ذا تحدي ا وآ أدائه
  .حريوبدالتهم ومكافآتهم بقرار من الوزير المختص بشئون النقل الب

  
  )143(مادة

سفر بفعل المجهز                   إذا آان األجر معينًا بالرحلة فال يجوز تخفيضه في حالة تقصير ال
سبة                        زاد األجور بن ه فت سفر أو تأجيل ة ال ذآور إطال أو الربان أما إذا نشأ عن الفعل الم



ه                     سفر أو إطالت ل ال ان تأجي ان إذا آ امتداد المدة وال يسري هذا الحكم األخير على الرب
  .ئًا عن خطئهناش

  
  )144(مادة

ار      .1 تحق البح لته اس سفر أو دون مواص ي ال دء ف اهرة دون الب وة ق ت ق إذا حال
ك                    سفينة ومع ذل ة ال ًال في خدم المعين بالرحلة أجرة عن األيام التي قضاها فع
أمين أو    الغ الت ن مب ز م ك أو المجه ه المال د يحصل علي ا ق ار فيم شترك البح ي

  .من أجرةالتعويضات بالقدر الباقي له 
أة أو               .2 وال يجوز للبحار في الحالة المذآورة في الفقرة السابقة المطالبة بأية مكاف

  .تعويض
  

  )145(مادة
وفى               .1 ذهاب وحده استحق آامل أجره إذا ت ة في ال ًا بالرحل إذا آان البحار معين

  .بعد بدء السفر
اء ال              .2 وفي أثن ذهاب إذا آان معينًا للذهاب واإلياب معًا استحق نصف أجره إذا ت

  .أو في ميناء الوصول، واستحق آامل األجر إذا توفي أثناء اإلياب
  

  )146(مادة
رر س  .1 لف     إذا تق ى س صول عل ه الح از ل ار ج ع أ هفر البح اوز رب ره  ال تتج ج

سلف ان عن ال ذآر بي سفينة  ه األصلي وي ة لل شئون المالي دفتر الخاص بال ي ال ف
  .ويوقعه البحار

سلف      وي .2  لزوجة البحار أو أوالده أو أصوله أو           هجوز بتفويض من البحار أداء ال
  .فروعه أو غيرهم من األشخاص الذين يقيمون معه ويتولى اإلنفاق عليهم

سلف .3 ذه ال ترداد ه د  ه ال يجوز اس و وج ان ول د ألي سبب آ اء العق ة إلغ ي حال ف
  .اتفاق على االسترداد

  
  )147(مادة

ه إال في الحدو             ازل عن وانين    ال يجوز الحجز على أجر البحار أو التن ة في الق د المبين
  .النافذة

  
  )148(مادة

ل     .1 سفينة دون مقاب ي ال ه ف ار وإقامت ذاء البح ة بغ اء الرحل ل أثن زم رب العم يلت
  .ويصدر بتنظيم ذلك قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري

ى    .2 بة عل عافات المناس ستلزمات اإلس ة وم وفير األدوي ل بت زم رب العم ويلت
  .السفينة

  
  )149(مادة



لتزم رب العمل بعالج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في ي .1
سكر أو   صيان أو ال ئًا عن الع ان الجرح أو المرض ناش سفينة وإذا آ ة ال خدم
ات العالج                      ى رب العمل أداء نفق سلوك وجب عل غير ذلك من حاالت سوء ال

  .على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر
ر                وينقضي التزام    .2 ين أن الجرح أو المرض غي رب العمل بعالج البحار إذا تب

  .قابل للشفاء
  

  )150(مادة
سفينة أجره  .1 ة ال ذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدم ستحق البحار ال ي

  .آامًال أثناء الرحلة
ام    .2 ة األحك اء الرحل د انته ة بع ر أو المعون تحقاق األج ق باس ا يتعل سري فيم وت

  .الواردة في قانون العمل
ق البحار التعويض إذا تخلف عن الجرح أو المرض عجز آلي أو جزئي    يستح .3

  .وفقًا ألحكام قانون العمل
ان الجرح أو                       .4 دة عالجه إذا آ وال يستحق البحار أي أجر أو تعويض خالل م

  .المرض ناشئًا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك
  

  )151(مادة
ه               إذا توفى البحار وهو في خدمة ا       ه ودفن ات نقل ى رب العمل أداء نفق لسفينة وجب عل
  .في موطنه أيًا آان سبب الوفاة

  
  )152(مادة

ره من                       دي وغي ة المختصة األجر النق ة البحري ة الجه ودع خزان على رب العمل أن ي
اريخ                  وفى خالل أسبوعين من ت المستحقات النقدية والممتلكات الشخصية للبحار المت

  .نئ الجمهورية اليمنيةوصول السفينة إلى أحد موا
  

  )153(مادة
ا يوجب                .1 يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى الجمهورية إذا حدث أثناء السفر م

اء                       ة أو بن سلطة األجنبي ى أمر من ال اء عل إنزاله من السفينة إال إذا آان ذلك بن
  .على اتفاق بين رب العمل والبحار

اء إال إذا اتفق            وإذا تم تعيين البحار في أحد الموانئ اليمنية أع         .2 ذا المين ى ه د إل ي
  .في العقد على أن تكون اإلعادة إلى ميناء آخر فيها

اء أو              .3 ذا المين ى ه اره إل وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختي
  .إلى أي ميناء آخر يعينه في الجمهورية اليمنية

ه إال                    .4 ه في م تعيين ذي ت اء ال ى المين ى       ويعاد البحار األجنبي إل د عل إذا نص العق
  .إعادته إلى أحد الموانئ اليمنية

  .ويشمل االلتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضًال عن نقله .5



  
  )154(مادة

انون                 إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم الق
س           وانئ         حتى وصول السفينة إلى أول ميناء يمني فإذا مرت ال ا أحد الم ل دخوله فينة قب

من هذا القانون   ) 153(اليمنية بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه وفقًا ألحكام المادة           
  .فال يمتد العقد إال إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء

  
  )155(مادة

ا استحق                   سافرين عليه إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن الم
ك                  ة وذل ورثته مبلغًا يعادل أجر ثالثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا آان معينًا بالرحل
ات            وانين العمل والتأمين فضًال عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وق

  .االجتماعية
  

  )156(مادة
اء أجنبي                        ان في مين سفينة إذا آ رك ال ه بت ان إلزام  إالَّ  إذا فصل البحار فال يجوز للرب

د عدم وجوده، ويجب                      ة عن ة المحلي سلطة البحري بإذن آتابي من القنصل اليمني أو ال
ر  صل غي ر الف سفينة وإال اعتب ر ال ي دفت بابه ف ه وأس صل وتاريخ رار الف ات ق إثب

  .مشروع
  

  )157(مادة
از  ة ج الحة للمالح ر ص بحت غي دت أو أص ودرت أو فق سفينة أو ص ت ال إذا غرق

 رب العمل من دفع أجور البحارة آلها أو بعضها إذا ثبت أن               للمحكمة أن تأمر بإعفاء   
سفينة أو الحطام أو                    اذ ال ما لحق بالسفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنق

  .المسافرين أو الشحن
  

  )158(مادة
  :ينقضي عقد العمل البحري بأحد األسباب اآلتية

  .أ ـ انقضاء المدة المحددة للعقد
ة    ى رغب اء عل شرط إخطار ب ـ بن دة ب دد الم ر مح د غي ان العق دين إذا آ د المتعاق  أح

  .المتعاقد اآلخر آتابة قبل اإلنهاء بثالثين يومًا
  .ج ـ إتمام الرحلة أو إلغاؤها اختيارًا إذا آان العقد بالرحلة

  .د ـ صدور حكم بإلغاء العقد
ذه    هـ غرق السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو أصبحت غير صالحة لالستعمال              وفي ه

  .الحالة يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون إخطار سابق
  .و ـ وفاة البحار

  
  )159(مادة



اريخ انقضاء       تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من ت
  .العقد

  
  )160(مادة

ة ال                مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرام
ذي يخالف                          تقل ال رب العمل ال ين ألف ري ى ثالث د عل ال وال تزي  عن عشرة ألف ري

  .أحكام هذا الفصل، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة
  

  )161(مادة
ات                       انون التأمين انون العمل وق واردة في ق ام ال د العمل البحري األحك تسري على عق

 .هذا القانوناالجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في 
  الفصل الرابع

  الوآالء البحريون والمقاولون البحريون
  الفرع األول
  أحكام عامة

  
  )162(مادة

ون                   اولون البحري ون والمق وآالء البحري ا ال ال التي يجريه ود واألعم يسري على العق
  .قانون الدولة التي يقع فيها المكان الذي تتم فيه هذه العقود أو األعمال

  
  )163(مادة
وز ل أو صاحب   يج ى الموآ اول البحري عل ل البحري أو المق وى الوآي ام دع  أن تق

  .العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الوآيل أو المقاول
  

  )164(مادة
اول البحري   ل البحري أو المق ى الوآي ل عل ل أو صاحب العم تنقضي دعوى الموآ

  .بمضي سنة من تاريخ استحقاق الدين
  
  
  

  الفرع الثاني
  وآيل السفينة

  
  )165(مادة

ادة                     ة بالحاجات المعت ال المتعلق يًال عن المجهز باألعم سفينة بوصفه وآ ل ال يقوم وآي
  .الالزمة للسفينة

  



  )166(مادة
سليمها                 ام أو بت يجوز أن يقوم وآيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها في السفينة عند القي

د الوصول وب  سفينة عن ن ال ا م د تفريغه ستحقة  ألصحابها بع ل الم رة النق تحصيل أج
  .للمجهز

  
  )167(مادة

  .يسأل وآيل السفينة قبل المجهز بوصفه وآيًال بأجر
  

  )168(مادة
ضائع التي            ال يسأل وآيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هالك أو تلف الب

سليمها ألصحابها إال                 ا لت ا منه ولى تفريغه سفينة أو التي يت شحنها في ال  عن  يتسلمها ل
  .خطئه الشخصي وخطأ تابعيه

  
  )169(مادة

ي   ه ف ه أو علي ام من ي تق دعاوى الت ي ال ز ف ن المجه ًا ع سفينة نائب ل ال ر وآي يعتب
الجمهورية اليمنية  آما يعد موطن وآيل السفينة في الجمهورية اليمنية موطنًا للمجهز             

  .يعلن فيه باألوراق القضائية وغير القضائية
  
  

  الفرع الثالث
  شحنةوآيل ال

  
  )170(مادة

ع أجرة                    د الوصول ودف سلم البضاعة عن ينوب وآيل الشحنة عن أصحاب الشأن في ت
  .النقل إن آانت مستحقة آلها أو بعضها

  
  )171(مادة

ى                انون للمحافظة عل ستلزمها الق على وآيل الشحنة القيام باإلجراءات والتدابير التي ي
ة  حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل، وإال          افترض أنه تسلم البضاعة بالحال

ين                 ة ب والكمية المذآورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة في العالق
  وآيل الشحنة والناق

  
  )172(مادة

ل                       1 سلمها بوصفه وآي شأن في البضاعة التي ت ل أصحاب ال شحنة قب ـ يسأل وآيل ال
  .بأجر

ادة  ـ وتسري على وآيل الشحنة األحكام المنصوص عل   2 ذا   )) 168((يها في الم من ه
  .القانون



  
  

  الفرع الرابع
  المقاول البحري

  
  )173(مادة

سفينة             1 ـ يقوم المقاول البحري بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على ال
  .أو تفريغها منها

ـ ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحري بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل               2
ه  ابي     إلي اق آت ا باتف ف به شرط أن يكل غ ب شحن أو التفري صلة بال رى مت ات أخ بعملي

  .صريح من وآيل السفينة أو وآيل الشحنة
  

  )174(مادة
يقوم المقاول البحري بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات اإلضافية األخرى           .1

ذ                  ذا الشخص ال ي لحساب من آلفه بالقيام بها وال يسأل في هذا الشأن إال قبل ه
  .يكون له وحده توجيه الدعوى إليه

ى                         .2 اء عل ام بالعمل بن اول البحري بالقي ى المق د إل ذي عه ل هو ال وإذا آان الناق
د    ي عق شحن أو ف ند ال ي س ى شرط ف اء عل شأن أو بن ن صاحب ال ات م تعليم

  .إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول البحري بذلك
  

  )175(مادة
انون    )) 173(( األعمال التي يتوالها طبقًا للمادة       يسأل المقاول البحري عن    من هذا الق
  .عن خطئه وخطأ تابعيه

  
  )176(مادة

ادة                      ا في الم سئولية المنصوص عليه د الم ام تحدي اول البحري أحك ى المق تســـري عل
 .من هذا القانون) 249(
  
  

  السفينةاستغاللالباب الثالث 
 

  الباب الثالث
  إستغالل السفينة 

  ولالفصل األ
  أحكام عامة في إيجار السفينة 

  



  )177(مادة
ستأجر                    .1 ضاه أن يضع تحت تصرف الم زم المؤجر بمقت د يلت إيجار السفينة عق

ددة     دة مح ك لم ة وذل رة معين ل أج ا مقاب زءًا منه ة أو ج فينة معين أجير ((س الت
  )).التأجير بالرحلة((أو للقيام برحلة أو رحالت معينة )) بالمدة

ا               وإذا آانت السفينة م    .2 ا غيره ستدل به يس للمؤجر أن ي عينة باسمها في العقد فل
  .مالم يتفق على غير ذلك

  
  )178(مادة

د         .1 ي ال تزي سفينة الت أجير ال دى ت ة ع سفينة إال بالكتاب ار ال د إيج ت عق ال يثب
  .حمولتها على عشرين طنًا

إذا زادت مدة العقد على سنة فال يكون نافذًا في حق الغير إالَّ إذا قيد في سجل             .2
  .السفن، ويكون القيد بإثبات اسم المؤجر والمستأجر ومدة العقد

  
  )179(مادة

ر   .1 ى غي ار عل د اإليج ي عق اطن إال إذا نص ف سفينة من الب أجير ال ستأجر ت للم
  .ذلك

ل المؤجر عن                 .2 سئوًال قب يظل المستأجر األصلي في حالة اإليجار من الباطن م
  .االلتزامات الناشئة عن عقد اإليجار

لى اإليجار من الباطن قيام عالقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر   وال يترتب ع   .3
ا ال                اطن بم ستأجر من الب من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع إلى الم
ك دون          لي وذل ستأجر األص ستأجر للم ذا الم ى ه ستحق عل و م ا ه اوز م يج

  .اإلخالل بقواعد المسئولية التقصيرية
  

  )180(مادة
  .السفينة إنهاء عقد إيجارهاال يترتب على عقد بيع 

  
  )181(مادة

ة                    و آانت مملوآ ضائع ول ل الب للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل األشخاص وفي نق
  .للغير إالَّ إذا نص في عقد اإليجار على غير ذلك

  
  )182(مادة

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوآة للمستأجر           .1
ا       الستيفاء األجرة ال   ا م ه وملحقاته ة            مستحقة ل درها المحكم ة تق ه آفال دم ل م تق ل

  .المختصة
ضائع من                 .2 إخراج الب وتأمر المحكمة المختصة في حالة استعمال حق الحبس ب

اء             ا وف ع جزء منه ا أو بي أمر ببيعه ا أن ت ه وله ين تعين السفينة وإيداعها عند أم
  .لألجرة وملحقاتها وتعين ميعاد للبيع وآيفية إجرائه



  
  )183(ةماد

رة       دين األج مانًا ل سابقة ض ادة ال ي الم ا ف شار إليه ضائع الم ى الب از عل ؤجر امتي للم
  .وملحقاتها

  
  )184(مادة

  .ال يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له
  

  )185(مادة
تسري على عقد إيجار السفينة أحكام القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في               

  .هذا القانون
  
 

  الفصل الثاني
  
  
  

  )186(مادة
ستأجر من   ين الم سفينة بتمك ك ال ضاه مال زم بمقت د يلت زة عق ر مجه سفينة غي ار ال إيج
ر                   زًا غي االنتفاع بها دون أن يجهزها المالك بمؤن، أو لوازم أو بحارة أو مجهزة تجهي

  .اريةآامل، وتكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين المالحية والتج
  

  )187(مادة
ان      1 ان والمك ي الزم ستأجر ف صرف الم سفينة تحت ت ضع ال أن ي ؤجر ب زم الم ـ يلت

ة      المتفق عليهما وفي حالة صالحة للمالحة ولالستعمال المتفق عليه مع الوثائق المتعلق
  .بها
ة إذا        2 تبدال القطع التالف سفينة من تلف أو باس  ـ ويلتزم المؤجر بإصالح ما يصيب ال

ان التل تعمال     آ ن االس سفينة أو ع ي ال ي ف ب ذات ن عي اهرة أو ع وة ق ن ق ئًا ع ف ناش
ل           ذه الحاالت تعطي ى التلف في ه العادي لها في الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب عل
دة      ن الم رة ع ستحق األج ال ي اعة ف شرين س ًا وع اوز أربع دة تج سفينة لم تعمال ال اس

  .الزائدة التي تبقى السفينة فيها معطلة
  

  )188(مادة
ًا               1 ه ووفق ـ يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة باستعمالها في الغرض المتفق علي

  .لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص المالحة
ا وقت                   2 ـ ويلتزم المستأجر برد ما آان على السفينة من مؤن بالحالة التي آانت عليه

  .ستعمال التزم برد ما يماثلهاتسليم السفينة إليه، وإذا آانت هذه األشياء مما يهلك باال



ي  3 ة الت ه، وبالحال ق علي ه أو المتف سلمها في ذي ت اء ال ى المين سفينة إل رد ال زم ب ـ ويلت
  .آانت عليها وقت التسليم مع مراعاة االستهالك الناشئ عن االستعمال العادي

ا،          4 ى نهايته انون إل م الق د بحك د العق ة امت اء الرحل ار أثن دة اإليج ضت م ـ وإذا انق
  .واستحق المؤجر األجرة المنصوص عليها في العقد عن األيام الزائدة

د                          دة العق اء م د انته سفينة بع أخير رد ال ستأجر بتقصيره في ت سبب الم أما إذا ت
  .التزم بأداء ضعف األجرة المتفق عليها عن مدة التأخير

  
  )189(مادة

أداء أ          زم ب ود العمل ويلت م عق رم معه ا من    يعين المستأجر البحارة ويب جورهم وغيره
ستأجر مصروفات استغالل                     ى عاتق رب العمل ويتحمل الم ع عل االلتزامات التي تق

  .السفينة ونفقات التأمين عليها
  

  )190(مادة
ستأجر     تغالل الم ى اس ع إل سبب يرج ؤجر ل ى الم ر عل وع الغي ستأجر رج ضمن الم ي

  .للسفينة
  

  )191(مادة
سفينة        د إيجار ال دعاوى الناشئة عن عق د انقضاء سنة من       تنقضي ال زة بع ر مجه  غي

 .تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هالآها
  الفصل الثالث

  إيجار السفينة مجهزة
  الفرع األول
  أحكام عامة

  
  )192(مادة

تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع السفينة صالحة  .1
ام برحلة أو عدة رحالت معينة أو خالل المدة للمالحة وآاملة التجهيز للقي

  .المتفق عليها في العقد وبالشروط المذآورة فيه، أو التي يقضي بها العرف
في جميع األحوال ال يشمل اإليجار الغرف واألماآن المخصصة للربان  .2

  .والبحارة
  

  )193(مادة
السفينة إال يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في 

إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته آاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير 
  .تابعية في تنفيذها

  
  )194(مادة



يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا آان 
  .فيهاناشئًا عن سوء استغالله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها 

  
  )195(مادة

  .تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة .1
ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء آل رحلة أو  .2

من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو االستمرار فيها 
 الميناء المتفق عليه وإنزال مستحيًال، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى

  .البضائع التي وضعها المستأجر فيها
ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من  .3

من المادة )) 2((تاريخ انتهاء الرحلة األخيرة إذا امتدت المدة وفقًا للفقرة رقم 
جعل تنفيذ العقد أو أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي )) 213((

  .االستمرار في تنفيذه مستحيًال
  .ويبدأ سريان المدة في حالة هالك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .4

  
  الفرع الثاني

  التأجير بالرحلة 
  )196(مادة

سفينة                ا واسم ال يذآر في عقد إيجار السفينة بالرحلة اسم المؤجر والمستأجر وموطنهم
ا وال  سيتها وحمولته دارها        وجن شحنة ومق وع ال ان ون م الرب ا واس ؤجر فيه زء الم ج

ة      رة وطريق دار األج غ ومق شحن والتفري ا لل ق عليه دة المتف ان والم افها والمك وأوص
  .حسابها وبيان الرحالت المتفق على القيام بها

  
  )197(مادة

ان المتفق                      ان والمك ستأجر في الزم سفينة تحت تصرف الم يلتزم المؤجر أن يضع ال
رحالت المتفق             عليهما ف  ة أو ال ذ الرحل زم لتنفي ا يل ي حالة صالحة للمالحة ومجهزة بم

عليها في العقد آما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحالت               
  .موضوع االتفاق والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها

  
  ـ):198(مادة

  .تجارية للسفينةيحتفظ  المؤجر باإلدارة المالحية واإلدارة ال
  

  )199(مادة
إذا                  د اإليجار ف يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المدد المتفق عليها في عق

  .لم ينص في العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف



ذي                 اء ال سائد في المين دء سريانها العرف ال دد وب وفي هذه الحالة يتبع في حساب الم
ع العرف البحري           يجري فيه الشحن أو التف     اء اتب ذا المين ريغ فإذا لم يوجد عرف في ه

  .العام
  

  )200(مادة
ة  ى نفق شحونة عل ضائع الم زال الب ي إن ق ف غ الح دة التفري ضاء م د انق ان عن للرب
ى                      ة للمحافظة عل دابير الالزم اذ الت ان باتخ زم الرب ك يلت سئوليته ومع ذل المستأجر وم

  .البضائع التي أنزلها من السفينة
  

  )201(مادة
ر خاصة                  ال يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غي

  .بالمستأجر دون أذن منه
  

  )202(مادة
م                   .1 ه أو ل ا للمرسل إلي ال تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيه

  .توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول
س         .2 ستأجر أو إذا           ومع ذلك تستحق األجرة إذا آان عدم الت أ الم ئًا عن خط ليم ناش

ان     ا الخاصة أو إذا اضطر الرب سبب طبيعته ا أو ب ب فيه ضائع لعي ت الب هلك
سبب    ا ب ان بإتالفه ر الرب ف أو إذا أم ب أو التل سبب العي ة ب اء الرحل ا أثن لبيعه
د وضعها                   ذلك عن م ب خطورتها أو ضررها أو خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعل

  .في السفينة
سبب ال يرجع                 وآذلك تس  .3 ة ب اء الرحل تحق األجرة عن الحيوانات التي تنفق أثن

  .إلى خطأ المؤجر أو تابعية
  

  )203(مادة
سفينة                   .1 ادة األجرة إذا وقفت ال يبقى عقد إيجار السفينة نافذًا دون تعويض أو زي

ة          مؤقتًا أثناء الرحلة بسبب ال يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان، وفي هذه الحال
ستأج وز للم د    يج ك أن يعي د ذل ه بع ه ول ى نفقت ضائعه عل غ ب ب تفري ر أن يطل

  .شحنها في السفينة على نفقته أيضًا، وأن يدفع األجرة آاملة في الحالتين
تئجار                .2 ان اس وإذا تعذر على السفينة استئناف السفر وجب على المؤجر أو الرب

ى دون أ   ى المحل المعن ضائع إل ل الب ه لنق ر بمصاريف من قبل فينة أو أآث ن س
م                      ا ت در م ستحق األجر إالَّ بق يستحق زيادة في األجر فإذا تعذر عليه ذلك فال ي

  .من الرحلة وذلك آله مالم يوجد اتفاق على خالف ذلك
ان   .3 ى المك ل وصولها إل ضائع قب سليم الب ل وقت أن يطلب ت ي آ ستأجر ف وللم

اء  المتفق عليه بشرط أن يدفع األجرة آاملة والنفقات اإلضافية وأن يكون الم            ين
  .الذي يطلب تسليم البضائع فيه أمنًا بالنسبة للسفينة

  



  )204(مادة
ستأجر إذا منعت التجارة                    ى المؤجر أو الم ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض عل
اهرة تجعل                     وة ق مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة أو إذا قامت ق

  .تنفيذ الرحلة مستحيًال
  

  )205(مادة
  .إذا لم يشحن المستأجر آل البضائع المتفق عليها التزم بدفع آامل األجرة

  
  )206(مادة

  .ال يبرأ المستأجر من دفع األجرة بترك البضائع للمؤجر .1
ضائع                 .2 ع األجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة الب وآذلك ال يبرأ من دف

  .قبل تسليمها للمرسل إليه
  
  

  )207(مادة
سفين    ى ال ذر عل ه، وجب          إذا تع سليم البضاعة في ى ت اء المتفق عل ى المين ة الوصول إل

ة                       ذه الحال ذآور وفي ه اء الم ان من المين على المؤجر أن يوجه السفينة إلى أقرب مك
ه،   ق علي اء المتف ى المين ضائع إل ل الب صاريف نق ؤجر م ل الم ذر .. يتحم ان تع وإذا آ

اهرة ا   وة ق ن ق ئًا ع ه  ناش ق علي اء المتف ى المين ول إل ذه الوص ستأجر به زم الم لت
  .المصاريف

  
  الفرع الثالث
  التأجير بالمدة

  
  )208(مادة

  ـ:يتضمن عقد اإليجار بالمدة على وجه الخصوص البيانات اآلتية
  .أ ـ السفينة المؤجرة وأوصافها

  .ب ـ اسم آل من المؤجر والمستأجر وموطن آل منهما
  .ج ـ مقدار األجرة
  .د ـ مدة اإليجار

  )209(مادة
ة                  يلتزم ا  سفينة المعين ا ال دة المتفق عليه ستأجر وللم لمؤجر أن يضع تحت تصرف الم

ذه                          ى ه ه أن يبقى عل ا وعلي ة المتفق عليه ة صالحة للمالحة وللخدم د في حال في العق
  .الصالحية طوال مدة العقد

  
  )210(مادة



ة وتحمل              ا التجاري ستأجر إدارته ل للم سفينة وتنتق ة لل اإلدارة المالحي يحتفظ المؤجر ب
شحوم                  أ وت وال الوقود والزي سفينة ب د ال عباء هذه اإلدارة وعلى وجه الخصوص تزوي

  .ودفع رسوم الموانئ واإلرشاد وغيرها من المصاريف المتعلقة باإلدراة التجارية
  

  )211(مادة
دة التي تبقى                 .1 د للم يلتزم المستأجر بدفع األجرة بالقدر والكيفية المحددة في العق

  .السفينة فيها تحت تصرفه
اهرة              .2 وة ق سبب ق ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة أو إذا توقفت عن العمل ب

  .أو بفعل المؤجر
  

  )212(مادة
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف األجرة المستحقة بعد إنذار              
ل                 اء الوصول مقاب ى مين ضائع المشحونة إل المستأجر ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل الب

  .مثل مع عدم اإلخالل بحقه في المطالبة بالتعويضأجرة ال
  

  )213(مادة
ذي      .1 اء ال ى المين سفينة إل ادة ال ار بإع د اإليج ضاء عق د انق ستأجر عن زم الم يلت

  .لم يتفق على خالف ذلك وضعت فيه تحت تصرفه ما
ا    .2 ى نهايته انون إل م الق د بحك د العق ة امت اء الرحل ار أثن دة اإليج وإذا انقضت م

  . األجرة المنصوص عليها في العقد عن األيام الزائدةواستحق المؤجر
ه إال إذا                     .3 اد المتفق علي ل الميع سفينة قب دت ال وال يجوز تخفيض األجرة إذا أعي

  .اتفق على غير ذلك
  
  
  
 

  الفصل الرابع
  عقد النقل البحري

  
  الفرع األول
  أحكام عامة

  )214(مادة
ل    عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل لنقل ب      ضائع أو أشخاص في البحر مقاب

  .أجرة معينة
  

  )215(مادة
  .ال يثبت عقد النقل البحري إال بالكتابة



  
  )216(مادة

ًا                     ل مالك ان الناق ل البحري سواء آ تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النق
  .للسفينة أو مجهزًا أم مستأجرًا لها

  
  

  الفرع الثاني
  نقل البضائع

  )217(مادة
  . الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحنـ يصدر1
  .ـ ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصاًال باستالم البضائع قبل شحنها2
ضائع في               3 ـ ويستبدل سند الشحن بهذا اإليصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع الب

  .السفينة
ات المنصوص    ـ ويكون لإليصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل ع      4 ى البيان ل

  .عليها في المادة التالية وآان مؤشرًا عليه بكلمة مشحون
  

  )218(مادة
  ـ:يذآر في سند الشحن على وجه الخصوص

  .أ ـ اسم آل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان آل منهم
ا          ب ـصفات البضاعة آما دونها الشاحن وعلى األخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنه

ة                 أو حجمه  ك حال ا في ذل ا أو العالمات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بم
  .األوعية الموضوعة فيها

  .ج ـ اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه
  .د ـ اسم الربان

  .هـ ـ ميناء الشحن وميناء التفريغ
  .جزء المستحق منهاو ـ أجرة النقل إذا آانت مستحقة بكاملة عند الوصول أو ال

  . مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه-ز
  ح ـ حصول النقل على سطح السفينة إذا آان يجري بهذه الكيفية

  
  )219(مادة

ي      ا وأن توضع ف ة لتعيينه ضائع آافي ى الب ات الموضوعة عل ون العالم يجب أن تك
  .ية الرحلةمكان بارز بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نها

  
  )220(مادة

د       شحن يفي ند ال ى س ان عل ه وضع بي وب عن ن ين ل أو م ن الناق ب م شاحن أن يطل لل
  حصول الشحن فعًال على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن

  



  
  )221(مادة

يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى  .1
أو نائبه النسخة األصلية المحفوظة لدى األخرى لدى الناقل ويوقع الشاحن 

الناقل ويذآر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها، ويوقع الناقل أو نائبه النسخة 
األصلية المسلمة للشاحن وتعطي هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في 

  .استالم البضائع والتصرف فيها
ويجوز أن تحرر من سند الشحن عدة نسخ طبق األصل بناء على طلب  .2

الشاحن، ويجب أن تكون آل نسخة منها موقعه ويذآر فيها عدد النسخ التي 
حررت وتقوم آل نسخة مقام النسخ األخرى ويترتب على تسليم البضائع 

  .بمقتضى إحداها اعتبار النسخ األخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل
  

  )222(مادة
  .يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو ألمره أو لحامله .1
ويجوز التنازل عن سند الشحن االسمي بإتباع القواعد المقررة قانونًا بشأن  .2

  .حوالة الحق وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه األخير
ويكون سند الشحن المحرر لألمر قابًال للتداول بالتظهير ويعتبر مجرد توقيع  .3

ه على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية وتسري على هذا التظهير حامل
  .أحكام القانون التجاري ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة

  .ويجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله .4
  

  )223(مادة
 آان السند اسميًا يكون حامًال شرعيًا لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه إن

وحامله إن آان السند لحامله أو مظهره على بياض والمظهر إليه األخير إن آان 
  .السند لألمر وذآر فيه اسم المظهر إليه

  
  )224(مادة

يقدم الشاحن آتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل وتقيد هذه  .1
إبداء تحفظات على قيدها إذا آانت البيانات في سند الشحن وللناقل أو نائبه 

لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأآد منها، 
  .وفي جميع األحوال يجب ذآر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن

وإذا آانت البضاعة خطرة أو قابلة لاللتهاب أو االنفجار وجب على الشاحن  .2
ل بذلك وأن يضع بيانًا على البضاعة للتحذير من خطورتها أن يخطر الناق

  .وبيانًا بكيفية الوقاية منها آلما آان ذلك مستطاعًا
ويكون الشاحن مسئوًال قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم  .3

صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، وال يجوز للناقل التمسك بعدم صحة 



سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن، إال إذا البيانات المذآورة في 
  .آان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن

  
  )225(مادة

على الناقل أن يقوم بشحن البضائع وترتيبها ورصها والمحافظة عليها والعناية بها 
  .ونقلها على سفينة مجهزة وصالحة لهذا الغرض، وتفريغها بما يلزم من عناية ودقة

  
  )226(دةما

إذا وجد الربان قبل السفر بضائع في السفينة غير تلك المذآورة في سند  .1
الشحن أو في إيصال تسلم البضائع أو آان البيان المتعلق بها مخالفًا للحقيقة 
جاز له إنزالها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاءها فيها مع استيفاء أجرة 

 المذآور وذلك مع عدم اإلخالل بما تعادل أجرة البضائع من نوعها في المكان
  .قد يستحق من تعويض

وإذا اآتشف الربان البضائع المذآورة أثناء الرحلة جاز له أن يأمر بإلقائها في  .2
البحر إذا آان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو 

متها أو آانت إذا آان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تزيد على قي
  .من البضائع المحظور قانونًا بيعها أو تصديرها

  
  )227(مادة

آل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن  .1
اإلضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات 
عدم الواردة به ال يحتج به قبل الغير الذي ال يعلم وقت حصوله على السند ب

  .صحة تلك البيانات
ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره من الغير في حكم هذه  .2

  .المادة إال إذا آان هو الشاحن نفسه
  

  )228(مادة
إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة لاللتهاب أو االنفجار جاز للناقل  .1

يزيل خطورتها وال يسأل في آل وقت أن يفرغها من السفينة أو يتلفها أو أن 
الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما آان ليرضى بشحنها لو علم بطبيعتها ويسأل 

الشاحن عن األضرار والمصاريف التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في 
  .السفينة

وإذا آان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها فال يجوز له بعد ذلك  .2
الفها أو إزالة خطورتها إالَّ إذا صارت خطورتها إخراجها من السفينة أو إت

تهدد السفينة أو الشحنة وفي هذه الحالة ال يتحمل الناقل أي مسئولية إال ما 
  .تعلق بالخسارات البحرية المشترآة عند االقتضاء

  



  )229(مادة
من هذا القانون يعد سند الشحن ) 224(من المادة ) 1(مع مراعاة أحكام الفقرة  .1

ى تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا آان سند دليًال عل
) 217(من المادة ) 4(الشحن مشتمًال على البيان المنصوص عليه في الفقرة 

من هذا القانون عد دليًال على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة 
حن حجة في إثبات في البيان وفي التاريخ المذآور فيه، آما يعد سند الش

  .البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير
ويجوز في العالقة بين الناقل والشاحن إثبات خالف الدليل المستخلص من  .2

سند الشحن وخالف ما ورد به من بيانات وال يجوز في مواجهة الغير حسن 
ن السند أو خالف ما ورد به من بيانات النية إثبات خالف الدليل المستخلص م

  .ويجوز ذلك لهذا الغير
ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره من الغير في حكم هذه  .3

  .المادة إال إذا آان هو الشاحن نفسه
  

  )230(مادة
من هذا القانون دليًال ) 217(من المادة ) 2(يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة 

لم يثبت غير   تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في اإليصال ماعلى
  .ذلك

  
  )231(مادة

على الربان تسليم البضائع عند وصولها للحامل الشرعي لسند الشحن أو من  .1
ينوب عنه في تسلمها، وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخًا من سند الشحن 

 وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون القابل للتداول بطلب استالم البضائع
  .أول تظهير فيها سابقًا في تاريخه على تظهيرات النسخ األخرى

وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية إلحدى النسخ القابلة للتداول وجب تفضيله  .2
  .على حاملي النسخ األخرى ولو آانت تظهيراتها أسبق تاريخًا

  
  )232(مادة

م البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من يجوز لكل من له حق في استال .1
الناقل إذنًا باستالم آميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن 

وتصدر أذونات التسليم باسم شخص معين أو ألمره أو لحامله، ويجب أن 
  .تكون موقعة من الناقل وطالب األذن

ن يذآر فيه بيانًا عن وإذا آان سند الشحن قابًال للتداول وجب على الناقل أ .2
أذونات التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها وإذا وزعت الشحنة بين 
أذونات تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن، ويعطي أذن 

  .التسليم حامله الشرعي الحق في استالم البضائع المبينة في األذن
  



  )233(مادة
تالم البضائع أو حضر وامتنع عن استالمها أو إذا لم يحضر صاحب الحق في اس

امتنع عن أداء أجرة النقل جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة األذن له بإيداع 
البضائع عند أمين تعينه، آما يجوز له طلب األذن ببيع البضائع آلها أو بعضها 

يفاء أجرة النقل الستيفاء المبالغ المذآورة ويكون له امتياز على ثمن البضائع الست
  .وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل

  
  )234(مادة

  .ال يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري
  

  )235(مادة
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ السفر 

 إعداد أقسام السفينة المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعليه
  .المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها

  
  )236(مادة

لم يتفق على غير ذلك آما  يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها ما .1
  .يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها

  .ن على السفينةويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التي تشح .2
  

  )237(مادة
عدا المالحة الساحلية بين المواني اليمنية ال يجوز للناقل شحن بضائع على سطح 
السفينة إال إذا أذن له الشاحن في ذلك آتابة، أو إذا آان الناقل ملزمًا بالشحن بهذه 

أو الكيفية بمقتضى القانون المعمول به في ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة 
جرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية، ويجب في جميع األحوال أن 

  .يذآر في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح
  

  )238(مادة
على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيًا آان سبب ذلك بذل العناية 

اء المتفق عليه وتحمل الالزمة إلعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى المين
المصروفات الناشئة عن ذلك إال إذا آان توقف السفينة راجعًا إلى حاالت اإلعفاء من 

من هذا القانون فتكون المصروفات في ) 245(المسئولية المنصوص عليها في المادة 
هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل األجرة المتفق عليها عن الرحلة آاملة إذا 

  .بضاعة إلى الميناء المتفق عليهوصلت ال
  

  )239(مادة



على الشاحن تسليم البضائع للناقل في الزمن والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضي 
بهما العرف السائد في ميناء الشحن إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك وال يجوز أن 

م على مقدار تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا االلتزا
  .األجرة

  
  )240(مادة

يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل وإذا آانت األجرة مستحقة األداء عند الوصول  .1
  .التزم أيضًا بأدائها من له حق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها

وإذا لم يذآر في سند الشحن مقدار األجرة المستحقة عند الوصول، افترض  .2
ها عند الشحن، وال يجوز إثبات ما يخالف ذلك أن الناقل قبض األجرة بكامل

في مواجهة الغير الذي ال يعلم وقت حصوله عل السند أن األجرة أو جزءًا 
منها ال يزال مستحقًا، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو ألمره 

  .من الغير في حكم هذه المادة إال إذا آان هو الشاحن نفسه
 له حق تسليم البضائع من دفع األجرة ولو ُتلفت وال يبرأ الشاحن أو من .3

  .البضائع أو نقصت آميتها أو قيمتها أثناء السفر
  

  )241(مادة
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها 

بأي صورة أخرى إلنقاذ السفينة أو الشحنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات 
  . المشترآةالبحرية

  
  )242(مادة

ال يستحق الناقل أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل في 
  .تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات

  
  )243(مادة

يضمن الناقل هالك البضائع وتلفها إذا حدث الهالك أو التلف في المدة بين  .1
اء الشحن، وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها تسلم الناقل البضائع في مين

  ).233(إلى صاحب الحق في تسلمها، أو إيداعها طبقًا ألحكام المادة 
  ـ:وال تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ما يأتي .2

  .المالحة الساحلية بين موانئ الجمهورية اليمنية إال إذا اتفق على غير ذلك) أ 
النقل بمقتضى عقد إيجار إال إذا صدر سند شحن تنفيذًا لهذا النقل فتسري ) ب

أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه السند العالقة بين 
  .حامله والناقل

  
  )244(مادة



تعد البضائع في حكم الهالكة إذا لم تسلم خالل الستين يومًا التالية النقضاء ميعاد 
  .من هذا القانون) 256(من المادة ) 2(صوص عليه في الفقرة التسليم المن

  
  )245(مادة

من هذا ) 243(من المادة ) 1(يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها في الفقرة 
القانون إذا أثبت أن هالك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له أو لنائبه 

  .أو ألحد من تابعيه فيه
  

  )246(مادة
إذا تعمد الشاحن ذآر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضائع أو 
  .قيمتها فال يسأل الناقل عن هالك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه  البيانات

  
  )247(مادة

ال يسأل الناقل عن هالك أو تلف البضائع التي تذآر في سند الشحن أنها منقولة على 
بت أن الهالك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من سطح السفينة إذا أث

  .النقل
  

  )248(مادة
ال يسأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هالآها أو ما يلحقها من ضرر إذا 

آان الهالك أو الضرر ناشئًا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل، وإذا نفذ 
نقل هذه الحيوانات افترض أن هالآها أو ما أصابها من الناقل تعليمات الشاحن بشأن 

ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ 
  .من الناقل أو من نائبة أو من أحد تابعيه

  
  )249(مادة

تحـدد المسئولية أيًا آان نوعها عن هالك البضائع أو تلفها بمـا ال يجــاوز  .1
ثين ألف ريال عن آل طرد أو وحدة شحن أو بما ال يجاوز ثال) 30,000(

  . ريال عن آل آيلو جرام من الوزن اإلجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى100
وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات، وذآر في سند الشحن عدد  .2

الطرود أو الوحدات  التي تشملها الحاوية عد آل منها طردًا أو وحدة مستقلة 
تعلق بتعيين الحد األعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوآة للناقل أو فيما ي

  .مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردًا أو وحدة مستقلة
  

  )250(مادة
ال يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانًا قبل 

 على المحافظة عليها من أهمية خاصة الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق



وذآر هذا البيان  في سند الشحن ويعد البيان المذآور قرينة على صحة القيمة التي 
  .عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها

  
  )251(مادة

إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هالك البضائع أو تلفها على أحد تابعي الناقل  .1
از لهذا التابع التمسك بأحكام اإلعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت ج

  .أن الخطأ الذي ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها
وال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد  .2

  .انونمن هذا الق) 249(من المادة ) 1(األقصى المنصوص عليه في الفقرة 
وال يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن  .3

فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اآتراث مصحوب 
  .بإدراك بأن ضررًا يمكن أن يحدث

  
  )252(مادة

يقع باطًال آل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه 
  ـ:مور التاليةأحد األ

  . إعفاء الناقل من المسئولية عن هالك البضائع أو تلفها )   أ
  .تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل ) ب
من المـادة ) 1(تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة   ) ج

  .من هذا القانون) 249(
لناشئة عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق آخر النزول للناقل عن الحقوق ا  ) د

  .مماثل
  

  )252(مادة
يقع باطًال آل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه 

  ـ:أحد األمور التالية
  .إعفاء الناقل من المسئولية عن هالك البضائع أو تلفها  ) أ
  . عاتق الناقلتعديل عبء اإلثبات الذي يضعه القانون على) ب
من المـادة ) 1(تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة  ) ج

  .من هذا القانون) 249(
النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق آخر  ) د

  .مماثل
  

  )254(مادة
قانون إذا آانت الظروف من هذا ال) 252(يجوز االتفاق على ما يخالف أحكام المادة 

االستثنائية التي يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا االتفاق، بشرط أن ال يكون من شأنه 



إعفاء الناقل من المسئولية عن خطأه أو خطأ تابعيه وبشرط أن ال يصدر سند شحن 
  .وأن يدون االتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك

  
  )255(مادة

لة هالك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل في حا .1
آتابة بالهالك أو التلف في ميعاد ال يجاوز يومي العمل التاليين ليوم تسليم 
البضاعة وإال افترض أنها سلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم 

ر ظاهر جاز تقديم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا آان الهالك أو التلف غي
  .اإلخطار خالل الخمسة عشر يومًا التالية لتسليم البضاعة

وال يلزم تقديم األخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة  .2
للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم 

  .البضاعة
  

  )256(مادة
يم البضائع إال إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى يسأل الناقل عن التأخير في تسل .1

  .سبب أجنبي ال يد له فيه
ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه  .2

أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد 
  .مثل هذا االتفاق

غ التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة التأخير وال يجوز أن يزيد مبل .3
في تسلم البضائع أو جزء منها على الحد األقصى للتعويض المنصوص عليه 

  .من هذا القانون) 249(من المادة ) 1(في الفقرة 
وال تستحق أي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم البضائع  .4

ل آتابة بالتأخير خالل ستين يومًا من تاريخ إذا لم يخطر طالب التعويض الناق
  .التسليم

  
  )257(مادة

ال يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هالك البضائع أو تلفها أو تأخير  .1
تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو 

إدراك أن من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اآتراث مصحوب ب
  .ضررًا يمكن أن يحدث

  ـ:ويفترض اتجاه قصد الناقل، أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين اآلتيتين .2
 إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذآرها في -أ

  .السند وذلك بقصد اإلضرار بالغير حسن النية
فاق صريح يوجب  إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة الت-ب

  .شحنها في عنابر السفينة
  



  )258(مادة
ال يسأل الناقل عن هالك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ 

أو محاولة إنقاذ األرواح في البحر أو بسبب التدابير المعقولة التي يتخذها إلنقاذ 
  .األموال في البحر

  
  )259(مادة

تنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر يجوز أن يعهد الناقل ب .1
ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الذي أبرم عقد النقل ) الناقل الفعلي(

مسئوًال قبله عن جميع األضرار التي تحدث أثناء ) الناقل المتعاقد(مع الشاحن 
ضرار التي تنفيذ عقد النقل، وال يسأل الناقل الفعلي قبل الشاحن إال عن األ

تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئوًال عن هذه 
  .األضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد

ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلي التمسك بتحديد المسئولية المنصوص  .2
أن يزيد ما من هذا القانون وال يجوز ) 249(من المادة ) 1(عليها في الفقرة 

يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي على الحد 
  .األقصى المنصوص عليه في الفقرة المذآورة

وفي حالة النقل بسند شحن مباشر تسري األحكام المنصوص عليها في  .3
الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل األول الذي أصدر سند الشحن وعلى 

ناقلين الالحقين له، ومع ذلك يبرأ الناقل األول من المسئولية إذا مسئولية ال
أثبت أن الحادث الذي نشأ عنه هالك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع 

  .أثناء وجودها في حراسة ناقل الحق
  

  )260(مادة
تنقض الدعاوي الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضي سنة من تاريخ  .1

  .أو من التاريخ الذي آان يجب أن يتم فيه التسليمتسليم البضائع 
وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم  .2

المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير األضرار وذلك باإلضافة 
  .إلى األسباب المقررة في القانون المدني

لى غيره من الملتزمين وينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع ع .3
بمضي تسعين يومًا من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء 

  .من هذه المادة) 1(ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة 
  

  )261(مادة
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقًا 

 ويجوز أيضًا حسب اختيار المدعي أن ترفع الدعاوي ألحكام قانون المرافعات
المذآورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء 



الذي حجز فيه على السفينة، ويقع باطًال آل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي 
  .بسلب المدعي الحق في هذا االختيار أو تقييده

  
  

  الثالفرع الث
  نقل األشخاص

  )262(مادة
عقد نقل األشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر رحلة بحرية معينة  .1

  .مقابل أجر معين
  .يثبت عقد نقل األشخاص بتذآرة السفر أو بأية وثيقة أخرى .2
وتشتمل تذآرة السفر على وجه الخصوص على تاريخ ومكان إصدارها واسم  .3

نة ونوعها وميناء المغادرة وتاريخها وميناء الناقل واسم المسافر واسم السفي
الوصول وتاريخه والموانئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة وأجرة النقل 

  .والدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر أو مكانه في السفينة
وال يجوز النزول عن تذآرة السفر إلى الغير إال بموافقة الناقل أو من ينوب  .4

  .عنه
  

  )263(مادة
  .يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد أو العرف

  
  )264(مادة

يجوز أن يستبدل بتذآرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم 
بتأديتها وذلك إذا آانت حمولة السفينة الكلية ال تزيد على عشرين طنًا بحريًا أو آانت 

  .تقوم بخدمات داخل الميناء أو في مناطق محدودة تعينها السلطات البحريةالسفينة 
  
  

  )265(مادة
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ السفر 

  .المتفق عليه ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر
  

  )266(مادة
قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو إذا توفى المسافر أو 

ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثالثة أيام على األقل فإذا تم اإلخطار فال 
يستحق الناقل إال ربع األجرة، وتسري هذه األحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه 

  .ا ذلكالذين آان مقررًا أن يسافروا معه إذا طلبو
  

  )267(مادة



تستحق أجرة السفر آاملة إذا لم يحضر المسافر للسفر في الميعاد والمكان المعين في 
  .تذآرة السفر

  
  )268(مادة

إذا تعذر السفر لسبب ال يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض وفي هذه الحالة 
إلى فعل الناقل التزم وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع . يلتزم الناقل برد أجرة السفر

بتعويض يعادل نصف األجرة، ويفترض إن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى 
  .يقوم الدليل على غير ذلك

  
  )269(ادةم

يجوز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب إذا ألغى الناقل الرحلة أو  .1
ر فيها قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتواف
  .جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها

للمسافر أن يطلب فسخ العقد عند االقتضاء إذا أجرى الناقل تعديًال جوهريًا  .2
في مواعيد السفر أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المتوسطة 

أنه بذل العناية المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت 
  .المعتادة لتفادي هذا التعديل

  
  )270(مادة

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فال تستحق أجرة السفر إال عن المسافة التي 
قطعتها السفينة فعًال ومع ذلك تستحق األجرة آاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة 

فينة األولى لمتابعة الرحلة على إعداد سفينة أخرى تتوافر فيها الصفات المماثلة للس
نفقته ويشترط أن يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه إذا آانت هذه النفقات داخلة في 

  .أجرة السفر
  

  )271(مادة
إذا اضطر الربان ـ أثناء السفر ـ إلى إجراء إصالحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر 

دفع األجرة آاملة وتكون إتمام هذه اإلصالحات أو يترك السفينة بشرط أن ي
لم يعرض الربان  مصاريف إقامة المسافر وغذائه أثناء االنتظار على نفقة الناقل ما

  .على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة األولى
  

  )272(مادة
إذا قطع المسافر الرحلة لسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر  .1

  .كان الذي ترك السفينة فيهإلى الم
  

  .وتستحق األجرة آاملة إذا آان انقطاع الرحلة ناشئًا عن فعل المسافر .2
  



  )273(مادة
يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ االلتزامات التي يرتبها عليه 

  .العقد إال إذا أثبت أن هذا التأخير ناشئ عن سبب أجنبي ال يد له فيه
  

  )274(مادة
يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته أثناء السفر إالَّ إذا أثبت الناقل أن  .1

  .الوفاة أو اإلصابة نشأت بسبب أجنبي عنه
يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات  .2

  .بدنية إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خالل تنفيذ عقد النقل
دث واقعًا خالل تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود ويعد الحا .3

المسافر إلى السفينة في ميناء القيام أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في 
ميناء متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل 

 . إلى السفينة أو بعد نزوله منهاصعوده
ض الناشئ عن هذه المسئولية وفقًا لألحكام المنصوص عليها في ويحدد التعوي .4

  .القوانين النافذة
  

  )275(مادة
في حالة اإلصابة البدنية يجب إخطار الناقل آتابة باإلصابة خالل خمسة عشر يومًا 

لم يثبت هو  من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة وأال افترض أنه غادرها دون إصابة ما
  .غير ذلك

  
  )276(مادة

يقع باطًال آل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه 
  : أحد األمور اآلتية

  . إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم  ـ أ 
  . تعديل عبء اإلثبات الذي يضعه القانون على عاتقه ب ـ
  .القوانين النافذة تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر في   ج ـ

  .النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر  د ـ  
  

  )277(مادة
يسلم الناقل أو وآيله أو الربان إيصاًال باألمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها  .1

  .ويجب تسجيل هذه األمتعة في دفتر خاص في السفينة
كام الخاصة بنقل البضائع إذا سجلت يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع األح .2

  .وحرر إيصال بشحنها
أما إذا بقيت األمتعة في حراسة المسافر ولم تسجل فال يكون الناقل مسئوًال  .3

لم يثبت المسافر أن الهالك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو  عن هالآها أو تلفها ما
  .كمن ينوب عنه أو أحد تابعيه ويقع باطًال آل اتفاق على غير ذل



  
  )278(مادة

للناقل حق حبس أمتعة المسافر المسجلة الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها 
  .لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل

  
  )279(مادة

في حالة الرحالت البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشترآين فيها بتنفيذها 
  .الرحلة أو الشروط المعلن عنهاوفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تنظيم 

  
  )280(مادة

يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشترآين تذآرة الرحلة وإال 
  .آان عقد تنظيم الرحلة باطًال وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطالن

  
  )281(مادة

  -:يبين في تذآرة الرحلة على وجه الخصوص
  .أ ـ اسم السفينة
  .م الرحلة وعنوانهب ـ اسم منظ

  .ج ـ اسم المسافر وعنوانه
  .د ـ درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة

  .هـ ـ ثمن التذآرة وبيان النفقات التي يشملها هذا الثمن
  .و ـ ميناء القيام وميناء الوصول والموانئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة

  .ةز ـ تاريخ القيام وتاريخ العود
  .ح ـ الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها

  
  

  )282(مادة
يسلم منظم الرحلة للمسافر باإلضافة إلى تذآرة الرحلة دفتر يشتمل على قسائم تبين 
في آل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر في الميناء 

  .المذآور في القسيمة
  

  )283(مادة
يسأل منظم الرحلة عن اإلخالل بااللتزامات المبينة في تذآرة الرحلة وفي الدفتر 

  .المشار إليه في المادة السابقة
  

  )284(مادة



يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ 
ص عليها في المواد عقد النقل البحري وتسري على هذه المسئولية األحكام المنصو

  .من هذا القانون) 287 ـ 286 ـ 285 ـ 278 ـ 277 ـ 276 ـ 275 ـ 274 ـ 263(
  

  )285(مادة
ال تسري أحكام عقد نقل األشخاص على النقل المجاني إال إذا آان الناقل  .1

محترفًا آما ال تسري على األشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد 
  .السفر بغير أجرة

 أحكام عقد نقل األشخاص المنصوص عليها في هذا الفرع على وتسري .2
األشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم آمرافقين لحيوان أو لشيء حي أو 

  .لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع
  

  )286(مادة
تنقضي الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم التي لم يسجل أو يحرر بها 

سنة من تاريخ الوصول ومع ذلك إذا آانت الدعوى ناشئة عن فعل إيصال بمضي 
  .يعتبر جريمة فال تنقضي إال بانقضاء الدعوى الجزائية

  
  )287(مادة

ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقًا 
المدعي لألحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات ويجوز أيضًا حسب اختيار 

أن ترفع الدعاوى المذآورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء القيام أو ميناء 
الوصول أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة ويقع باطًال آل اتفاق سابق على قيام 

 .النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا االختيار أو تقييده
  الفصل الخامس
  ات المالحية القطر واإلرشاد والمساعد

  
  الفرع األول
  القطر

  
  )288(مادة

سأل مجهز              .1 تكون إدارة عملية القطر داخل الموانئ لربان السفينة المقطورة وي
  .هذه السفينة عن جميع األضرار التي تحدث أثناء عملية القطر

سفينة   .2 ان ال اء لرب ة القطر داخل المين رك إدارة عملي ابي ت اق آت ـ ويجوز باتف
سفينة عن األضرار التي تحدث               القاطرة، وفي هذه   ذه ال  الحالة يسأل مجهز ه

  .أثناء عملية القطر إال إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة
  

  )289(مادة



سأل                  .1 اطرة وي سفينة الق ان ال وانئ لرب تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الم
ة القطر                 اء عملي ع األضرار التي تحدث أثن  إال إذا مجهز هذه السفينة عن جمي

  .أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة
سفينة      .2 ان ال اء لرب ارج المين ر خ ة القط رك عملي ريح ت اق ص وز باتف ويج

سفينة عن األضرار التي تحدث        المقطورة وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه ال
  .أثناء عملية القطر

  
  )290(مادة

  .من تاريخ انتهاء هذه العمليةتنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضي سنة 
  
  

  الفرع الثاني
  اإلرشاد

  )291(مادة
 المائة التي   اإلرشاد إجباري في موانئ الجمهورية اليمنية وآذلك في الممرات         .1

  .يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري
د الرسوم األصلي           .2 ه وتحدي د مناطق اد وتحدي ق بتنظيم اإلرش ا يتعل ة وتسري فيم

  .واإلضافية التي تستحق عنه القوانين والقرارات الخاصة بذلك
ة                 .3 وانئ اليمني سفن في الم اد ال ويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء من االلتزام بإرش

  قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري
  

  )292(مادة
ة البح                 ة  على  آل سفينة خاضعة اللتزام اإلرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها الجه ري

ا     ا أو خروجه ا فيه اد أو تحرآه ة اإلرش ا منطق ل دخوله اد قب ب اإلرش صة بطل المخت
  .منها
  )293(مادة

سفينة             .1 ى ال ه إل دم خدمات ه أن يق اد وعلي على المرشد أن ُيجب فورًا طلب اإلرش
  .التي تطلب اإلرشاد وفقًا للوائح المنظمة لذلك

ن في خطر ولو لم يطلب      وعلى المرشد أن يقدم مساعدته أوًال للسفينة التي تكو         .2
  .إليه ذلك

  
  )294(مادة

  .تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها
  

  )295(مادة
يسأل مجهز السفينة وحده عن األضرار التي تلحق بالغير بسبب األخطاء التي             .1

  .تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية اإلرشاد



سفينة مسئوالً    .2 اء        يكون مجهز ال اد أثن فينة اإلرش  عن األضرار التي تصيب س
  .تنفيذ عملية اإلرشاد إال إذا آان الضرر ناشئًا عن خطأ جسيم من المرشد

  
  )296(مادة

اد          فينة اإلرش يسأل مجهز السفينة وحده عن األضرار التي تصيب المرشد أو بحارة س
أ ص           شأ عن خط در من المرشد أو   أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد إال إذا أثبت أن الضرر ن

  .من البحارة
  

  )297(مادة
  .ال يسأل المرشد عن األضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها

  
  )298(مادة

ى                          اء عل ة أو بن سبب سوء األحوال الجويَّ سفينة ب سفر مع ال ى ال إذا اضطر المرشد إل
ذي راف         اء ال ه   طلب الربان التزم المجهز بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى المين ا من قه

  .مع التعويض عند االقتضاء
  

  )299(مادة
تلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده الجهة البحرية المختصة إذا استغنت عن المرشد              .1

  .بعد حضوره إليها
ة انتظار المرشد                          .2 ا في حال غ عن آل ساعة أو جزء منه ذا المبل وتلزم بدفع ه

ا أو مجه                ذي حدده ربانه اد ال د    بسبب تأخرها عن القيام في الميع دة تزي ا لم زه
  .على ساعة

  
  )300(مادة

ال                 .1 يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة أو بغرامة ال تقل عن ألف وخمسمائة ري
سفن دون أن يكون        اد ال وم بإرش وال تتجاوز عشرون ألف ريال آل شخص يق
اد في                   ولى اإلرش ه أو يت مرخصًا له في ذلك وآل مرشد يمتنع عن تقديم خدمات

أثير  كر أو تحت ت ة س ه    حال ائز ل ر الج ن غي فينة م اد س وم بإرش در أو يق  مخ
  .إرشادها

ا                 .2 ال أو م يعاقب بغرامة ال تقل عن ستة ألف ريال وال تتجاوز عشرين ألف ري
اد إذا استعان     يعادلها من عمالت أجنبية ربان آل سفينة خاضعة اللتزام اإلرش
ة        سفينة منطق ل بال اد أو إذا دخ ي اإلرش ه ف رخص ل ر م ه غي م أن د يعل بمرش

ا            ه في         اإلرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون االستعانة بمرشد م أذن ل م ت ل
  .ذلك الجهة التي تتولى مرفق اإلرشاد لضرورة ملجئة

ة التي ال                    دة ال تتجاوز سنة أو الغرام وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس م
  .تقل عن عشرين ألف ريال أو ما يعادلها من عمالت أجنبية

  



  )301(مادة
ذه         تن اء ه اريخ انته ن ت نة م ضي س اد بم ة اإلرش ن عملي ئة ع دعاوى الناش ضي ال ق

  .العمليات
  
  

  الفرع الثالث
  الفنارات والمساعدات المالحية 

  )302(مادة
أ ـ ال يجوز ألي شخص أن يضر أو يحجب أو يسكت أي فنار أو أي إضاءة أو يزيح   

  .أو يغير أو يحطم أي مساعدة مالحية
ة ال تتجاوز خمسة وعشرون        ب ـ يعاقب آل شخص يخ  ادة بغرام ذه الم ام ه الف أحك

  .ألف ريال دون المساس بحق الجهة المختصة في التعويض إن آان له مقتضى
  

  )303(مادة
ة                     .1 ا عالم وهم بأنه د تعيق أو ت وم بترآيب إضاءة ق ال يجوز ألي شخص أن يق

  .بحرية
ة خال  .2 ة المخالف ي بإزال شخص المعن ذار ال صة بإن ة المخت وم الجه رة ال تق ل فت

ة         ام بإزال ة القي ذه المهل ضاء ه د انق صة بع ة المخت ام وللجه بعة أي اوز س تتج
  .المخالفة على نفقة ذلك الشخص

 .يعاقب آل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة ال تتجاوز خمسين ألف ريال .3
  
  

 الرابع الحوادث البحرية الباب
  الباب الرابع

  الحوادث البحرية
  

  الفصل األول
  التصادم

  
  )304(مادة

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية، أو بين سفن بحرية ومراآب مالحية داخلية تسوى التعويضات  .1
المستحقة عن األضرار التي تلحق بالسفن واألشياء واألشخاص الموجودين على السفينة طبقًا لألحكام 

العائمات المقيدة بمرسى الواردة في هذا الباب دون اعتبار للمياه التي حصل التصادم فيها وفيما عدا 
  .ثابت وتعتبر آل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مرآب مالحة بحسب األحوال

وتسري األحكام المذآورة ولو لم يقع احتكاك مادي بين السفن على تعويض األضرار التي تسببها سفينة  .2
 هذه األضرار الناشئة عن قيام ألخرى أو لألشياء أو األشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا آانت

السفينة بحرآة أو عن إهمال القيام بحرآة أو عن عدم مراعاة التشريع الوطني أو االتفاقيات الدولية 
  .النافذة في الجمهورية بشأن تنظيم السير في البحار

  



  )305(مادة
باب تحملت آل سفينة ما إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه أو لم تعرف هذه األس

أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم أيضًا ولو آانت السفن التي وقع بينها التصادم أو آانت إحدى هذه السفن 
  رأسية وقت وقوع التصادم

  
  )306(مادة

  .إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم
  

  )307(مادة
ن الخطأ مشترآًا قدرت مسئولية آل سفينة من السفن التي حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي إذا آا .1

وقع منها ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من آل سفينة على وجه التحديد 
  .أو إذا تبين أن أخطاءها تعادلت وزعت المسئولية بينها بالتساوي

اشترآت في الخطأ بذات النسبة المذآورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل وتسأل السفن التي  .2
الغير عن األضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع أو األمتعة أو األموال األخرى الخاصة بالبحارة أو 

  .المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة
نة أو إصابتهم تكون المسئولية بالتضامن ويكون للسفينة وفي حالة وفاة األشخاص الموجودين على السفي .3

  .التي تحملت أآثر من حصتها في التعويض الرجوع على السفن األخرى بالفرق
  

  )308(مادة
تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو آان اإلرشاد إجباريًا وذلك مع عدم 

  . للمسئوليةاإلخالل بالقواعد العامة
  

  )309(مادة
  .ال يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم البحري

  
  )310(مادة

يجب على ربان آل سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم أن يبادر إلى مساعدة السفن األخرى  .1
ارتها أو المسافرين وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بح

  .عليها لخطر جدي
وعليه قدر اإلمكان أن يعلم السفينة األخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة  .2

  .المسافرة إليها
وال مسؤولية على مجهز السفينة بالنسبة لمخالفة أحكام هذه المادة إال إذا وقعت المخالفة بناًء على  .3

  .هتعليمات صريحة من
  
  

  )311(مادة
  ـ:للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام أي من المحاآم اآلتية .1

 المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد مراآز -أ
  .استثمار السفينة

  . المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه-ب
حكمة التي يقع في دائرتها الميناء الذي وقع فيه الحجز على السفن التي حدث بينها التصادم أو  الم-ج

  .على إحدى هذه السفن
 المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي آان من الجائز توقيع الحجز فيه على سفينة المدعى عليه -د

  .والذي قدم فيه المدعى عليه آفيًال أو ضمانًا آخر
  .لمحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المياه اليمنية ا-هـ

ويجوز للخصوم االتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن يجري التحكيم  .2
  .حسب اختيار المدعي في دائرة إحدى المحاآم المنصوص عليها في الفقرة السابقة

  
  )312(ةماد

  .تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث .3



  .بمضي سنة من تاريخ الوفاة) 307(تنقضي دعوى الرجوع المشار إليها في الفقرة األخيرة من المادة  .4
إذا تعذر مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين  .5

الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه اإلقليمية اليمنية وآان المدعي من األشخاص الذين يتمتعون 
  .بالجنسية اليمنية أو آان له موطن فيها

  
  )313(مادة

من هذا القانون على السفن البحرية ومراآب ) 312(من المادة ) 3(تسري أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة 
 .ة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد األشخاص العامة لخدمة عامة وألغراض غير تجاريةالمالح

  الفصل الثاني
  المساعدة واإلنقاذ

  
  )314(مادة

تسري أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة واإلنقاذ بين السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر  .1
لتها وأجور النقل، آما تسري على الخدمات من النوع وعلى األشخاص واألشياء الموجودة فيها وحمو

ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية ومراآب المالحة الداخلية وذلك دون تمييز بين هذين النوعين في 
  .المساعدة واإلنقاذ ودون اعتبار للمياه التي حصلت فيها

  .ة بحسب األحوالوتعد آل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مرآب مالحة داخلي .2
  

  )315(مادة
  .آل عمل من أعمال المساعدة أو اإلنقاذ أدى إلى نتيجة نافعة يعطي الحق في مكافأة عادلة عنه .1

وفي جميع األحوال ال يجوز أن تتعدى المكافأة قيمة األشياء التي أنقذت وإذا لم تؤد أعمال اإلنقاذ إلى 
  .األعمال بالمصاريف التي أنفقت في هذا الشأننتيجة نافعة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه 

  .وتستحق المكافأة حتى ولو تمت أعمال المساعدة واإلنقاذ بين سفن مالك واحد .2
  

  )316(مادة
ال يستحق األشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة واإلنقاذ أي مكافأة أو مصاريف إذا آانت السفينة التي 

  .نتهم صراحة ولسبب معقولقدمت لها هذه األعمال قد رفضت معو
  

  )317(مادة
ال تستحق السفينة القاطرة أية مكافأة على أعمال المساعدة واإلنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة أو لحمولتها أو 
لألشخاص الموجودين عليها وذلك باستثناء الخدمات االستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة التي ال تدخل عادة 

  .القطرفي عملية 
  
  

  )318(مادة
  
يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع  .1

المكافأة بين السفن التي اشترآت في عمليات اإلنقاذ وآذلك نسبة التوزيع بين مالك آل سفينة وربانها 
  .وبحارتها

قاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها واألشخاص الذين في وإذا آانت السفينة التي قامت باإلن .2
  .خدمتها طبقًا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها

  
  )319(مادة

تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة تحددها المحكمة عند الخالف ويجوز لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من  .1
  .المالية تبرر ذلكأداء المكافأة إذا آانت حالته 

ويستحق األشخاص الذين أنقذوا األرواح البشرية نصيبًا عادًال في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ  .2
السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته وال يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار 

  .إليها في الفقرة السابقة
  



  )320(مادة
محكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل آل اتفاق بشأن أعمال المساعدة أو اإلنقاذ يتم يجوز لل .1

  .وقت قيام الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروطه غير عادلة
وفي جميع األحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل أي اتفاق مما ذآر في الفقرة  .2

ن أن رضا أحد الطرفين شابه غش أو تدليس أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها السابقة إذا تبي
  .زيادة أو نقصًا بحيث ال تتناسب والخدمات التي أديت

  
  )321(مادة

  .ال تستحق أي مكافأة أو مصاريف عن المساعدة أو اإلنقاذ الخاصة برسائل البريد أيًا آان نوعها
  

  )322(مادة
  ـ: أن تحدد المكافأة تبعًا لظروف آل حالة مع مراعاة األساسين التاليين بحسب الترتيبيجوز للمحكمة .1

  مقدار المنفعة التي نتجت عن اإلنقاذ وجهود المنقذين وآفاءتهم والخطر الذي تعرضوا له هم والسفينة - أ
 والوقت الذي استغرقته التي قامت بالمساعدة واإلنقاذ والسفينة التي قدمت لها المساعدة ورآابها وحمولتها

هذه العمليات والمصاريف واألضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي 
تعرض لها من قاموا باإلنقاذ وقيمة األدوات التي استعملوها مع مراعاة مدى إعداد السفينة أصًال ألعمال 

  .المساعدة واإلنقاذ عند االقتضاء
  .تي تم إنقاذها وأجرة النقل قيمة األشياء ال-ب

  .تراعي المحكمة األساسين ذاتيهما عند توزيع المكافأة بين القائمين باإلنقاذ إذا تعددوا .2
ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض قيمة المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن المنقذين ارتبكوا أخطاء استلزمت  .3

  .ا أشياء مسروقة أو قاموا بأعمال غش أخرىالمساعدة أو اإلنقاذ أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفو
  

  )323(مادة
  .يجوز للمحكمة المختصة االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص عند النظر في القضايا المتعلقة بالمساعدة واإلنقاذ

  
  )324(مادة

عدة على آل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو رآابها لخطر جسيم أن يقدم المسا .1
  .لكل شخص يوجد في البحر معرضًا لخطر الهالك ولو آان من األعداء

      ويعاقب ربان السفينة الذي ال يقدم المساعدة المشار إليها بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال 
  .تتجاوز خمسة وسبعين ألف ريال أو ما يعادلها من عمالت أجنبية

 عن مخالفة االلتزام المشار إليه في الفقرة السابقة إال إذا وقعت المخالفة بناء وال يكون مجهز السفينة مسئوًال .2
  .على تعليمات صريحة منه

  
  )325(مادة

تنقضي دعوى المطالبة بالمكافأة والمصاريف عن المساعدة واإلنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه .  1
  .األعمال

سريان المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف .  2
السفينة المدعى عليها في المياه اإلقليمية اليمنية وآان المدعي من األشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية أو 

  .آان له موطن فيها
  

  )326(مادة
من هذا القانون على ) 325(من المادة ) 2(تســـري األحكام المنصوص عليها في هذه الفصل عدا حكم الفقرة 

السفن البحرية ومراآب المالحة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد األشخاص العامة لخدمة عامة وألغراض 
) 2(غير تجارية، فإذا آانت هذه السفن أو المراآب مملوآة للدولة أو لشخص عام فال تسري عليها أحكام الفقرة 

  .من هذا القانون) 325(من المادة ) 2(لفقرة وا) 315(من المادة 
  

  )327(مادة
يقع باطًال آل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعوى الناشئة عن اإلنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه 

ذ أو الدعاوى خارج الجمهورية اليمنية وذلك إذا وقع اإلنقاذ في المياه اليمنية وآانت السفينة التي قامت باإلنقا
 .السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية اليمنية



  الفصل الثاني
  المساعدة واإلنقاذ

  
  )314(مادة

تسري أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة واإلنقاذ بين السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر  .3
مات من النوع وعلى األشخاص واألشياء الموجودة فيها وحمولتها وأجور النقل، آما تسري على الخد

ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية ومراآب المالحة الداخلية وذلك دون تمييز بين هذين النوعين في 
  .المساعدة واإلنقاذ ودون اعتبار للمياه التي حصلت فيها

  .وتعد آل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مرآب مالحة داخلية بحسب األحوال .4
  

  )315(مادة
  .ن أعمال المساعدة أو اإلنقاذ أدى إلى نتيجة نافعة يعطي الحق في مكافأة عادلة عنهآل عمل م .3

وفي جميع األحوال ال يجوز أن تتعدى المكافأة قيمة األشياء التي أنقذت وإذا لم تؤد أعمال اإلنقاذ إلى 
  . الشأننتيجة نافعة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه األعمال بالمصاريف التي أنفقت في هذا

  .وتستحق المكافأة حتى ولو تمت أعمال المساعدة واإلنقاذ بين سفن مالك واحد .4
  

  )316(مادة
ال يستحق األشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة واإلنقاذ أي مكافأة أو مصاريف إذا آانت السفينة التي 

  .قدمت لها هذه األعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول
  

  )317(مادة
ال تستحق السفينة القاطرة أية مكافأة على أعمال المساعدة واإلنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة أو لحمولتها أو 
لألشخاص الموجودين عليها وذلك باستثناء الخدمات االستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة التي ال تدخل عادة 

  .في عملية القطر
  
  

  )318(مادة
  
ى مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع يتفق الطرفان عل .3

المكافأة بين السفن التي اشترآت في عمليات اإلنقاذ وآذلك نسبة التوزيع بين مالك آل سفينة وربانها 
  .وبحارتها

الكها وربانها واألشخاص الذين في وإذا آانت السفينة التي قامت باإلنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين م .4
  .خدمتها طبقًا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها

  
  )319(مادة

تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة تحددها المحكمة عند الخالف ويجوز لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من  .3
  .أداء المكافأة إذا آانت حالته المالية تبرر ذلك

ذين أنقذوا األرواح البشرية نصيبًا عادًال في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ ويستحق األشخاص ال .4
السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته وال يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار 

  .إليها في الفقرة السابقة
  

  )320(مادة
ل أو تعديل آل اتفاق بشأن أعمال المساعدة أو اإلنقاذ يتم يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطا .3

  .وقت قيام الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروطه غير عادلة
وفي جميع األحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل أي اتفاق مما ذآر في الفقرة  .4

يس أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها السابقة إذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه غش أو تدل
  .زيادة أو نقصًا بحيث ال تتناسب والخدمات التي أديت

  
  )321(مادة



  .ال تستحق أي مكافأة أو مصاريف عن المساعدة أو اإلنقاذ الخاصة برسائل البريد أيًا آان نوعها
  

  )322(مادة
  ـ:لة مع مراعاة األساسين التاليين بحسب الترتيبيجوز للمحكمة أن تحدد المكافأة تبعًا لظروف آل حا .4

  مقدار المنفعة التي نتجت عن اإلنقاذ وجهود المنقذين وآفاءتهم والخطر الذي تعرضوا له هم والسفينة - أ
التي قامت بالمساعدة واإلنقاذ والسفينة التي قدمت لها المساعدة ورآابها وحمولتها والوقت الذي استغرقته 

والمصاريف واألضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي هذه العمليات 
تعرض لها من قاموا باإلنقاذ وقيمة األدوات التي استعملوها مع مراعاة مدى إعداد السفينة أصًال ألعمال 

  .المساعدة واإلنقاذ عند االقتضاء
  . قيمة األشياء التي تم إنقاذها وأجرة النقل-ب

  .محكمة األساسين ذاتيهما عند توزيع المكافأة بين القائمين باإلنقاذ إذا تعددواتراعي ال .5
ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض قيمة المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن المنقذين ارتبكوا أخطاء استلزمت  .6

  .خرىالمساعدة أو اإلنقاذ أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بأعمال غش أ
  

  )323(مادة
  .يجوز للمحكمة المختصة االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص عند النظر في القضايا المتعلقة بالمساعدة واإلنقاذ

  
  )324(مادة

على آل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو رآابها لخطر جسيم أن يقدم المساعدة  .3
  .طر الهالك ولو آان من األعداءلكل شخص يوجد في البحر معرضًا لخ

      ويعاقب ربان السفينة الذي ال يقدم المساعدة المشار إليها بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال 
  .تتجاوز خمسة وسبعين ألف ريال أو ما يعادلها من عمالت أجنبية

 الفقرة السابقة إال إذا وقعت المخالفة بناء وال يكون مجهز السفينة مسئوًال عن مخالفة االلتزام المشار إليه في .4
  .على تعليمات صريحة منه

  
  )325(مادة

تنقضي دعوى المطالبة بالمكافأة والمصاريف عن المساعدة واإلنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه .  1
  .األعمال

 السابقة إذا تعذر الحجز على مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص عليها في الفقرة.  2
السفينة المدعى عليها في المياه اإلقليمية اليمنية وآان المدعي من األشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية أو 

  .آان له موطن فيها
  

  )326(مادة
على من هذا القانون ) 325(من المادة ) 2(تســـري األحكام المنصوص عليها في هذه الفصل عدا حكم الفقرة 

السفن البحرية ومراآب المالحة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد األشخاص العامة لخدمة عامة وألغراض 
) 2(غير تجارية، فإذا آانت هذه السفن أو المراآب مملوآة للدولة أو لشخص عام فال تسري عليها أحكام الفقرة 

  .قانونمن هذا ال) 325(من المادة ) 2(والفقرة ) 315(من المادة 
  

  )327(مادة
يقع باطًال آل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعوى الناشئة عن اإلنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه 

الدعاوى خارج الجمهورية اليمنية وذلك إذا وقع اإلنقاذ في المياه اليمنية وآانت السفينة التي قامت باإلنقاذ أو 
 .سية اليمنيةالسفينة التي أنقذت تتمتع بالجن

  الفصل الرابع
  الحطام البحري

  
  )350(مادة

يقصد بالحطام البحري السفينة وملحقاتها التي توجد متروآة أو غارقة في المياه اإلقليمية اليمنية أو الجانحة في 
 أي موقع من شواطئ الجمهورية اليمنية أو بالقرب منها ويشمل المقذوفات والمواد الطافية وغيرها من األشياء

  .العائمة



  
  )351(مادة

إذا غرقت سفينة أو جنحت أو ترآت مهجورة داخل المياه اإلقليمية اليمنية وجب على ربانها أو مالكها  .1
أو من يقوم مقامها القيام بإبالغ الجهة البحرية المختصة فورًا بوقوع الحادث، وآذا انتشال حطام السفينة 

غرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خالل المدة المذآورة أو تعويمها وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ ال
آان للجهة البحرية المختصة عند االقتضاء ودون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو 

  .بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على نفقة ومسئولية مالك السفينة أو صاحب الحق فيها
امة ال تقل عن مائتين ألف ريال أو بإحدى هاتين يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغر .2

  .العقوبتين آل من خالف أحكام الفقرة السابقة
  

  )352(مادة
على الجهة البحرية المختصة أن تبادر في حالة وجود حطام بحري إلى إصدار التعليمات  واإلجراءات  .1

  .الالزمة للمحافظة على ذلك الحطام
ص عليها في الفقرة السابقة بغرامة ال تقل عن عشرة ألف يعاقب آل من يخالف التعليمات المنصو .2

  .ريال
  

  )353(مادة
إذا غرقت سفينة أو جنحت أو ترآت مهجورة في المياه اإلقليمية ورأت الجهة البحرية المختصة أن وجودها يعيق 

ل مدة تحددها له، المالحة أو يشكل خطرًا عليها، فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو انتشالها خال
فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللجهة البحرية المختصة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة على 

  .نفقة ومسئولية مالك السفينة أو صاحب الحق فيها
  

  )354(مادة
قاتها وآذا أي حطام يعاقب آل من استولى أو نقل أي سفينة جانحة أو متروآة أو أي جزء من شحنتها أو ملح

يوجد في المياه اإلقليمية اليمنية ولم يكن مأذونًا له بذلك من الجهة البحرية المختصة أو رفض تسليمها بالسجن مدة 
ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ستمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ودونما إخالل بالحق 

  .المستولى عليه أو قيمته عند االقتضاءفي استرداد الشيء المنقول أو 
  

  )355(مادة
خالل ثالثة ) 353) (351(إذا لم تستوف الجهة البحرية المختصة المصاريف التي أنفقتها طبقًا ألحكام الماديتن 

يعلن أشهر من تاريخ المطالبة بالسداد فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معًا بالمزاد العلني و
عن هذا البيع في صحيفة أو أآثر من الصحف اليومية واسعة االنتشار وذلك قبل خمسة عشر يومًا من إجرائه 

ويخصم من حصيلة البيع آامل استحقاق الجهة البحرية المختصة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع 
 ثالث سنوات من تاريخ اإليداع اعتبر الباقي في خزانة المحكمة المختصة فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خالل

  .إيرادًا للدولة
  

  )356(مادة
  ـ:استثناء من أحكام المادة السابقة للجهة البحرية المختصة بيع أي حطام بحري فورًا في الحاالت التالية .1

  . أ ـ  إذا آانت القيمة التقديرية للحطام تقل عن ثالثة ألف ريال
  .الغة أو آان من النوع سريع التلفب ـ إذا آان الحطام مصابًا بأضرار ب

  .ج ـ إذا آانت تكاليف المحافظة عليه تزيد على قيمته التقديرية
 .ويشعر المالك ببيع الحطام خالل اثنين وسبعين ساعة من انتهاء إجراءات البيع .2

  
 الباب الخامس التأمين البحري

 
  الباب الخامس
   التأمين البحري



  
  الفصل األول
  أحكام عامة

  
  )357(مادة

تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان األخطار 
  .المتعلقة برحلة بحرية

  
  )358(مادة

  .ال يجوز إثبات عقد التأمين وآل ما يطرأ عليه من تعديالت إال بالكتابة .1
  .ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية .2
ة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين، إلى أن تصدر وتكون الوثيقة المؤقت .3

  .الوثيقة النهائية
تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية  .4

  .في التعامل
  

  )359(مادة
  .تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو ألمره أو للحامل لها .1
غير معين، ويكون لحامل الوثيقة ويجوز إبرام عقد التأمين لمصلحة شخص  .2

الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع 
التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد األصلي ولو آانت وثيقة التأمين محررة 

  .ألمره أو لحاملها
  

  )360(مادة
  ـ:تشتمل وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات اآلتية .1

  .تأريخ عقد التأمين مبينًا باليوم والساعة  أ ـ 
  .ب ـ مكان العقد

  .ج ـ اسم آل من المؤمن والمؤمن له وموطنه
  . األموال المؤمن عليها-د 

  .هـ ـ األخطار التي يشملها التأمين واألخطار المستثناه منه وزمنها ومكانها
  .و ـ مبلغ التأمين وقسطه 

  .ثيقة التأمينويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه و .2
  

  )361(مادة
  ـ:يقع باطًال ما يرد في الوثيقة من الشروط اآلتية

أ ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إال 
  .إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة مرتكبة بخطأ عمدي



الن الحادث ب ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إع
المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات  إذا تبين من الظروف أن التأخير 

  .آان لعذر مقبول
ج ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة 

  .اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة
  .ته أثر في وقوع الحادث المؤمن منهد ـ آل شرط تعسفي آخر يثبت أنه لم يكن لمخالف

  
  )362(مادة

  .ـ يجوز التأمين على جميع األموال التي تكون معرضة ألخطار البحر1
ـ وال يجوز أن يكون طرفًا في عقد التأمين أو مستفيدًا منه إال من آانت له مصلحة 2

  .في عدم وقوع الخطر
  
  

  )363(مادة
  .لمؤمن عليهايجوز للمؤمن إعادة التأمين على األموال ا .1
  .وال يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن .2

  
  )364(مادة

إذا آان الخطر مؤمنًا منه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم آل منهم 
  .بالتعويض بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم

  
  )365(مادة

التأمين إذا انقضى ستون يومًا من تاريخ عقد التأمين أو من ال تقبل دعوى  .1
التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في 

  .السريان
وال يسري هذا الحكم على وثائق التأمين باالشتراك إال بالنسبة إلى الشحنة  .2

  .األولى
  

  )366(مادة
  ـ:يسأل المؤمن عما يأتي

ادية التي تلحق األشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو أ ـ األضرار الم
  .حادث يعتبر قوة قاهرة إذا آان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين

ب ـ حصة األموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشترآة مالم تكن ناشئة  
  .من خطر مستثنى من التأمين

ؤمن منه لحماية األموال المؤمن عليها من ج ـ المصروفات التي تنفق بسبب خطر م
  .ضرر مادي أو الحد منه

  



  )367(مادة
يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق األشياء بخطأ المؤمن له أو بخطأ  .1

لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو عن  تابعيه البَّريين ما
  .خطأ جسيم صادر من المؤمن له

من هذا القانون يسأل ) 400(من المادة ) 2( الفقرة ومع عدم اإلخالل بحكم .2
المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق األشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو 

  .البحارة
  

  )368(مادة
يبقى المؤمن مسئوًال عن األخطار التي يشملها التأمين في حالة االضطرار إلى تغيير 

غيير الرحلة أو الطريق اضطراريًا يبقى الطريق أو الرحلة أو السفينة وإذا لم يكن ت
المؤمن مسئوًال عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه 

  .أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق
  

  )369(مادة
ال يشمل التأمين إخطار الحرب األهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة  .1

بات واإلغالق وأعمال التخريب واالضطرابات والثورات واإلضرا
واإلرهاب واألضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو 

إشعاعات نووية أي آان سببها واالستيالء والمنع الصادر من أي سلطة في 
  .أي دولة إال إذا اتفق على غير ذلك

يشمل من هذا القانون ال ) 401(من المادة )1(عدا ما نصت عليه الفقرة  .2
التأمين األضرار التي تحدثها األشياء المؤمن عليها في األموال األخرى أو 

  .األشخاص إال إذا اتفق على غير ذلك
  

  )370(مادة
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب شمل هذا التأمين األضرار التي تلحق األشياء 

ستيالء أو اإليقاف المؤمن عليها بسبب األعمال العدائية أو االنتقامية أو األسر أو اال
أو اإلآراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء آانت معترفًا بها أو غير 

معترف بها أو بسبب انفجار األلغام ومعدات الحرب األخرى ولو لم تكن الحرب قد 
  .أعلنت أو آانت قد انتهت

  
  )371(مادة

 خطر بحري اعتبر إذا تعذر معرفة ما إذا آان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو
  .لم يثبت خالف ذلك ناشئًا عن خطر بحري ما

  
  )372(مادة

  ـ:ال يسأل المؤمن عما يلي



أ ـ األضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم آفاية 
من ) 400(من المادة ) 1(تغليفه أو حزمه وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة 

  .هذا القانون
  .لنقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريقب ـ ا

ج ـ األضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة 
واالستيالء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب 

  .وممارسة تجارة ممنوعة
  . لرفع الحجزد ـ التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة

هـ ـ األضرار التي ال تعد تلفًا ماديًا يلحق مباشرة باألشياء المؤمن عليها آالبطالة 
والتأخير وفروق األسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها 

  .المؤمن له
  

  )373(مادة
الزمان يلتزم المؤمن له بالوفاء بقسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان و

المتفق عليهما آما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه 
وأن يعطي بيانًا صحيحًا عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين 
المؤمن من تقدير األخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد 

  . زيادة في هذه األخطار في حدود علمه بهاعلى ما يطرأ من
  

  ـ):374(مادة
يجوز االتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها  .1

العقد ويستنزل مقدار اإلعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق 
  .التعويض آامًال إذا جاوز الضرر حد اإلعفاء

اء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب وفي جميع األحوال يحسب اإلعف .2
  .الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق

  
  )375(مادة

إذا لم يوف المؤمن له بقسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو  .1
أن يفسخ العقد وال ينتج اإليقاف أو الفسخ أثره إال بعد انقضاء خمسة عشر 

وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ويجوز يومًا على اعذار المؤمن له بالوفاء 
أن يقع االعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية أو تلكس في 

آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن آما يجوز أن يقع االعذار بالوفاء 
  .واألخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد

خر بفسخ العقد طالما أن وال يحول اإلخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آ .2
  .قسط التأمين والمصاريف لم تدفع

وفي حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين  .3
  .ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف



وال يسري أثر اإليقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية  .4
  . أي حادث وقبل اإلخطار باإليقاف أو الفسخوثيقة التأمين قبل وقوع

ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث أن يتمسك في مواجهة الغير لمقاصة  .5
  .بقدر القسط المستحق

  
  )376(مادة

إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد إخطاره جاز 
  .للمؤمن فسخ العقد

ر حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وال يسري هذا الفسخ على الغي
وقوع أي حادث وقبل تبليغ الفسخ ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفالس 

  .المؤمن
  

  )377(مادة
يترتب على الفسخ في جميع األحوال إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل 

  .األخطار السارية
  

  )378(مادة
طلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء يجوز للمؤمن أن ي .1

نية بيانات غير صحيحة أو آتم بسوء نية ما يلزم من البيانات وآان من شأن 
  .ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن ألهمية الخطر

ويجوز طلب اإلبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو الكتمان أية صلة  .2
  .حق الشيء المؤمن عليهبالضرر الذي ل

وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف أن تحكم للمؤمن على المؤمن له في  .3
األحوال المبينة في الفقرتين السابقتين بمبلغ مساوي لقسط التأمين إذا أثبت 

سوء النية من جانب المؤمن له أو بمبلغ ال يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى 
  .سوء النية

  
  )379(مادة

ؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد على الم .1
ويكون من شأنها زيادة األخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خالل ثالثة أيام 

عمل من تاريخ العلم بها، فإذا لم يقع اإلخطا رفي الميعاد المذآور جاز 
  .للمؤمن فسخ العقد

رة السابقة وتبين أن زيادة وإذا وقع اإلخطار في الميعاد المذآور في الفق .2
األخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقي التأمين ساريًا مقابل زيادة في 

قسط التأمين، أما إذا آانت زيادة األخطار ناشئة عن فعل المؤمن له جاز 
للمؤمن إما فسخ العقد خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ علمه بزيادة األخطار 

قسط التأمين، وأما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط مع االحتفاظ بالحق في 



التأمين مقابل زيادة الخطر، وفي الحالة األولى بناء على طلب المؤمن يجوز 
  .للمحكمة أن تحكم له بمبلغ مساوي لقسط التأمين

  
  )380(مادة

يقع باطًال عقد التأمين الذي يبرم بعد هالك األشياء المؤمن عليها أو بعد  .1
إذا ثبت أن نبأ الهالك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان وصولها 

  .توقيع العقد أو إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له أو المؤمن
وإذا عقد التأمين على شرط األنباء السارة أو السيئة فال يبطل إالَّ إذا ثبت أن  .2

 المؤمن عليه المؤمن له آان يعلم شخصيًا قبل إبرام عقد التأمين بهالك الشيء
  .أو أن المؤمن آان يعلم شخصيًا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء

وآذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهالك الشيء المؤمن عليه بعد إصدار  .3
أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا األمر 

  .قبل التوقيع على العقد
ل للمحكمة أن تحكم على الطرف الذي ثبت سوء نيته أن وفي جميع األحوا .4

  .يدفع للطرف اآلخر تعويضًا يعادل ضعف القسط المتفق عليه
  

  )381(مادة
يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا آان مبلغ التأمين يزيد على قيمة األشياء  .1

المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه وفي هذه الحالة 
ن للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ ال يجاوز القسط الكامل يكو

للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحًا 
  .بمقدار قيمة األشياء المؤمن عليها

وإذا آان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية لألشياء المؤمن عليها فال يلتزم  .2
  .ال في حدود مبلغ التأمينالمؤمن إ

  
  )382(مادة

فيما عدا حالة الغش إذا آان الخطر مؤمنًا عليه بعدة عقود سواء آانت مبرمة  .1
في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وآان مجموع مبلغ التأمين المذآور في 

هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة 
 له الرجوع في حدود الضرر وبما ال يزيد على قيمة الشيء وجاز للمؤمن

المؤمن عليه على المؤمنين المتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين 
  .الذي يلتزم به آل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه

ويجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح  .2
  .ود التأمينات األخرى التي يعلم بها وإال آان طلبه غير مقبولللمؤمن بوج

وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون آل عقد من عقود التأمين المتعددة  .3
قابًال لإلبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن 

  .كلي للتأمينتقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما ال يجاوز القسط ال



  
  )383(مادة

يجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية  .1
المعقولة للمحافظة على األشياء المؤمن عليها وإنقاذها وأن يقوم  بجميع 
اإلجراءات الالزمة للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير 

دابير واإلجراءات وال يترتب على قيام المسئول ويجوز للمؤمن القيام بهذه الت
المؤمن أو المؤمن له بها أي أثر في الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد 

  .التأمين
ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن إهماله وإهمال تابعيه  .2

وخلفائه في القيام بااللتزامات المذآورة في الفقرة السابقة وعن آل عمل يكون 
 شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع على الغير من

  .المسؤول
  

  )384(مادة
تسوى األضرار بطريق التعويض بما ال يجاوز قيمة التأمين إال إذا اختار المؤمن له 
ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في األحوال التي يجيز له االتفاق أو القانون إتباع 

  .هذه الطريقة
  

  )385(مادة
ال يجوز أن يكون ترك األشياء المؤمن عليها جزئيًا أو معلقًا على شرط، آما ال يجوز 

الرجوع فيه إال برضاء المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال 
الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعالن المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن، 

ال ملكية األشياء المؤمن عليها إليه وذلك دون اإلخالل ويجوز للمؤمن أن يرفض انتق
  .بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله

  
  ) 386(مادة

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي 
أجراها أو التي يعلم بوجودها، وإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحًا غير مطابق 

ة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن جاز الحكم بسقوط حقه في للحقيقي
  .التأمين آله أو بعضه

  
  )387(مادة

يبلغ الترك إلى المؤمن بإعالن على يد محضر أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول ويجب أن يحصل اإلعالن خالل ثالثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له 

و من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في بالحادث الذي يجيز الترك أ
  )413) (406(المادتين 

  



  )388(مادة
على المؤمن له إثبات بدء سريان الخطر، ويفترض وقوع الضرر في الزمان  .1

  .والمكان المذآورين في عقد التأمين إال إذا أثبت المؤمن خالف ذلك
ر ال يدخل في وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضر .2

األخطار التي يشملها التأمين ولم تحدث في الزمان والمكان المحددين في 
العقد مع ذلك إذا آان التأمين ال يشمل إالَّ بعض األخطار وجب على المؤمن 

له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه األخطار وإذا استعمل المؤمن له 
الضرر وظروف الحادث مما حقه في الترك وجب عليه أن يثبت أيضًا أن 

  .يعطيه الحق في اتباع طريقة الترك
  

  )389(مادة
  .ال يلزم المؤمن بإصالح األشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها

  
  )390(مادة

على المؤمن أن يدفع حصة األشياء المؤمن عليها في الخسارات المشترآة 
ء المؤمن عليها بعد خصم ومصاريف المساعدة واإلنقاذ وذلك بنسبة قيمة األشيا
  .الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت

  
  )391(مادة

ال يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثالثين يومًا على 
تقديم طلب الوفاء مرفقُا بالمستندات وبوثيقة الترك عند االقتضاء، ويعتبر المؤمن في 

الميعاد المذآور وإذا لم تتم التسوية خالل هذا الميعاد وجب على حالة إنذار بانقضاء 
  .المؤمن رد المستندات التي تسلمها

  
  )392(مادة

يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة األضرار التي 
  .يشملها التأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه

  
  )393(مادة

  .ى ناشئة عن عقد التأمينتنقضي بمضي سنتين آل دعو .1
  ـ:ويبدأ احتساب هذه المدة آما  يلي .2

  .من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به  -أ 
من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى  -ب

  .المطالبة بتعويض األضرار التي تلحق بالسفينة
التاريخ الذي آان يجب أن تصل فيه فيما من تاريخ وصول السفينة أو  -ج

  .يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض األضرار التي تلحق بالبضائع



أما إذا آان الحادث الحقًا ألحد هذين التاريخين فتسري المدة من تاريخ 
  .وقوع الحادث

 من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية األضرار -د
لة تحديد مهلة في العقد إلقامة دعوى الترك تسري بطريق الترك وفي حا

  .المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة
 من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في -هـ

الخسارات المشترآة أو بدعوى المطالبة بالمصروفات المستحقة عن 
  .المساعدة واإلنقاذ

 الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام  من التاريخ الذي يقيم فيه الغير-و
  .المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير

  
  )394(مادة

تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ 
  .هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق

  
  )395(مادة

طع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم في جميع األحوال تنق
المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير األضرار وذلك باإلضافة إلى 

 .األسباب المقررة في القانون المدني
  الفصل الثاني

  أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري
  

  الفرع األول
  التأمين على السفينة

  
  )396(مادة

دة         يكون ع  .1 ة أو لم دة رحالت متعاقب ة واحدة أو لع قد التأمين على السفينة لرحل
  .محددة

ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي              .2
ي   سفينة وهي ف ى ال أمين عل ضًا الت ان آخر ويجوز أي أو األحواض أو أي مك

  .طور البناء
  

  )397(مادة
أمي         .1 ى               يسري ضمان المؤمن في الت ضائع إل دء في شحن الب ذ الب ة من ن بالرحل

ة حال خمسة                     ى أي أمين عل دة سريان الت االنتهاء من تفريغها دون أن تجاوز م
ان   صود وإعالن الرب ان المق ى المك سفينة إل اريخ وصول ال ن ت ًا م عشر يوم

  .باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة



ا     وإذا آانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن م           .2 ن وقت تحرآه
  .للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في الوثيقة

أمين                 .3 ة الت ين في وثيق وإذا شمل التأمين عدة رحالت متعاقبة اعتبر المكان المع
  .النتهاء الرحلة األخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن

  
  )398(مادة

وم     إذا آان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن األخطار ال         .1 ع في الي تي تق
ى                   وم عل ا ويحسب الي ر منه األول من المدة واألخطار التي تقع في اليوم األخي
أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني في             

  .المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين
أمين محالً              .2 رميم   ومع ذلك إذا آانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان الت  لت

ضرر يشمله التأمين، أو آانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن              
رد                     ة ي ذه الحال ة وفي ه رميم أو الرحل فال يسري التأمين إال من وقت انتهاء الت

  .قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يسر خاللها العقد
و                 .3 رميم أو آانت تق سفينة محًال لت ة وهي     أما إذا انتهى التأمين وآانت ال م برحل

ى                   د إل د سريان العق أمين امت مصابة بتلف وآان الترميم أو التلف مما يشمله الت
دة           سبة الم أمين بن سط الت زاد ق ة ي ذه الحال ي ه ة وف رميم أو الرحل اء الت انته

  .اإلضافية
  

  ) 399(مادة
ك في حدود                         ه وذل ان توجد في أمين دون انقطاع في أي مك تكون السفينة مشمولة بالت

رة               الرحلة و  ام الفق المدة ونوع المالحة المذآورة في العقد وذلك مع عدم اإلخالل بأحك
  ).408(من المادة ) 3(
  

  )400(مادة
  .يسأل المؤمن عن األضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة .1
اء    .2 ن أخط ان م ن الرب صدر م ا ي ئة عم ؤمن عن األضرار الناش سأل الم وال ي

  .متعمدة
  

  )401(مادة
ر الذي يلحق األشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيًا آان          فيما عدا الضر   .1

سفينة المؤمن                  صادم ال ة ت نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حال
ا                  ائم م شيء ثابت أو متحرك أو ع ا ب م يتفق     عليها بسفينة أخرى أو ارتطامه ل

  .على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات
ر م .2 ه بغي ؤمن ل وز للم ضمان ويج ة ب ات تكميلي راء تأمين ؤمن أج ة الم وافق

رة          ملتها الفق ي ش سفينة والت دثها ال ي تح رار الت ن األض ئة ع سئوليته الناش م
  .السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة



ا إال في                .3 ى األضرار المؤمن عليه وال تنتج التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إل
  .حالة عدم آفاية المبلغ المنصوص عليه في الوثيقة األصلية على السفينة

  
  )402(مادة

تحق    .1 ة اس دة رحالت متعاقب دة أو لع ة واح سفينة لرحل ى ال أمين عل ان الت إذا آ
  . المؤمن قسط التأمين آامآل بمجرد بدء سريان  األخطار المؤمن منها

سط            .2 ة استحق المؤمن الق أمين إذا        وإذا آان التأمين لمدة معين دة الت  عن آامل م
هلكت السفينة آليًا أو قرر المؤمن له ترآها للمؤمن وآان الهالك أو الترك مما      
اتق   ى ع ع عل ا ال يق رك مم ان الهالك أو الت ا إذا آ ؤمن أم اتق الم ى ع ع عل يق
دء     اريخ ب ين ت دة ب ل الم ذي يقاب دار ال سط إال المق ن الق ستحق م ال ي ؤمن ف الم

سفينة أو إعالن     سريان األخطار وتاريخ   ى هالك ال  وقوع الحادث الذي أدى إل
  .ترآها

  
  )403(مادة

ع                        .1 أمين األضرار الناشئة عن آل حادث يق غ الت يضمن المؤمن في حدود مبل
د                   د التعاق اق عن أمين وإن تعددت الحوادث، ويجوز االتف أثناء سريان وثيقة الت

  .على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي إثر آل حادث
ود         وتسوى الحو  .2 أمين معق ان الت ى حده سواء آ ادث الواقعة خالل آل رحلة عل

  .لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة أو لمدة معينة
ادة          .3 ة من الم ى والثاني رتين األول ) 397(وتعتبر الرحلة آما هي محددة في الفق

ة واحدة أو            أمين لرحل ان الت وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خاللها سواء آ
  .ت متعاقبة أو لمدة معينةلعدة  رحال

  .أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى آل منها على حدة .4
  

  )404(مادة
تبدال القطع   ؤمن بمصاريف اس زم الم ق التعويض يلت أمين بطري سوية الت ة ت ي حال ف
ضات األخرى   ة دون التعوي سفينة صالحة للمالح ل ال ضرورية لجع واإلصالحات ال

  .مة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخرالناشئة عن انخفاض قي
وتخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد مالم يتفق               

  .على غير ذلك
  

  )405(مادة
ادة   .1 ام الم الل بأحك دم اإلخ ع ع ة  ) 381(م ى قيم أمين عل د الت ي عق ق ف إذا اتف

شترآة     السفينة فال تجوز المنازعة فيها إال في حا      لة اإلسهام في الخسارات الم
  ).390(أو مصروفات المساعدة واإلنقاذ وفقًا للمادة 

ات   .2 ا والملحق ة له سفينة واآلالت المحرآ سم ال ا، ج ق عليه ة المتف شمل القيم وت
  .المملوآة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز



ة ل               .3 ات المملوآ ى الملحق د عل ه وحدها،      وآل تأمين أيًا آان تاريخه يعق لمؤمن ل
ا                    ا بم ة المتفق عليه رك تخفيض القيم يترتب عليه في حالة الهالك الكلي أو الت

  .يعادل قيمة هذه الملحقات
  

  )406(مادة
  -:يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في األحوال اآلتية .1

  .إذا هلكت السفينة آليًا  -أ 
د وصو  -ب ة أشهر بع دة ثالث سفينة م ار ال ا إذا انقطعت أخب اء عنه ل آخر أنب

  .ويفترض هالك السفينة في تاريخ وصول هذه األنباء
سبب عدم                     -ج ذر إصالحه ب سفينة بتلف ال يمكن إصالحه أو تع  إذا أصيبت ال

توفر الوسائل المادية الالزمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إال إذا           
  . فيه ممكنًاآان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء اإلصالح

اع                       -د ة أرب ل ثالث ى األق ادل عل ا تع سفينة أو إنقاذه ات إصالح ال  إذا آانت نفق
  .قيمتها المبينة في وثيقة التأمين

رك                 .2 ه في ت وإذا آان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حق
سلطات         ى أمر من ال اء عل ا بن ا أو إيقافه ة أسرها أو احتجازه سفينة في حال ال

عامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خالل أربعة أشهر من ال
  .تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث

  
  )407(مادة

و آانت آل               .1 ا ل تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد آم
  .سفينة منها تابعة لمجهز مختلف

وال الم .2 ا من األم ضائع وغيره ر الب ؤمن وتعتب ى الم سبة إل ة للمجهز بالن ملوآ
  .على السفينة آما لو آانت مملوآة للغير

  
  

  )408(مادة
انون                      .1 م الق أمين بحك زة استمر الت ر مجه سفينة أو أجرت غي ة ال إذا انتقلت ملكي

لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خالل خمسة              
ذا             عشر يومًا من تاريخ انتقال الملكية أو         اريخ اإليجار وال يحسب في ه من ت

ع            . الميعاد أيام العطل الرسمية    وم بجمي ستأجر أن يق د أو الم وعلى المالك الجدي
  .االلتزامات التي آانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين

ستحقة   .2 أمين الم ساط الت دفع أق ؤمن ب ل الم ًا قب ه األصلي ملزم ؤمن ل ى الم ويبق
اريخ  ى ت سخ  حت ب ف ؤمن أن يطل ار ويجوز للم اريخ اإليج ة أو ت ال الملكي انتق

ة                ذه الحال العقد خالل شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو اإليجار وفي ه
  .يستمر العقد قائمًا مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ طلب الفسخ



رة   وإذا لم يقع اإلخطـار بانتقال الملكية أو باإليجار في الميعاد المذآور             .3 في الفق
ى              ) 1( أمين إل اعتبر التأمين موقوفًا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد ويعود عقد الت

زم   اعة من حصول األخطار ويلت ع وعشرين س ضاء أرب د انق اره بع اج آث إنت
  .المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد

شيوع إالَّ                   .4 ى ال سفينة عل ة ال ة ملكي إذا شمل   وال تسري أحكام هذه المادة في حال
  .انتقال الملكية أغلبية الحصص

  
  الفرع الثاني

  التأمين على البضائع
  

  )409(مادة
  ).اشتراك(يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة 

  
  )410(مادة

اء       .1 ه أثن د في ان توج ي أي مك اع ف أمين دون انقط شمولة بالت ضائع م ون الب تك
ك يجوز للمؤمن طلب             الرحلة آما يحددها الم    تعاقدان في وثيقة التأمين ومع ذل

ادة            ا أو إع اء أو استغرق مروره ضائع في مين زيادة قسط التأمين إذا بقيت الب
ي       سفينة الت ة أو إذا اضطرت ال ر اعتيادي دة غي رى م فينة أخ ى س حنها عل ش
ع         ك م اد وذل ا المعت ر طريقه وانئ أو تغيي د الم ى أح اء إل ى االلتج ا إل تحمله

  ).379(ة األحكام المذآورة في المادة مراعا
ذه                .2 وإذا آانت البضائع أثناء الرحلة محًال لنقل بري أو نهري أو جوي مكمِّلة له

ذآور إال إذا   ل الم دة النق أمين البحري خالل م د الت ا قواع ة سرت عليه الرحل
  .اتفق على غير ذلك

  
  )411(مادة

  ـ:بلغ  األعلى من المبالغ اآلتيةال يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الم
ان       ذا الزم ي ه شحن وسعره الجاري ف ان ال ان ومك ي زم ضاعة ف أ ـ ثمن شراء الب

اء        ى مين ضاعة إل ل الب صروفات نق ضاف م شتراه، وت ر م ت غي ان إذا آان والمك
  .الوصول والربح المتوقع

ن تصل  ب ـ قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي آان يجب أ  
  .في حالة هالآها

د يتفق          الغ األخرى التي ق ه المب ج ـ ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له يضاف إلي
  عليها في عقد البيع

  
  )412(مادة

ان                   ليمة في زم ا س ة وقيمته تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالف
  .نومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمي



  
  )413(مادة

  ـ:يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحاالت اآلتية .1
ا      اء عنه د وصول آخر أنب ة أشهر بع دة ثالث سفينة م ار ال أ ـ إذا انقطعت أخب

  .ويفترض هالك السفينة من تاريخ وصول هذه األنبياء
ضائع          ل الب ات نق دأ عملي م تب ب ـ إذا أصبحت السفينة غير صالحة للمالحة ول

ة أشهر من                 بأي  طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خالل ثالث
  .تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صالحية السفينة للمالحة

ة        ة في وثيق ا المبين اع قيمته ج ـ إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثالثة أرب
  .التأمين على األقل

إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر  د ـ إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب  
  .عن خطر يشمله التأمين

رك                 .2 ه في ت وإذا آان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حق
البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة   

ار                  ة أشهر من ت ه خالل أربع يخ إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن ل
  .قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث

  
  )414(مادة

ة         .1 ة عائم شروط التي        ) اشتراك (إذا أبرم التأمين بوثيق ى ال شتمل عل وجب أن ت
د                ذي يتعه غ ال ى للمبل ه والحد األعل يلتزم بمقتضاها آل من المؤمن والمؤمن ل
ا                  دفعها، أم ه ب وم المؤمن ل  المؤمن بدفعه عن آل شحنة وأقساط التأمين التي يق

ين         ات فتع ن البيان ك م ر ذل سفن وغي رحالت وال ا وال ؤمن عليه ضائع الم الب
  .بمالحق تصدر بمناسبة آل شحنة على حدة

ة    .2 أمين العائم ة الت ي وثيق ه ف ؤمن ل زم الم تراك(ويلت ؤمن ) اش ار الم بأخط
  ـ:بالشحنات اآلتي ذآرها ويلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها وهي

تم لح        شحنات التي ت ع ال ع       أ ـ جمي ود شراء أو بي ذًا لعق ه أو تنفي ساب المؤمن ل
ت           ن وق ًا م شحنات تلقائي ذه ال أمين ه شمل الت أمين وي إجراء الت ه ب تلزم
تعرضها لألخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطار عنها في             

  .الميعاد المنصوص عليه في العقد
إجراء    ب ـ جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والذي عهد إلى الم  ه ب ؤمن ل

فه      شحنة بوص ي ال صلحة ف ه م ؤمن ل ون للم شرط أن تك ا ب أمين عليه الت
ذه                   أمين ه شمل الت ك وال ي ر ذل وآيًال بالعمولة أو أمينًا على البضائع أو غي

ا ؤمن به شحنات إالَّ من وقت إخطار الم ة إذا . ال ة العائم ق الوثيق وال تطب
إجراء     آان دور المؤمن له قاصر على تنفيذ األمر الصاد         ر إليه من الغير ب

  .التأمين
  

  )415(مادة



از       .1 سابقة ج ادة ال ي الم ا ف صوص عليه ات المن ه االلتزام ؤمن ل الف الم إذا خ
تيفاء المؤمن ـ              ة مع اس د دون مهل سخ العق ى طلب المؤمن ف اء عل للمحكمة بن

  .على سبيل التعويض ـ أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها
ه عن الحوادث                     وإذا ثبت سوء      .2 ا دفع سترد م ه جاز للمؤمن أن ي ة المؤمن ل ني

ة من جانب المؤمن                   ة عمدي وع أول مخالف ى وق الخاصة بالشحنات الالحقة عل
  .له

  
  )416(مادة

ضائع إخطار المؤمن خالل خمسة                     ى الب أمين عل على المؤمن له في جميع حاالت الت
ود   ا بوج ؤمن عليه ضائع الم سليم الب اريخ ت ن ت ًا م ه عشر يوم التلف وإال افترض أن

  .تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خالف ذلك
  
  

  الفرع الثالث
  التأمين على المسئولية

  
  )417(ادةم

وع الحادث                  د وق في حالة التأمين لضمان المسئولية ال يجوز الرجوع على المؤمن عن
ة و ضرر مطالب ذي أصابه ال ر ال أمين، إال إذا وجه الغي ة الت ي وثيق ذآور ف ة أو الم دي

ه من                     ه بأدائ زم المؤمن ل قضائية إلى المؤمن له ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلت
  .تعويض

  
  )418(مادة

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم آل مؤمن عن آل حادث على حدة في             
ى أالَّ     وادث عل ددت الح ه وإن تع أمين الخاصة ب ة الت ي وثيق ذآور ف غ الم دود المبل ح

  . مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئوليةيجاوز
  

  )419(مادة
ن         سئوليته ع ضمان م ًا ل د تأمين الحها أن يعق سفينة أو إص اء ال ولى بن ن يت وز لم يج
اء أو إجراء اإلصالحات وال          ة البن اء عملي ر أثن سفينة أو الغي األضرار التي تصيب ال

  .ن البحري إال إذا اتفق على غير ذلكتسري على هذا التأمين أحكام التأمي
  
  

  )420(مادة
سفينة            ر بفعل ال إذا آان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغي

ان    ) 401(ووفقًا لما نصت عليه المادة     ره إال إذا آ أمين إث من هذا القانون، فال ينتج الت
 .مبلغ التأمين على السفينة ال يكفي لتعويض الضرر



   عامة وختاميةأحكام
  
  

  )421(مادة
  ـ:عدا الحاالت التي ورد بشأنها نص خاص ال تسري أحكام هذا القانون على

ي   .1 ة والت د األشخاص العام ة أو أح ة للحكوم سفن المملوآ ة أو ال سفن الحربي ال
  .تخصصها لخدمة عامة أو ألغراض غير تجارية

  .السفن التي ال تزيد حمولتها اإلجمالية على عشرين طنًا .2
  .سفن الخشبية بدائية الصنعال .3

  
  )422(مادة

ر أو          .1 ال القط ام بأعم ة القي سية اليمني ع بالجن ي تتمت سفن الت ر ال وز لغي ال يج
ين   ساحلية ب ة ال ا المالح ا ال يجوز له ة، آم ة اليمني اه اإلقليمي ي المي اد ف اإلرش

  .الموانئ اليمنية
سفن التي ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري الترخيص لل .2

رة    ي الفق ذآورة ف ال الم ن األعم ر م ل أو أآث ام بعم ة بالقي سية أجنبي ل جن تحم
  .السابقة وذلك لمدة زمنية محددة

ة ألف                          .3 ل عن مائ ة ال تق ى ستة أشهر أو بغرام د عل دة ال تزي يعاقب بالحبس م
  .ريال آل من يخالف أحكام هذه المادة

  
  )423(مادة

دابير تتخذها            تخطر الجهة البحرية المختصة دولة ال      ة ت علم وأية دولة معنية أخرى بأي
وظفين      يين أو الم ين الدبلوماس الغ الممثل تم إب ا وي ة تحمل علمه ة تابع ضد سفن أجنبي
دابير التي اتخذت في                   ك بالت ا أمكن ذل ة آلم م، وسلطاتها البحري ة العل القنصليين لدول

  .الدعوى
  

  )424(مادة
صة أن تتخذ اإلجراءات ة المخت ة البحري ة للجه ي حال بة ف سريعة والمناس ة ال  القانوني

ة                 سالمة المالحة وتنظيم حرآ انتهاك سفينة أجنبية للقوانين والنظم النافذة فيما يتعلق ب
  .المرور البحرية في مضيق باب المندب

  
  )425(مادة

ة ذات                     ات الدولي انون نصوص المعاهدات واالتفاقي ذا الق ام ه د تطبيق أحك تراعي عن
  .الجمهورية اليمنية طرفًا فيهاالعالقة التي تكون 

  
  )426(مادة



ق                     ا يتعل ذا فيم صيد في البحر اإلقليمي وآ تسري فيما يتعلق بتنظيم المالحة وتنظيم ال
باط  ة وض ؤهالت الربابن سفن وم ى ال ب عل ام والتأدي ى النظ ة عل د المحافظ بقواع

  .بذلكالمالحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية أحكام القوانين الخاصة 
  

  )427(مادة
ة             يصدر الوزير المختص بشئون النقل البحري القرارات واألوامر والتعليمات الالزم

  .لتنفيذ أحكام هذا القانون
  

  )428(مادة
م  انون رق رار بق ى الق سنة ) 13(يلغ انون البحري  1976ل سائل الق يم بعض م م بتنظ

سنة  ) 10(الصادر في صنعاء والقانون رقم   انو  1988ل شأن الق صادر   م ب ن البحري ال
  .في عدن، آما يلغى آل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

  
  )429(مادة

  . يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
  
  

  صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
  هـ1415/ جمادي األولى/ 9: بتاريخ

  م1994/ أآتوبر / 13: الموافق
   

ز   د العزي ي   عب د الغن ق                               عب د اهللا  / الفري ي عب عل
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