مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2019
القانون البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة  -1يسمى هذا القانون(القانون البحري لسنـة  )2019ويعمل به بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة.
أحكام عامة
تعريفات
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
 :وزارة النقل
الوزارة
 :الهيئة البحرية األردنية.
الهيئة
 :ميناء العقبة.
الميناء
المياااااه اميليميااااة  :الحاااادود التااااي تقررهااااا الجهااااات
الرسمية المختصة وفق أحكام هاذا
األردنية
القانون وتحدد باريم (فا)ر) علاى
شاااا ىء البحااار األحمااار الشااامالي
الشااريي فااي لاايب العقبااة وتتجااه
بخاام مسااتقيم لمسااافة ( 2,84كاام)
حيث تلتقي مع الخم الذي ينصا
ليب العقبة ،ومن هذه النقطة يتباع
الحااد البحااري الخاام الااذي ينص ا
الخلاايب وباتجاااه الجنااوآ رلااى اار
نقطااة تتعامااد مااع اام الحاادود مااع
المملكاااة العربياااة الساااعودية علاااى
الشاااا ىء الشاااريي مقابااال مركااا

الس)ينة

الس)ينة الصغيرة

حدود الدرة.
 :هااي أي منشاااة عاذمااة ذاتيااة الاادفع
معدة للمالحة في أعالي البحار أياا ً
كااااااااان نوعهااااااااا أو تسااااااااميتها أو
حمولتها ،وتعتبار ملحقاات السا)ينة
الالزمة الستغاللها ج ءا ً منها.
:

السااااااااا)ينة فاااااااااي :
مرحلة البناء
:
المركب

مسجل الس)ن

:

المالح

:

المعاين البحري

:

هااي الساا)ينة التااي يقاال ولهااا عاان
أربعة وعشرين متراً.
هي الس)ينة الممدود فالبها والتاي
لم تكتسب بعد وف الس)ينة.
هااو أي منشاااة عاذمااة ذاتيااة الاادفع
مخصصاااة للمالحاااة دا ااال الميااااه
اميليميااة علااى وجااه االعتياااد أيااا ً
كااااااااان نوعهااااااااا أو تسااااااااميتها أو
حمولتها.
الشخص المعين من الهيئة لتسجيل
الس)ن.
الشاااخص الطبيعاااي الاااذي يااارتبم
بعقااد عماال علااى الساا)ينة ،ويشاامل
البحااااارة وافااااراد الطااااايم ويعتباااار
الرباااان مالحاااا ً فيماااا يتعلاااق بعقاااد
العمااال المبااارم بيناااه وباااين مجهااا
الس)ينة.
الشااخص الطبيعااي المصاارح لـااـه
مان الهيئاة بااءجراء كشا أو مسا
للس)ينة والبضاذــع المنقولاة عليهاا
بهااادث تثبيااا حالاااة أي منهاااا ألي
جهـة تطلب منـه ذلـك.

الضابم الم)وض :
مجه الس)ينة

:

الحادث البحري

:

امرشاد البحري

:

القطر
النايل

:
:

الشاحن

:

المرسل رليه

:

مالك الس)ينة

:

موظااا الهيئاااة الم)اااوض بالنياباااة
عنهااا لتن)يـااـذ المهااام الموكلااة رليهااا
بموجب يانونها.
الشااااخص الااااذي يقااااوم باسااااتثمار
الساا)ينة لحسااابه بوفاا)ه مالكااا ً أو
مشاااغالً أو مساااتاجرا ً لهاااا ويعتباااـر
المالك مجه ا ً ما لم يثب العكس.
الوايعاااة الناتجاااة أسنااااء اساااتعمال
السااا)ينة أو تشاااغيلها و تااا دي رلاااى
رلحاااض راارر بهااا أو بحمولتهااا أو
باألشاااااخاا العااااااملين عليهاااااا او
الغيااار أو بالبيئاااة البحرياااة أو بااااي
منشاة بحرية أ رى.
توجيااه سااير الساا)ينة دا اال حاادود
المياه اميليمية األردنية.
عملية سحب الس)ينة ودفعها.
الشااخص الااذي يتعهااد بالقيااام بنقاال
البضاااذع أو الركاااآ بحاارا مقاباال
أجر.
الشاااخص الاااذي يبااارم ماااع النايااال
عقدا لنقل البضاذع بحرا.
الشااااخص الااااذي يحااااق لااااه تساااالم
البضااااذع بمقتضاااى عقاااد النقااال أو
مسااااااتند النقاااااال أو سااااااجل النقاااااال
املكتروني.
الشاااخص الااااذي فاااادرت باساااامه
شااهادة تسااجيل الساا)ينة فااي سااجل
الساا)ن لاادى الساالطة المختصااة فااي
دولة علم الس)ينة.

الوكيااال البحاااري :
للس)ينة

وسااااايم الشاااااحن :
البحري

وساذق مصادية

:

المنقذ

:

الشاااااخص االعتبااااااري المساااااجل
والماار ص ماان الهيئااة والجهااات
المختصاااة للقياااام باعماااال الوكالاااة
البحرية نيابة عن مالاك السا)ينة أو
مشااااغلها أو مسااااتاجرها أو الناياااال
راامن حاادود وكالتااه المبرمااة مااع
أي منهم أو من يمثلهم.
الشاااااخص االعتبااااااري المساااااجل
والمر ص له من الهيئة والجهاات
المختصة لممارسة أعمال وساا ة
الشاااااحن البحاااااري باااااين الشااااااحن
والنايااااال والمتعاياااااد ماااااع النايااااال
البحااااري أو الوكياااال البحااااري أو
مسااااااتاجر الساااااا)ينة أو فاااااااحب
البضاااعة لتقااديم اادمات وساااا ة
الشحن البحري.
شااااهادات األهليااااة البحريااااة التااااي
تصااادرها الهيئاااة للمصاااادية علاااى
شاااااااااااااهادات وأوراض الرباااااااااااااان
والمالحين والس)ينة.
الشخص الاذي يقاوم بشاكل مباشار
بااااي عمااال مااان أعماااال المسااااعدة
وامسعاث البحري.
الفصل األول
السفينة
جنسية السفينة وطبيعتها القانونية

المادة  – 3تعتبر الس)ينة ماال منقوال ذا بيعة افة وتخضع التصرفات القانونية عليها مجراءات التسجيل وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة
بمقتضاه.

المادة  -4أ -تتمتع الس)ن التالية بالجنسية األردنية-:
 -1الس)ن المسجلة في سجل الس)ن لدى الهيئة.
 -2الس)ن المملوكة ألي وزارة أو م سسة عامة او رسمية عامة.
 -3الس)ن التي تتم مصادرتها من الهيئة لمخال)تها أحكام التشريعات األردنية.
 -4الس)ن الساذبة في البحر والتي تلتقطها س)ن أردنية.
آ -يعتبر ميناء العقبة ميناء المربم او المرفا الو ني لكل س)ينة أردنية.
المادة  -5أ -على الس)ينــة األردنيــة االلتـ ام بمــا يلي-:
 -1رفع العلم األردني عليها.
 -2الخضوع الى معاينة الجهة التي تعتمدها الهيئة لذلك.
 -3تحديد حمولتها امجمالية والصافية.
 -4نقش اسمها وميناء تسجيلها وريمها لدى المنظمة البحرية الدولية على م رتها باألحرث العربية والالتينية.
 -5نقش حمولتها على العاررة الرذيسية من ظهرها او على ج ء ساب من هيكلها باألريام العربية والالتينية.
 -6نقش اسمها باألحرث العربية والالتينية على كل جنب من مقدمتها.
آ -تستثنى من أحكام ال)قرة (أ) من هذه المادة س)ن الصيد والس)ن الصغيرة بحيث تلت م س)ن الصيد بورع اسم ميناء التساجيل وريام التساجيل
على كل جنب من مقدمتها وتلت م الس)ن الصغيرة بورع ريم تسجيلها على العاررة الرذيسية او أي ج ء ظاهر منها.
الفصل الثاني
تسجيل السفن األردنية
المادة  -6أ -تتولى الهيئة تنظيم سجل وريي و ر رلكتروني لتسجيل الس)ن األردنية واسبات التصرفات القانونية الوايعة عليها وتعين لهاذه الغاياة مساجالً
تحدد م هالته ومهامه وفالحياته وشرو التسجيل ورجراءاته وشطبه واالعتراض عليه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
آ -يقسم سجل الس)ن لدى الهيئة وفقا ً ألنواع الس)ن ومواف)اتها على ان يخصص لكل س)ينة ريم متسلسال فاي فا)حات الساجل مختوماة بخااتم
المسجل.
ج -تحدد البيانات الواجب تضمينها في ف)حة الس)ينة في السجل بمقتضى النظام المشار رليه في ال)قرة (أ) من هذه المادة.
المادة  -7أ -يجوز تسجيل الس)ينة غير األردنية لدى الهيئة في أي من الحالتين التاليتين-:
 -1رذا تم تملكها من شركة أو شخص لديه ممثل معتمد مدارة الس)ينة في المملكة.
 -2رذا كان الس)ينة مستاجرة بعقد ريجار سا)ينة غيار مجها ة وبعاد الحصاول علاى موافقاة دولاة علام السا)ينة علاى ريقااث تساجيلها الساابق أو
شطبه على ان يكون للمستاجر الذي يتقدم بطلب تسجيلها لدى الهيئة ممثل معتمد مدارة الس)ينة في المملكة.
آ -يقدم لب تسجيل الس)ينة من مالك الس)ينة أو وكيله القانوني أو مساتاجر السا)ينة بعقاد ايجاار سا)ينة غيار مجها ة علاى النماوذج الاذي تحادده
الهيئة تبين فيه البيانات والوساذق الواجب ررفايها به بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ج -ال تعتبر الس)ينة مسجلة نهاذيا ً لدى الهيئة اال بعد تسجيلها م يتا ً وفقا ً لألحكام والشرو المحددة في النظام الذي يصدر لهذه الغاية.

المادة  -8أ -للهيئة شطب تسجيل الس)ينة األردنية من سجل الس)ن في أي من الحاالت التالية-:
 -1تقديم مالك الس)ينة لبا ً طـيا ً للهيئة بذلك.
 -2فقدان الس)ينة أو مصادرتها أو ردارتها من العدو في حالة الحرآ.
 -3فقدان الس)ينة ألحد شرو تسجيلها.
ً
 -4عدم الت ام الس)ينة باحكام التشريعات المعمول بها أو باالت)اييات البحرية الدولية والاذي يشاكل طارا علاى فاحة ايمهاا أو ركابهاا أو
الغير أو سالمتهم أو أمن الموانئ التي تصلها وسالمتها وحماية البيئة البحرية في المياه التي تبحر فيها.
 -5عدم الت ام الس)ينة بامجراءات واالحتيا ات الالزمة لمنع ويوع تهديد لألمن البحري.
 -6عدم الت ام الس)ينة بامجراءات والمدد ال منية المحددة في هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
 -7عدم دفع الرسوم المترتبة على الس)ينة أو عدم ييام مالك الس)ينة بدفع الغرامات الم)رورة عليه نتيجة مخال)ة الس)ينة ألحكام هذا القانون
الل مدة ال ت يد على ( )90يوما ولم يتخذ رجراء يانوني ميقاث المطالبة بالغرامات.
 -8عدم حضور مالك الس)ينة أو ممثله القانوني أمام المحكمة المختصة في ال مان والمكان المحددين االل ( )30يوماا ً لتقاديم دفاعاه نتيجاة
مخال)ة ارتكبتها رغم تبليغه حسب األفول.
 -9فدور يرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب الوزارة في حال وجود مصلحة و نية للشطب.
سو الحقوض وااللت امات المترتبة عليها.
آ -باستثناء بيع الس)ينة يضاذيا ً ال يتم شطب تسجيل الس)ينة ما لم ت ُ َّ
الفصل الثالث
تسجيل الحقوق على السفن
المادة  -9أ -ال يترتب على أي ات)اض يقضي بنقل ملكية الس)ينة أو رجراء أي تصرث يانوني أو رنشاء حق عيني عليهاا أو التن)ياذ ألي يارار حكام مكتساب
الدرجة القطعية أي أسر اال بعد تسجيله في سجل الس)ينة.
آ -رذا أ ل أحد المتعايدين بتن)يذ أي من الت اماته المترتبة عليه بعد نقل ملكية الس)ينة ،فيجوز للطرث المتضرر اللجوء للقضاء للمطالبة بحقويه
والتعويض نتيجة ذلك ام الل.
المادة  -10أ -ال يتم رسبات أي حق على الس)ينة المسجلة اال كتابة.
آ -تقيد الحقوض على الس)ينة المسجلة في فحي)ة تسجيلها لدى مسجل الس)ن في الهيئة.
ج  -ال يجوز لغير حسن النية التمسك بالقيود المسجلة في فاحي)ة السا)ينة رذا كاان علاى علام بعياوآ هاذه القياود وأساباآ بطالنهاا يبال تملكاه
الس)ينة.
المادة  -11أ -توسق الحقوض على الس)ينة في سجل الس)ن بنا ًء على لب من فاحب الحق مرفقا بوسيـقة تساجيل أفالية ،علاى أن ياتم امفصااح والقباول
عن هذا الحق من المالك و فاحب الحق أمام مسجل الس)ن مع مراعاة تدوين البيانات التالية:
 -1اسم الس)ينة وريمها في المنظمة البحرية الدولية وريم تسجيلها المتعلق بقيد الحق عليها.
 -2هوية فاحب الحق المطلوآ تسجيله.
 -3نوع الحق المطلوآ تسجيله.

 -4ريقة انتقال الحق المطلوآ تسجيله وتاريخه والثمن عند االيتضاء.
 -5األحكام الخافة المدرجة في االت)اض كمبلغ الدين أو القيود التي تحد من حق التصرث أو المستندات المطلوآ تسجيلها.
آ -1 -رذا لم تقدم الوساذق الرسمية المثبتة لحق يراد تسجيله ،فيجوز لمقدم الطلب تقديم تصري مصدض أمام الكاتب العدل موياع مان كال مان
مالك الس)ينة والمنت)ع من تسجيل ذلك الحق على ان يتضمن التصري والقبول البيانات الواردة في ال)قرة (أ) من هذه المادة.
 -2ال يشتر تقديم التصري رذا استند مقدم الطلب باكتسابه حقا ً على الس)ينة رلى القانون أو رلى يرار يضاذي اكتسب الدرجة القطعية.
المادة  -12ال يجوز نقل ملكية الس)ينة دون الحصول على موافقة طية مسبقة من الداذن المرتهن على الس)ينة ،ويعد با الً أي نقل لملكية الس)ينة الفاا ً
لذلك ،رال رذا تم البيع وفقا لقرار يضاذي يطعي فادر من المحكمة المختصة.
المادة  -13أ -يحت)ظ مسجل الس)ن بسجل وياذع يومي يثب فيه تسلسل الطلبات والمستندات الخافة بتسجيل الحقوض على الس)ينة مقابال رشاعار بتسالمها
متضمنا ريم السجل اليومــي المســجل فيه لبـه وريم التسلم في السجل وتاريخه وويته.
آ -تحدد أولوية لبات تسجيل الحقوض على الس)ينة عند ت احمها اعتمادا ً على اليوم والساعة التي تم فيهما رد ال هذه الطلبات في السجل.
ج -على مسجل الس)ن تسليم األ راث نسخة من الطلبات والمستندات المقدمة له بموجب هذه المادة ممهورة بخاتمه على كل ف)حة.
المادة  -14أ -لكل من ادعى حقا ً على س)ينة مسجلة أن يطلب رجراء ييد احتيا ي تثبيتا ً لحقه م يتاً ،شريطة ررفاض لبه بقرار من المحكمة المختصة.
آ -تحدد مرتبة التسجيل الالحق بهذا الحق اعتمادا ً على التاريخ الذي سجل فيه القيد االحتيا ي أفالً.
ج -ينقضي م)عول القيد االحتيا ي بانقضاء ( )30يوما على تسجيله ،ويشطب هذا القيد حكما ً اذا لم تقم دعوى يضاذية ويثب ما ي)يد بذلك في
سجل الس)ن رمن هذه المدة.
د -ال يجوز شطب تسجيل الحق على الس)ينة أو أي ييود احتيا ية اال بموجب نص يانوني أو سند رسمي او يرار يضاذي يطعي.
المادة  -15أ -مع مراعاة أحكام المواد ( )12و ( )13و( )14من هذا القانون يجب أن يتضامن لاب الشاطب أو التغييار ألي مان الحقاوض المساجلة علاى
الس)ن في المحضر المنظم لذلك ما يلــي-:
 -1تعيين ف)حة سجل الس)ينة المخصصة للحقوض العينية التي ترد اليها والتي ستتاسر في الشطب أو التغيير.
 -2تحديد التسجيل أو القيد االحتيا ي مع الوساذق المع زة لذلك.
 -3بيان سبب الشطب أو التغيير مع الوساذق المع زة لذلك.
آ -ال يعتبر الشطب نافذا ما لم يدون في ف)حة سجل الس)ينة ويثب تاريخه فيها ويوياع مان مساجل السا)ن ،علاى أن يكاون مختوماا بالخااتم
الرسمي للهيئة.
المادة  -16أ -يجوز يبول لب تسجيل حق عيني على الس)ينة بعد وفاة فاحب الحق فيه ،في أي من الحالتين التاليتين:
 -1بعــد ربراز مستند رسمي ساب التاريخ يسم بالتسجيل.
 -2بناء على لب مويع من فاحب الحق ،على أن يكون توييعه ساب التاريخ.
آ -رذا كان التوييع غير ساب التاريخ على المستند أو الطلب وكان هنالك اعتراض من الورسة فيحال الموروع الى المحكمة المختصة.
المادة  -17يجوز تسجيل الحقوض العينية المترتبة على الس)ينة والناشئة عن ررث باسم البي التسجيل شريطة تقديم ما يلي-:
أ -شهادة وفاة مورسهم.

آ -هوية كل منهم.
ج -حجة حصر امرث.
د -أي شهادة يطلبها مسجل الس)ن.
ً
هـ  -حجة الوفية أو القرار الصادر من الهيئة القضاذية العاذد لها أمر تن)يذ الوفية اذا كان امرث معينا بموجب وفية.
المادة  -18أ -ال يعد نافذا ً كل شرح في سجل الس)ن ما لم يقترن بتوييع مسجل الس)ن و اتم الهيئة الرسمي.
آ -يدون يرار الحج على الس)ينة و يرارات التن)يذ و يرار الحكم الصادر في الن اع عليها في ف)حة سجل الس)ينة لدى الهيئة.
المادة  -19أ -لمالك الس)ينة الحق في الحصول على نسخة من ف)حة تسجيل س)ينته مصادض عليها رسميا ً من الهيئة.
آ -ألفحاآ الحقوض المترتبة على الس)ينة الحق في الحصول على مشروحات ت)يد بتسجيل حقويهم عليها.
الفصل الرابع
الرقابة على السفن
المادة  -20تلت م كل س)ينة بحمل الوساذق التالية ويلت م الربان بءبرازها بنا ًء على لب الهيئة أو أي سلطة مخولة يانونا في أي وي -:
أ -شهادة تسجيلها الصادرة عن السلطات المختصة.
آ -ياذمة محدسة باسماء المالحين موسقة في ر ميناء وفل رليه.
ج -رجازة المالحة السنوية سارية الم)عول.
د -شهادة أمن وسالمة ايم الس)ينة (التطقيم اآلمن).
هـ -شهادة الطوارئ لالستعداد للتعامل مع التلوث ال يتي.
و -شهادة التامين امل امي أو أي شهادة تامين أو رمان ر.
ز -شهادة أهلية لكل ا
مالح سارية الم)عول.
ح -دفتر سجل للوياذع اليومية.
 شهادة مناوبة بحرية للمالحين على الس)ينة.ي -تصري المغادرة فادر عن السلطات المختصة في ر ميناء وفل رليه الس)ينة.
ك -بيان الحمولة مويع من سلطات الجمارك في ر ميناء وفل رليه الس)ينة.
ل -شهادة فحية فادرة عن سلطات الحجر الصحي في ر ميناء وفل رليه الس)ينة.
م -تصري فيد ساري الم)عول فادر عن السلطات المختصة فيما يتعلق بس)ن الصيد.
ن -أي شهادة أو مستند تتطلبها أي ات)ايية بحرية دولية انضم اليهاا المملكاة وفاادي عليهاا يانص هاذا القاانون أو األنظماة أو التعليماات
الصادرة بمقتضاه،على تطبيقها وفقا ً لنوع الس)ينة وحجمها.
الماادة  -21أ -تحاادد الهيئاة شاارو رفادار امجااازة المالحياة للساا)ينة األردنياة وفقاا ً ألحكاام االت)اييااات والمادونات البحريااة الدولياة وأحكااام هاذا القااانون

واألنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
آ -تمن امجازة المالحية للس)ينة األردنية بعد معاينتهاا والتحقاق مان فاالحيتها للمالحاة ومطابقتهاا ألحكاام االت)ايياات والمادونات البحرياة
الدولية وهذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة  -22يوي العمل بامجازة المالحية رذا تعرر الس)ينة األردنية لضرر يجعلها غير فالحة للمالحة أو أجري عليها تغييرات جوهرياة ،وعلاى
ربان الس)ينة أو مالكها ر طار الهيئة مباشرة لوي العمل بامجازة المالحية وال تتم رعادة العمل بهذه امجازة رال بعد ر ضاع الس)ينة لمعاينة
جديدة.
المادة  -23أ -رذا انته مدة امجازة المالحية أسناء رحلة الس)ينة األردنية ،فيتم تمديد سريانها حتى وفول الس)ينة رلى الميناء أو وفولها الى أول ميناء
أجنبي في دولة لديها ينصل أردني.
ً
آ -ال يجوز تمديد امجازة المالحية لمدة ت يد علاى ( )60يوماا مان تااريخ رنتهاذهاا وفاي حاال عادم عاودة السا)ينة رلاى المينااء بعاد انتهااء مادة
التمديد يوي العمل بها وال تتم رعادة العمل بها رال بعد ر ضاع الس)ينة لمعاينة جديدة.
المادة  -24تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه ال غاية حاالت الضرورة التاي تساتل م اساتكمال رحلاة السا)ينة األردنياة والتاي تحتااج الاى منحهاا
رجازة مالحة م يتة من الهيئة أو من القنصل األردني او من ي)وره طيا حسب مقتضى الحال.
الفصل الخامس
إدارة السفينة المملوكة ملكية مشتركة
المادة  -25يعتبر فحيحا ً أي ات)اض طي يتعلق بءدارة الس)ينة المملوكة ملكية مشتركة وتشغيلها على ان يكاون هاذا االت)ااض باغلبياة مالكيهاا وموسقاا فاي
ف)حة سجل الس)ينة لدى مسجل الس)ن.
المادة -26أ -في حال عدم وجود مدير للس)ينة معلن عنه في سجل الس)ن ،يعتبر المالكون مجتمعين بمثابة مديرين للس)ينة.
آ -تعهد ردارة الس)ينة وتشغيلها للشخص الم)وض بذلك بقرار من مالكي أغلبية الحصص المشترك فيها.
ج -باستثناء القررات المتعلقة بءدارة الس)ينة وتشغيلها تتُخذ القرارات بموافقة مالكي سالسة أرباع الحصص المشتركة في الس)ينة على االيل.
المادة  -27أ -ألي من مالكي الس)ينة حق الطعن في القرارات الصادرة وفقاا ً ألحكاام الماادة ( )26مان هاذا القاانون أماام المحكماة المختصاة االل ()30
يوما ً من تاريخ العلم بالقرار ،وعلى المحكمة أن تنظر في الطعن بص)ة االستعجال.
آ -رذا سب للمحكمة أن القرار محال الطعان مخاال ألحكاام الماادة ( )26مان هاذا القاانون أو كاان فاي غيار فاال الماالكين ،تقارر المحكماة
رعالن بطالنه.
ج -اذا يررت المحكمة بطالن يرار أغلبياة ماالكي السا)ينة وفقاا ألحكاام ال)قارة (آ) مان هاذة الماادة فلهاا ان تعاين ماديرا م يتاا للسا)ينة يتاولى
ادارتها وتجهي ها فنيا الى حين تصويب اوراعها او أن تامر ببيعها.
المادة  -28أ -رذا تم حصر فالحيات مادير السا)ينة أو مجه هاا بناا ًء علاى تعليماات افاة مان ماالكي السا)ينة فاال يحاق التاذرع بهاذا الحصار تجااه أي
شخص سالث تعايد معه بحسن نية ،ولمالكي الس)ينة حق الرجوع على مدير أو مجه الس)ينة بالتعويض عن الضارر الناشائ عان تجااوز
حدود فالحياته.
آ -على الربان أن يتقيد بتعليمات مدير الس)ينة أو مجه ها كل حسب مهامه وفالحياته.

المادة  -29أ -يكون مالكو الس)ينة مس ولين بالتكافل والتضامن عن االلت امات المترتبة على الس)ينة ويجوز ألي مانهم الرجاوع علاى بقياة الشاركاء كال
بنسبة حصته فيها.
آ -مع مراعاة ما ورد في المادة ( )48من هذا القانون ،يجوز ألي من مالكي الس)ينة التنازل عن حصته فيها ألي من الشركاء أو الغيار ويبقاى
مس والً عن أي الت امات تترتب عليه يبل رعالن هذا التنازل.
المادة  -30أ -رذا رغب أي من الشركاء ببيع حصته في الس)ينة للغير فيشتر عرض هذا البيع على بايي الشركاء فيها على ان يحدد لهام اسام المشاتري
للحصة وسمنها.
ً
آ -اذا رغب أحد المالكين من الشركاء الذين لهم حق األولوية في شراء الحصة المعلن عن بيعها فعليه أن يعلم مالكها بذلك طيا الل مدة ال
تتجاوز ( )30يوما ً من تاريخ ذلك العرض ،وعليه دفع سمنها الل مدة ال تتجاوز ( )30يوما ً من تاريخ امفصاح عن هذه الرغبة.
ج -رذا رغب أكثر من مالك في شراء الحصة المعلن عن بيعها ،فتوزع الحصة بينهم بنسبة حصة كل منهم في الس)ينة.
د -ال تسري األحكام الواردة في هذه المادة على الحصة التي تباع بالم اد العلني بقرار يضاذي.
المااادة  -31يشاامل البيااع كاماال الساا)ينة رذا ويااع حجا علااى أكثاار ماان نصا الحصااص المشااتركة فيهااا مااا لاام يعتاارض علااى ذلااك مااالكو الحصااص غياار
المحجوزة أو أي منهم لسبب كاث ومقبول لدى المحكمة المختصة.
المادة  -32تنتهي الملكية المشتركة للس)ينة في حال بيعها بات)اض ماالكي سالساة أربااع الحصاص المشاتركة فيهاا علاى االيال أو بيعهاا بناا ًء علاى يارار مان
المحكمة.
الفصل السادس
حقوق االمتياز على السفينة
المادة  -33أ -تعتبــر الحقوض التالية ديونا ً ممتازة على الس)ينة حكما ً منذ تاريخ نشوذها ووفقا ً للترتيب التالي:
 -1الرسوم والضراذب والغرامات المستحقة لخ ينة الدولة.
 -2تكالي نقل حطام الس)ينة وتكالي رفالحها.
 -3الرسوم والمصاري القضاذية التي أن)ق على بيع الس)ينة وتوزيع سمنها.
 -4الديون الناشئة عن حقوض الربان والمالحين ،وأي مبالغ أ رى مستحقة لهم على الس)ينة بما فيها تكالي رعادتهم لو نهم.
 -5الديون الناشئة عن الوفاة أو امفابة الجسدية سواء ويع في البر أو في البحر ولها عالية مباشرة بتشغيل الس)ينة.
 -6الديون الناشئة عن رنقاذ الس)ينة أو مساعدتها.
 -7الديون الناشئة عن مطالبات ورسوم السلطة وأجورها و وبدل دمات الموانئ وامرشاد والقطر والحراسة.
 -8الديون المضمونة برهن مسجل في ف)حة سجل الس)ينة.
 -9الديون الناشئة عن الخسارة المادية بسبب تشغيل الس)ينة.
-10المبالغ التي تترتب على الس)ينة مساهمة في الخساذر البحرية المشتركة.
 -11التعويض عن الخسارة والضرر الذي يلحق بالحمولة واألمتعة.

 -12الديون الناشئة عن عقود أبرمها الربان أو عمليات أجراها ارج ميناء تسجيل الس)ينة ،بموجب فاالحياته القانونياة وفقاا ً لضارورات
تقتضيها فيانة الس)ينة أو ركمال الرحلة سواء أكان الربان مالك الس)ينة أم لم يكان وساواء أكاان الادين لاه أم للمجها ين أم للمماولين أم
لغيرهم من المتعايدين.
 -13التعويض المستحق لمستاجري الس)ينة عن العطل والضرر.
 -14مجموع أيسا التامين المستحقة على جسام السا)ينة وأجه تهاا ومعاداتها المساتحقة عان ار رحلاة ما من عليهاا عنادما يكاون التاامين
معقودا ً لتلك الرحلة أو آل ر مدة م من عليها ،رذا كان التامين لمدة معينة ،على أن ال يتجاوز مجموع هذه األيسا في هااتين الحاالتين
أيسا التامين لسنة واحدة.
آ -ت)قد الديون الواردة في البندين ( )5و ( )9من ال)قرة (أ) من هذه المادة امتيازها الخاا و ترتيبها باين الاديون وياتم تغطيتهاا مان ييماة عقاد
التامين الخاا بها اذا كان ناشئة عما يلي-:
 -1األرارار الناجمااة عاان التلاوث ال يتااي أو أي مااواد طارة أو سااامة مسااموح بنقلهاا بحاارا ً رذا كااان التعاويض واجااب األداء للااداذنين وفقاا ً
لالت)اييات الدولية أو أي يانون ينظم المس ولية المدنية والتامين امل امي أو غيرها من الوساذل لضمان الديون.
 -2األررار الناجمة عن نقل المواد المشعة أو مجموعة من المواد ذات الص)ة المشعة والمت)جرة والسامة وغيرها مان الماواد الخطارة مان
الويود النووي أو المواد المشعة أو الن)ايات المسموح بنقلها بحراً.
المادة  -34أ -تترتب حقوض االمتياز على-:
 -1الس)ينة.
 -2أجور الس)ينة.
 -3أي تعويض مستحق لمالك الس)ينة وغير مقبوض عن الخساذر البحرية المشتركة بما في ذلك األررار المادية والن)قات االستثناذية.
 -4المكافاة المستحقة لمالك الس)ينة عن اعمال المساعدة أو امنقاذ التي يام بها س)ينته بعد حسم المبالغ المخصصة للربان والعااملين فاي
الس)ينة.
آ -اذا تحطم الس)ينة تنتقل حقوض االمتياز الى سمن حطامها.
المادة  -35أ -تعتبر األجرة المستحقة لنقل الركاآ أو البضاذع من أجور الس)ينة.
آ -ال يعتبر مبلغ التعويض المستحق لمالك الس)ينة بمقتضاى عقاد التاامين أو المكافاوت أو امعاناات أو المان التاي تقادمها الدولاة مان ملحقاات
الس)ينة أو من أجور الس)ينة.
المادة  -36أ -تصن الديون الممتازة وفقا ً ألسبقية رحلة الس)ينة ،بحيث تكاون دياون الرحلاة األ يارة ممتاازة علاى دياون الرحلاة الساابقة عليهاا أياا ً كاان
ترتيبها.
آ -تعتبر الديون الناجمة عن حقوض الربان والمالحين ديون الرحلة األ يرة ورن تعلق برحلة سابقة وتترتب هذه الديون على مجموع أجاور
الس)ينة الواجبة األداء عن كل الرحالت أسناء عقد االستخدام ذاته.
المادة  -37مع مراعاة ترتيب الديون الممتازة الواردة في المادة ( )33من هذا القانون تطبق األحكام التالية:
أ -يكون للديون الناشئة عن رنقاذ او مساعدة الس)ينة في الرحلة ن)سها حاق األولوياة علاى الاديون الممتاازة المترتباة جميعهاا علاى السا)ينة فاي

وي سابق للعمليات التي أدت الى هذه االمتيازات.
آ -تعتبر الديون المتعلقة بالحادث البحري ن)سه ناشئة في ن واحد عند ويوع الحادث.
ج -تت احم ديون الدرجة الواحدة الواردة في المادة ( )33من هذا القانون.
د -تعتبر الديون المترتبة على انقاذ الس)ينة أو مساعدتها ناشئة من التاريخ الذي انته فيه عملية المساعدة أو امنقاذ أو االنقطاع عنها.
هـ -يراعى في ترتيب الديون الممتازة الناجمة عن رنقاذ الس)ينة ومساعدتها وتقديم الم ن لها ورفالحها رعطاء االولوية للديون حساب أيدمياة
تاريخ ويوعها.
المادة  -38تنقضي حقوض االمتياز على الس)ينة باي مما يلي:
أ -البيع القضاذي وفقا للحاالت المنصوا عليها في هذا القانون.
آ -البيع اال تياري وفقا للشرو التالية-:
 -1أن يتم نقل الملكية وفقا ً ألحكام هذا القانون.
 -2رعالن نقل الملكية في لوحة االعالنات في مقر الهيئة والمويع االلكتروني لها والنشر في فحي)تين يوميتين محليتين ولمرتين ي)صال
بينهما سبعة أيام على أن يشمل هذا امعالن اسم المشتري ومحل ريامته وسمن نقل الملكية.
 -3رذا لم يتم االعتراض من أي من الداذنين الممتازين الل ( )60يوما ً من تاريخ نشر امعالن الثاني الوارد في البند ( )2من هذه ال)قرة
فيعتبر البيع والوفاء بالثمن فحيحين وينتقل امتياز أي داذن على الثمن.
 -4رذا تم االعتراض وفقا ً للبند ( )3من هذه ال)قرة فيعتبر البيع فحيحا ً ويوي الوفاء بالثمن وينتقل امتياز أي داذن على الثمن ما لام يكان
يد دفع للباذع أو وزع بين الداذنين.
ج -التقادم باستثناء أحكام البنود ( )2و( )5و( )7و ( )8مان ال)قارة (أ) مان الماادة ( )33مان هاذا القاانون ،ينقضاي حاق االمتيااز بمضاي سانة
واحدة اعتبارا من-:
 -1تاريخ انتهاء الرحلة للحق الوارد في البند ( )4من ال)قرة (أ) من المادة ( )33من هذا القانون.
 -2تاريخ انتــهاء أعمال االنقاذ أو المساعدة للحق الوارد في البنــد ( )6من ال)ــقرة (أ) من المادة ( )33من هذا القانون.
 -3تاريخ تسليم الحمولة واألمتعة أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه للحق الوارد في البناد ( )11مان ال)قارة (أ) مان الماادة ( )33مان هاذا
القانون.
 -4تاريخ نشوء الدين الوارد في البند ( )12من ال)قرة (أ) من المادة ( )33من هذا القانون.
 -5تاريخ استحقاض الدين في البنود ( )3و ( )6و ( )10و ( )13و ( )14من ال)قرة (أ) من المادة ( )33من هذا القانون.
المادة  -39ألفحاآ الديون الممتازة الواردة في ال)قرة (أ) من المادة ( )33من هذا القانون حق تتبع الس)ينة في أي وي على الرغم من أي تغيير يطرأ
على ملكيتها أو تسجيلها أو جنسيتها.
المادة  -40ال يجوز ألفحاآ الديون الممتازة لب بيع الس)ينة يبل تسجيل حقوض االمتياز المقررة لهم في سجل الس)ينة.
المادة -41أ -ال تطبق األحكام المتعلقة بحقوض اممتياز الواردة في هذا القانون على الس)ن المملوكة أو المستخدمة ألي جهة رسمية أو عامة في أغراض
غير تجارية.

آ -ال تطبق األحكام المتعلقة بحقوض االمتياز الواردة في هذا القاانون رذا مناع مالاك السا)ينة مان ردارتهاا والتصارث فيهاا بقارار يضااذي نتيجاة
ارتكابه فعال غير يانوني أو اذا سب ان الداذن سيء النية.
الفصل السابع
الرهن على السفينة
المادة  -42أ -ال ينعقد الرهن على الس)ينة اال بتسجيله لدى مسجل الس)ن بقا ً ألحكام هذا القانون وبخالث ذلك يعد الرهن با الً.
آ -ال يجوز في وسيقة رهن الس)ينة رنشاء رهن سان أو تساجيله دون الحصاول علاى الموافقاة الخطياة المسابقة مان الاداذن المارتهن األول ويعاد
با الً أي رهن يسجل على الس)ينة الفا ً لذلك.
المادة  -43أ -ينعقد الرهن على الس)ينة من مالكها.
آ -يشمل رهن الس)ينة ملحقاتها ما لم يت)ق الطرفان على الث ذلك.
ج -رذا كان الس)ينة مملوكة ألكثر من شخص فيجوز ألحد الشركاء المالكين رهن حصته فيها او رهنها كاملة شريطة موافقة شركاء يملكون
سالسة أرباع الحصص فيها على االيل.
المادة  -44يجوز رهن الس)ينة في مرحلة البناء لدى مسجل الس)ن ،على أن تبين في وسيقة الارهن أبعااد السا)ينة الرذيساية وحمولتهاا علاى وجاه التقرياب
وعنوان المصنع واسم حوض البناء الذي تبنى فيه.
المادة  -45تلت م الس)ن األردنية بحمل ماوج لويااذع الارهن ومادى ساريانه ويعتبار هاذا الماوج مان الوسااذق الواجاب توافرهاا علاى متنهاا علاى أن تاتم
مراجعتها وتحديثها عند تاريخ مغادرة الس)ينة للميناء.
المادة  -46تعتبر الضمانات العقدية الثابتة التاريخ الواردة في عقد رهن الس)ينة يبل تسجيلها في المملكة نافذة الم)عول ويابلة للتن)يذ بشر :
أ -أن تكون مسجلة في دولة علم الس)ينة ،أو في مكان بناذها.
آ -ان يبلغ المشتري بتلك الضمانات يبل تملكه الس)ينة.
ج -أن تسجل الضمانات في ف)حة سجل الس)ينة لدى الهيئة في المملكة.
المادة  -47أ -يبقى الرهن المقرر على الس)ينة أو على حصة منها مقررا على حطامها.
آ -ال يشمل الرهن المقرر على الس)ينة:
 -1أجرة النقل.
 -2المكافوت أو امعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.
ج  -يجوز ان يشمل الرهن المقرر على الس)ينة التعويضات المستحقة لمالك السا)ينة عان األرارار المادياة التاي لحقا بهاا ولام ياتم رفاالحها
شريطة ان يتم االت)اض على ذلك فراحة في عقد الرهن وأن يستوفي الداذن المرتهن دينه من مبلغ التامين.
المادة  -48أ -للداذن المرتهن على الس)ينة أو على حصة منها أن يالحقها أيا ً كان اليد التي انتقل اليها الستي)اء حقه وفقا ً ألولويته.
آ -رذا ويع الرهن على حصة من الس)ينة فال يحق للداذن أن يطلب حج الس)ينة أو بيعها رال في حدود الحصة المرهونة.
ج -رذا اشتمل الرهن على اكثر من نص حصص الس)ينة فللداذن المرتهن بعد الحج أن يطلب بيع الس)ينة بكاملها.
د -تتم دعوة بقية الشركاء في ملكية الس)ينة للد ول في الم اد عند بيعها تن)يذا للدين.

المادة  -49أ -اذا رسا م اد بيع الس)ينة المرهونة على أي من الشركاء او افبح الس)ينة بعد يسامة الماال الشااذع فاي حصاة ذلاك الشاريك يبقاى الارهن
المعقود عليها ياذما.
آ -اذا رسا م اد بيع حصة من الس)ينة المرهونة على غير الشركاء ينحصر حق الداذنين المرتهنين على سمن الحصة الوايع عليها الرهن.
المادة  -50أ -لكل فاحب دين مسجل ساب وغير متنازع عليه أن يطلب بيع الس)ينة بالم اد العلني أو بيع الحصة المرهوناة منهاا وذلاك بعرراه زياادة
ررافية ال تقل عن ( )%10من الثمن المطروح.
آ -يقدم لب بيع الس)ينة من الداذن لدى المحكمة المختصة مش)وعا بك)الة لدفع الثمن و التكالي .
ج -تقرر المحكمة المختصة رجراء البيع بالم اد العلني بعد تبليغ الداذنين جميعهم.
الفصل الثامن
الحجز على السفينة
الجزء األول
الحجز التحفظي
المادة  -51يويع الحج التح)ظي على الس)ينــة بقرار من المحكمة المختصة وعلى الهيئة اتخاذ امجراءات الالزمة لمناع السا)ينة مان السا)ر فاور تبلغهاا
القرار ،وتستثنى من ذلك الس)ن المملوكة للم سسات الرسمية او الرسمية العامة.
المادة  -52ال يجوز رلقاء الحج التح)ظي على الس)ينــة رال وفا ًء لدين بحري ،ويعتبر الدين بحريا ً رذا نشا عن أحد المطالبات التالية-:
أ -رسوم الهيئة وبدل دمات الموانئ.
آ -مصاري رزالة حطام الس)ينة أو انتشال البضاذع التي كان عليها أو رفعها من البحر.
ج -األررار الناجمة عن أي من الحوادث البحرية التي تحدسها الس)ينة.
د -الخساذر في األرواح البشرية أو امفابات البدنية التي تسببها الس)ينة أو التي تنشا عن استغاللها.
هـ -مصاري المساعدة وامنقاذ.
و -العقود الخافة باستعمال الس)ينة أو استئجارها.
ز -أيسا التامين على الس)ينة.
ح -العقود المتعلقة بنقل البضاذع واألمتعة على الس)ينة بموجب عقد ريجار أو سند شحن.
 الخساذر البحرية المشتركة.ي -القروض البحرية.
ك -بدل يطر وررشاد وربا الس)ن.
ل -بدل توريد مواد أو أدوات الزمة الستغالل الس)ينة أو فيانتها أيا ً كان الجهة التي حصل منها التوريد.
م -تكالي بناء الس)ينة أو رفالحها أو تجهي ها ومصاري وجودها في األحواض.
ن -أجور الربان والمالحين والوكالء البحريين.
س -المبالغ التي ين)قها الربان أو الشاحن أو المستاجر أو الوكيل البحري لحساآ الس)ينة أو لحساآ مالكها.

ع -المنازعة في ملكية الس)ينة.
ث -المنازعة في ملكية س)ينة على الشيوع أو في حيازتها أو استغاللها أو حقوض المالكين على الشيوع على المبالغ الناجمة عن االستغالل.
ا -الرهن البحري.
المادة  -53أ -لكل من يدعي باحد الحقوض الواردة في المادة ( )52من هذا القانون أن يطلب من المحكمة المختصاة الحجا علاى السا)ينة التاي يتعلاق بهاا
الدين أو على أي س)ينة أ رى يملكها المدين رذا كان مملوكة له وي نشوء الدين.
آ -ال يجوز الحج على الس)ينة التي ال يتعلق بها الدين رذا كان الدين مان الاديون الاواردة فاي ال)قارات (ع) و (ث) و (ا) مان الماادة ()52
من هذا القانون.
المادة  -54على المحكمة المختصة أن تبين في يرارها المتضمن الحج على الس)ينة ما يلي-:
أ -اسم الداذن ومهنته ومحل ريامته.
آ -البينات المقدمة من الداذن.
ج -مبلغ الدين المطلوآ دفعه.
د -المو ن المختار للداذن رمن ا تصاا المحكمة.
هـ -اسم الربان واسم الس)ينة وريمها لدى المنظمة البحرية الدولية.
و -تاريخ ريقاع الحج وويته.
المادة  -55أ -رذا تولى مستاجر الس)ينة ردارتها المالحية وكان مس والً وحده عن دين بحري متعلق بها فللداذن توييع الحج على هذه الس)ينة أو على أي
س)ينة أ رى مملوكة للمستاجر ،وال يجوز له توييع الحج على أي س)ينة أ رى للمالك الم جر بمقتضى ذلك الدين البحري.
آ -تسري أحكام ال)قرة (أ) من هذه الماادة علاى الحااالت التاي يكاون فيهاا شاخص غيار مالاك السا)ينة مل ماا ً بادين بحاري ناشائ عان اساتغالل
الس)ينة.
المادة  -56أ -تبلغ المحكمة يرار الحج التح)ظي فور فدوره لكل من:
 -1مالك الس)ينة أو من يمثله.
 -2ربان الس)ينة او من يمثله.
 -3الهيئة لمنع الس)ينة من الس)ر ،و تثبي رشارة الحج في سجل الس)ينة.
آ -رذا كان الس)ينة غير أردنية فيجب رعالم ممثل دولة علم الس)ينة رن وجد ،أو أيرآ ينصلية أو س)ارة لدولة علم الس)ينة.
ج -يكون يرار الحج الصادر من المحكمة يابالً لالستئناث وذلك وفقا ً لإلجراءات الواردة في يانون أفول المحاكمات المدنية النافاذ ،وعلاى
محكمة االستئناث الب في االستئناث الل مسة أيام عمل من تاريخ تسجيل االستئناث.
المادة  -57للمحكمة المختصة أن تسم للس)ينة المحجوز عليها حج ا تح)ظيا بالس)ر عند تقديم ك)الة مالية أو أي رمان مالي كاث للوفاء بالدين.
الفصل الثامن
الجزء الثاني

الحجز التنفيذي
المادة  -58أ -يبلغ ر طار التن)يذ يبل المباشرة بالتن)يذ رلى المحكوم عليه أو من يمثله فءذا تعذر ذلك فيجوز تسليمه للربان أو من يمثله.
آ -يجب ان يشتمل ر طار التن)يذ على ملخص الطلباات الاواردة فاي لاب التن)ياذ وعناوان المحكاوم لاه وتكليا المحكاوم علياه بالوفااء االل
مسة عشر يوما تلي تاريخ التبليغ.
المادة  -59اذا مضى على وجود الس)ينة في المياه اميليمية األردنية ( )90يوما دون أن يقوم مالكها بالمراجعة ودون تساوية االلت اماات المترتباة عليهاا
فيعتبر المالك يد تخلى عنها ويجوز للهيئة في هذه الحالة لب ريقاع الحج على تلك الس)ينة وبيعها في م اد علني.
المادة  -60أ -يتولى مامور التن)يذ مباشرة رجراءات الحج التن)يذي بتنظيم محضر يثب فيه تلك امجراءات.
آ -على مامور التن)يذ تبليغ مالك الس)ينة محضر الحج او من يمثله الل سالسة أيام عمل من اليوم التالي لصدور يرار الحج التن)يذي ورذا
تعذر ذلك فيبلغ المحضر الى الربان أو من يمثله.
ج -تسلم نسخة من محضر الحج التن)يذي للهيئة لتثب ذلك في سجل الس)ينة لمنعها من الس)ر.
د -رذا كان مالك الس)ينة أجنبيا ً او غير مقيم رمن ا تصاا المحكمة أو ليس له في المملكة محل ريامة أو مو ن مختار وليس له مان يمثلاه
فيها ،فيتم تبليغه يرار الحج ودعوته للحضاور أماام المحكماة المختصاة االل مساة عشار يوماا ً تلاي تااريخ التبلياغ وفقاا ً لطارض التبلياغ
الواردة في يانون أفول المحاكمات المدنية.
المادة  -61أ -يجب أن يتضمن محضر الحج التن)يذي تكلي مالك الس)ينة أو من يمثله بالحضور أمام المحكمة المختصة ليتقرر بيع الس)ينة بحضوره.
آ -على مسجل الس)ن الل سالسة أيام من تاريخ تسجيل يرار الحج في السجل ت ويد الداذن الب الحج ياذمة بالديون والرهون التاي علاى
الس)ينة األردنية وأسماء الداذنين.
ج -يتولى محضر المحكمة المختصة بناء على لب الداذن الذي ويع الحج لمصالحته تبلياغ داذناي المحجاوز علياه فاي أمااكن رياامتهم االل
سمانية أيام عمل من تاريخ تبلغه بالقاذمة المشار اليها في ال)قرة (آ) من هذه المادة وفقا ً لقانون أفول المحاكمات المدنية.
د -رذا كان الس)ينة أجنبية ،يبلغ يرار الحج والمحضر وياذمة أساماء الاداذنين الاى مساجل السا)ن فاي بلاد التساجيل بوساا ة ممثال دولاة علام
الس)ينة المسجلة فيها.
هـ  -يجب أن يتضمن التبليغ الوارد في ال)قرة (د) من هذه المادة:
 -1رشعارا بالوي والتاريخ والمكان المحددة للبيع بالم اد العلني.
 -2المدة التي يحق للداذنين التد ل اللها على ان ال ت يد على ( )30يوما من تاريخ تبلغ مسجل الس)ن لديهم.
المادة  -62أ -رذا يررت المحكمة المختصة بيع الس)ينة المحجوز عليها في الم اد العلني فعليها أن تحدد تاريخ ووي ومكان البياع وشارو ه و أن تحادد
الثمن الذي ي)تت به الم اد.
آ -يعلن عن البيع وشرو ه بالنشر في فحي)تين يوميتين محليتين و في مكان بارز لدى الهيئة وعلى مويعها املكتروني وعلاى السا)ينة ذاتهاا
وفي أي مكان ر تعينه المحكمة.
ج -يجري البيع بالم اد بعد ( )30يوما ً من تاريخ امعالن عنه.
المادة  -63أ -تقام دعاوى االستحقاض وامبطال يبل فدور يرار بيع الس)ينة بالم اد العلني ،أماا بعاد فادوره فلصااحب المصالحة تقاديم اعتاراض علاى

تسليم المبالغ الناجمة عن البيع.
آ -يقدم المعترض الذحة اعتراره وبيناته للمحكمة المختصة الل ( )10أيام عمل ،وللمدعى عليه تقديم الذحة بدفوعه وجوابه وبيناته على
االعتراض الل ( )10أيام عمل تلي تاريخ تبلغه الذحة االعتراض وتقررالمحكمة تعيين جلسة لسماع الدعوى بعد تبادل اللواذ .
ج -ال يوي االعتراض تن)يذ رجراءات البيع ما لم تر المحكمة الث ذلك.
المادة  -64أ -للمحكمة ان تكل من فدر يرار الحج لصالحة بتبليغ الداذنين بواسطة محضري المحكمة.
آ -يقوم محضر المحكمة بطلب ممان فادر يارار الحجا لصاالحة باالتبليغ عان مكاان البياع باالم اد وويتاه الاى كال مان مالاك السا)ينة والجهاة
المختصة في بلد التسجيل والداذنين ورلى المدين الراهن وأفحاآ الديون البحرية الممتازة رن وجدوا او ممن يدموا احتجاجا باذلك لمساجل
الس)ن او للمحكمة.
ً
ج -اذا لم تستكمل متطلبات التبليغ والنشر الل ( )60يوما من تاريخ فدور يرار المحكمة ببيع الس)ينة ،فللمحكمة بنا ًء علاى لاب المادين أن
تقضي بوي رجراءات البيع بالم اد العلني الى حين استكمالها.
المادة  - 65أ -يلصق رعالن البيع على مكان ظاهر من جسم الس)ينة المحجوزة وعلى البااآ الرذيساي للمحكماة التاي يجاري فيهاا البياع ،وعلاى رفاي
الميناء الموجودة الس)ينة فيه ،وفي أي مكان ر تحدده المحكمة.
آ -يجب ان يشتمل رعالن البيع على ما يلي-:
 -1اسم الداذن الب الحج وعنوانه.
 -2السند الذي اعتمده الحاج مسبات حقه.
 -3المبلغ المستحق له.
 -4المو ن الذي ا تاره الداذن الب الحج في داذرة المحكمة.
 -5اسم مالك الس)ينة وعنوانه.
 -6اسم المدين المحجوز عليه وعنوانه ومو نه.
 -7اسم الس)ينة وأوفافها و مكان تسجيلها وريمها لدى المنظمة البحرية الدولية.
 -8اسم الربان.
 -9المكان الذي توجد فيه الس)ينة.
 -10الثمن الذي يررته المحكمة الفتتاح الم اد به وشرو البيع بما في ذلك ييمة التامين الواجب تقديمه.
 -11يوم الم اد وويته ومكانه.
المادة  -66يقدم االعتراض المتعلق بءجراءات البيع بالم اد العلني للمحكمة المختصة الل ( )10أيام عمل من الياوم التاالي لتااريخ فادور يارار رساو
البيع بالم اد العلني.
المادة  -67يعتبر بيع الس)ينة بالم اد العلني منهيا لعمل الربان وواجباته ،وله ان يحت)ظ بحقه في الرجوع على أي رث.
المادة  -68على المشتري بالم اد أن يودع الثمن والمصاري  ،في البنك الذي تحدده المحكمة أو في فاندوض المحكماة التاي جارى الما اد رامن حادود
داذرتها الل ( )7أيام من تاريخ فدور يرار رسو البيع بالم اد العلني.

الل المدة المحددة فاي الماادة ( ) 68مان هاذا القاانون ،تعارض السا)ينة مجاددا ً
المادة  -69أ -اذا لم يلت م من رسا عليه الم اد بءيداع الثمن والمصاري
للبيع بم اد علني جديد وفقا ً مجراءات البيع بالم اد العلني االول.
آ -ي)تت الم اد العلني الجديد على ن)قة من رسا عليه الم اد االول واذا لم يصل الثمن الى القيمة التي رس عليه في الم اد االول فيل م بدفع
فرض الثمن بين المبلغ الذي عج عن دفعاه والمبلاغ الاذي تصال رلياه الم ايادة الجديادة ،رراافة رلاى مصاادرة مبلاغ التاامين وك)الاة الاد ول
بالم اد ومطالبته باألررار والن)قات.
المادة  -70أ -ال يقبل الطعن في يرار امحالة رال لعيب في الشكل.
آ -يكون ميعاد الطعن الل مسة عشر يوما ً من تاريخ فدوره بطلاب مساتعجل يقادم الاى محكماة االساتئناث المختصاة لل)صال فياه االل
سالسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ وروده رلى ديوان المحكمة ويعتبر يرارها نهاذياً.
المادة  -71يسجل يرار امحالة القطعي في سجل الس)ينة بنا ًء على لب داذرة التن)يذ.
المادة  -72يترتب على يرار الحكم ببيع الس)ينة ما يلي:
أ -انقضاء حقوض االمتياز وانتقال حقوض الداذن الممتاز الى الثمن.
آ -تطهيرها من الرهون الواردة عليها وانتقال حقوض الداذن المرتهن الى الثمن.
المادة  -73على مشتري الس)ينة التي تم بيعها يضاذيا ً بالم اد العلني أن يسجل الس)ينة باسمه ،وفقا ً لإلجراءات الواردة في هذا القانون ،أو الحصول على
شهادة بشطب تسجيلها القديم.
المادة  -74أ -يقع الحج على حصة أو أكثر في الس)ينة وتوزع عاذدات البيع بالم اد العلني وفقا َ ألحكام هاذا القاانون ،شاريطة أن ياتم تبلياغ الحجا الاى
مالكي بايي الحصص في الس)ينة.
آ -على المحكمة التي تقوم بالحج أن تنظر في االعتراض يبل البيع بالم اد العلني.
المادة  -75في غير الحاالت الواردة في هذا القانون توزع المبالغ الناتجة من امحالة وفقا ً ألحكام القوانين النافذة.
الباب الثاني
سالمة األرواح في البحار وحماية البيئة البحرية واألمن البحري
الفصل االول
القواعد العامة لسالمة األرواح في البحار وحماية البيئة البحرية واألمن البحري
المادة  -76أ -تطبق أحكام هذا ال)صل على:
 -1الس)ن األردنية الخارعة ألحكام ومتطلبات االت)ايياات والبروتوكاوالت البحرياة الدولياة المتعلقاة بساالمة األرواح فاي البحاار وحماياة
البيئة البحرية أو أي ات)ايية ذات عالية تحل محلها تنظم اليها المملكة وتصادض عليها.
 -2الس)ن األجنبية التي تد ل رلى المياه اميليمية األردنية.
آ -تسااتثنى ماان تطبيااق أحكااام هااذا ال)صاال الساا)ن الحربيااة والعسااكرية األردنيااة واألجنبيااة والساا)ن غياار المجه ا ة بمحركااات دفااع والساا)ن
المخصصة لألغراض الترفيهية.
المادة  -77يشتر ر ضاع الس)ن رلى ت)تيش أو معاينة مفدار وساذق مصادية أو رفدار شهاداتها الخافة أو تجديدها أو تمديادها أو أي وسااذق رسامية

أ رى تتعلق بسالمة األرواح في البحار وحماية البيئة البحرية واألمن البحري.
المادة  -78للهيئة بعد الت)تيش على الس)ينة أو معاينتها منعها من د ول المياه اميليمية األردنية أو مغادرتها الى حين رزالة المانع رذا كان ربحارها يشاكل
طرا عليها أو على االشخاا او البضاذع التي على متنها أو بالبيئة البحرية أو باالشخاا اآل رين او ممتلكاتهم.
المادة  -79ألي موظ رسمي م)وض من الهيئة أو أي معاين من هيئات التصني المعتمدة من الهيئة وأي بيب يعمل على فحص المالحين كل حسب
ا تصافه القيام بما يلي-:
أ -حق الصعود على متن أي س)ينة للتقييم أو الت)تيش أو المعاينة أو التحقيق في الحوادث.
آ -اال الع على أي وساذق أوالحصول على أي اسبات أو معلومات أو وساذق أ رى.
ج -الد ول رلى بعض األماكن المخصصة مياماة المالحاين ،شاريطة ان يكاون الاد ول للتقيايم أو الت)تايش أو المعايناة أو التحقياق بظاروث
معيشة ايم الس)ينة وسالمتهم.
المادة  -80أ -دون ام الل بالصالحيات الممنوحاة ألشاخاا الضاابطة العدلياة وفقاا ً ألحكاام التشاريعات النافاذة ،علاى ماوظ)ي الهيئاة الم)وراين القياام
بااالتحقيق وتوسيااق أي مخال)ااة ألح كااام االت)اييااات أو البروتوكااوالت البحريااة الدوليااة المتعلقااة بسااالمة األرواح فااي البحااار وحمايااة البيئااة
البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العالية.
آ -يتولى القنصل األردني او من ي)وره طيا التحقيق في أي مخال)ة ترتكبها أي س)نية أردنية في الخارج.
الفصل الثاني
التلوث الناتج من تفريغ الزيت من السفن
المادة  -81يكون مالك الس)ينة أو مجه ها مس والً عن أررار التلوث الناجمة عن تسرآ أو تصري ال ي من الس)ينة وفقاا ً للشارو ورامن الحادود
الواردة في االت)ايية الدولية بشان المسا ولية المدنياة عان أرارار التلاوث ال يتاي لسانة  1969والبروتوكاول الصاادر بموجبهاا لسانة 1992
وتعديالتهما أو أي ات)اييات أو بروتوكوالت ذات عالية تصدر الحقا ً تنضم اليها المملكة وتصادض عليها.
المادة  -82باستثناء الس)ن المملوكة للسلطات العامة في أي دولة او الس)ن الحربية تمنع أي س)ينة تن)ذ أعماال تجارية من د ول المياه اميليمياة األردنياة
أو مغادرتها اذا كان تحمل شحنة من ال ي ت يد على ( )2000ن ما لم يقدم مالكها أو مجه ها للهيئة ما يلي:
أ -شهادة المس ولية المدنية سارية الم)عول وفقا ً لمتطلبات المادتين ( )7و ( )11من االت)ايياة الدولياة بشاان المسا ولية المدنياة عان أرارار
التلوث ال يتي لسنة  1969والبروتوكول الصادر بموجبها لعام 1992وتعديالتهما.
آ -شهادة تامين أو أي رمان مالي تقبله الهيئة مفدار شهادة المس ولية المدنية الناجمة عن أررار التلوث ال يتي.
المادة  -83أ  -لموظ الهيئة الم)وض وللقنصل االردني ارج المملكة او من ي)وره طيا الحق في مباشرة التحقيق مع السا)ن األردنياة التاي ترتكاب
أي مخال)ة ألحكام هذا ال)صل.
آ -يدون محضر ربم رسمي بالمخال)ة المرتكبة ويرسل للهيئة التخاذ امجراءات الالزمة بشانها وفق أحكام التشريعات النافذة.
الفصل الثالث
التلوث الناجم عن رمي النفايات او

عن حرق المخلفات في البحر
المادة  -84أ -تطبق أحكام نظام حماية البيئة في منطقة العقبة االيتصادية الخافة على التلوث الناجم عن رمي الن)ايات أو حارض المخل)اات فاي البحارأو
عن تصري مياه الصرث الصحي من الس)ن وذلك مع مراعاة األحكام الواردة في االت)ايية الدولية لمنع التلوث مان السا)ن لسانة 1973
المشار اليها في ذلك النظام والبروتوكوالت المعدلة لتلك االت)ايية التي انضم اليها المملكة وفادي عليها.
آ -تطبق األحكام الواردة في االت)ايية المشار اليها في ال)قرة (أ) من هذه الماادة والبروتوكاوالت المعدلاة لهاا علاى السا)ن والطااذرات أو أي
منشاة أو منصة بحرية موجودة في المياه اميليمية األردنية.
ج -يراعى بشان التلوث الناشئ عن حرض المخل)ات ما يلي:
 -1رحراض الن)ايات والمواد األ رى يد ويع في المياه اميليمية األردنية.
 -2رحراض الن)ايات والمواد األ رى يد ويع ارج المياه اميليمية األردنية رذا تم التحميل منها.
د -يشتر لم اولة أعمال رمي الن)ايات أو المواد األ رى الحصول على ر صة فادرة عن سلطة منطقة العقبة االيتصادية الخافة.
هـ -مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة و لغايات تحميل الماواد المعادة للرماي أو مكوناتهاا ،يشاتر الحصاول علاى تصاري مان سالطة منطقاة
العقبة االيتصادية الخافة للتخلص من الن)ايات والمواد األ رى المعدة للرمي في البحر.
المادة  -85أ -يلت م مجه الس)ينة أو مالكها باتخاذ االحتيا ات الضرورية لمنع طر التلوث أو التهديد باالتلوث البحاري أو لتخ)ي)اه فاي الميااه اميليمياة
االردنية أو في المصال المتعلقة بها ،الناجم عن حادث بحري أو أفعال ذات عالية بذلك الحادث اذا كان من المتويع أن ت دي رلى أررار
جسيمة اذا ويع أي حالة من حاالت الحوادث المسببة للتلوث ال يتاي الماذكورة فاي أي مان االت)ايياات البحرياة الدولياة التاي تنضام اليهاا
المملكة وتصادض عليها والمتعلقة بالتد ل في أعالي البحار .
آ -في حال عدم الت ام مجه الس)ينة أو مالكها باتخاذ أي من االحتيا ات الم)رورة وفقا ألحكام ال)قرة (أ) من هذه المادة أو أن االحتيا ات
التي اتخذها لم ت ِد رلى النتاذب المتو اة منها الل المدة ال منية المحددة للحاالت الطارذة ،تتخاذ الهيئاة االحتيا اات وامجاراءات الالزماة
على ن)قة مجه الس)ينة أو مالكها ،وفقا ً ألحكام المس ولية المدنية.
ج -تطبق األحكام الواردة في ال)قرتين (أ) و (آ) من هذه المادة على أي س)ينة أو اذرة أو منصة بحرياة تتسابب فاي حاادث تلاوث زيتاي أو
غير زيتي في المياه اميليمية األردنية.
الباب الثالث
أشخاص المالحة البحرية
الفصل األول
المالك والمجهز
المادة  -86أ -يعتبر مالك الس)ينة أو مجه ها مس والً مدنيا ً عن أعمال الربان والمالحين والمرشد وأي شخص ار يعمال علاى السا)ينة اذا ويعا أسنااء
تادية أي منهم لوظي)ته أو بسببها أي افعال تستوجب المس ولية.
آ -يسال مالك الس)ينة أو مجه ها عن الت امات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

المادة  -87لمجه الس)ينة الحق في تعيين الربان وع له ،وتحدد األحكام والشرو المتعلقة باستخدامه أوع له وسااذر حقوياه المالياة وسالطاته القانونياة
وفقا ً للعقد المبرم بينهما وبما ال يخال أحكام التشريعات النافذة.

المادة  -88أ -لمالك الس)ينة أن يحدد مس ولية ايا كان نوع هذه المس ولية وفق أحكام المادة ( )90من هذا القانون اذا كان الادين ناشائا عان أحاد األساباآ
التالية-:
 -1األررار التي تحدسها الس)ينة لمنشوت الميناء أو األحواض أو الممرات الماذية أو المساعدات المالحية.
 -2األررار البدنية واألررار المادية التي تقع على ظهر الس)ينة أو التي تتعلق مباشرة بالمالحة البحرية أو بتشغيل الس)ينة.
 -3الدعاوى المتعلقة بالخسارة الناجمة عن التا ير في نقل البضاذع والركاآ وأمتعتهم.
 -4الدعاوى الخافة باي سارة أ رى ناجمة عن حقوض غير تعايدية لها فله مباشرة بتشغيل الس)ينة أو عمليات امنقاذ.
آ -ال يحق لمالك الس)ينة أن يحدد مس وليته نحو الدولة أو أي م سسة رسمية او رسمية عامة أ رى عن رفع حطام س)ينة غارية أو مهجورة
أو رزالته بما فيها رزالة ما يضر سالمة المالحة أو يعيقها أو أي الت ام ناشئ عن أررار تسببها الس)ينة.
المادة  -89ال يجوز لمالك الس)ينة التمسك بتحديد المس ولية اذا كان الدين ناشئا عن أحد األسباآ التالية-:
أ -تعويم الس)ينة الغارية أو الجانحة أو المهجورة وانتشال حطامها ورفع شحنتها أو األشياء الموجاودة عليهاا اذا كاان ذلاك يشاكل عاذقاا فاي
سبيل المالحة البحرية.
آ -المطالبات المتعلقة بامنقاذ الذي يتم وفقا لالت)اييات البحرية الدولية ذات العالية.
ج -المساهمة في الخساذر البحرية المشتركة.
د -حقوض الربان والمالحين وكل تابع ار لمالاك السا)ينة موجاود عليهاا أو يتعلاق عملاه بخادمتها  ،وكاذلك حقاوض ورساة ها الء األشاخاا
و ل)اذهم.
هـ -الضرر النووي.
و -الضرر الناشئ عن التلوث بالن)ظ وغيره من المواد األ رى.
المادة  -90يكون تحديد مس ولية مالك الس)ينة وفقا لما يلي:
أ -بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الوفيات وامفابات الجسدية ما يلي-:
 -1تحدد المس ولية بمبلغ ( )1.000333وحدة حسابية للس)ن التي ال تقل حمولتها عن ( )500ن.
 -2بالنسبة للس)ن التي ت يد حمولتها على ( )500ن فتضاث المقادير التالية-:
• ( )500وحدة حسابية لكل ن من ( )501الى ( )3000ن.
• ( )333وحدة حسابية لكل ن من ( )3001الى ( )30000ن.
• ( )250وحدة حسابية لكل ن من ( )30001الى ( )70000ن.

• ( )167وحدة حسابية لكل ن ت يد الحمولة فيها على ( )70000ن.
آ -بالنسبة للدعاوى الناشئة عن األررار المادية ما يلي -:
 -1تحدد المس ولية بمبلغ ( )1.000.167وحدة حسابية للس)ن التي ال تقل حمولتها عن ( )500ن.
 -2بالنسبة للس)ن التي ت يد حمولتها على ( )500ن فتضاث المقادير التالية-:
• ( )167وحدة حسابية لكل ن من ( )501الى ( )30000ن.
• ( )125وحدة حسابية لكل ن من ( )30001الى ( )70000ن.
• ( )83وحدة حسابية لكل ن ت يد الحمولة فيها على ( )70000ن.
المادة  -91اذا لم يك المبلغ المخصص للمطالبات الناشئة عن الوفيات وامفابات البدنية وفقاا لل)قارة (أ) مان الماادة ( )90مان هاذا القاانون  ،يلجاا الاى
المبلغ المخصص للمطالبات الناشئة عن األررار المادية.
المادة  -92يقع با ال كل ات)اض تم يبل ويوع الحادث الذي نشا عنه الدين ويكون موروعه تحديد مس ولية مالك الس)ينة بايل مما هو منصوا عليه في
المادة ( )90من هذا القانون.
المادة  -93يجرى توزيع التعويضات في كل من المجموعتين المشار اليهما في ال)قرتين (أ) و (آ) من المادة ( )90من هذا القانون بنسبة كل ديان غيار
متنازع عليه.
المادة  -94تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن األررار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص ألداء التعويضات المستحقة عن هذا
الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي يد تنشا عن حادث ر.
المادة  -95أ -اذا نشا لمالك الس)ينة عن الحادث ذاته دين تجاه أحد الداذنين في هذا الحادث  ،فال يسري تحديد المس ولية اال بالنسبة الى المبلغ البايي بعاد
رجراء المقافة بين الدينين.
آ -ال يجوز للداذن اتخاذ أي رجراء على أموال مالك الس)ينة اذا يدم رمانا تقبله المحكمة.
المادة  -96أ -اذا أوفى مالك الس)ينة يبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التاي يجاري التوزياع بينهاا ،جااز لاه الحلاول محال الاداذن فاي
التوزيع بمقدار المبلغ الذي أوفاه.
آ -يجوز للمحكمة بناء لب مالك الس)ينة أن تحت)ظ لمدة تعينها بج ء من المبالغ المخصصة للتعويضاات للوفااء بادين يثبا الحقاا أن مالاك
الس)ينة يد يلت م بالوفاء به.
المادة  -97ال يجوز لمالك الس)ينة التمسك بتحديد مس وليته اذا أسب المدعي أن الضرر نشا عن فعل أو امتناع عن فعل فدر عن مالك الس)ينة أو ناذباه
بقصد احداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوآ بءدراك أن الضرر يمكن أن يحدث.
المادة  -98تحسب الحمولة للس)ينة وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة وبما ال يتعارض مع األحكام الواردة في االت)ايية الدولية لقياس حمولة الس)ن لعام
 1969أو أي ات)ايية تحل محلها وتنضم اليها المملكة وتصادض عليها.

المادة  -99رن الوحدة الحسابية المشار اليها في المادة ( )90من هذا القانون هي حق السحب الخاا حسب تعري فندوض النقد الدولي وتحاول المباالغ
المذكورة في ال)قرتين (أ) و(آ) من المادة ( )90الى الدينار االردني وفقا لقيمة وحدات السحب عند سداد المدفوعات.
المادة  -100أ -تنقضي دعوى المس ولية على مالك الس)ينة بمضي سنتين من تاريخ ويوع ال)عل المنشئ للمس ولية.
آ -ينقطع سريان المدة المنصوا عليها في ال)قرة (أ) من هذه المادة بكتاآ مسجل مع اشعار باستالم أو ما يقوم مقامه أو بتسلم المستندات
المتعلقة بالمطالبة أو بندآ بير لتقدير األررار  ،ررافة الى االحكام العامة بوي التقادم وانقطاعه.
المادة  -101ال يكون مالك الس)ينة مس وال اال بقدر ييمة الس)ينة وأجرتها وت)رعاتها.
المادة  -102أ -تسري أحكام تحديد مس ولية مالك الس)ينة على المجه غير المالك والمستاجر ومدير الشيوع البحري والم من واالشخاا الذين يااموا
بخدمات لها فلة مباشرة بعمليات رنقاذ الس)ينة ،كما تسري األحكام المذكورة على الربان والمالحين وغيارهم مان التاابعين وذلاك فيماا
يتعلق بتادية وظاذ)هم على أن ال تتجاوز مس ولية المالاك ومسا ولية التاابع معاا عان الحاادث الواحاد الحادود المبيناة فاي ال)قارة (أ) مان
المادة ( )90من هذا القانون.
آ -اذا أييم الدعوى على الربان أو المالح أو غيرهم مان التاابعين جااز لهام تحدياد مسا وليتهم ولاو كاان الحاادث الاذي نشاا عناه الضارر
يرجع الى طا شخصي فادر منهم بص)تهم المذكورة.

الفصل الثاني
الربان

المادة  -103ال يثب للربان ف)ة الناذب القانوني عن المج ِ اه رالا في المكان الذي ال يوجد فيه المج ِ اه أو وكيل عنه ،وال يحتب بوجاود المج ِ اها أو وكيلاه
يبل الغير رالا رذا كان هذا الغير يعلم ذلك ،ومع ذلك يجوز للربان القياام باألعماال المعتاادة المتعلاقاة باءدارة السا)ينة وبامفاالحات البسايطة
وباستخدام المالحين وع لهم في المكان الذي يوجد به المج اه أو وكيل عنه.
المادة  -104يجب على الربان أن يتاخذ امجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظاة علاى مصالحة مالاك السا)ينة والمج ِ اها والمالحاين والمساافرين
وذوي الحقوض على البضاعة المشحونة.
المادة  -105للربان بموافقة مجه الس)ينة أن يعين المالحين ويبرم عقود العمل معهم ويتخذ امجراءات الالزمة لرحلة الس)ينة.
المااادة  -106علااى الربااان وفااي ساابيل ييامااه بوظاذ)ااة التجاريااة أن يلتا م بتعليمااات مجها الساا)ينة وأن يخطااره بكاال أماار اااا بالساا)ينة أو الركاااآ أو
البضاذع.
المادة  -107أ -رذا نشات ظروث ارذة على الس)ينة أسناء الرحلة البحرية  ،فللربان أن يقترض بضمان الس)ينة وأجرتها ،فءذا لم يك هذا الضمان جاز
االيتراض بضمان شحنة الس)ينة وفي األحوال جميعها ال يجوز االيتراض رالا بعد الحصول على رذن من ياري األمور المستعجلة رذا
كان الس)ينة موجودة في الميناء أو في المياه اميليمية ومن القنصل أو الم)وض عنه أو من السلطة القضاذية المحلية عناد عادم وجاوده
رذا كان الس)ينة ارج المياه اميليمية.

سر للربان االيتراض فله بعد الحصول على امذن وفقا ً لل)قرة (أ ) من هذه المادة أن يبيع من البضاذع المشحونة بمقادار المبلاغ
آ -رذا لم يتي ا
المطلوآ ويتولى الربان أو المج ِ اه محاسبة أفحاآ البضاذع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضاذع من جنسها ونوعها في الميناء
المشحونة رليه وفي اليوم المتوياع وفولها فيه.
ج -يجوز للشاحنين أو وكالذهم أن يعارروا في رهن البضاذع أو بيعها مع لب ت)ريغها بشر أداء أجرة النقل كاملة.
اذلة البطالن أن يبيع الس)ينة دون ت)ويض طي من مالكها.
المادة  -108ال يجوز للربان تح
المادة  -109يحظر على الربان التصرث في البضاذع المشحونة على الس)ينة أو المتاجرة بها أو شحن بضاذع لن)سه أو للمالحاين للمتااجرة بهاا رال باءذن
طي من مجه الس)ينة ،وبخالث ذلك يلت م الربان بتعويض مجه الس)ينة بمثلي أجرة شحن البضاذع المخال)ة.
المادة  -110يلت م الربان بما يلي:
أ -ا ضاع س)ينته للمعاينة حسب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية والتشريعات النافذة.
آ -ييادة الس)ينة وحده وردارة الرحلة البحرية ويجوز للضابم الذي يليه بالرتبة ان يتولى مهامه في حال غيابه أو وفاتاه أو ألي سابب مبارر
ر.
ج -مراعاة القواعد والمعايير والمتطلبات الواردة في االت)اييات البحرية الدولية النافاذة المتعلقاة بامبحاار وتشاغيل السا)ينة والعارث البحاري
في المياه التي تبحر فيها الس)ينة.
د -المحافظة على فالحية الس)ينة للمالحة ومراعاة ك)اية الم ن وما يل م للرحلة البحرية.
هـ -توجيه ييادة الس)ينة عند د ولها رلى الموانئ أو المراسي أو األنهار أو روجها منها أو أسنااء رجتيازهاا الممارات البحرياة ،وفاي األحاوال
الصعبة التي تعترض المالحة.
و -االحت)اظ على متن الس)ينة بالوساذق والشهادات التي تتعلق بالس)ينة والمالحين والمسافرين والركاآ والبضاذع وفقا ً للمعاايير والمتطلباات
الدولية والتشريعات النافذة.
ز -عدم التخلاي عان يياادة السا)ينة مان بداياة الرحلاة وحتاى الوفاول رلاى مرساى أو مينااء مان ،ويلتا م بباذل العناياة ال)اذقاة منقااذ األرواح
واألموال والس)ينة ووساذقها.
ح -عدم الن ول عن الس)ينة ألسباآ غير ررورية ،رال رذا كان راسية في مكان من وعدم مغادرتهاا اال بعاد رعاالم الضاابم الاذي يلياه فاي
الرتبة أو الشخص المكل بءدارة الس)ينة يلة مدة غيابه.
 عدم رعطاء أمر بترك الس)ينة رال بسبب طر محقق وبعد التشاور مع مساعديه وكبار ربا ها ،وفي هذه الحالة ،عليه بذل العناية ال)اذقةمنقاذ األرواح واألموال و الس)ينة ووساذقها.
ي -تسلم أي أوراض رسمية موجهة رلى مالك الس)ينة أو مجه ها.
المادة  -111على الضابم الذي حل محل الربان ان يقوم بالت امات الربان يلة مدة غيابه بما في ذلك-:
أ -رعالم مجه الس)ينة عن ذلك مباشرةً.
آ -ييادة الس)ينة حتى يتم تعيين ربان جديد لها.
ج -رعالم الهيئة أو ايرآ ينصلية رذا كان غير م هل مدارة الس)ينة.

المادة  -112أ -يكون للربان سلطة التوسيق على الس)ينة وعليه أن يمسك دفتر تسجيل الوياذع اليومية للس)ينة وأن يريم فا)حات هاذا الادفتر بعاد التاشاير
عليه من الهيئة وان يدون فيه يوميا ما يلي-:
 -1الوياذع والحوادث الطارذة.
 -2القرارات المتخذة أسناء الس)ر.
 -3ياذمة بالمناوبات المتعلقة بالس)ينة.
 -4حالة الجو والبحر.
 -5بيان المخال)ات التي ارتكبها مالحو الس)ينة وركابها والعقوبات التاديبية المحكوم بها.
 -6حاالت الوالدة والوفاة التي تحدث على متن الس)ينة.
 -7أي وياذع أ رى.
آ -يلت م كل رابم مناوآ أن يدون في الدفتر المشار اليه في ال)قرة (أ) من هذه المادة يوميا المهام المكل بها ودون ترك أي فراغ.
ج -يويع الربان يوميا على دفتر تسجيل الوياذع اليومية الرسمية للس)ينة.
د -على الربان ان يحت)ظ بسجل يومي اا لتسجيل وياذع تشغيل وظروث عمل الت الس)ينة ومحركاتهاا ومعاداتها فاي غرفاة المحركاات،
ويذكر فيه كمية الويود وال يوت التي تم الت ود بها عند الس)ر والمستهلك منها يومياً ،وكل ما يتعلق بتسجيل اآلالت وفيانتها.
هـ -تكون للربان على األش خاا الموجودين على الس)ينة السلطات التي يقتضيها ح)ظ النظاام وأمان السا)ينة وساالمة الرحلاة والركااآ ،ولاه
جمع األدلة ورجراء التحقيقات وأن يامر بالتويي وتوييع العقوبات التاديبية بقا ً للقوانين الخافة بذلك.
ارطر الربان رلى رفالح الس)ينة أسناء الس)ر كان للمساتاجر أو الشااحن الخياار باين االنتظاار حتاى تماام رفاالح السا)ينة أو ر اراج
المادة  -113أ -رذا
ا
بضاذعه منها ،وفي هذه الحالة األ يرة يلت م المستاجر أو الشاحن بدفع األجرة كاملة.
آ -ال يتح امل المستاجر أو الشاحن زيادة في األجرة عن مدة امفالح ورذا تعذار رفالح الس)ينة في مدة معقولة وجب على الرباان اساتئجار
تستحق زيادة في األجرة ،فءذا تعذار عليه ذلاك فاال تساتحق األجارة رالا
ا
س)ينة أو أكثر على ن)قته لنقل البضاذع رلى المكان المعيان دون أن
بمقدار ما ت ام من الرحلة ،وفي هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضاذعهم ،وعلى الربان أن يخبرهم باالظرث الاذي يوجاد فياه وأن
يتاخذ الوساذل الالزمة للمحافظة على البضاذع ،كل هذا ما لم يوجد ات)اض على الث ذلك.
المادة  -114على الربان الل ( )24ساعة من وفوله رلاى المينااء المقصاود أو المكاان الاذي رسا فياه السا)ينة ا تيارياا ً أو اراطراريا ً أن يقادم دفتار
تسجيل الوياذع ا ليومية الرسمية للس)ينة رلى الجهات الرسمية المختصة للتاشير عليه ومن القنصال االردناي اارج المملكاة او مان ي)وراه
طيا أو من الهيئة المحلية المختصة حال عدم وجوده.
المادة  -115يكون دفتر تسجيل الوياذع اليومية الرسمية للس)ينة دليال للوياذع والظروث المسجلة فيه ما لم يثب عكس ذلك.
المادة  -116أ -رذا ويع حوادث غير عادية تتعلق بالس)ينة أو باألشخاا على متنها أو على حمولتها فعلاى الرباان أن يقادم رلاى الهيئاة أو رلاى القنصال
ارج المملكة أو رلى الهيئة المحلية المختصة في حال عدم وجوده الل ( )24ساعة من وي وفول الس)ينة رلاى المينااء المقصاود أو
المرسااى احتجاج اا ً بحري اا ً يبااين فيااه وي ا ابتااداء الرحلااة ومكانهااا والطاارض البحريااة التااي اتبعهااا والحااوادث التااي تعرر ا لهااا الساا)ينة
بالرحلة.
واألشخاا الموجودين على متنها والحمولة و الظروث التي احا

آ -في حال غرض الس)ينة يصدض الناجون من المالحين على االحتجاج البحري المنصوا عليه في ال)قرة (أ) من هذه المادة.
ج -تتولى الجهة التي تسلم االحتجاج البحري التحقيق بسماع المالحين والمسافرين رذا ايتضى األمر وجمع المعلوماات التاي تسااعد علاى
الوفول رلى الحقيقة وتحرير محضر بذلك وتسلم نسخة منه رلى الربان.
د -يجوز في األحوال جميعها ريامة الدليل على الث ما جاء في االحتجاج البحري.
هـ -تقوم الهيئة بتدييق االحتجاج البــحري والمصادية عليه ،ولها رجراء التحقيق بنا ًء على لب الربان أو أي شخص ر ذي مصلحة التخاذ
امجراء القانوني الالزم ،وال يعد االحتجاج البحري غير المصادض علياه مقباوالً فاي رع)ااء الرباان مان المسا ولية وال يعتاد باه دلايال فاي
المحكمة.
و -ال يجوز للربان ت)ريغ أي بضاذع أو فت عنابر الس)ينة ما لام يكان ياد يادم احتجاجاه البحاري والتا م بمتطلباات تحقياق الجهاات المختصاة
وتدييقها ،باستثناء حاالت الضرورة القصوى أو الحاالت الطارذة.
المادة  -117يعتبر الربان المكل بءدارة الس)ينة مسا والً عان األرارار التاي لحقا باالغير نتيجاة االحتياال البحاري أو الخطاا الاذي ارتكباه أسنااء يياماه
بواجباته.
المادة  -118تبقى سلطات الربان ومس وليته القانونية ياذمة ،على الرغم من وجود المرشد على متن الس)ينة.
الفصل الثالث
الجزء األول
المالحون وعقد العمل
المادة  -119مع مراعاة ما ورد في االت)اييات الدولية المتعلقة بالعمل على الس)ن التي انضم اليها المملكة وفادي عليهاا تطباق األحكاام الاواردة فاي
هذا ال)صل على المالحين والم هالت والشرو التي يجب توافرها فيهم.
المادة  -120أ -ال يجوز ألي شخص أن يقوم بعمل على س)ينة اردنية رالا بعد الحصول على تر يص من الهيئة ،وفقا ً لألنظمة والتعليمات الخافة باذلك
.
آ -ال يجوز ألجنبي أن يعمل في س)ينة تقوم بالمالحة الساحلية أو بالقطر أو بامرشاد في الميناء رالا بتر يص من الهيئة.
صصااة لهاام علااى العاادد
المااادة  -121ال يجااوز فااي الساا)ن التااي تمتلكهااا الحكومااة أو الم سسااات العامااة أن ي يااد عاادد المالحااين األجانااب واألجااور المخ ا
والمقادير التي تحددها الهيئة بتعليمات تصدر لهذه الغاية.
نص ااا فاي هاذا
المادة  -122تسري على عقد عمل المالحين األحكام الواردة في القوانين المتعلاقة بالعمل والضمان االجتماعي فيما لم يرد في شانه ا
القانون.
المادة  - 123ال يثب عقد عمل المالح رالا بالكتابة ،ومع ذلك يجوز للمالح وحده رسباته بجميع رض امسبات.
يحرر عقد عمل المالح من سالث نسخ تسلم رحداها لمالك الس)ينة أو مجه ها وتودع الثانية لدى الهيئة وتسلم الثالثة رلى البحار.
المادة  -124ا
المادة  -125يجب أن يبيان في عقد عمل المالح تاريخ ومكان ربرامه ومدته واسم المالح وتاريخ ميالده ومحل ريامته ونوع العمل الذي يلت م باداذه

وأجره وكي)ية تحديده وريم وتاريخ ومكان رفدار جواز الس)ر ،ورذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبيان فيه تاريخ الس)ر والميناء الذي تبدأ
منه الرحلة والميناء الذي تنتهي رليه.
ا
ا
المادة  -126يلت م المالح القيام بالعمل المتا)ق عليه ور اعة أوامر رؤساذه فيما يتعلق بخدمة الس)ينة وال يجوز له مغادرتها رال بءذن .
المادة  -127يلت م المالح في حالة الخطر بالعمل على رنقاذ الس)ينة واألشخاا الذين يتواجدون عليها والحمولة ،وفي هذه الحالة يمن مكافاة عن العمل
امرافي على أن ال تق ال عن األجر المقابل للساعات التي استغريها هذا العمل.
المادة  -128ال يجوز للمالح شحن بضاعة في الس)ينة لحسابه الخاا رالا بءذن من المجه  ،ويترتاب على مخال)ته لذلك دفع مثلي أجرة نقل البضاذع
التي شحن  ،وللربان أن يامر بءلقاء هذه البضاذع في البحر رذا كان تهداد سالمة الس)ينة أو األشخاا الموجودين عليها أو الشحنة أو
تستل م أداء غرامات أو ن)قات ررافية.
المادة  -129يلت م مجه الس)ينة باداء أجور المالحين في ال مان والمكان المعيان في العقد أو اللذين يقضي بهما العُرث البحري.
المادة  -130يعين الحدا األدنى ألجور المالحين بالس)ن التي تمتلكها الحكومة أو الم سسات العامة ،وتحادد عالواتهام وبادالتهم ومكافاوتهم وكي)ياة أداذهاا
وتريياتهم ورجازاتهم بنظام اا يصدر لهذه الغاية.
المادة  -131رذا كان األجر معيانا ً بالرحلة فال يجوز تخ)يضه في حالة تقصير الس)ر ب)عل المج ِ اه أو الربان ،أما رذا نشا عن العمل المذكور ر الاة السا)ر
أو تاجيلااه في ا اد األجاار بنساابة رمتااداد الماادة ،وال تسااري هااذه ال يااادة علااى أجاار الربااان رذا كااان تاجياال الساا)ر أو ر التااه ناشاائا ً عاان طئااه
الشخصي.
المادة -132أ -رذا كان المالح معيانا ً بالرحلة في الذهاآ وحدها الت م المجه باداء كامل أجره رذا توفي بعد بدء الس)ر.
آ -رذا كان المالح معينا ً للذهاآ وامياآ معاا ً التا م المجها بااداء نصا أجاره رذا تاوفي أسنااء الاذهاآ أو فاي مينااء الوفاول ،وبااداء كامال
األجر رذا توفي أسناء امياآ.
تقرر سا)ر الماالح جااز لاه الحصاول علاى سال)ة ال تتجااوز رباع األجار األفالي ،وياذكر بياان عان السال)ة فاي دفتار البحاارة أو دفتار
المادة  -133أ -رذا ا
الحوادث الرسمي حسب األحوال ويوياعه المالح.
آ -يجوز بت)ويض من المالح أداء السل)ة ل وجته أو أوالده أو أفوله أو فروعه وكذلك األشخاا الذين يقيمون معه ويتولى امن)اض عليهم.
ج -وال يجوز استرداد هذه السل)ة في حالة رلغاء العقد ألي سبب كان ولو وجد ات)اض على االسترداد.
المادة -134ال يجوز الحج على أجر المالح أو التنازل عنه رالا في الحدود المبيانة في القانون.
المادة  -135يلت م مجه الس)ينة أسنااء السا)ر بغاذاء البحاار وريامتاه فاي السا)ينة دون مقابال ،وذلاك وفقاا ً لالت)ايياات البحرياة الدولياة التاي انضام اليهاا
المملكة وفادي عليها واألعراث البحرية الخافة بذلك.

المادة  -136أ -يلت م مجه الس)ينة بعالج المالح دون مقابل رذا أفيب بجرح أو مرض وهو في دمة الس)ينة ،ورذا كان الجرح أو المرض ناشئا ً عن
العصيان أو تناول الكحول أو تعا ي المخدرات أو غير ذلك من حاالت سوء السلوك وجب على مجه الس)ينة أداء ن)قات العالج على
أن يكون له صمها مما يستحقه المالح من أجر.
آ -رذا تبيان بقرار من اللجان الطبية المختصة وفقا لقانون الضمان االجتماعي أن مرض المالح غير يابل للش)اء فينقضي اعتبارا من تاريخ
القرار الت ام مجه الس)ينة بعالجه.
ً
المادة  -137أ -يستحق المالح الذي يصاآ بجرح أو بمرض وهو في دمة الس)ينة أجره كامال أسناء الرحلة.
آ -تسري فيما يتعلاق باستحقاض األجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة األحكام الواردة بقانون العمل.
ج -ال يستحق المالح أي أجر أو معونة رذا كان الجرح أو المرض ناشئا ً عن العصيان أو تناول الكحول أو تعا ي المخدرات أو غير ذلك
من أحوال سوء السلوك.
المادة  -138أ -رذا توفي المالح وهو في دمة الس)ينة وجب على مجه الس)ينة أداء ن)قات دفنه في بلده أياا ً كان سبب الوفاة.
آ -على مجه الس)ينة أن يسوي حقوض المالح المتوفى ويدفع أجره وغيره من المبالغ المستحقاة له الل عشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة  -139أ -يلت م مجه الس)ينة بءعادة المالح االردني رلى المملكة رذا حدث أسناء الس)ر ما يوجب رن اله من الس)ينة ما لم يكن هناك ات)اض فري
على غير ذلك .
نص العقد على رعادته رلى مكان ر.
آ -يُعاد المالح األجنبي رلى الميناء الذي ت ام تعيينه فيه رالا رذا ا
ج -يشمل االلت ام بءعادة المالح ن)قات نقله وغذاذه وريامته على الس)ينة.
مارت السا)ينة يبال
المادة  -140رذا أبرم عقد العمل لمدة محدادة ،وانته هذه المدة أسناء الرحلة ،امتدا بحكم القانون حتى وفول الس)ينة رلى الميناء ،فاءذا ا
د ولها بالميناء الذي تجب رعادة المالح رليه وفقا ً ألحكاام الماادة  139مان هاذا القاانون ،فاال يمتادا العقاد رالا رلاى ويا رساو السا)ينة فاي هاذا
الميناء.
ا
استحق ورسته مبلغا ً يعادل أجر سالساة أشاهر أو ماا يعاادل أجار
المادة  -141رذا توفي المالح بسبب الدفاع عن الس)ينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها
يقررهاا هاذا القاانون وياانون العمال وياانون
الرحلة رذا كان معيانا ً بالرحلة ررافة الى ما يستحقه من التامين و التعويضات والمكافوت التاي ا
الضمان االجتماعي.
المادة -142رذا فصل المالح أسناء الرحلة البحرية فال يجوز للربان رل امه بترك الس)ينة رذا كان في ميناء أجنبي رالا بءذن كتاابي مان القنصال االردناي أو
الم)وض عنه أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ،ويجب رسبات يرار ال)صل وتاريخه وأسبابه في دفتار السا)ينة ورالا اعتبار ال)صال
غير مشروع.
ا
اساتحق الماالح المعايان بالرحلاة أجاره عان األياام التاي يضااها فعاالً فاي دماة
المادة  -143رذا حال يوة يااهرة دون البادء فاي السا)ر أو دون موافالته

الس)ينة وال يجوز له المطالبة باي مكافاة أو تعويض.
المادة  -144رذا غريا السا)ينة أو فاودرت أو فقادت أو أفابح غيار فاالحة للمالحاة جااز للمحكماة أن تاامر بءع)ااء مجها السا)ينة مان دفاع أجاور
المالحين كلها أو بعضها رذا سب أن ما لحق الس)ينة من ررر نشاا عان فعلهام أو تقصايرهم فاي رنقااذ السا)ينة أو الحطاام أو المساافرين أو
الشحنة ،ويجوز لمجه الس)ينة في هذه الحالة الطلب من المحكمة اعتبار عقد العمل منتهيا من تاريخ ويوع الحادسة.
المادة  -145ال يجوز سماع الدعاوى الناشئة عن عقد عمل المالحين بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء العقد.
الجزء الثاني
الوكيل والوسيط البحري
الفرع األول
الوكيل البحري للسفينة
المادة  -146يشتر أن يكون لكل س)ينة تد ل المياه اميليمية األردنية وكيل بحري يقوم بالمهام التي توكل رليه من الربان ومجه الس)ينة.
المادة  -147أ -لربان الس)ينة أن ينيب الوكيل البحري للس)ينة للقيام بتسلم البضاذع عند شحنها أو بتسليمها للمرسل اليه عند ت)ريغها وياوفر لهاا وللرحلاة
ما تحتاج أي منهما رليه حسب مقتضى الحال.
آ -ال يسال الوكيل البحري للس)ينة تجاه الشاحن أو المرسل رليه عن فقدان أو تل أو هالك البضاذع التي يتسلمها لشحنها فاي السا)ينة أو التاي
يتولى ت)ريغها منها لتسليمها ألفحابها رال رذا سب ط ه الشخصي أو طا تابعيه.
المادة  -148يكون الوكيل البحري للس)ينة مس والً بمواجهة مجه الس)ينة بوف)ه وكيال بعمولة.
المادة  -149يمثل الوكيل البحري للس)ينة مجه ها في الدعاوى التي يقيمها أو تقام عليه في المملكة ويعتبر عنوان وكيل الس)ينة في المملكة عنوانا لمالك
الس)ينة أو لمجه ها لغايات التبليغ.
المادة  -150تعتبر الديون التي تترتب على الس)ينة الناشئة عن عقود وعمليات يام بها وكيلها البحري لتوفير متطلبات الرحلة والس)ينة نياباة عان ربانهاا
بمن لة الديون التي يرتبها الربان ارج مربم الس)ينة.
المادة -151أ -للوكيل البحري للس)ينة ريامة الدعاوى التي تتعلق بمهامه على مالك الس)ينة او مجه ها في المحكمة المختصة في مو ن الوكيل.
آ -تنقضي بالتقادم أي دعوى يقيمها الوكيل البحري في مواجهة مالك الس)ينة أو مجه ها بمضي سنتين من تاريخ استحقاض الدين.
المادة  -152تخضع للقواعد العامة مس لية الوكيل البحري للس)ينة عن المهام التي يقوم بها تن)يذا ً ألحكام وكالته.
المادة  -153أ -ال تنتهي الوكالة البحرية للس)ينة رال بعد موافقة مالك الس)ينة أو مجه ها وتعيين وكيل بحري ر للس)ينة.
آ -تنتهي الوكالة البحرية للس)ينة تلقاذيا ً في حال ييام الوكيل البحري للس)ينة بءلقاء الحج التح)ظي علاى السا)ينة بموجاب يارار فاادر عان
المحكمة.
الفرع الثاني

وسيط الشحن البحري
المادة  -154تحدد الشرو والمواف)ات والمتطلبات الواجب توافرها في وسيم الشحن البحري وشرو تظهير بوليصة الشاحن بمقتضاى نظاام يصادر
لهذه الغاية.
المادة  -155أ -يتولى وسيم الشحن تقديم دمات الشحن البحري بالوسا ة بين الشاحن أو المرسل رليه والوكيل البحري للس)ينة.
آ -على وسيم الشحن البحري تسلم البضاعة من الشاحن وشحنها على الس)ينة رلى ماوانئ الادول األ ارى أو تسالمها مان الوكيال البحاري
للس)ينة في الميناء وتسليمها للمرسل رليه.
المادة  -156أ -على وسيم الشحن البحري القيام بامجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة علاى حقاوض ذوي العالياة بالبضااعة فاي مواجهاة النايال وبماا
يت)ق مع التشريعات النافذة ذات الصلة.
آ -اذا لم يقم وسيم الشحن البحري بامجراءات والتدابير الواردة في القانون افترض أنه تسلم البضااعة بالحالاة والكمياة الماذكورتين فاى
بوليصة الشحن البحري ،ويجوز رسبات عكس هذه القرينة فى العالية بين وسيم الشحن البحري والنايل.
المادة  -157يكون وسيم الشحن البحري مس والً بمواجهة ذوي العالية بالبضاعة التي تسلمها بوف)ه وكيال بعمولة.
الفرع الثالث
أحكام عامة للوكيل والوسيط البحري
المادة  -158تنقضي بالتقادم أي دعوى تقام على الوكيل البحري بعد مضي سنتين من تاريخ ر د ول للس)ينة الى الميناء.
المادة  -159تنقضي بالتقادم أي دعوى تقام على الوسيم البحري بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضاعة أو من التاريخ الذي كاان ي)تارض فياه تسالم
البضاعة في حال تل)ها أو هالكها أو التا ر في تسليمها ،ومن تاريخ نشوء سبب المطالبة في أي حالة أ رى.
المادة  -160يسري على العقود أو العمليات أو المهام التي يبرمها أو يقوم بها الوكيل والوسيم البحري يانون الدولة التي يقع فيها المينااء الاذي تن)اذ فياه
هذه العقود أو العمليات أو المهام.
الجزء الثالث
المرشد البحري
الفرع األول
اإلرشـاد اإللزامي
المادة  -161يتولى امرشاد البحري مرشد مجاز من الهيئة لتوجيه الس)ينة دا ل الميناء والمياه اميليمية األردنية.
المادة  -162أ -يكون امرشاد رل اميا ً للس)ن األردنية واألجنبية دا ل المياه اميليمية االردنية.
آ -تع)ى الس)ن التالية من امرشاد امل امي:
 -1الس)ن المخصصة لإلشراث والريابة على الميناء.
 -2س)ن امنقاذ.
 -3الس)ن العسكرية األردنية.

مكوث المرشد على الس)ينة ون)قاته ألي سبب كان والى حين رعادته رلى الميناء رذا كان وجوده بنا ًء علاى

المادة  -163أ -يلت م مجه الس)ينة بمصاري
لب الربان.
آ -مع مراعاة أحكام ال)قرة (أ) من هذه المادة ،يلت م مجه الس)ينة بتعويض المرشد عن أي ررر يد يلحق به.
المادة  -164يلت م المرشد بءبراز رجازته المعتمدة من الهيئة عند فعوده على متن الس)ينة.
المادة  -165على المرشد أن يقدم مساعدته للس)ينة التي تكون فى حالة طر ولو لم يطلب رليه ذلك.
المادة  -166باستثناء الخطا الجسيم ال يكون المرشد مس وال عن أي أررار أو ساذر يد تحدث للس)ينة أسناء ييامه بعملية امرشاد.
المادة  -167ال يحول ييام المرشد بتن)يذ عملية امرشاد دون الت ام الربان بقيادة الس)ينة وردارتها.
المادة  -168يلت م مجه الس)ينة بالتعويض عن األررار التي تلحق بالغير بسبب األ طاء التي تقع من المرشد أسناء عملية امرشاد.
المادة  -169أ -على كل س)ينة ارعة لإلرشاد امل امي أن تبلغ الجهاات المختصاة يبال ( )24سااعة علاى األيال مان ويا د ولهاا رلاى المينااء أو عناد
مغادرتها للميناء ،ما لم تكن مدة الرحلة البحرية ايصر من ذلك الوي .
آ -على كل س)ينة ارعة لإلرشاد امل امي أن تطلب تقديم دمة امرشاد من الجهات الرسامية يبال سااعتين علاى األيال مان د ولهاا الاى
المياه اميليمية األردنية.
ج -تقدم دمة امرشاد للس)ن المع)اة من امرشاد امل امي وفقا ً ممكانية الجهات المختصة.
المادة  -170تنظم عمليات امرشاد وتحادد منا قهاا وتاهيال المرشاد البحاري ورجازتاه وأي رساوم تتقارااها الجهاات المختصاة مقابال ادمات امرشااد
ورجازة المرشد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة  -171يلت م مجه الس)ينة بالتعويض عن األررار التي تلحق بقوارآ امرشاد في أسناء ييامها بالعملياات امرشاادية رال رذا أسبا أن الضارر ناتب
من سبب أجنبي أو عن فعل الغير أو بسبب طا المرشد أو رهماله أو بسبب القوة القاهرة.

المادة  -172تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عملية امرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
الفرع الثاني
عمليات القطر
المادة  -173يجري يطر الس)ينة في منطقة الميناء بءدارة رباان السا)ينة المقطاورة ،ويكاون مجها السا)ينة مسا والً عان أي أرارار تحادث أسنااء عملياة
القطر ،رال رذا سب أن الضرر نتب من سبب أجنبي أو عن فعل الغير أو عن طا ربان الس)ينة القا رة أو رهماله أو بسبب القوة القاهرة.
المادة  -174أ -تخضع عملية يطر الس)ينة المقطورة في أعالي البحار مدارة الس)ينة القاا رة ،وتكاون السا)ينة القاا رة مسا ولةً عان أي أرارار تحادث
أسناء عملية القطر ما لم يتم رسبات طا الس)ينة المقطورة.
آ -لطرفي عملية القطر االت)اض طيا على أن تعهد ردارة عملية القطر رلى ربان الس)ينة المقطاورة ،وفاي هاذه الحالاة يساال مجها السا)ينة
المقطورة عن أي أررار تحدث أسناء تلك العملية ما لم يتم رسبات طا الس)ينة القا رة.
المادة  -175تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الباب الرابع
إيجار السفينة
الفصل األول

أحكام عامـة في عقد إيجـار السفينة
المادة  -176يخضع عقد ريجار الس)ينة لقانون دولة العلم الذي ترفعه ما لم يت)ق أ رافه على الث ذلك.
المادة  -177تطبق األحكام الواردة في هذا ال)صل على عقد ريجار الس)ينة في كل ما لم يرد بشانه شر فري في عقد تاجيرها.
المادة  -178عقد ريجار الس)ينة عقد يل م م جر الس)ينة بتمكين المستاجر من االنت)اع بها مقابل أجر.
المادة  -179أ -يثب عقد ريجار الس)ينة بالكتابة.
آ -يجوز رسبات عقد ريجار الس)ينة في المالحة الساحلية التجارية بكافة وساذل امسبات.
المادة  -180أ -ال يترتب على بيع الس)ينة رنهاء عقد ريجارها.
آ -ال يجدد عقد ريجار الس)ينة تلقاذيا.
المادة  -181رذا تضمن عقد ريجار الس)ينة تسمية س)ينة بعينها فليس لم جرها أن يبدلها بس)ينة أ رى ما لم تهلك الس)ينة المسماة أو تصاب غيار فاالحة
للمالحة بسبب يوة ياهرة رأت بعد بدء الرحلة.
المادة  -182أ -لم جر الس)ينة حق حبس البضاذع المملوكة للمستاجر والموجودة على متن السا)ينة الساتي)اء أجرتاه وتوابعهاا ،ماا لام تقادم رامانة مالياة
مقبولة وله أن يطلب من ياراي األماور المساتعجلة رياداع هاذه البضااذع لادى الغيار أو أن يطلاب بيعهاا رذا كانا يابلاة للتلا رلاى حاين
استي)اء أجرته وتوابعها.
آ -لم جر الس)ينة حق امتياز على البضاذع المشحونة عليها رمانا ً الستي)اء أجرته وتوابعها.
المادة  -183أ -ال يجوز للمستاجر تاجير الس)ينة لشخص ر اال بمقتضى نص فري في عقد اميجار.
آ -ال تنشا عن رعادة تاجير الس)ينة عالية مباشرة بين الم جر والمستاجر الجديد.
ج -يجوز للم جر الرجوع على المستاجر الجديد بحدود المستحق عليه للمستاجر االول.
المادة  -184ال تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد ريجار الس)ينة بعد انقضاء سنتين في أي مما يلي:
أ -في حال ريجار س)ينة غير مجه ة أو ألجل معين:
 -1من تاريخ تسليم الس)ينة الى الم جر او من اليوم الذي كان يجب ان تسلم فيه.
 -2من تاريخ رلغاء تسجيلها اذا هلك في يد المستاجر.
آ -في حال ريجار الس)ينة لرحلة معينة ،من يوم االنتهاء من ت)ريغ البضاعة بكاملها أو من وي الحدث الذي أنهى الرحلة.
ج -تطبق أحكام ال)قرتين (أ) و (آ) من هذه المادة في حال رعادة تاجير الس)ينة المستاجرة بعقد ريجار جديد.
الفصل الثاني
تأجير سفينة غير مجهزة
المادة  -185عقد ريجار س)ينة غير مجه ة عقد يلت م بمقتضاه الم جر بتمكين المستاجر من ردارة س)ينته مالحيا وتجاريا وفنيا واالنت)اع بها لمدة محاددة
دون تجهي ها للمالحة البحرية تجهي ا كامالً.
المادة  -186أ -يلت م الم جر بتسليم الس)ينة فالحة للمالحة وفقا لعقد تاجيرها في ال مان والمكان المحددين في عقد اميجار.
آ -يشمل عقد ريجار الس)ينة ملحقاتها ما لم يرد شر فري في العقد ي)يد بغير ذلك.

المادة  -187أ -يلت م الم جر بءفالح الس)ينة اذا كان تعطلها لعيب )ي.
آ -رذا ترتااب علااى رفااالح الساا)ينة تعطلهااا ألكثاار ماان ( )24ساااعة فااال تسااتحق األجاارة عاان الماادة ال اذاادة وللمسااتاجر الحااق فااي المطالبااة
بالتعويض عن أي عطل او ررر ناشئ عن ذلك.
المادة  -188يلت م المستاجر في ريجار س)ينة غير مجه ة بما يلي-:
أ -المحافظة على الس)ينة وفيانتها ورفالحها على الوجه المعتاد بما يضمن سالمتها مالحيا وتجاريا وفنيا.
آ -مس وليات النايل البحري والت اماته والمساهمة في الخساذر البحرية المشتركة.
ج -تجهي الس)ينة وت ويدها بلوازم تشغيلها وتحمل مصاري االستغالل ون)قاته.
د -التامين على الس)ينة.
هـ  -تعيين الربان والمالحين والتعايد معهم وتحمل االلت امات التي تقع على فاحب العمل.
و -دفع بدل ريجار الس)ينة وفقا للعقد وعند اال تالث تعتبر األجرة مستحقة عند تسلم الس)ينة.
ز -1 -رد الس)ينة للم جر عند انتهاء العقد بالحالة التاي كانا عليهاا ويا تسالمها ،ماع مراعااة االساتهالك الناشائ عان االساتعمال المعتااد
للس)ينة وملحقاتها.
 -2رد كل ما كان على الس)ينة من تجهي ات بالحالة التي كان عليها ما لم تكن مما يهلك باالستعمال فيلت م برد مثلها او دفع سمنها.
ح -تعويض الم جر عن مدة التا ير في تساليم السا)ينة وفقاا لماا تام االت)ااض علياه بمقتضاى عقاد ريجاار السا)ينة ،فاءن لام يوجاد ات)ااض فيلتا م
المستاجر بدفع أجر المثل أو األجر المسمى أيهما افضل للم جر.
المادة  -189يكون المستاجررامنا وال يجوز رجوع الغير على الم جر ألي سبب ناشئ عن استغالل المستاجر للس)ينة.
الفصل الثالث
تأجير سفينة مجهزة
المادة  -190عقد ريجار س)ينة مجه ة عقد يلت م الم جر بمقتضاه بتمكين المساتاجر مان االنت)ااع بالسا)ينة كاملاة التجهيا ات وذلاك لمادة محاددة او للقياام
برحلة معينة او بعدة رحالت.
المادة  -191أ -يجب ان يتضمن عقد ريجار س)ينة مجه ة لمدة زمنية محددة البيانات التالية:
 -1اسم الم جر والمستاجر وعنوان كل منهما.
 -2اسم الس)ينة وجنسيتها وميناء تسجيلها ودرجتها وحمولتها وريمها لدى المنظمة الدولية وملحقاتها.
 -3بدل ريجار الس)ينة أو ريقة احتسابه.
 -4مدة العقد.
آ -ال يترتب البطالن على عدم ريراد أي من البيانات الواردة في ال)قرة (أ) من هذه المادة.
المادة  -192يلت م الم جر بموجب عقد ريجار الس)ينة لمدة محددة بما يلي-:
أ -تسليم المستاجر س)ينة فالحة للمالحة في الوي والمكان المحددين في العقد.
آ -استخدام الربان والمالحين وتجهي الس)ينة بما يل م لتن)يذ العمليات المت)ق عليها.

ج -رمان فالح الس)ينة وتجهي ها للغاية من استئجارها يلة مدة العقد.
د -التعويض عن األررار التي تلحق بالبضاعة بسبب طا أو رهمال أو تقصير منه.
المادة  -193أ -للم جر في حال ريجار الس)ينة لمدة محددة ردارة الس)ينة مالحيــا وفنيا و للمستاجر ردارتها تجاريا.
آ -يلت م الربان والمالحين بتعليمات المستاجر المتعلقة بامدارة التجارية للس)ينة.
المادة  -194يلت م المستاجر في حال ريجار الس)ينة لمدة محددة بما يلي-:
أ -دفع أجرة الس)ينة كاملة عن المدة التي تكون فيها تح تصرفه وال تحول عواذق المالحة الطبيعية دون ذلك.
آ -تحمل ن)قات امدارة التجارية للس)ينة ومتطلباتها ،بما في ذلك ويود الس)ينة ورسوم وبدل دمات الموانئ.
ج -التعاويض عان األرارار التاي ياد تلحاق بالسا)ينة نتيجاة للعملياات التجارياة التاي يقاوم بهاا باساتثناء االساتهالك الناشائ عان االسااتغالل
الطبيعي للس)ينة ومعداتها.
د  -رد الس)ينة عند انقضاء العقد في المكان المحدد فيه وعند اال تالث يتم رد الس)ينة في ميناء تسجيلها.
المادة  -195أ -تحتسب أجور الس)ينة من بداية المدة المت)ق عليها في عقد اميجار ال مني للس)ينة.
آ -ال تستحق أجرة الس)ينة في الحالتين التاليتين:
 -1اذا هلك او توي) بسبب يوة ياهرة او ب)عل الم جر او أحد تابعيه.
 -2اذا انقطع ا بارها سم تبين هالكها تستحق األجرة كاملة الى تاريخ ر بر عنها.
الفصل الرابع
تأجير السفينة بالرحلة
المادة  -196عقد تاجير الس)ينة بالرحلة عقد يلت م بمقتضاه م جر الس)ينة بتمكين المستاجر مان االنت)ااع بسا)ينته المجها ة تجهيا ا كاامال أو بجا ء منهاا
لرحلة واحدة أو أكثر.
المادة  -197يتولى الم جر امدارة ال)نية والمالحية والتجارية للس)ينة الم جرة بالرحلة.
المادة  -198يتضمن عقد تاجير الس)ينة بالرحلة ما يلي:
أ -اسم الم جر والمستاجر وعنوان كل منهما.
آ -اسم الس)ينة وجنسيتها ومواف)اتها وملحقاتها.
ج -نوع الحمولة وكميتها وأوفافها.
د -المكان المحدد لشحن البضاذع وت)ريغها.
هـ -المدة المحددة لشحن البضاذع وت)ريغها.
و -مقدار األجرة وكي)ية احتسابها.
ز -بيان الرحالت المت)ق على القيام بها.
المادة  -199أ -ال يشمل ريجار كامل الس)ينة الغرث واألماكن المخصصة للربان والمالحين.

آ -ال يجوز للم جر أو الربان أو أي من المالحين أن ينقل أي بضاعة أ رى في الس)ينة أو في الج ء الم جر منها رال بموافقة طياة مـاـن
مستاجرها.
ج -في حال مخال)اة أحكاام ال)قارة (آ) مان هاذه الماادة ،يساتحق المساتاجر أجارة شاحن البضااذع المنقولاة دون موافقتاه رراافة رلاى حقاه فاي
المطالبة بالتعويض.
المادة  -200يلت م الم جر بما يلي-:
أ -أن يمكن المستاجر من االنت)اع بالس)ينة في الوي والمكان المحددين في العقد.
آ -تجهي الس)ينة بما يل م لتن)يذ الرحلة او الرحالت المت)ق عليها في عقد ريجارها.
ج -المحافظة على الس)ينة الل الرحلة وربقاذها فالحة ومجه ة للمالحة الل الرحلة او الرحالت المت)ق عليها.
د -التعويض عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة التي تسلمها الربان على متن الس)ينة ما لم يُثب أن ال يد له فيه.
المادة  -201يلت م المستاجر بما يلي-:
أ -شحن البضاذع بالكمية والنوعية والكي)ية المت)ق عليها.
آ -دفع األجرة كاملة وان لم يشحن الكمية المت)ق عليها من البضاذع.
ج -شحن البضاعة وت)ريغها الل المدة المحددة في العقد فءذا لم ينص في العقد على مدة معينة وجب الرجوع الى العرث .
د -تعويض الم جر عن أي ررر يلحقه بسبب يعود للمستاجر.
المادة  -202أ -1 -اذا أ ل المستاجر بالت امه بشحن البضاعة في الوي المحدد في العقد فللم جر شحن بضاعة أ رى بدالً من بضاذع المستاجر.
 -2اذا يام الم جر بشحن بضاذع بدالً من بضاذع المستاجر فتحسم المصاري التي لام تن)قهاا السا)ينة وسالساة أربااع أجاور الشاحن الجدياد
من المبلغ المستحق على المستاجر.
آ -للمستاجر فسخ العقد يبل البدء في شحن البضاذع مقابل تعويض الم جر عما يلحقه بسبب ذلك من ررر علاى أن ال يتجااوز التعاويض
ييمة األجرة المت)ق عليها.
المادة  -203أ -يجوز تحديد مدة الشحن في العقد بشكل مستقل عن مدة الت)ريغ.
آ -تبدأ المدة المحددة للشحن من اليوم التالي م طار المستاجر باستعداد الس)ينة لتسلم البضاعة.
ج -تبدأ المدة المحددة للت)ريغ من اليوم التالي م طار المرسل رليه باستعداد الس)ينة لت)ريغ البضاعة وفقا ً للشرو الواردة في العقد.
د -تحسب المدة المحددة للشحن والت)ريغ على أساس أيام العمل المعتمدة في مكان الشحن أو في مكان الت)ريغ.
هـ -اذا لم يحدد العقد مدة للشحن والت)ريغ فتحدد مدة الشحن وفقا للعرث الساذد في ميناء الشحن وتحادد مادة الت)رياغ وفقاا للعارث السااذد فاي
ميناء الت)ريغ ،واذا لم يوجد عرث اا في الميناء يطبق العرث البحري العام.
و -اذا تم الشحن يبل انتهاء المدة المحددة فال تضاث األيام البايية الى مدة الت)ريغ ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة  -204أ -اذا لم يتم الشحن أو الت)ريغ في المدة المحددة في العقد أو العرث فتمدد الى مدة ررافية ال ت يد على المدة األفلية.
آ -لطرفي عقد ريجار الس)ينة االت)اض على تحديد المدة امرافية التي تستوفى عنها غرامة التا ير وييمتها وكي)ية استي)اذها.

ج -اذا لم يحدد العقد المدة امرافية فيتم احتساآ غرامة التا ير فور انقضاء المدة األفلية المحددة للشحن أو للت)رياغ وتاد ل فاي ذلاك أياام
العمل والعطل.
د  -تضاااث غرامااة التااا يرعن الماادة امرااافية الااواردة فااي ال)قاارة (آ) رلااى أجااور الشااحن المسااتحقة وتعتباار مان ملحلقاتهااا وتسااري عليهااا
أحكامها.
هـ  -توي القوة القاهرة سريان مدد الشحن والت)ريغ وال تنقطع هذه المدد بسبب القوة القااهرة التاي تطارأ االل المادة امراافية ماا لام يت)اق
الطرفان على غير ذلك.
المادة  -205أ  -ي)سخ عقد ريجار الس)ينة بالرحلة دون تعويض في أي من الحاالت التالية-:
 -1رذا رأت يبل البدء في تن)يذه يوة ياهرة جعلته مستحيالً.
 -2رذا منع التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المحدد لت)ريغ البضاعة.
 -3رذا أفضى التا ير في سير الرحلة رلى فسخ الص)قة التجارية التي من أجلها أنشا المتعايدان أو أحدهما العقد.
آ -ين)سخ العقد لقاء تعويض رذا رأت القوة القاهرة يبل مغادرة الس)ينة وبعد البدء بتن)يذه.
المادة  -206أ -يبقى عقد ريجار الس)ينة نافذا ً دون زيادة أو تعويض رذا حال القوة القاهرة م يتا دون س)ر الس)ينة أو االستمرار في رحلتها.
آ -يحق للمستاجر في الحالة الواردة في ال)قرة (أ) من هذه الماادة ت)رياغ بضااعته علاى ن)قتاه ولاه أن يعياد شاحنها علاى السا)ينة علاى ن)قتاه
وتستحق عليه األجرة كاملة.
ج -للمستاجر ان يطلب في أي وي اسناء الرحلة ت)ريغ بضاعته يبل وفولها لميناء المقصد بشر أن يدفع األجرة كاملة ون)قات الت)ريغ.
الماادة -207أ -رذا تعاذر علاى السا)ينة الااد ول رلاى مينااء المقصاد بسابب الحصااار أو أي ياوة يااهرة فللرباان العمال لمن)عااة المساتاجر اذا لام تتاوافر لديااه
تعليمات افة بهذا الشان.
آ -رذا تعذر على الس)ينة الوفول رلى ميناء المقصد بسبب يوة يااهرة ارأت بعاد بادء رحلتهاا ،فاال يكاون المساتاجر مسا والً رال عان أجاور
الشحن ذهابا ً من الرحلة ولو كان عقد اميجار منعقدا ً للذهاآ وامياآ.
ج -رذا تعذر على الس)ينة الوفول رلى ميناء المقصد فعلى م جر الس)ينة ان يتوجه رلى أيرآ ميناء من مينااء المقصاد يمكان ت)رياغ البضااعة
فيه ويتحمل الم جر مصروفات نقل البضاعة رلى ميناء المقصد المت)ق عليه رال رذا كان تعذر وفول الس)ينة رليه ناشائا ً عان ياوة يااهرة،
فيتحمل المستاجر المصروفات.
المادة  -208ال يع)ى المستاجر من دفع األجرة بترك البضاعة وان تل) أو نقص كميتها أوييمتها أسناء الس)ر.
الفصل الخامس
إعادة تأجير السفينة المستأجرة
التأجير الفرعي للسفينة
المادة  -209يجوز لمستاجر الس)ينةرعادة تاجيرها من البا ن ما لم يرد شر فري في عقد تاجيرها االول يمنع من ذلك.

المادة  -210ال تنشا أي عالية مباشرة بين الم جر األفلي والمستاجر من الباا ن رال أناه يحاق لما جر السا)ينة أن يرفاع دعاوى لمطالباة المساتاجر مان
البا ن بدفع األجرة المستحقة عليه.
الباب الخامس
النقل البحري
الفصل األول
نقل البضاعة بحرا
المادة  -211أ -تطبق أحكام هذا ال)صل على نقل البضاذع بحرا في كل ما لم يرد بشانه ناص فاي ات)ايياة األمام المتحادة للنقال البحاري للبضااذع (يواعاد
هامبورج) لسنة  1978أو أي ات)اييات بحرية دولية للنقل البحري للبضاذع تحل محلها تنضم اليها المملكة وتصادض عليها.
آ -ال يثب عقد النقل البحري رالا بالكتابة.
ج -ال يشتر في النايل البحري أن يكون مالكا ً للس)ينة أو مجه ا ً لها.
المادة  -212أ -يصدر النايل بنا ًء على لب الشاحن عند تسلام البضاذع سند شحن.
آ -للنايل أن يسلام الشاحن ريصاالً بتسلام البضاذع يبل شحنها.
ج -يستبدل سند الشحن باميصال المذكور في ال)قرة (آ) من هذه المادة بناء على لب الشاحن بعد ورع البضاذع في الس)ينة.
د -للشاحن أن يطلب من النايل أو ممن ينوآ عنه ورع بيان على سند الشحن ي)يد حصول الشحن فعالً علاى سا)ينة أو سا)ن معيناة ماع بياان
تاريخ الشحن.
المادة  -213يجب أن يتضمن سند الشحن البيانات اآلتية:
أ -اسم كل من النايل والشاحن والمرسل رليه رن وجد وعنوان كل منهم.
دونها الشاحن ،وعلى األ ص بيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العالماات الممياا ة الموراوعة عليهاا
آ -ف)ات البضاعة كما ا
وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة األوعية الموروعة فيها.
ج -اسم الس)ينة رذا فدر السند وي رجراء الشحن أو بعد رجراذه.
د -ميناء الشحن وميناء الت)ريغ.
ا
المستحق منها.
هـ -أجرة النقل رذا كان مستحقاة بكاملها عند الوفول أو الج ء
حررت منه.
و -مكان رفدار السند وتاريخ رفداره وعدد النسخ التي ا
ز -حصول النقل على سط الس)ينة رذا كان يجري بهذه الكي)ية.
ح -توييع النايل أو من ينوآ عنه.
تحرر عدة نسخ أفلية من سند الشحن بناء على لب الشااحن ،ويجاب
يحرر سند الشحن من نسخة أفلية ،تسلام رلى الشاحن ويجوز أن ا
المادة  -214أ -ا
حررت وتقوم كل نسخة مقام األ رى.
أن تكون كل نسخة موياعة وأن يذكر فيها عدد النسخ التي ا
آ -يوياع النايل أو من ينوآ عنه النسخة األفلية المسلمة للشاحن ويكون التوييع بالكتابة أو باي وسيلة أ رى تقوم مقام الكتابة ،وتعطي هذه
والتصرث فيها.
النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلام البضاذع
ا

ج -يترتاب على تسليم البضاذع بمقتضى رحدى النسخ ،اعتبار النسخ األ رى ملغاة بالنسبة رلى النايل.
يحرر سند الشحن باسم شخص معيان أو ألمره أو لحامله.
المادة  -215أ -ا
ا
المقررة بشان حوالة الحق.
آ -يكون الن ول عن سند الشحن االسمي باتباع القواعد
ا
المحرر ألمر يابل للتداول بالتظهير ،ويعتبر مجرد توييع حامله على ظهر السند بمثابة تظهيار نايال للملكياة ،وتساري
ج -يكون سند الشحن
ا
المحرر لحامله بالمناولة.
على هذا التظهير أحكام يانون التجارة ويتم تداول سند الشحن
ا
النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.
د -يجوز
ا
ً
المادة  -216أ -يجوز تحرير ساند الشاحن فاي فاورة رلكترونياة ،علاى أن يكاون رفادار هاذا الساند واساتخدامه الحقاا بموافقاة النايال والشااحن ،ويكاون
ا
التصرث فيه ن)س القيمة القانونية لسند الشحن الوريي.
وحق
مفدار سند الشحن املكتروني
ا
آ -يشتر الستخدام سند الشحن املكتروني القابل للتداول بيان امجراءات التالية وتحديدها -:
 -1ريقة رفدار هذا السند ورحالته رلى حاذ مقصود.
تمس.
 -2تاكيد أن سالمة سند الشحن القابل للتداول لم
ا
 -3الكي)ية التي يمكن بها للحاذ أن يثب حيازته.
 -4الطريقة التي ي اكد بها رتمام التسليم رلى الحاذ  ،أو فقدان سند الشحن لصالحيته.
المادة  -217يكون حامالً شرعيا ً لسند الشحن المبيان اسمه فيه ،أو المحال رليه رن كان السند اسمياً ،وحامله رن كان السند لحامله أو مظهارا ً علاى بيااض،
والمظهر رليه األ ير رن كان السند لألمر وذكر فيه اسم المظهر رليه.
المادة  -218أ -يقدم الشاحن البيانات المتعلاقة بالبضاذع عند تسليمها رلى النايل كتاباة ،وتقيااد هاذه البياناات فاي ساند الشاحن ،وللنايال رباداء تح)اظاات علاى
ييدها رن كان لديه أسباآ جداية للشك في فحتها أو لم تكن لديه الوساذل العادية للتا اكد منها ،وتذكر أسباآ التح)اظ على ييد البيانات فاي
سند الشحن.
آ -يلت م الشاحن بء طار النايل رذا كان البضاعة طرة ويضع بيانا ً عليها للتحذير من طورتها وكي)ية الوياية منها ،وبخالث ذلك يجاوز
للنايل في أي وي ر راجها من الس)ينة أو رتالفها أو رزالة طورتها ويسال الشاحن عن األررار والمصروفات التي تنشا عن ذلك.
ج -يلت م كل من النايل والشاحن بتوفير المعلومات والتعليمات الالزمة للمناولة اآلمنة للبضاعة ونقلها بصورة مالذمة.
المادة  -219أ -يجوز للنايل فاي أي ويا ر اراج البضااذع الخطارة مان السا)ينة أو رتالفهاا أو رزالاة طورتهاا ،وال يساال رذا أسبا أناه ماا كاان ليرراى
بشحنها في الس)ينة لو علم بطبيعتها ،ويسال الشاحن عن األررار والمصروفات التي تنشا عن ورع هذه البضاذع في الس)ينة.
آ-رذا كان النايل يعلم بطبيعة هذه البضاذع وأذن بشحنها ،فاال يجاوز لاه بعاد ذلاك ر راجهاا مان السا)ينة أو رتالفهاا أو رزالاة طورتهاا رال رذا
أسب أن طورتها فارت تهداد سالمة الس)ينة أو الشحنة ،وفي هذه الحالة ال يتح امل النايل أي مس ولية رالا ما تعلاق بالخسارات البحرياة
المشتركة عند اميتضاء.
المادة  -220يلت م الشاحن بتعويض النايل عن الضرر الذي أفابه جراء عدم فحة البيانات التي يدامها عن البضاعة ،ولو تنازل عان ساند الشاحن رلاى

الغير.
ا
المادة  -221أ -كل طاآ رمان أو ات)اض يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض النايل عن األرارار التاي تناتب عان رفادار ساند شاحن اا تل مان أي تح)اظ
على البيانات الواردة به ،ال يحتب به يبل الغير حسن النية الذي ال يعلم وي حصوله على السند بعدم فحة تلك البيانات.
آ -يعتبر المرسل رليه الذي فدر السند باسمه أو ألمره من الغير ،رالا رذا كان هو الشاحن ن)سه.
المادة  -222أ -رذا وجد الربان في الس)ينة يبل الس)ر بضاذع غير مذكورة في ساند الشاحن أو فاي ريصاال تسالام البضااذع أو تبايان لاه عادم فاحة البياناات
المتعلاقة بها جاز له ر راجها من الس)ينة من مكاان الشاحن أو ربقاؤهاا فيهاا ونقلهاا بااجرة تعاادل ماا يادفع لبضااذع مان نوعهاا فاي المكاان
المذكور وذلك مع عدم ام الل بما يستحق من تعويض.
آ -رذا تبيان وجود البضاذع المذكورة في ال)قرة السابقة أسناء الس)ر ،جاز للربان األمر بءلقاذهاا فاي البحار رذا كاان مان شاانها رحاداث أرارار
للسا)ينة أو للبضااذع المشاحونة فيهاا أو للبيئاة أو كااان نقلهاا يساتل م دفاع غراماات أو أداء مصااروفات ت ياد علاى ييمتهاا أو كاان بيعهااا أو
تصديرها ممنوعاً.
ا
المادة  -223أ -مع مراعاة أحكام ال)قرة (أ) من المادة ( )218من هذا القانون يُعدا سند الشحن دليالً على تسلم النايل البضاذع مان الشااحن بالحالاة المبياناة
فيه ،ورذا كان سند الشحن مشتمالً على اسام السا)ينة عادا دلايالً علاى شاحن البضااعة فيهاا أو فاي السا)ن المعيناة فاي البياان وفاي التااريخ
المذكور فيه ،كما يعدا سند الشحن حجة في رسبات البيانات التي يشتمل عليها ،وذلك فيما بين النايل والشاحن وبالنسبة رلى الغير.
آ -يجوز في العالية بين النايال والشااحن رسباات االث الادليل المساتخلص مان ساند الشاحن و االث ماا ورد باه مان بياناات ،وال يجاوز فاي
مواجهة الغير حسن النياة رسبات الث الدليل المستخلص من السند أو الث ما ورد به من بيانات ،ويجوز ذلك لهذا الغير.
ج -يعتبر المرسل رليه الذي فدر السند باسمه أو ألمره من الغير في هذه الحالة رالا رذا كان هو الشاحن ن)سه.
المادة  -224يُعدا ريصال الشحن ال ُمشار رليه في ال)قرة (آ) من المادة ( )212من هذا القانون دليالً على تسلام النايل البضااذع مان الشااحن بالحالاة المبياناة
في اميصال ما لم يثب الث ذلك.
المادة  -225أ -يجوز لكل من له حق في تسلام بضاذع بمقتضى سند شحن أن يطلب من النايل أو من ينوآ عنه رفدار أوامر تساليم تتعلااق بكمياات منهاا
بشر أن ينص على ذلك في سند الشحن.
آ -تصدر أوامر التسليم باسم شخص معيان أو ألمره أو لحامله ،ويوياعها النايل أو من ينوآ عنه ،و الب األمر.
ج -رذا كان سند الشحن يابالً للتاداول وجاب أن ياذكر فياه النايال بياناا ً عان أوامار التساليم التاي أفادرها والبضااذع المبياناة بهاا ،ورذا ا
وزعا
الشحنة باكملها بين أوامر تسليم متعدادة وجب أن يستردا النايل سند الشحن.
المادة  -226ال يترتاب على بيع الس)ينة فسخ عقد النقل البحري.
المادة  -227أ -يلت م الشاحن أو ممثله بتسليم البضاعة في الوي والمكان المحددين في عقد النقل البحري أو وفقا ً للعرث الساذد في ميناء التحميل.
آ -اذا أ ل الشاحن او من يمثله بالت امه الوارد في ال)قرة (أ) من هذه الماادة يلتا م بتعاويض النايال تعويضاا ً مسااويا ً للخساارة التاي تكبادها،
على أن ال يتجاوز التعويض باي حال ييمة أجور الشحن.
المادة  -228أ -اذا توي) الس)ينة ألي حالة من غير حاالت امع)اء من المس ولية ،فعلى النايل أو ممثله رعداد س)ينة أ رى على ن)قته لنقل البضاعة رلى

ميناء المقصد.
آ -اذا كان سبب توي الس)ينة راجعا الى رحدى حاالت امع)اء من المس ولية فعلى النايل بذل عنايته لضمان نقل البضاعة لميناء المقصد.
المادة -229أ -يلت م الشاحن بدفع أجرة الشحن ،ورذا كان أجرة الشحن مستحقة الدفع عند الوفول فيلت م المرسل رليه بدفعها عند تسلمه البضاعة.
آ -رذا لم يذكر في سند الشحن أن األجرة مستحقاة عند الوفول ،افترض أن النايل يابض األجارة بكاملهاا عناد الشاحن ،وال يجاوز رسباات ماا
يخال ذلاك فاي مواجهاة الغيار حسان النياة الاذي ال يعلام ويا حصاوله علاى الساند أن األجارة أو جا ءا ً منهاا ال يا ال مساتحقاً ،ويعتبار
المرسل رليه الذي فدر السند باسمه أو ألمره من الغير حسن النية رالا رذا كان هو الشاحن ن)سه.
ج -ال يبرأ الشاحن أو من له حق تسلام البضاذع من دفع األجرة ولو تل) البضاذع أو نقص كميتها أو ييمتها أسناء الس)ر.
د -تحدد أجور الشحن في عقد النقل ووفقا لما يتم االت)اض عليه بين األ راث.
المادة  -230أ -ال تستحق أجور الشحن عن البضاعة التي ال تسلم للمرسل رليه أو تورع تح تصرفه في ميناء المقصد.
آ -على الرغم مما ورد في ال)قرة (أ) من هذه المادة تكون أجور الشحن واجبة الدفع في أي من الحاالت التالية:
 -1رذا كان عدم تسليم البضاعة ناجما ً عن رهمال أو طا من الشاحن أو من يمثله.
 -2رذا ايتض الضرورة أسناء الرحلة بيع البضاعة بسبب حالتها المتضررة أيا ً كان سبب هذا الضرر.
 -3رذا اعتبر هالك البضاعة بسبب الخسارة البحرية المشتركة.
 -4رذا هلك البضاعة بسبب عيب ذاتي اا بها.
 -1رذا ن)ق الحيوانات المنقولة على الس)ينة ألي سبب باستثناء طا النايل.
المادة  -231اذا كان أجرة شحن البضاعة مستحقة الدفع عند الوفول فللنايل رمانا الستي)اء أجرة نقلها الحق فيما يلي-:
أ -حبس البضاعة المشحونة ما لم يقدم له رمان مالي كاثت وله أن يودعها لدى شخص سالث من أجل بيعها الساتي)اء أجارة نقلهاا مان سمنهاا
وله أن يطلب من ياري االمور المستعجلة بيعها رذا كان مما يخشى تل)ها.
آ -امتياز على سمن البضاذع المشحونة الل مسة عشر يوما من يوم تسليمها شاريطة أن ال تكاون تلاك البضااعة ياد انتقلا ملكيتهاا رلاى
الغير.
المادة  -232للنايل حق التقدم على بايي الداذنين رمانا الستي)اء أجرة النقل وتوابعها عند رفاالس الشااحن أو المرسال رلياه أو تصا)ية أي منهماا رجبارياا،
الل مدة ال تتجاوز مسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضاعة.
المادة  -233يعتبر تسليم وسيقة النقل األفلية دليالً على تسليم البضاعة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة  -234يعتبر تسليم البضاعة رلى وكيل البضاعة بحكم تسليم البضاعة رلى المرسل رليه.
المادة  -235رذا رفض المرسل رليه تسلم البضاعة أو لم يحضر من يناوآ عناه لتسالمها ،فللنايال أن يطلاب مان المحكماة المختصاة اياداع البضااعة لادى
شخص سالث تعينه المحكمة أو بيع البضاعة كلها أو بعضها وتسليمه سمنها ورذا لم يك الثمن لسداد أجرة النقل ومصاري التقاراي فيحاق
له الرجوع بال)رض على الشاحنين.
المادة  -236يكون الشاحن مس والً عن تعويض األررار التي لحق ببضاعة الغير بسبب تقصيره أو اهماله أو طا أو غش منه أو بسبب وجود عيب
ذاتي في بضاعته.

المادة  -237يلت م النايل بما يلي -:
أ -رعداد الس)ينة وتجهي ها بما يل م لتكون فالحة للمالحة ولتن)يذ الس)ر المت)ق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشاحن فيهاا  ،وعلياه رعاداد
أيسام الس)ينة المخصصة للشحن لتكون فالحة لورع البضاعة فيها وح)ظها .
آ -شحن البضاذع فى الس)ينة وت)ريغها ما لم يت)ق على غير ذلك  ،كما يلت م برا البضاذع بالس)ينة ونقلها وتسليمها عند وفولها .
ج -المحافظة على البضاذع التى تشحن على الس)ينة.
ا
د -تسليم البضاذع عند وفولها رلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوآ عنه في تسلمها.
المادة  -238عدا المالحة الساحلية ال يجوز للنايل شحن بضاذع على سط الس)ينة اال رذا أذن له الشاحن فى ذلك كتابة  ،أو رذا كان النايل مل ما بالشاحن
بيعة الشحنة أو جرى العرث فى هذا المينااء علاى الشاحن بهاذه
بهذه الكي)ية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو رذا ايتض
الكي)ية  ،ويجب فى األحوال جميعها أن يذكر فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السط .
المادة  -239أ -يضمن النايل هالك البضاذع وتل)ها رذا حدث الهالك أو التل في المدة بين تسالام النايال فاي مينااء الشاحن ،وباين يياماه فاي مينااء الت)رياغ
بتسليمها رلى فاحب الحق في تسلامها ،أو ريداعها وفقا للمادة ( )235من هذا القانون.
آ-ال تسري أحكام المس ولية المنصوا عليها في ال)قرة األولى من المادة ن)سها على ما يلي:
 - 1المالحة الساحلية بين موانئ الدولة رالا رذا ات)ق على الث ذلك.
ا
 -2النقل بمقتضى عقد ريجار رالا رذا فدر سند شحن تن)يذا ً لهذا النقل فتسري أحكام هذه المس ولية ربتدا ًء من الوي الذي ينظم فيه.
ج -يع)ى النايل من المس ولية المنصوا عليها في ال)قرة (أ) من هذه المادة ،رذا أسب أن هالك البضاعة أو تل)ها يرجع رلى سبب أجنباي ال
يد له أو لناذبه أو ألحد من تابعيه فيه.
المادة -240تُعدا البضاذع في حكم الهالكة رذا لم تسلام الل ( )60الستين يوما ً التالية منقضاء التسليم المنصوا عليه في ال)قارة (آ) مان الماادة ()241
من هذا القانون.
المادة  -241أ -يسال النايل عن التا ير في تسليم البضاذع ،رالا رذا أسب أن التا ير يرجع رلى سبب أجنبي ال يد له فيه.
آ -يعتبر النايل يد تا ا ر في التسليم ،رذا لم يسلام البضاذع في الميعاد المتا)ق عليه ،أو في الميعاد الذي يسلامها فيه النايال العاادي فاي الظاروث
المماسلة ،رذا لم يوجد مثل هذا االت)اض.
ج -ال يجااوز أن ي يااد مبلااغ التعااويض الااذي يحكاام بااه علااى الناياال فااي حالااة التااا ير فااي تسااليم البضاااذع ،أو جا ء منهااا ،علااى الحادا األيصااى
للتعويض المنصوا عليه في ال)قرة (أ) من المادة ( )245من هذا القانون.
ا
تستحق أي تعويضات عن الضرر الناجم عن التا ير في تسليم البضاذع ،رذا لم يخطر الب التعويض النايل بالتا ير الل ( 60يوماً)
د -ال
ستين يوما ً من تاريخ التسليم.
سك بتحديد مس وليته عن هالك البضاذع أو تل)ها أو تا ير تسليمها ،رذا سب أن الضرر نشا عن فعل ،أو امتنااع فادر
المادة -242أ -ال يجوز للنايل التم ا
منه أو من ناذبه ،أو من أحد تابعيه بقصد رحداث الضرر ،أو بعدم اكتراث مصحوآ بءدراك أن رررا ً يمكن أن يحدث.
آ -يعدا النايل ،أو ناذبه يافدا ً رحداث الضرر في رحدى الحالتين اآلتيتين:

 -1رذا فدر سند الشحن اليا من تح)اظات يقتضي ذكرها في السند ،وذلك بقصد امررار بالغير حسن النياة.
 -2رذا شحن البضاذع على السط الفا ً الت)اض فري يوجب شحنها في عنابر الس)ينة.
المادة  -243تنت)ي مس ولية النايل عن هالك البضاذع أو تل)ها أو تا ير وفولها ،رذا ويع ذلك بسبب رنقاذ ،أو محاولة رنقاذ األرواح في البحر ،أو بسبب
التدابير المعقولة التي تُتاخذ منقاذ األموال في البحر.
المادة  -244أ -يجوز أن يعهد النايل بتن)يذ عملية النقل ،أو بتن)يذ ج ء منها رلى نايل ر "النايل ال)علي" ،ما لم يتا)ق على غير ذلك ،ويبقاى النايال الاذي
أبرم عقد النقل مع الشاحن "النايل المتعاياد" ،مسا والً يبلاه عان األرارار التاي تحادث أسنااء تن)ياذ عقاد النقال جميعهاا  ،وال يساال النايال
ال)علي يبل الشاحن رالا عن األررار التي تحدث أسناء الج ء الذي يقوم بتن)يذه من النقل ،ويكون مس والً عن هذه األررار يبال الشااحن
بالتضامن مع النايل المتعايد.
سك بتحديد المس ولية المنصوا عليها في ال)قرة (أ) من المادة ( )245مان هاذا القاانون ،وال يجاوز
آ -لكل من النايل والمتعايد ال)علي التم ا
أن ي يد ما يحصل عليه الب التعويض من النايل المتعايد ،والنايل ال)علي ،على الحدا األيصى المنصوا عليه في ال)قرة المذكورة.
ج -في حالة النقل بسند شحن مباشر ،تسري األحكام المنصوا عليها في ال)قرتين (أ) و(آ) من هذه المادة على مس ولية النايل األول الذي
أفدر سند الشحن ،وعلى مس ولية الناايلين الالحقاين لاه ،ويبارأ النايال األول مان المسا ولية رذا أسبا أن الحاادث الاذي نشاا عناه هاالك
البضاعة أو تل)ها أو تا ير وفولها ،ويع أسناء وجودها في حراسة نايل الحق.
المادة  -245أ -تحداد المس ولية أياا ً كان نوعها عن هالك البضاذع أو تل)هاا ،بمبلاغ يعاادل ( )835وحادة حساابية عان كال ارد ،أو وحادة الشاحن ،أو بماا
يعادل ( )2,5وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن امجمالي للبضاعة ،أي الحداين أعلى.
آ -رذا جمع الطرود أو الوحدات في حاويات ،وذكر في سند الشحن عدد الطرود ،أو الوحدات التي تشملها الحاوية ،عادا كال منهاا اردا ً أو
وحدة مستقلاة فيما يتعلاق بتعيين الحدا األعلى للمس ولية ،ورذا لم تكان الحاوياة مملوكاة للنايال ،أو مقدماة مناه وهلكا  ،أو تل)ا  ،اعتبارت
ردا ً أو وحدة مستقلة.
المادة  -246أن الوحدة الحسابية المشار اليها في ال)قارة(أ) مان الماادة ( )245مان هاذا القاانون هاي حاق الساحب الخااا حساب تعريا فاندوض النقاد
الدولي وتحول المبالغ المذكورة الى الدينار االردني وفقا لقيمة وحدات السحب عند سداد المدفوعات.
المادة  -247أ -يقع با الً كل ات)اض يت ام يبل ويوع الحادث الذي نشا عنه الضرر ويكون موروعه أحد األمور اآلتية-:
 -1رع)اء النايل من المس ولية عن هالك البضاذع أو تل)ها.
 -2تعديل عبء امسبات الذي ي)رره القانون على عاتق النايل.
 -3تحديد مس ولية النايل بايل مما هو منصوا عليه في ال)قرة (أ) من المادة ( )245من هذا القانون.
 -4التنازل للنايل عن الحقوض الناشئة عن التامين على البضاذع ،أو أي ات)اض ر مماسل.
آ -يجوز االت)اض على الث ما ورد في ال)قرة (أ) من هذه المادة رذا كان الظروث االستثناذية التى يتم فيها النقل تبرر ربرام هذا االت)اض
شريطة ما يلي :
 -1أن ال يكون من شانه رع)اء النايل من المسئولية عن طئه أو طا تابعيه.

 -2أن ال يصدر سند شحن.
 -3أن يدون االت)اض فى ريصال غير يابل للتداول يبين ما ي)يد ذلك.
المادة  -248للنايل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوض وامع)اءات المقررة له  ،كما يجوز له أن ي يد مس وليته والت اماته بشر أن يذكر ذلك فى ساند
الشحن .
ا
ي العمال التااليين لياوم
المادة  -249أ -في حالة هالك البضاعة أو تل)ها يجب على من يتقدام لتسلمها ،أن يخطر النايل كتابة بالهالاك أو التاال
االل ياوم ا
تسليم البضاعة ،ورالا أفترض أنها سلام بحالتها المبيانة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخال ذلك ،ورذا كاان الهاالك أو التلا
غير ظاهر جاز تقديم ام طار الل الخمسة عشر يوما ً التالية لتسلام البضاعة.
آ -ال يل م تقديم ام طار المنصوا عليه في ال)قرة (أ) مان هاذه الماادة رذا أجريا معايناة للبضااعة وأسبتا حالتهاا ويا التساليم بحضاور
النايل أو ناذبه ومن تسلام البضاعة.
ي سنتين من تاريخ تسليم البضاذع أو من التاريخ الذي كان يجاب أن يات ام فياه
المادة  -250أ -تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضاذع بالبحر بمض ا
التسليم.
ا
آ -ينقطع سريان المدة المنصوا عليها في ال)قرة (أ) من هذه المادة ،بكتاآ مسجل مصحوآ بعلم وفاول ،أو بتساليم المساتندات المتعلقاة
المقررة في القانون المدني.
بالمطالبة ،أو بندآ بير لتقدير األررار ررافة رلى األسباآ
ا
ج -ينقضي ا
ي تسعين يوماا ً مان تااريخ رياماة الادعوى علياه ،أو مان
حق من و اجه رليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملت مين بمض ا
تاريخ ييامه بالوفاء ولو انقض المدة ال ُمشار رليها في ال)قرة (أ) من هذه المادة.
الفصل الثاني
نقـل الركاب بحرا
المادة  -251تطبق ات)ايية أسينا المتعلقة بنقل الركاآ وأمتعتهم بحرا ً لسنة  1974على عقود نقل الركاآ وأمتعتهم عن ريق البحر ،أو أي ات)ايياة دولياة
تحل محلها تنضم اليها المملكة وتصادض عليها .
المادة  -252أ -يمكن للنايل في حال النقل البحري الدولي أن يرفض ن ول الراكب أو فعوده في حال عدم رظهاره الوساذق التي تصرح له باالن ول فاي
ميناء المقصد أو األماكن المتويع التوي بها.
آ -تطبق أحكام ال)قرة (أ) من هذه المادة على النقل المجاني الذي ين)ذه متعهد دمات النقل البحري.
ج -ال تطبق األحكام الواردة في هذا ال)صل على النقل التطوعي أو على المسافر المتخ)ي في الس)ينة.
المادة  -253يثب عقد نقل األشخاا بالبحر  ،بمحرر يسمى " تذكرة الس)ر " ويذكر فى تذكرة الس)ر على وجه الخصوا ما يلي :
أ -اسم النايل واسم المسافر .
آ -بيان عن الرحلة .
ج -اسم الس)ينة .
د -ميناء القيام وتاريخه وميناء الوفول وتاريخه والموانى المتوسطة المعينة لرسو الس)ينة .
هـ -أجرة النقل .

و -الدرجة وريم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى الس)ينة .
المادة  -254تصدر تذكرة الس)ر أو العقد باسم الراكب وال يجوز له أن ينقل حقه في التذكرة رلى شخص ر رال بموافقة النايل.
المادة  -255تتضمن أجرة الس)ر ن)قات ر عام الراكب ،وفي حال االت)اض على غير ذلك ،يلت م النايل بتقديم الم ن الضرورية للمسافر لقاء سعر مناسب.
المادة  -256يلت م الراكب بما يلي -:
أ -دفع أجرة الس)ر وي)قد حقه فيها اذا لم يقم بالرحلة أو بج ء منها.
آ -التقيد بالحضور في المعياد والمكان المبينين في تذكرة الس)ر فءذا تخل المسافر عن الحضور أو تا ر عان الميعااد المحادد بقاى مل ماا
بدفع االجرة .
ج -تن)يذ تعليمات ويواعد االنضبا وررشادات السالمة المعمول بها على متن الس)ينة.
المادة  -257للراكب فسخ عقد الس)ر مع حق المطالبة بقيمة تذكرة الس)ر والتعويض عماا لحاق باه مان رارر رذا لام يلتا م النايال بموعاد المغاادرة وبادء
الرحلة في التاريخ المحدد ما لم يكن ذلك بسبب ر ال يعود للنايل ،ويقع عبء امسبات في هذه الحالة على النايل.
المادة  -258اذا منع الس)ينة من الس)ر بسبب حظر أو حصار على ميناء المقصد أو بسبب أي حالة من حاالت القوة القاهرة ،يعتبر عقد الس)ر م)سو ا ً
دون أن يكون ألي من رفيه الحق في التعويض عن األررار الناتجة من ذلك ويحق للراكب في هذه الحالة استعادة ييمة تذكرة الس)ر.
المادة  -259رذا حال يوة ياهرة دون وفول الس)ينة رلى ميناء المقصد فال يستحق النايل أجرة الس)ر ما لم يا من ريصاال الراكاب رلاى مقصاده وبسا)ينة
من الدرجة ذاتها.
المادة  -260رذا توفى المسافر أو يام مانع يحول دون س)ره فسخ العقد بشر أن يخطر هو أو ورسته النايل باذلك يبال الميعااد المعاين للسا)ر بثالساة أياام
على األيل ،فءذا تم ام طار فال يستحق النايل اال ربع األجرة ،وتسرى هذه األحكام على أفراد عاذلة المسافر وتابعيه الاذين كاان مقاررا أن
يسافروا معه رذا لبوا ذلك.
المادة  -261يلت م النايل ببذل العناية الالزمة بتجهي س)ينة فالحة للمالحة يلة مدة الرحلة وبالح)اظ على سالمة المسافرين.
المادة  -262أ -يسال النايل عما يحدث من ررر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من رفابات بدنية رذا ويع الحاادث الاذى نشاا عناه الضارر االل تن)ياذ
عقد النقل .
آ-يعتبر الحادث يد ويع الل تن)يذ عقد النقل ،رذا ويع أسناء الس)ر أو أسناء فعود المسافر رلى السا)ينة فاى مينااء القياام أو ن ولاه منهاا فاى
ميناء الوفول أو ميناء متوسم أو أسناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة النايل يبل فعوده رلى الس)ينة أو بعد ن وله منها .
ج -يع)ى النايل من المسئولية المنصوا عليها فى هذه المادة رذا أسب أن وفاة الراكب أو رفابته ترجع رلى سبب أجنبى ال يد له فيه .
المادة  -263يقع با ال كل ات)اض يتم يبل س)ر الراكب أو يبل ويوع الحادث الذى نشا عنه الضرر ويكون موروعه أحد األمور اآلتية -:
أ -رع)اء النايل من المس ولية يبل المسافر أو ورسته أو من يعولهم .
آ -تعديل عبء امسبات الذى يضعه القانون على عاتق النايل .
ج -تحديد التعويض بايل مما هو مقرر فى االت)ايية المشار اليها في المادة ( )251من هذا القانون .
د -التنازل للنايل عن الحقوض الناشئة عن التامين على شخص المسافر .

المادة  -264فى حالاة امفاابة البدنياة للراكاب يجاب ر طاار النايال كتاباة بامفاابة االل مساة عشار يوماا مان تااريخ مغاادرة المساافر السا)ينة ورال
افترض أنه غادرها دون رفابة ما لم يثب هو غير ذلك.
المادة  -265أ -تنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو رفابته بمضى سنتين يبدأ سريانها اعتبارا من - :
 - 1اليوم التالى لمغادرة الراكب الس)ينة فى حالة امفابة البدنية .
 - 2اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه الراكب الس)ينة فى حالة الوفاة أسناء تن)يذ عقد النقل.
 - 3يوم الوفاة رذا ويع بعد مغادرة الراكب الس)ينة وبسبب حادث ويع أسناء تن)يذ عقد النقل  ،وفى هذه الحالة تنقضى الادعوى علاى أى
حال بمضى سالث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب الس)ينة .
آ -تنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تا ير الوفول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة الراكب الس)ينة .
المادة  -266رذا أييم دعوى التعويض على أحاد وكاالء النايال أو علاى أحاد تابعياه جااز لمان أييما علياه الادعوى التمساك بالادفوع التاى يكاون للنايال
االحتجاج بها وباحكام المس ولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة ،رذا أسبا الوكيال أو التاابع أن ال)عال المنساوآ رلياه فادر فاى حالاة تادياة
وظي)ته أو بسببها .
المادة  -267أ -يشمل الت ام النايل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرث .
آ -يسلم النايل أو من ينوآ عنه ريصاال باألمتعة التى يسلمها رليه الراكب لنقلها وتسجل هذه األمتعة فى دفتر اا .
ج -تعد من األمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها الراكب رلى النايل لنقلها معه على الس)ينة .
المادة  -268أ -ال يجوز أن ت يد ييمة التعويض الذي يحكم به على النايل في حال هالك أو تل األمتعة المس اجلة على ماا هاو وارد فاي االت)ايياة المشاار
اليها في المادة ( )251من هذا القانون لكل مسافر ،رالا رذا كان الضارر متعلاقاا ً بسايارة أو غيرهاا مان المركباات ،فيجاوز أن تتعاداى ييماة
التعويض هذا الحدا ،بشر أن ال ت يد على الحد المشار اليه في االت)ايية ذاتها لكل سيارة أو مركبة وما يد يوجد بها من أمتعة.
آ-مع مراعاة األحكام المذكورة في ال)قرة (أ) من هذه المادة ،تسري على نقل األمتعة غير المس اجلة أحكام عقد نقل البضاذع بالبحر.
المادة  -269أ -يسال النايل عن هالك أو تل األمتعة غير المس اجلة التي يحت)ظ بها الراكب رذا سب أن الضرر يرجع رلى طا النايل ،أو من يناوآ عناه
أو تابعيه.
آ-ال يجوز أن ي يد التعويض الاذي يحكام باه علاى النايال فاي حاال هاالك أو تلا االمتعاة غيار المساجلة علاى ماا هاو وارد بشاان األمتعاة
األ رى الواردة في االت)ايية المشار اليها في المادة ( )251من هذا القانون لكل راكب.
ج-ال يسري هذا الحدا على األشياء التي يودعها الراكب عند الربان ،أو عند الشاخص المكلاا بح)اظ الوداذاع فاي السا)ينة ،متاى أ طاره بماا
يعلاقه عليها من أهمية افة.
سك بتحديد المس ولية ،رذا سب أن الضرر نشا عان فعال أو امتنااع ،فادر مناه أو مان ناذباه ،بقصاد رحاداث الضارر ،أو
المادة  -270ال يجوز للنايل التم ا
بعدم اكتراث مصحوآ بءدراك أن رررا ً يمكن أن يحدث.
المادة  -271تنقضي الدعاوى الناشئة عن نقل األمتعة بمضي سنتين من اليوم التالي لياوم مغاادرة الراكاب السا)ينة ،أو مان الياوم التاالي للياوم الاذي كاان
يجب أن يغادرها فيه.
المادة  -272ال تطبق أحكام هذا ال)صل على الس)ن المخصصة للقيام بخدمات الموانىء أو أعمال الهيئة.

الباب السادس
األخطار البحرية
الفصل األول
التصادم البحري
المادة  -273أ -رذا ويع تصادم باين السا)ن أو بينهاا وباين مراكاب ،فيخضاع التعاويض عان الضارر الاذي يلحاق بالسا)ن وماا عليهاا مان بضااعة وركااآ
لألحكام الواردة فى هذا ال)صل دون اعتبار للنظام القانوني للميـاه التي حصل فيها التصادم.
آ  -تطبق أحكام هذا ال)صل على الس)ن الحربية والس)ن المملوكة للم سسات العامة أو الرسمية العامة.
المادة  -274أ -رذا ويع التصادم نتيجة حادث سببه القوة القاهرة ،أو رذا يام الشك حول أسبابه أو لم تعرث هذه األسباآ تتحمل كل سا)ينة ماا أفاابها مان
ررر ،ويسري هذا الحكم على الس)ن الراسية وي التصادم.
آ -رذا ويع التصادم نتيجة طا س)ينة ،فتتحمل الس)ينة المس ولة عن التصادم تعويض الضرر الناشئ عن ذلك.
المادة  -275أ -رذا ويع تصادم بين س)ينتين نتيجةً لخطا مشترك يدرت مس ولية كل س)ينة بنسبة الخطا الذي ويع منها ،ورذا حالا الظاروث دون تحدياد
نسبة هذا الخطا وزع المس ولية فيما بينهما بالتساوي.
آ -تسال الس)ينة في حدود النسبة الواردة في ال)قرة (أ) من هذه المادة مس ولية فردية وليس تضامنية يبل الغير عن األرارار التاي تلحاق
بالس)ن أو بضاعتها أو أمتعتها أو األموال أو ممتلكات الطايم األ رى أو باي شخص ر كان موجودا ً على الس)ينة.
ج -تكون المس ولية في مواجهة الغير بالتضامن رذا أدى طا التصادم رلى وفاة شخص على الس)ينة أو رفابته جسدياً ،ويكون للسا)ينة التاي
تدفع أكثر من حصتها الرجوع على الس)ن األ رى بقيمة ما دفعته زيادة على حصتها.
المادة  -276تسال الس)ينة عن األررار الناتجة من التصادم بخطا من المرشد وفقا ً لألحكام الواردة فى هاذا ال)صال ولاو كاان وجاود المرشاد علاى ظهار
الس)ينة رجبارياً.
المادة  -277أ -تسري األحكام الواردة فى هذا ال)صل في غير حاالت التصادم ألغراض التعويض عن األررار التي تساببها سا)ينة أل ارى أو لألشاياء
أو األشخاا الموجودين على متنها رذا نشات هذه األررار عن عادم التا ام السا)ينة بتعليماات يواعاد مناع التصاادم الاواردة فاي ات)ايياة
لواذ منع التصادم في البحار لعام .1972
آ -على ربان كل س)ينة افطدم بغيرها أن يبادر رلى رنقاذ ومساعدة الس)ينة األ رى وركابها وبحارتها دون أن يعرض س)ينته وركابها
وبحارتها ألي طر جدي.
ج -على الربان ربالغ الس)ينة األ رى بقدر المستطاع باسم س)ينته وميناء تسجيلها والميناء القادمة منه وميناء المقصد.
د -ال تترتب على مخال)ة الربان لألحكام الواردة في ال)قرات (أ) و (آ) و (ج) مان هاذه الماادة مسا ولية علاى مجها السا)ينة رال رذا ويعا
المخال)ة بنا ًء على تعليماته.
هـ -مع مراعاة ما ورد في ال)قرة (ج) من المادة ( )278رذا ويع تصادم فللمدعي أن يقيم الدعوى أمام أي من المحاكم التالية:
 -1محكمة مو ن المدعى عليه.
 -2محكمة ميناء تسجيل الس)ينة المدعى عليها.

 -3المحكمة التى يقع فى داذرتها الميناء الذي لجات رليه الس)ن أو رحدى الس)ن التى حدث بينها التصادم.
 -4المحكمة التى يقع فى داذرتها الميناء الذى حج فيه على الس)ن التى حدث بينها التصادم أو على رحدى هذه الس)ن.
 -5المحكمة التى يقع فى داذرتها مكان حدوث التصادم.
و -يجوز للخصوم االت)اض على عرض الن اع الناشئ عن التصادم على التحكيم.
ز -تجري الهيئة أو من ت)وره التحقيق االبتداذي في حوادث التصادم جميعها.
المادة  -278أ -تنقضي بالتقادم دعاوى التعويض عان األرارار الناجماة عان التصاادم بمضاي سانتين مان تااريخ وياوع الحاادث و ينقضاي بالتقاادم حاق
الرجوع الوارد فى ال)قرة (ج) من المادة ( )275من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ الوفاة.
آ -ال تسري المدة الاواردة فاى ال)قارة (أ) مان هاذه الماادة رذا تعاذر الحجا علاى السا)ينة المادعى عليهاا فاى الميااه اميليمياة األردنياة،وكان
المدعي يتمتع بالجنسية االردنية أو كان مقيما فيها.
ج -يقع با الً كل ات)اض يقضي با تصاا محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عان التصاادم أو باءجراء التحكايم فاى هاذه الادعاوى اارج
المملكاة رذا وياع التصاادم فاى الميااه اميليميااة األردنياة وكانا السا)ينة التاى تضاررت أو الساا)ينة التاى ألحقا الضارر تتمتاع بالجنسااية
األردنية.
الفصل الثاني
اإلنقـاذ والمساعدة البحرية
المادة  -279أ -تطبق أحكام هذا ال)صل على رنقاذ الس)ن أو مساعدتها التي تكون فى طر وشيك او محتمل الويوع وذلك دون اعتبار للمياه التي حصال
فيها امنقاذ والمساعدة أو تقدم فيها الخدمة.
آ -تطبق أحكام هذا ال)صل على الس)ن الحربية والس)ن المملوكة للدولة.
المادة  -280أ -على الربان الذي يشاهد شخصا ً مهددا ً بالغرض أن يبادر رلى رنقاذه أو مساعدته دون أن يعرض س)ينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.
آ -ال تترتب على مخال)ة الربان لاللت ام الوارد في ال)قرة (أ) من هذه المادة مس ولية على مجها السا)ينة رال رذا ويعا المخال)اة بناا ًء علاى
تعليمات فريحة من مجه الس)ينة.
المادة  -281كل عملية تقوم بهاا السا)ينة أو الشاخص منقااذ أو مسااعدة سا)ينة أ ارى وماا عليهاا مان طار حقيقاي فاي حاال تارك بحارتهاا لهاا ،تخضاع
لألحكام التالية-:
أ -كل عمل رنقاذ أو مساعدة لس)ينة نتب منه ن)ع يستحق مكافاة عادلة.
آ -ال تستحق أي مكافاة ما لم تس)ر عملية امنقاذ أو المساعدة عن من)عة.
ج -تلت م الس)ينة التي يدم لها مساعدة أو رنقاذ بالمصاري التي أن)ق فى هذا الشان.
د -ال يجوز أن يتجاوز مقدار المكافاة الواجب دفعها للمنقذ ييمة األشياء المنقذة.
هـ -ال تستحق أي مكافاة عن عملية امنقاذ أو المساعدة رذا كان الس)ينة المنقاذة ياد منعاتهم مان رنقاذهاا أو مسااعدتها بشاكل فاري ولسابب
معقول.
و -على الرغم مما ورد في ال)قرة (هـ) من هذه المادة للهيئة أن تبادر رلى االعالن عان لاب رنقااذ أو مسااعدة لسا)ينة أو منشااة أو أي مان

الممتلكات دا ل المياه اميليمية األردنية.
ً
المادة  -282ال تستحق أي مكافاة للس)ينة القا رة عن مساعدتها لس)ينة أ رى أو لحمولتها ما لم تكن عملية القطر تتضامن جهاودا ومخاا ر اساتثناذية ال
يمكن اعتبارها من اعمال القطر المعتادة.
المادة  -283أ -تستحق مكافاة امنقاذ أو المساعدة بين الس)ن المملوكة لشخص واحد.
آ -يحدد مبلغ مكافاة امنقاذ أو المساعدة بات)اض ال)ريقين ،وفي حال عدم االت)اض تحدد المحكمة المختصة مبلغ المكافاة.
ج -تطبق أحكام ال)قرة (آ) من هذه المادة على نسبة توزيع مكافاة امنقاذ أو المساعدة المستحقة بين المنقذين أو باين ماالكي كال سا)ينة منقاذة
وربانها وبحارتها.
د -تخضااع الساا)ن األجنبيااة التااي تسااتحق مكافاااة امنقاااذ أو المساااعدة لقااانون دولااـة علمهااا ويجااري توزيااع تلااك المكافاااة بااين مالكهااا وربانهااا
وبحارتها وفقا ً ألحكام ذلك القانون.
المادة  -284أ -للمحكمة المختصة بناء على لب أحد المتعايدين أن تبطل أو تعدل كل ات)اض على امنقاذ أو المساعدة نشا في وي الخطر وتح تااسيره
رذا تبين لها أن شرو ه غير عادلة.
آ -للمحكمة المختصة بنا ًء على لب أحد المتعايدين أن تبطل أو تعدل عقاد امنقااذ أو المسااعدة رذا سبا لهاا عياب فاي رراا أحاد الطارفين
بسبب داع أو ر )اء معلومات أو رذا كان المكافاة مبالغا ً فيها من أي من الطرفين وال تتناسب مع جهود امنقـاذ أو المساعدة.
المادة  -285تراعي المحكمة المختصة عند تحديد مبلغ مكافاة امنقاذ أو المساعدة األساسين التاليين بالترتيب-:
أ -مقدار المن)عة التي نتج عن امنقاذ وجهود األشخاا الذين اشتركوا فياه وك)ااءتهم والخطار الاذى تعررا لاه السا)ينة التاى أنقاذت
واألشخاا الموجودين عليها والبضاذع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسا)ينة التاى ياما بامنقااذ والويا الاذى
استغريته هذه العمليات والمصروفات واألررار التى نتج عنها وييمة األدوات التاى اساتعمل فيهاا علاى أن يراعاى عناد االيتضااء
كون الس)ينة مخصصة لإلنقاذ .
آ -ييمة األشياء التى أنقذت وأجرة النقل .
المادة - 286للمحكمة أن تنقص المكافاة أو أن تبطلها رذا تبين لها أن عملية امنقاذ أو المساعدة يد تضامنها طاا مان المنقاذين جعال امنقااذ الزماا ً أو رذا
أيدموا على ارتكاآ سريات أو ر )اء أشياء مسروية أو غيرها من أعمال االحتيال.
المادة  -287أ -ال تستحق أي مكافاة عن األشخاا الذين تم رنقاذهم في البحر.
آ -لمنقذي األرواح البشرية حق في حصة عادلة من المكافاة التي تمن لمنقذي الس)ينة والحمولة.
المادة  -288أ -تنقضي بالتقادم دعوى المطالبة بالمكافاة المستحقة عن عمليات امنقاذ أو المسااعدة بعاد مضاي سانتين علاى انتهااء عملياات المسااعدة أو
امنقاذ.
آ -ال تسااري الماادة الااواردة فااي ال)قاارة (أ) ماان هااذه المااادة رذا تعااذر الحجا علااى الساا)ينة التااي تاام رنقاذهااا أو مساااعدتها فااي المياااه اميليميااة
األردنية.
ج -يقع با الً كل ات)اض يقضي با تصاا محكمة أجنبية بنظرالدعاوى الناشئة عن امنقاذ أو المساعدة أو بءجراء التحكيم فى هاذه الادعاوى
ارج المملكة رذا تم امنقاذ أو المسااعدة فاى الميااه اميليمياة األردنياة وكانا السا)ينة التاى ياما بامنقااذ أو المسااعدة أو السا)ينة التاى

أنقذت تتمتع بالجنسية األردنية.
الفصل الثالث
الخسـائر البحريـة
المادة  -289تطبق األحكام الواردة في هذا ال)صل على الخساذر البحرية فيما لم يرد بشانه ات)اض اا بين أفحاآ العالية.
المادة  -290تقسم الخساذر البحرية الى نوعين:
أ -الخساذر البحرية الخافة وهي الخساذر البحرية الج ذية العررية الناجمة عن طر بحاري ويتحملهاا الطارث الاذي ويعا علياه ويحاق
لمن أن)ق هذه المصروفات الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التي أن)ق .
آ-الخساذر البحرية العامة وهي الخسااذر البحرياة المشاتركة التاي نجما عان فعال الرباان بقصاد تحقياق الساالمة المشاتركة لبقياة عنافار
الرحلة البحرية التقاء طر وشيك يهدد الس)ينة أو األموال الموجودة عليها و يتحملها أ راث هذه الرحلة بشكل يتناسب وحصصهم فاي
الرحلة وتتضمن تلك الخساذر التضحيات والن)قات غير االعتيادية.
ج -تعد ساذر بحرية مشتركة المصروفات التي أن)ق بدال من مصروفات أ رى كان تقبال الخسااذر لاو أنهاا أن)قا بشار أن ال تتجااوز
المصروفات التي لم تن)ق.
د -يقع عبء رسبات ما يجب رشراكه في الخساذر البحرية المشتركة مما تم رن)ايه أو التضحية به على عاتق الطرث الذي يطالب بذلك.
المادة  -291أ -ال تقبل في الخساذر البحرية المشتركة رال األررار المادية التي تصيب الس)ينة أواألموال الموجودة عليها والمباالغ التاى تن)اق مان أجلهاا
شريطة أن تكون األررار أوالمبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى يرر الربان بذلها أو المصروفات التى يرر رن)ايهاا ،أماا األرارار
الناشئة عن التا ير كتعطيل الس)ينة واألررار غير المباشرة ك)رض أسعار البضاعة فال تقبل في الخساذر البحرية المشتركة.
آ -تعد الخساذر بحرياة مشاتركة اذا وياع الحاادث الاذي نتجا مناه بسابب طاا أحاد ذوي الشاان فاى الرحلاة دون ر االل بحاق ذوي الشاان
اآل رين في الرجوع على من فدر عنه الخطا.
المادة  -292ال يعتد باالت)اض الخاا مالم يوافق عليه كل من له عالية بالرحلة البحرية.
المادة  -293يشتر لتطبيق أحكام تسوية الخساذر البحرية المشتركة رنقااذ السا)ينة كاملاةً وماا عليهاا مان حمولاة أو جا ء مان تلاك الحمولاة ولهاذه الغاياة
تعتبر التضحية بالس)ينة أو البضاعة ح)اظا ً لسالمة األ رى رنقاذا كامال.
المادة  -294أ -رذا نجم الخطر المشترك عن عيب فاي السا)ينة أو حمولتهاا ،أو كاان ناجماا ً عان طاا الرباان أو الشااحنين ،فاءن األرارار والن)قاات التاي
تد ل رمن الخساذر البحرية المشتركة توجب رجراء التسوية بين األ راث ذات العالية ،شاريطة أن يكاون لأل اراث المشااركة الحاق
فاي المطالبااة بمسااهماتهم ماان األ اراث التااي سبتا مسا وليتها عان العيااب أو الخطاا ،ولاايس لهاذه األ ااراث فاي أي حااال لاب اعتبااار
األررار والن)قات التي تكبدوها من الخساذر البحرية المشتركة.
آ -لمجه الس)ينة الذي تم رع)اؤه من مس وليته بمقتضى نص فري في عقد ريجار الس)ينة أو في سند الشحن عن األ طاء المالحية لربان
الس)ينة أن يطالب بالمشاركة في الخساذر البحرية المشتركة ،شريطة أن يكون الخطا المشترك ناجما ً عن طا مالحي ارتكبه الربان.
المادة  -295أ -ال تعد البضاعة ،التي لم ينظم لها سند شحن أو التي لم يقدم عنها الربان رشعارا ً بتسالمها ،مان الخسااذر البحرياة المشاتركة رذا تضاررت،
ولكنها تساهم في الخساذر البحرية المشتركة رن تم رنقاذها.

آ -تطبق أحكام ال)قرة (أ) من هذه المادة على البضاعة التي يدم عنها تصري كاذآ مالم يثب فاحب العالية حسن نيته.
ج -تعتبر البضاعة التال)ة أو الم)قودة ساذر على أساس ييمتها المصرح بها ولو كان ييمتها المصرح بهاا ايال مان ييمتهاا ال)علياة ،ولكنهاا
تساهم في الخساذر البحرية المشتركة على أساس ييمتها الحقيقية.
المادة  -296أ -تشترك البضاعة المشحونة على متن الس)ينة الفا ً للقواعد المتعارث عليها في الشحن البحري وسالمته ،في الخساذر البحرية المشتركة
رذا تم رنقاذها.
آ -رذا فقدت البضاعة المشار اليها في ال)قرة (أ) من هذه المادة فليس لمالكها حق االست)ادة من تسوية الخساذر البحرية المشتركة ،مالم يثب
عدم موافقته على شحن البضااعة علاى ماتن السا)ينة أو رذا كاان القاانون أو األنظماة أو العارث المعماول باه فاى مينااء الشاحن أو بيعاة
الشحنة تستل م نقلها بهذه الكي)ية.
ج -ال يسري حكم ال)قرة (أ) من هذه المادة على المالحة الساحلية.
المادة  -297تع)ى من المساهمة في الخساذر البحرية المشاتركة أمتعاة البحاارة والركااآ ومتعلقااتهم الشخصاية وما ن السا)ينة واألشاياء التاي لام يصادر
بشانها سند شحن و الرساذل البريدية على ا تالث أنواعها ،أما رذا فقدت فتد ل في المجموعة الداذنة بقيمتها التقديرية.
المادة  -298يجوز رع)اء أي من ذوي العالية من الت امه فاي المسااهمة فاي الخسااذر البحرياة المشاتركة رذا تخلاى عان األماوال الخاراعة للتساوية يبال
تسلمها.
المادة  -299تتم تسوية الخساذر البحرية المشتركة في ميناء المقصد لحمولة الس)ينة الموجودة على متنها وي التضحية بهاا ،أو فاي مكاان رنهااء الرحلاة
البحرية وفقا ً لقانون ذلك الميناء وعلى أساس ييمة البضاعة عند وفولها ،بعد األ ذ بعين االعتبار حالة األشياء التي تم رنقاذها.
المادة  -300أ -تتكون من االلت امات والحقوض الناشئة عن الخسارات مجموعتان-:
 -1المجموعة الداذنة.
 -2المجموعة المدينة.
آ -ال تتم رجراءات تسوية الخساذر البحرية المشتركة االَ بتحديد نسب توزيع المبالغ المستحقة للمجموعة الداذنة على المجموعة المدينة.
المادة  -301تد ل فى المجموعة المدينة الس)ينة وأجرة النقل والبضاذع المشحونة فى الس)ينة بالكي)ية اآلتية :
أ -تسهم الس)ينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا رليها ييمة التضحيات التى تكون يد تحملتها .
آ -تسهم األجرة امجمالية لنقل البضاذع وأجرة نقل األشخاا التى لم يشتر استحقايها فى األحوال جميعها بمقدار الثلثين.
ج -تسهم البضاذع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء الت)ريغ  ،وتسهم البضاذع التى تم التضحية بهاا بقيمتهاا التجارياة التقديرياة
فى الميناء المذكور .
المادة  -302تد ل فى المجموعة الداذنة األررار والمصروفات التى تعد من الخسارة البحرية المشتركة مقدرة على الوجه اآلتى:
أ  -تقدر ييمة األررار التى تلحق بالس)ينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة  ،ويكون التقدير علاى أسااس المصاروفات التاى أن)قا فعاال

فى رفالح ما أفاآ الس)ينة من ررر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حال عدم رجراء رفالحات فى الس)ينة  ،وفى حال
هالك الس)ينة هالكا كل يا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارة البحرية المشتركة على أساس ييمة الس)ينة سليمة يبال
ويوع الحادث بعد صم القيمة التقديرية مفالحات الس)ينة التى ليس لها ف)ة الخساارة البحرياة المشاتركة والاثمن المحصال مان
بيع الحطام رن وجد .
آ  -تقدر ييمة األررار التى تلحق البضاذع فى ميناء الت)ريغ  ،ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضااذع وهاى ساليمة فاى
الميناء المذكور ،وفى حال التل تقدر على أساس ال)رض بين ييمتها سليمة وييمتها تال)ة وذلك فى ر يوم لت)ريغ الس)ينة فى الميناء
المعين أوال لوفولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية رذا انته فى غير الميناء المذكو ،ورذا بيعا البضااذع التال)اة حادد الضارر
الذى يقبل فى الخسارة البحرية المشتركة على أساس ال)رض بين الثمن الصافى الناتب من البيع وييمة البضااذع وهاي ساليمة فاي ار
يوم لت)ريغ الس)ينة في الميناء المعين أوال لوفولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية رذا انته فى غير الميناء المذكور .
ي الشان المبالغ المطلوبة منه لإلساهام فاي الخساارة البحرياة المشاتركة فاءن المصاروفات التاي تن)اق للحصاول علاى هاذه
المادة  -303رذا لم يدفع أحد ذو ا
األموال تُقبل في الخسارة البحرية المشتركة.
المادة  -304للربان أن يرفض تسليم البضاعة التي يجب أن تساهم في الخساذر البحرية المشتركة مالم يحصل على رمانة كافية مان أفاحابها فاي دفاع
مبلغ المساهمة في الخساذر البحرية المشتركة.
المادة  -305أ -لمجه الس)ينة حق امتياز على البضاعة التي أنقاذت أو الاثمن المتحصال مان بيعهاا عان المسااهمة المساتحقة لاه لمادة مساة عشار يوماا ً
اعتبارا ً من تاريخ تسليمها ،ما لم تنقل ملكيتها رلى شخص سالث.
آ -لمالكي البضاعة التي تم التضحية بها حق امتياز على الس)ينة عن مبلغ المساهمات المستحقة لمجه الس)ينة أو أجور شحن البضااعة
التي كان معررة لخطر احتمال سارتها ،وتكون لمصروفات تسوية الخساذر البحرية المشتركة األولوية على بايي الديون.
المادة  -306ال ي)ترض التضامن بين المساهمين في الخساذر البحرية المشتركة ،اماا رذا عجا أحادهم عان دفاع حصاته ،فتادفع مان المسااهمين اآل ارين
وتوزع حصته عليهم بنسبة حقويهم في المساهمة.
المادة  -307أ -رذا لم يت)ق أفحاآ العالية على تسوية الخساذر البحرية المشتركة فتتم تسويتها من بيرأو اكثر يعينهم ياري المحكمة المختصة.
آ -يصادض ياري المحكمة المختصة على التسوية التي تتم عن ريق الخبير الذي عينته المحكمة.
ج -يجوز لخبراء تسوية الخساذر االستعانة بغيرهم فى تادية مهمتهم.
المادة  -308ال تقبل دعاوى المساهمة في الخساذر البحرية المشتركة الناجمة عن فقدان أو ررر اذا لم يتم تقديم احتجاج على ذلك الل سالسة أيام عمل
من تاريخ تسليم البضاعة.
المادة  -309أ -ينقضي بالتقادم الحق في المطا لبة في تسوية الخساذر البحرية المشتركة بعاد مارور سانتين مان تااريخ د اول السا)ينة رلاى مينااء المقصاد
النهاذي وما عليها من بضاعة ،أو من تاريخ امعالن عن انتهاء الرحلة البحرية.

آ -على الرغم مما ورد في ال)قرة (أ) من هذه المادة ،تسري مدة السنتين من تاريخ التوييع على ات)ايية تسوية الخساذر البحرية المشتركة.

الباب السابع
العقوبات
الفصل األول
في جنسية السفينة وطبيعتها القانونية
المادة  -310أ  -يعايب مالك الس)ينة أو مجه ها أو ربانها في حال رزالـة أي عالمة أو ريم علاى السا)ينة أو تغطياـتهما أو ر )ااء أي منهماا اذا كانا مان
العالمات او األريام التي تلت م الس)ينة بءبرازها بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع وال ت يد علاى أسابوعين أو بغراماة ال تقال عان سالسماذاة
دينار وال ت يد على أل دينار أوبكلتا هاتين العقوبتين.
آ -يعايب مالك الس)ينة أو مجه ها أو ربانها في حال ت وير أي عالمة من عالمات الس)ينة بالحبس مدة ال تقال عان سالساة أشاهر وال ت ياد
على سنتين أو بغرامـة ال تقل عن أل)ي دينار وال ت يـد علـى ستة اآلث دينار أوبكلتا هاتين العقوبتين.
المادة  -311أ -رذا لم يلت م مالك الس)ينة التي تم تساجيلها م يتاا ً بنصاوا هاذا القاانون وبالمادد المحاددة لتساجيل السا)ن ورتماام رجاراءات تساجيلها وبعاد
ر طاره طيا ً من مسجـل الس)ن ،فيعايب بغرامـة مقدارهـا مسة الث دينار عن كل شهر تا ير أو ج ء منه.
آ -رذا لم يلت م مالك الس)ينة التي تم تسجيلها م يتا ً بنصوا هذا القانون وبمتطلبات رجراءات تسجيل الس)ن الم يا بعاد سالساة أشاهر مان
ت اريخ بدء تغريمه وفق أحكام ال)قرة (أ) مان هاذه الماادة ،يعاياب بغراماة مقادارها عشارة آلث ديناار عان كال شاهر تاا ير أو جا ء مناه
ولمسجل الس)ن تبعا ً لذلك شطب تسجيل الس)ينة.
ج -ال تتم رعادة تسجيل الس)ينة التي عويب مالكها بالغرامة الواردة في ال)قرة (آ) من هذه المادة رال بعاد دفاع تلاك الغراماة وتقاديم ماا يثبا
تسجيل الس)ينة الل المدة التي أعقب شطب تسجيلها في سجل س)ن أي دولة أ رى.
د -ال تسري أحكام ال)قرتين (أ) و(آ) من هذه المادة على تسجيل الس)ن المستاجرة بموجب عقد ريجار س)ينة غير مجه ة.
المادة  -312يعايب مالك الس)ينة أو من يمثلاه بغراماة ال تقال عان ألا ديناار وال ت ياد علاى ساتة اآلث ديناار اذا لام يعلام الهيئاة ب)قادان السا)ينة ألي مان
شرو تسجيلها أو اذا لم يبادر بءعادة تسجيلها عند تحقق أي من الحاالت المنصوا عليها في المادة ( )8من هذا القانون.
المادة  -313أ -يحكم على ربان الس)ينة بما فيها س)ن الن هة و الصيد رذا لم يقدم الوساذق الواردة في المادة ( )20من هذا القانون رلى الهيئاة االل اربعاة
وعشرين ساعة من لحظة وفول الس)ينة رلى الميناء بغرامة مالية مقدارها سالسماذة دينار عن كل يوم تا ير.
آ -يتم حج الس)ينة المشار اليها فاي ال)قارة (أ) مان هاذه الماادة الاى حاين تقاديم الوسااذق واألوراض المطلوباة علاى ان تعااد رلاى الرباان عناد
مغادرة الس)ينة بعد االنتهاء من رجراءات الميناء والجمارك.
ج -للهيئة منع الس)ينة من مغادرة الميناء اذا لم تكن حاذ ة على الوساذق المشار اليها في المادة ( )20من هاذا القاانون أو اذا وجاد ماانع يا سر

في سالمة ربحارها.
المادة  -314أ -رذا تبين ان تهرآ الربان من تقديم الوساذق المذكورة في المادة ( )20من هذا القانون كان متعمدا ً يحكم عليه بالحبس مدة التقل عان سالساة
أشهر وال ت يد على سانتين أو بغراماة ال تقال عان أل)اي ديناار وال ت ياد علاى عشارين ألا ديناار أو بكلتاا هااتين العقاوبتين ،وللمحكماة
مصادرة الس)ينة المحجوزة وبيعها.
آ -رذا تبين ان تهرآ الربان من تقديم الوساذق كان بءهمال أو تقصير منه ،يحكم عليه بالحبس مدة ال تقال عان ياومين وال ت ياد علاى عشارة
أيام أو بغرامة مالية التقل عن ماذة دينار وال ت يد على أل)ي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج -تطبق أحكام ال)قرة (أ) من هذه المادة اذا تبين أن أيا من وساذق الس)ينة التي يدمتها م ورة أو تعود لس)ينة أ رى.
المادة  -315يقع با الً البيع اال تيااري للسا)ينة رذا كانا مرهوناة دون موافقاة الاداذن المارتهن الخطياة لادى الهيئاة ويعاياب كال مان يخاال هاذا الحكام
بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال ت يد على سنتين أو بغرامة ال تقل عن عشرة الث دينار وال ت يد على مسين الا ديناار أو بكلتاا هااتين
العقوبتين.
المادة  -316يعايب كل من يخال أحكام ومتطلبات االت)اييات الدولية المتعلقة بسالمة االرواح واألمن البحري وسالمة المالحة البحرياة التاي انضامن
اليها المملكة وفادي عليها بالحبس مدة ال ت يد على سالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مسة الث دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة  -317أ -يعايب كل من يخال أحكام اال ت)اييات البحرية الدولية والبروتوكوالت المعدلة لها المتعلقة بحماياة البيئاة البحرياة ومناع التلاوث البحاري
التي تنضم اليها المملكة وتصادض عليها بالعقوبات المنصوا عليها فاي ياانون سالطة منطقاة العقباة االيتصاادية الخافاة ونظاام حماياة
البيئة في منطقة العقبة االيتصادية الخافة المعمول به.
آ -مع عدم ام الل بءي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع ر يجب أن ال تقل الغراماة الم)روراة علاى أي مان المخال)اات عان
ييمة الضرر الوايع فعال وتكالي رزالة ذلك الضرر.
ج -تطبق العقوبات على الربان والمالك والمجه وأي شخص مس ول عن امدارة المالحية للس)ينة أو الطاذرة أو المنشاة البحرية.
المادة  -318أ -يعايب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال ت يد على سنة أو بغرامة ال تقل عن مسة الث دينار أوبكلتا هاتين العقوبتين ،ويمنع من التعايد
بشكل داذم أو لمدة ال تتجاوز مس سنوات ويمنع من المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل داذم أو لمدة ال تتجااوز ماس سانوات،
كل من مالك أو مجه الس)ينة أو مديرها أو ربانها أو أي شخص بيعي ر رذا ارتكب أيا من األفعال التالية:
 -1رذا أبحرت الس)ينة أو حاول امبحار رغم منعها من المغادرة.
 -2أذا أبحرت الس)ينة أو حاولا امبحاار دون حملهاا الشاهادات أو الوسااذق الرسامية الساارية الم)عاول ذات العالياة بساالمة األرواح فاي
البحار وحماية البيئة البحرية.
 -3بياع أو رفاالح أو فايانة أجها ة أو معادات افاة بساالمة األرواح فاي البحاار وحماياة البيئاة البحرياة لسا)ينة دون الحصاول علاى

االعتماد أو التصري الالزم من الهيئة.
 -4تصنيع أو رنتاج أو ت ويد أجه ة أو معدات افة بسالمة األرواح فاي البحاار وحماياة البيئاة البحرياة لسا)ينة ال تتطاابق ماع النماوذج
الذي تم تجربته واعتماده من الهيئة أو الجهات المعنية محليا ً أو دولياً.
آ -رذا كان مرتكب أي من األفعاال الاواردة فاي ال)قارة(أ) مان هاذه الماادة شخصاا اعتبارياا ،فيعاياب بثالساة أمثاال الغراماة الم)روراة علاى
الشااخص الطبيعااي الااواردة فااي ال)قاارة (أ) ماان هااذه المااادة ويمنااع ماان التعايااد بشااكل داذاام أو ماادة ال تتجاااوز مااس ساانوات ويمنااع ماان
المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل داذم أو لمدة ال تتجاوز مس سنوات.
ج -تضاع العقوبات الواردة في ال)قرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاآ المخال)ة للمرة الثانية من الشخص ن)سه.
المادة  -319أ -يعايب بغرامة ال تقل عن مسة الث دينار كل من:
 -1مالك الس)ينة الذي يسم بءجراء العمليات التجارية على س)ينته الفا ً لاللت امات والمتطلبات الواردة في ال)قرة (أ) من المادة ( )82من
هذا القانون.
 -2ربان الس)ينة التي تد ل أو تقترآ من المياه اميليمية األردنية أو تغادرها دون أن تستــوفي االلت امات الواردة في ال)قرة (أ) من الماادة
( )82من هذا القانون.
آ -للهيئة منع الس)ينة من مغادرة الميناء اذا لم تكن مستوفية لاللت امات والمتطلبات الواردة في المادة ( )82من هذا القانون.

المادة -320أ -تراعى أي مان حااالت القاوة القااهرة الناجماة عان الظاروث الجوياة أو عان أي ظاروث أ ارى اذا ايتضا الضارورة حماياة األرواح أو
الس)ينة أو الطاذرة أو المنشاة الموجودة في البحر ،رمي الن)ايات في البحر لتجنب الخطار المحادض شاريطة ان يكاون هاذا امجاراء بهادث
ت)ادي ررر أكبر.

آ -على من اتخذ امجراء الوارد في ال)قرة (أ) من هذه المادة رعداد تقرير فوري وتقديماه رلاى الهيئاة والجهاات المختصاة متضامنا ً الت)افايل
التي أوجب رمي تلك الن)ايات في البحر.
ج  -يعايب من أ ل بااللت ام الوارد في ال)قرة (آ) من هذه المادة بغرامة مقدارها أل)ان و مسماذة دينار.
المادة  -321يتولى موظ)و الهيئة وموظ)و سلطة منطقة العقبة االيتصادية الخافة و موظ)و الضابطة العدلية ربم المخال)ات المتعلقة برمي الن)ايات أو
المواد األ رى في البحر والتحقيق فيها ورحالتها الى الجهات المختصة.
المادة  -322على الرغم مما ورد في أي تشريع ر،رذا كان مرتكب أي من األفعال الواردة في هذا ال)صال شخصاا اعتبارياا يعاياب بااي مان العقوباات
التالية:
أ -مسة أمثال الغرامة الم)رورة على الشخص الطبيعي.
آ -المنع من التعايد بشكل داذم أو لمدة ال تتجاوز مس سنوات.
ج -المنـــــع من المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل داذم أو لمــــدة ال تتجاوز مس سنوات.
د -رغالض أماكن العمل المخال)ة.
هـ -الحج على المعدات التي استعمل الرتكاآ المخال)ة.

المادة  -323يعايب بالحبس مدة ال تقل عن سالسة أشهر وال ت يد على سنتيــن أو بغرامــة ال تقل عن مساة الث دينــاـار أو بكلتاا هااتين العقاوبتين كال
شخص غير مخول أو كل شخص ال يعتبر وسيم شحن بحري وفق أحكام هذا القانون يام بتظهير بوليصة شحن بحري.

المادة  -324أ -يعايب بغرامة ال تقل عن مسة اآلث دينار وال ت يد على عشرة اآلث دينار ربان كل س)ينة ارعة لإلرشاد امل امي رذا تحارك دا ال
منطقة امرشاد أو رج منهـــا دون االستعانة بخدمات المرشد مالـم ي ذن له بذلك مـــن الجهة المختصة.
آ -يعايب كل من يقوم بعملية ررشاد للس)ن دا ل الميناء أو المياه اميليمية األردنية دون أن يكون مجازا ً باالحبس لمادة سانة أوبغراماة ال تقال
عن مسة آلث أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة  -325يعايب المرشد بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بغرامة ال تقل عن مسة الث دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في أي من الحالتين التاليتين:
أ -االمتناع عن مساعدة الس)ينة وهي في حالة طر.
آ -ررشاد الس)ينة وهو تح تاسير المخدرات أو المشروبات الكحولية.
المادة  -326يعايب بالحبس مدة ال تقل عن شهر واحد وال ت يد على سانتين أوبغراماة ال تقال عان ألا ديناار والت ياد علاى مساة الث ديناار أو بكلتاا
هاتين العقوبتين الربان الذي شاهد شخصا ً مهددا ً بالغرض وامتنع عن رنقاذه دون أن يعرض س)ينته وبحارتها وركابها للخطر.
الباب الثامن
األحكـام االنتقالية والختاميـــة
المادة  -327للمحكمة المختصة أن تاامر مجها السا)ينة أو مالكهاا عناد مثولاه أمامهاا باان يادفع الغراماة كلهاا أو جا ءا منهاا الم)روراة علاى الرباان أو
الشخص المس ول عن الس)ينة.
المادة  -328أ -تختص المحاكم األردنية في نظر أي مخال)ة ألحكام االت)اييات البحرية الدولية التي تنضم اليها المملكة وتصادض عليها.
آ -تطبق العقوبات على أي س)ينة أجنبية ارتكب مخال)اتها في المياه اميليمة االردنية ورن كان هذه الس)ينة تحمل علم دولة غير رث في
االت)اييات البحرية الدولية.
الماااادة  -329ياااتم الحجااا علاااى كااال سااا)ينة أو ااااذرة أو منصاااة بحرياااة أو أي منشااااة أ ااارى فاااي البحااار اساااتعمل الرتكااااآ رحااادى المخال)اااات
ألحكاااام ومتطلباااات هاااذا القاااانون واالت)ايياااات البحرياااة الدولياااة التاااي انضااام اليهاااا المملكاااة وفاااادي عليهاااا بقااارار مااان المااادعي
العاااـام أو القاراااي المختص،ويتحمااال مجهااا السااا)ينة مصااااري الحجااا جميعهاااا  ،وللمحكماااة المختصاااة أن تنهاااي يااارار الحجااا فاااي
أي وي شريطة أن يتم ريداع رمان مالي يحدده القاري.

المادة  -330يتولى موظ)و الضابطة العدلية وموظ)و الهيئة وموظ)و سلطة منطقة العقبة االيتصادية الخافة ربم المخال)ات المتعلقاة برماي الن)اياات
أو المواد األ رى في البحر والتحقيق فيها ورحالتها الى الجهات المختصة.
المادة  -331تتولى الجهات العسكرية المختصة تطبيق أحكام هذا القانون ومتطلبات االت)اييات البحرية الدولية والبروتوكوالت المعدله لها التي انضام
اليها المملكة وفادي عليها فيما يتعلق بالس)ن والطاذرات و المنشوت البحرية العسكرية األردنية.
المادة  -332تحت)ظ البيانات والوساذق المسجلة في سجل الس)ن لدى الهيئة بحجيتها على أ رافها وعلى الغير.
المادة  -333يتم النشر حيث ورد النص عليه في هذا القانون في الصح المحلية األكثر انتشارا وفق التصاني المعتماد مان داذارة اللاوازم العاماة الاذي
يصدر في اليوم االول من كل سنة على األيل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة  -334تطبق أحكام االت)اييات البحرية الدولية والبروتوكوالت المعدلة لها التي تنضم اليها المملكة وتصاادض عليهاا فاي كال ماا لام يارد بشاانه ناص
ااا فااي هااذا القا انون علااى المسااذل التااي تتعلااق بااامدارة البحريااة والتجااارة البحرياة والنقاال البحااري واألماان البحااري وسااالمة األرواح
والس)ينة وحماية البيئة البحرية والتلوث البحري.
المادة  -335يلغى يانون التجارة البحرية األردني ريم ( )12لسنة  1972على أن تبقى األحكام الخافة بالتامين البحري سارية الم)عول رلى أن تلغى أو
تعدل أو يستبدل غيرها بها بموجب يانون يصدر لهذه الغاية.
المادة  -336يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتن)يذ أحكام هذا القانون.
المادة  -337رذيس الوزراء و الوزراء مكل)ون بتن)يذ أحكام هذا القانون.

