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بػضع أحكاـ إلدارة الجسارؾ وتشطيسيا قانػف يقزي  

9السادة    
 التدسية

 
  .يصمق عمى ىحا القانػف اسع قانػف الجسارؾ

 

 الفرل األول
 تسييج
9السادة    

 التعاريف
 

يكػف لأللفاظ والعبارات التالية الػاردة في ىحا القانػف وفي جسيع قػانيغ الجسارؾ السعاني 
القخيشة عمى غيخ ذلظالسخررة ليا أدناه إال إذا دلت  : 

 
تعشي لفطة "بتفػيس" بتفػيس مغ السجيخ أو محافع الجسخؾ أو الذخز القائع بأعباء أية ىاتيغ 



  .الػضيفتيغ وكالة
 

وتذسل عبارة "محافع الجسخؾ" السجيخ محافع الجسخؾ وأؼ مػضف رئيدي مغ مػضفي الجسارؾ 
عبارة بذأنيسا وأؼ مػضف يقـػ بػضيفتو يقػـ بػضيفتو في الدماف والسكاف المحيغ تدتعسل ىحه ال

  .ؼيسا يتعمق بالسػضػع الحؼ استعسمت ىحه العبارة بذأنو
 

  .وتعشي لفطة "السحكسة" السحكسة ذات االختراص السؤلفة حدب األصػؿ
 

وتذسل عبارة "قػانيغ الجسارؾ" ىحا القانػف وجسيع التذاريع واألنطسة الستعمقة بالجسارؾ والسعسػؿ 
صيغبيا في فمد .  

 
ويقرج بعبارة "مدتػدع الجسارؾ" مكانا  أعجتو الحكػمة أو وافقت عميو إليجاع البزائع ؼيو 

  .لريانتيا وتأميغ الخسـػ السدتحقة عمييا
 

وال تذسل لفطة "أياـ" أياـ األحج وأياـ العصمة العسػمية التي يعمغ السشجوب الدامي بأمخ أو 
اء لمغاية السقرػدة مغ ىحا القانػف مخسػـ يرجره أنيا أياـ عصمة عسػمية إيف .  

 
وتعشي لفطة "السجيخ" مجيخ دائخة الجسارؾ والسكػس والتجارة وتذسل السػضف الحؼ يذغل ىحا 

  .السشرب بالػكالة عغ السجيخ بػجو مذخوع أثشاء غيابو
 

  .وتذسل لفطة "السدتشجات" الجفاتخ
 

" استعادة الخسـػ السجفػ  عة عغ البزائع عشج ترجيخىا بسقتزى وتعشي عبارة "استعادة الخسـػ
  .أحكاـ قػانيغ الجسارؾ وتذسل السكافأة أو الخرع

 
  .وتذسل عبارة "البزائع السدتحقة الخسع" جسيع البزائع السدتحقة الخسع الجسخكي

 
وتعشي لفطة "السفخقعات" الشتخوجميدخيغ والجيشاميت، وقصغ البارود وبارود األلغاـ وفمسشات الدئبق 

مغ السعادف وجسيع السػاد السفخقعة األخخػ سػاء أكانت مغ مخكبات السػاد السحكػرة  أو غيخه
أعاله أـ تحتػؼ عمى عشاصخ مشيا، ما عجا البارود والكبدػؿ والدياـ الشارية والفتائل، ولكشيا 



 .تذسل الدػاريخ
 

مخافئ فمدصيغ وتعشي لفطة "الترجيخ" نقل البزائع عبخ الحجود إلى بالد أجشبية أو مغ مخفأ مغ 
  .إلى مخفأ أجشبي

 
  .وتعشي لفطة "البالد األجشبية" أؼ مكاف خارج مشصقة فمدصيغ السشتجب عمييا

 
  .وتعشي لفطة "البزائع" جسيع األمػاؿ السشقػلة عمى اختالؼ أنػاعيا بسا فييا الحيػانات

 
البخ مغ بالد وتعشي لفطة "االستيخاد" جمب البزائع إلى فمدصيغ بصخيق البحخ أو الجػ أو 

  .أجشبية
 

  .وتعشي عبارة "مخخز" مخخز مغ قبل السجيخ
 

وتعشي عبارة "السدتػدع السخخز" أؼ مكاف صجرت رخرة باستعسالو إليجاع البزائع التي تحكخ 
في البياف أنيا لالستيجاع في السدتػدع حيث تػضع تمظ البزائع وتحفع وتراف بجوف دفع رسػـ 

 .عشيا
 

" الذخز السدؤوؿ عغ الدفيشة أو الستػلي ؾيادتيا ويدتثشى مغ ذلظ دليل وتعشي لفطة "الخباف
 .الدفغ، ومغ كاف مػضفا  في حكػمة فمدصيغ

 
وتعشي عبارة "واسصة الشقل" أؼ مخكب أو عخبة أو سيارة أو حيػاف أو شيارة تدتعسل لشقل 

  .البزائع
 

عساؿ، وأؼ مػضف مغ وتذسل لفطة "مػضف" جسيع السذتغميغ في خجمة الجسارؾ ما عجا ال
  .مػضفي الحكػمة يقـػ إذ ذاؾ بػاجبات جسخكية

 
وتذسل عبارة "صاحب البزائع" أؼ شخز، ما عجا مػضف الجسخؾ القائع بػضيفتو برفتو 

الخسسية، ىػ صاحبيا أو يتطاىخ بأنو صاحبيا أو مدتػردىا أو مرجرىا أو السخسمة إليو أو 
لسػكػلة إليو أو الحؼ لو حق الترخؼ فيياوكيمو أو حائدىا أو ذو مرمحة فييا أو ا .  



 
وتذسل عبارة "صاحب الدفيشة" وكيل صاحبيا أو السفػض مشو بؿبس أجػر الذحغ وسػاىا مغ 

  .العػائج السدتحقة الجفع لمدفيشة
 

وتذسل لفطة "شخد" كل وسيمة يسكغ بػاسصتيا وضع البزائع السعجة لمشقل في صشجوؽ أو تغميفيا 
اأو حدميا أو رزمي .  

 
  .وتذسل لفطة "فمدصيغ" مياه فمدصيغ الداحمية

 
  .وتعشي لفطة "السخفأ" أؼ مخفأ حدب السعشى السقرػد مغ قانػف السخافئ

 
وتذسل لفطة "الدفيشة" أؼ نػع مغ السخاكب السدتعسمة في السالحة التي ال تديخ بػاسصة 

  .السجاذيف فقط
 

لة استيخادىا أو ترجيخىا أو نقميا مغ الداحل أو وتعشي لفطة "التيخيب" استيخاد البزائع أو محاو 
الحجود البخية بقرج اختالس اإليخادات أو اجتشاب أؼ مشع أو قيج أو نطاـ يتعمق باستيخادىا أو 

  .ترجيخىا أو نقميا مغ الداحل أو الحجود البخية
 .ويكػف لأللفاظ "ىخَّب" و"بزائع ميخبة" السعشى نفدو

 
ؾ" دائخة الجسارؾ والسكػس والتجارةوتعشي عبارة "مرمحة الجسار  .  

 
  .وتذسل لفطة "السخكب" أية سفيشة أو ماعػف أو قارب أو أؼ نػع آخخ مغ السخاكب

 
وتعشي لفطة "مدتػدع" أؼ مكاف يسكغ أف تػضع ؼيو البزائع السحكػرة في البياف أنيا لالستيجاع 

  .وتحفع وتراف
 

جوب الدامي أو يػافق عميو لتفخيغ البزائع أو وتعشي لفطة "الخصيف" السكاف الحؼ يعيشو السش
  .لذحشيا مشو

 
 .وتذسل عبارة "صاحب الخصيف" صاحب الخصيف أو السترخؼ ؼيو



3السادة    
 وجهب اإلجابة عمى األسئمة وإبخاز السدتشجات

 
حيثسا يفخض ىحا القانػف عمى شخز اإلجابة عمى أسئمة يقتزي عمى ذلظ الذخز أف  (1)

سؤاؿ قج يػجو إليو حدب معخفتو وعمسو واعتقاده يجيب برجؽ عمى كل .  
 

حيثسا يفخض ىحا القانػف عمى شخز إبخاز مدتشجات يقتزي عمى ذلظ الذخز أف يبخز  (2)
  .جسيع ما في وسعو إبخازه مغ السدتشجات الستعمقة بالسػضػع السحكػر

 

 الفرل الثاني
 اإلدارة
4السادة    

 وضائف السجيخ
 

ىحا القانػف برػرة عامة يعيج إلى السجيخ تشفيح . 

5السادة    
 تخهيل سمصة السجيخ

 
يجػز لمسجيخ بتفػيس خصي مػقع مشو أف يفػض أؼ مػضف مباشخة أؼ الدمصات السخػلة  (1)

لو بسقتزى أؼ قانػف مغ قػانيغ الجسارؾ بذأف أية مدائل خاصة أو صشف مغ السدائل، أو 
 .في أؼ لػاء أو قزاء

 
ىحا التفػيس كتابة متى شاء وال يسشع التفػيس السجيخ مغ مباشخة أية يجػز لمسجيخ أف يمغي  (2)

 .سمصة
6السادة    

 أحكام انتقالية خاصة بالسجيخ
 

يعتبخ جسيع السػضفيغ الحؼ يعسمػف في مرمحة الجسارؾ في تاريخ نفاذ ىحا القانػف أنيع عيشػا 
 .حدب األصػؿ شبقا  ليحا القانػف 



7السادة    
 عمم الجسارك

 
السخاكب التابعة لسرمحة الجسارؾ عغ السخاكب األخخػ بخفع العمع السعيغ عميياتسيد  . 

8السادة    
 صالحيات السشجوب الدامي

 
 :يجػز لمسشجوب الدامي أف يعيغ بأمخ أو مخسػـ يرجره

 
  .أ( محصات صعػد يرعج السػضفػف مشيا إلى ضيخ الدفغ)

  .ب( أماكغ لجخػؿ البزائع)
( ىاج( مخافئ مع بياف حجود . 

  .د( محصات لمصيارات السجنية)
 .ىػ( شخقا  لسخور البزائع السشقػلة بصخيق البخ)

  .و( أرصفة في أؼ مخفأ مع بياف حجودىا)
  .ز( أماكغ لفحز البزائع)

 .ح( أماكغ عمى الداحل لذحغ الحاصالت السحمية فقط)
9السادة    

 صالحية تعيين السخافىء واألرصفة والسحصات
 

افئ واألرصفة ومحصات الصيارات والصخؽ البخية وبياف حجودىا لغايات خاصة يجػز تعييغ السخ 
 .أو لسجة محجودة أو بجوف تحجيج

91السادة    
 أحكام انتقالية خاصة بالسخافىء واألرصفة والسحصات

 
يدتسخ استعساؿ محصات الرعػد وأماكغ الجخػؿ والسخافئ واألرصفة ومحصات الصيارات والصخؽ 

فحز البزائع السدتعسمة فعال  وبتفػيس في تاريخ نفاذ ىحا القانػف كأنيا مشذأة البخية وأماكغ 
 .أو معيشة بسقتزى ىحا القانػف 

99السادة    
 إعجاد السكاتب لمسهضفين في األرصفة



 
يقتزي عمى كل صاحب رصيف أف يعج عمى رصيفو مكتبا  الئقا  عمى وجو يخضى بو السجيخ 

خصيف فقط، وعشبخا  لحفع البزائع حدبسا يصمب السجيخ الستعساؿ السػضف السعيغ لحلظ ال
 .كتابة

99السادة    
 السهضف السختز بإعصاء التراريح

 
تعصى التراريح السقتزاة في ىحا القانػف أماـ أؼ محافع جسخؾ أو مػضف مفػض بحلظ أو 

 .أماـ رئيذ أو قاضي محكسة مخكدية أو حاكع صمح أو كاتب عجؿ
93السادة    

درة عن القاصخالتراريح الرا  
 

ال يجػز ألؼ شخز أف يقبل ترخيحا  وضعو بسقتزى ىحا القانػف مغ كاف دوف الثامشة عذخة 
 .مغ عسخه وىػ عالع بحلظ

94السادة    
 تعيين أيام ومهاعيج الجوام

 
  .تكػف أياـ الجواـ ومػاعيجه في الجسارؾ حدبسا يعيغ (1)

 
اممة بذأنو أو يفخَّغ وال يخمز عمى ال يقبل وسق في أؼ مخكب أو يذحغ أو تجخؼ مع (2)

بزائع أو يفخج عشيا إال في أياـ ومػاعيج الجواـ فقط ما لع يكغ العسل بعج مػاعيج الجواـ السعيشة 
 .مدسػحا  بو

95السادة    
 رسم العسل في غيخ أوقات الجوام

 
مدسػحا  بو ؼيدتػفى إذا كاف العسل في أياـ العصمة الخسسية أو العسػمية أو بعج مػاعيج الجواـ 

 .رسع حدب الفئة السعيشة لقاء اشتغاؿ السػضفيغ في ذلظ الػقت
96السادة    

 وضع أنطسة خاصة بتذغيل الحسالين



 
يجػز لمسجيخ أف يزع أنطسة بذأف استخجاـ الحساليغ الحؼ يذتغمػف في أؼ مدتػدع مغ 

الخسـػ التي تدتػفى  مدتػدعات الجسارؾ أو في مكاف تحت مخاؾبة مرمحة الجسارؾ وأف يعيغ
 .لقاء خجماتيع

97السادة    
 وضع أنطسة لتعيين العهائج

 
 :يجػز لمسشجوب الدامي أف يزع أنطسة لتعييغ العػائج التي تدتػفى عغ

 
  .أ( حخاسة البزائع السػدعة في أؼ مخفأ أو محصة جسخكية)

 
( لى أخخػ أو فحريا ب( اإلشخاؼ عمى عسميات شحغ البزائع أو تفخيغيا أو نقميا مغ سفيشة إ
أو وزنيا أو التحقق مغ نػعيا أو تثسيشيا أو أية معاممة أخخػ تقتزي حزػر مػضفي الجسارؾ 

  .مسا يدسح بإجخائو في غيخ السكاف السعيغ الستعسالو عادة لتمظ الغاية
 

ج( مشح تدييالت استثشائية تتصمب زيادة االعتشاء مغ قبل مرمحة الجسارؾ فػؽ القجر )
الطخوؼ العادية بشاء عمى شمب ذوؼ الذأف السقتزى في .  

 
د( أؼ عسل يتصمب سحب السػضف مغ واجباتو العادية وتكميفو الؿياـ بػاجبات خاصة أو )

بػاجبات تشصػؼ عمى رقابة خاصة مغ قبل مرمحة الجسارؾ كذحغ السفخقعات أو السػاد الدخيعة 
  .االلتياب أو تفخيغيا أو خدنيا

 

 الفرل الثالث
الجسخكية وفحز البزائع وبياناتيا والتأميشات عسػما   السخاؾبة  

98السادة    
 السخاقبة الجسخكية عمى البزائع

 
 :تخزع البزائع لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ وفقا  لسا يمي

 
أ( جسيع البزائع السدتػردة، مغ تاريخ استيخادىا إلى حيغ تدميسيا لالستيالؾ السحمي أو )



  .ترجيخىا، حدب مقتزى الحاؿ
 

ب( جسيع البزائع التي يصمب استعادة الخسـػ السجفػعة عشيا، مغ تاريخ تقجيع شمب استعادة )
  .الخسـػ لغاية ترجيخىا

 
ج( جسيع البزائع السعجة لمترجيخ السقتخف ترجيخىا بأؼ شخط أو قيج بسقتزى أؼ قانػف، مغ )

 .حيغ جمبيا إلى السكاف السعيغ لمترجيخ لغاية ترجيخىا

99السادة    
البزائع من البالد األجشبية لمسخاقبة الجسخكية خزهع  

 
جسيع البزائع السػجػدة عمى ضيخ أية سفيشة أو قارب قادـ مغ بالد أجشبية تخزع أيزا  لسخاؾبة 

مرمحة الجسارؾ شيمة وجػد الدفيشة أو السخكب داخل حجود أؼ مخفأ مغ مخافئ فمدصيغ أو 
 .تعاشيو التجارة الداحمية فييا

91السادة    
فحز البزائع حق  

 
 .تذسل مخاؾبة مرمحة الجسارؾ بػجو خاص حق فحز جسيع البزائع الخاضعة ليحه السخاؾبة

99السادة    
 نفقات نقل البزائع وفحريا

 
يكمف صاحب البزائع بشقل بزائعو مغ الساعػف أو الخصيف وجمبيا إلى السكاف السعج لفحريا 

رزميا وجسعيا وفخزىا وتعميسيا وتخؾيسيا حيثسا وبػزنيا ووضعيا في الؿباف وفتحيا وحميا وإعادة 
كاف ذلظ ضخوريا  أو مرخحا  بو وبشقميا إلى مكاف االستيجاع الخاص ووضعيا ؼيو إلى أف يفخج 

 .عشيا حدب األصػؿ وذلظ إما بشفدو أو عمى نفقتو
99السادة    

 فتح شخود البزائع وفحريا
 

دتػردىا أو وكيل أؼ مشيساتفتح شخود البزائع لفحريا بحزػر صاحبيا أو م (1) :  
 



ويذتخط في ذلظ أف يجػز إجخاء معاممة البزائع السدتػردة بػاسصة دائخة البخيج بالرػرة السعيشة 
 .في أؼ قانػف خاص بجائخة البخيج

 
إذا كاف صاحب البزائع أو مدتػردىا مجيػال  أو ال يسكغ إيجاده أو تخمف عغ الحزػر  (2)

خالؿ خسدة عذخ يػما  مغ التاريخ الحؼ أصبحت ؼيو البزائع  بحاتو أو عغ إرساؿ وكيل عشو
تحت مخاؾبة مرمحة الجسارؾ ؼيجػز فتح الصخود لمتحقق مغ كسيتيا ونػعيا وؾيستيا في غيابو 

  :وعمى نفقتو
 

ويذتخط في ذلظ أف يجػز لمسػضف في أؼ وقت أف يفتح أؼ شخد إذا اشتبو بأنو يحتػؼ عمى 
مسشػعة أو خصخةبزائع سخيعة العصب أو  . 

93السادة    
 تعميم الصخود وتخقيسيا

 
يحق لمسػضف أف يصمب وضع عالمة أو رقع عمى كل شخد غيخ معمع أو مخقع أو يكػف تعميسو 

 .أو تخؾيسو غيخ كاؼ أو أف يصمب تعميسو أو تخؾيسو أو تعميسو وتخؾيسو معا  عمى نفقة صاحبو

94السادة    
 فحز البزائع الخديئة ضاىخيا  

 
يجػز إفخاز البزائع السفخغة التي يمػح أنيا في حالة رديئة أو معصػبة أو ناقرة عمى حجة  (1)
ألجل فحريا ووزنيا في حزػر وكيل الدفيشة، ويجوف قيج بحلظ في البياف ويجػز تكميف رباف 

  .السخكب أو وكيمو بتػؾيع شيادة العصب
 

ا أو وكيمو شيادة العصبإذا وصمت البزائع بصخيق البخ أو الجػ فيػقع ناقمي (2) . 
95السادة    

 مشع نفل البزاعة التي تحت السخاقبة الجسخكية
 

ال يجػز نقل بزائع خاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ أو تغييخىا أو التعخض ليا إال  (1)
  .بتفػيس ووفقا  ألحكاـ ىحا القانػف 



 
غخامة قجرىا مائة جشيوكل مغ خالف أحكاـ ىحه السادة يعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب ب (2) . 

96السادة    
 تبعة ىالك أو خدارة البزائع

 
ال تتحسل مرمحة الجسارؾ أو الحكػمة تبعة أية خدارة أو عصب أصاب أية بزائع خاضعة 

 .لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ إال إذا تدبب ذلظ عغ إىساؿ مقرػد مغ أحج مػضفييا
97السادة    

 صاحب البزاعة ووكيمو
 

السحكػر في إذف اإلفخاج الرادر مغ رباف أؼ مخكب أو وكيمو أو مغ ناقل البزائع إف الذخز 
أنو الذخز الحؼ يجب أف تدمع إليو أو ألمخه البزائع السذحػنة في ذلظ السخكب أو واسصة 

 .الشقل يجػز اعتباره مغ قبل الحكػمة صاحب البزائع أو وكيل صاحبيا
98السادة    

 البزائع السدتهردة بالبخيج
 

تكػف البزائع السدتػردة بػاسصة البخيج خاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ بشفذ الرػرة 
 .كالبزائع السدتػردة بأية شخيقة أخخػ 

99السادة    
 البزائع الستبعة بذأن شخود البخيج

 
إذا استػردت بزائع بػاسصة البخيج ؼيجػز أف يقبل الترخيح أو الشسػذج أو الخقعة عمى  (1)

ة بو بسقتزى نطاـ البخيج، بسحس إرادة السجيخ، بجال  مغ البياف السقتزى بسػجب الصخد أو السخفق
أحكاـ ىحا القانػف. ويجػز قبػؿ بياف محتػيات الصخد وؾيستيا وغيخ ذلظ مغ التفاصيل السجرجة 
في البياف أو الشسػذج أو الخقعة السػقعة مغ السخسل ألجل تقجيخ الخسع الػاجب دفعو عشيا عمى 

لظ عخضة لمتحقق مغ صحتيا مغ قبل مرمحة الجسارؾأف يكػف ذ .  
 

ترادر جسيع البزائع السػجػدة في أؼ شخد استػرد بالبخيج إذا لع تكغ مصابقة لمتفاصيل  (2)
 .السجرجة في ذلظ البياف أو الشسػذج أو الخقعة



31السادة    
 بيانات البزائع

 
ؾبة مرمحة الجسارؾ غيخ البزائع يجػز وضع وإجازة بيانات بذأف جسيع البزائع الخاضعة لسخا

 .السسشػع استيخادىا
39السادة    

 إلدام صاحب البزاعة بهضع بياناتيا
 

يتع وضع البياف مغ قبل صاحب البزائع بتدميسو إياه مع العجد السعيغ مغ ندخة إلى محافع 
 .الجسخؾ

39السادة    
 سمصة وضع بيانات لمبزائع برهرة معيشة

 
بتقجيع بياف بالبزائع بالذكل والرػرة والذخوط التي يأمخ بيا مسا يالئع يجػز لمسجيخ أف يدسح 

 .مقتزيات أية حالة ال تدخؼ عمييا أحكاـ قػانيغ الجسارؾ بالزبط
33السادة    

 إجابة األسئمة الستعمقة بالبزائع
 

 يقتزي عمى كل مغ قجـ بيانا  بذأف بزائع أف يجيب عمى األسئمة الستعمقة بالبزائع السحكػرة
 .في ذلظ البياف إذا ما شمب إليو محافع الجسخؾ أو مػضف آخخ

34السادة    
 مهافقة السحافع عمى البيان

 
يجيد محافع الجسخؾ بيانات البزائع بتػؾيعو عمييا ومتى أجيد البياف تعتبخ البزائع مدتػفاة 

لسزسػف البيافالبياف، ويعتبخ كل بياف أجيد عمى ىحا الػجو تفػيزا  لسعاممة بالبزائع وفقا   . 
35السادة    

 معاممة البزائع عمى أساس البيان
 

 .تعامل في الحاؿ جسيع البزائع التي ُقجـ بياف بيا وأجيد، وفقا  لسزسػف ذلظ البياف



36السادة    
 استيخاد أمتعة السدافخين

 
 يجػز استيخاد أمتعة السدافخيغ الذخرية في أية سفيشة أو واسصة نقل أو ترجيخىا دوف تقجيع

 .بياف بيا مع مخاعاة الذخوط السعيشة
37السادة    

 حق شمب التأمين
 

يحق لسرمحة الجسارؾ أف تصمب وتأخح تأميشات لمعسل بأحكاـ أؼ قانػف مغ قػانيغ الجسارؾ 
وعمى العسـػ لػقاية إيخادات مرمحة الجسارؾ ويجػز ليا أف تخفس اإلفخاج عغ أية بزائع 

بيا ريثسا يعصى التأميغ السصمػب بذأنيا خاضعة لسخاقبتيا أو أؼ بياف يتعمق . 
38السادة    

 نهع التأمين
 

حيثسا يقتزي تقجيع تأميغ يعصى ذلظ التأميغ بدشج تعيج أو كفالة حدب الذكل السعيغ، أو 
بتأميغ نقجؼ أو بكمتا ىاتيغ الصخيقتيغ عمى أف يقتخف التأميغ في كل حالة بسػافقة محافع 

الكفالة ممدما  لمسػقعيغ عميو بالتكافل والتزامغ بجسيع السبمغ الجسخؾ، ويكػف سشج التعيج أو 
 .السحكػر ؼيو

39السادة    
 صالحية قبهل التأمين

 
إذا اقتزى تقجيع تأميغ ألية غاية خاصة، ؼيجػز قبػؿ التأميغ بتفػيس مغ السجيخ عغ جسيع 

 .السعامالت لمسجة وبالسبمغ المحيغ يػافق عمييسا السجيخ
41السادة    

ة التأمين الشقجيمرادر   
 

 .إذا لع تشفح شخوط التأميغ الشقجؼ خالؿ السجة السعيشة ؼيجػز مرادرة التأميغ لحداب السجيخ
49السادة    

 صالحية تقجيم تأمين ججيج



 
 .إذا لع يقتشع محافع الجسخؾ في أؼ وقت بكفاية التأميغ ؼيجػز لو أف يصمب تقجيع تأميغ ججيج

49السادة    
الجسخكيحجية التأمين   

 
إذا أقاـ محافع الجسخؾ قزية بذأف تأميغ جسخكي فإف إبخاز سشج التأميغ يخػلو دوف دليل آخخ 

حق الحكع لو بالسبمغ السصمػب مغ مػقعيو إال إذا أثبت السجعى عمييع أنيع نفحوا الذخوط أو أنيع 
أميغلع يػقعػا عمى التأميغ أو أعفػا مغ التداـ أو دفعػا الؿيسة السحكػرة في الت . 

43السادة    
 إصجار األذون وإلغائيا وتغييخىا

 
ترجر جسيع األذوف الػارد ذكخىا في أؼ قانػف مغ قػانيغ الجسارؾ وفقا  لمذخوط السعيشة، ويجػز 

  .لسحافع الجسخؾ إلغاءىا أو تغييخىا أو تػؾيف العسل بيا
 

 الفرل الخابع
 استيخاد البزائع

44السادة    
مشع االستيخاد صالحية السشجوب الدامي في  

 
يجػز لمسشجوب الدامي بأمخ أو مخسػـ يرجره أف يسشع أو يقيج أو يشطع استيخاد أية بزائع  (1)
أو صشف مغ البزائع إلى فمدصيغ أو إلى أية مشصقة أو مكاف فييا سػاء أكاف ذلظ عغ شخيق 

 .البخ أو البحخ أو الجػ
 

ى ىحه السادة أية بزائع أو صشف مغ يجػز أف يعيغ في األمخ أو السخسػـ الرادر بسقتز (2)
البزائع إما بػجو التعسيع أو التخريز وإما باإلشارة إلى مرجر تمظ البزائع أو إلى شخيق 

 .استيخادىا أو غيخ ذلظ
45السادة    

 الهاردات السسشهعة
 

  .يحطخ استيخاد البزائع السسشػعة (1)



 
 :البزائع اآلتي ذكخىا ىي واردات مسشػعة (2)

 
( البزائع السحطػر استيخادىا بسقتزى ىحا القانػف أو أؼ قانػف معسػؿ بو إذ ذاؾ في أ( 

  .فمدصيغ
 

  .ب( الشقػد السدورة والدائفة أو التي ليدت مغ العيار القانػني مغ حيث الػزف أو الدسظ)
 

ج( السصبػعات أو الخسـػ أو الكتب أو البصاقات أو الشقػش الحجخية أو غيخىا مغ الشقػش )
 .السخمة باآلداب أو البحيئة وسائخ السػاد األخخػ السخمة باآلداب أو البحيئة

46السادة    
 الهاردات السقيجة

 
يحطخ استيخاد البزائع السقيجة أو السشطع استيخادىا إذ ذاؾ مغ قبل السشجوب الدامي أو بتفػيس 

 .مشو إال وفقا  لمقيػد أو األنطسة الدارية عمييا
47السادة    

السسشهعة السرجرة لمخارج الهاردات  
 

إف البزائع السسشػعة السذحػنة في أية سفيشة تعخج عمى مخفأ مغ مخافئ فمدصيغ والسرجرة إلى 
مخفأ أو مكاف خارج فمدصيغ ال تعتبخ مدتػردة إلى فمدصيغ خالفا  لمقانػف إذا كانت مجرجة في 

أخخػ أو أندلت إلى البخ بتفػيسبياف الدفيشة ولع تشقل إلى سفيشة أخخػ أو إذا نقمت إلى سفيشة  . 
48السادة    

 تأمين االستيخاد البحخي 
 

 :تأميشا  الستيخاد البزائع بحخا  حدب األصػؿ
 

  .أ( يجػز الرعػد إلى ضيخ الدفيشة)
 

  .ب( يقجـ بياف بػسق الدفيشة)



 
 .ج( تفخغ أو تشدؿ البزائع السحكػر في البياف أنيا لمتفخيغ، ويجػز فحريا)

49السادة    
 دخهل الدفن لمسخافىء

 
ال يجػز لخباف الدفيشة أف يدسح لدفيشتو بجخػؿ أؼ مكاف خالؼ السخفأ السػ لكاف السقخر لحلظ 

 .إال بدبب شجة األنػاء أو ألؼ سبب آخخ معقػؿ
51السادة    

 وجهب تهقيف الدفن عشج اإلشارة إلييا
 

لمرعػد إلييا عشجما يقتخب مشيا أؼ يػقف رباف الدفيشة الجاخمة مياه فمدصيغ الداحمية سفيشتو 
مخكب في خجمة مرمحة الجسارؾ رافعا  عمع الجسخؾ، أو أؼ مخكب في خجمة حكػمة فمدصيغ 

أو جاللتو رافعا  عمع الجولة وعمع السخكب الخاص أو عشج إنحارىا أو إعصائيا اإلشارة بالػقػؼ مغ 
 .قبل ذلظ السخكب

59السادة    
 تهقيف الدفن في الرعهد

 
رباف الدفيشة القادمة مغ بالد أجشبية إلى أؼ مخفأ أو السارة بو سفيشتو في محصة الرعػد  يػفق

 .السعيشة في ذلظ السخفأ ألجل الرعػد إلييا
59السادة    

 تدييل صعهد السهضف لمدفيشة
 

يديل رباف الدفيشة لمسػضف الرعػد إلى ضيخ سفيشتو عشجما تػقف لمرعػد إلييا بجسيع الػسائل 
 .السعقػلة

53السادة    
 قيادة الدفيشة بالدخعة القرهى لسكان التفخيغ

 
يقػد الخباف سفيشتو، بعج تػؾيفيا في محصة الرعػد وصعػد السػضف إلييا، إلى السختكى أو 

 .مكاف التفخيغ السقخر بأسخع ما يسكغ دوف أف يعخج عمى أؼ مكاف آخخ



54السادة    
 حطخ سفخ الدفيشة بجون تفهيس

 
يشة مغ السختكى أو مكاف التفخيغ السقخر بعج وصػليا إليو قبل إتساـ تفخيغ يحطخ إخخاج الدف

 .وسقيا السخاد تفخيغو في ذلظ السخفأ إال بتفػيس
55السادة    

 حطخ الرعهد لمدفيشة قبل مهضف الجسخك
 

يحطخ عمى أؼ شخز أف يرعج إلى ضيخ الدفيشة قبل مػضف مرمحة الجسارؾ السدؤوؿ، 
الدفغ في السخفأ وشبيب دائخة الرحة أو الذخز السفػض حدب ويدتثشى مغ ذلظ دليل 

 .األصػؿ بالؿياـ بػاجباتو
56السادة    

 كذف بهسق الدفيشة
 

يقتزي عمى رباف الدفيشة القادمة مغ بالد أجشبية أو السػضف السدؤوؿ والسفػض مغ قبل ربانيا 
 :أو صاحبيا أف يقـػ بسا يمي

 
( دفيشة ووسقيا خالؿ أربع وعذخيغ ساعة مغ وصػليا إلى أ( أف يقجـ بيانا  )مانفدتػ( عغ ال

السخفأ وقبل الذخوع في التفخيغ وذلظ بتدميع محافع الجسخؾ بياف الػارد بالبزائع السػجػدة عمى 
  .ضيخ الدفيشة

 
 .ب( أف يجيب عمى أية أسئمة بذأف الدفيشة ووسقيا وبحارتيا وركابيا وأرزاقيا وسفختيا)

 
( الستعمقة بالدفيشة ووسقيا إذا كمف بحلظ ج( أف يبخز السدتشجات . 

57السادة    
 تعجيل البيان

 
يجػز لسحافع الجسخؾ أف يدسح لخباف الدفيشة أو لراحبيا بأف يرحح أؼ خصأ ضاىخ في  (1)

البياف وأف يزيف إليو أؼ شيء أغفل ذكخه ؼيو مسا يخػ أنو نذأ عغ حادث عخضي أو سيػ 
سحافع الجسخؾ أف يدتػفي عغ ذلظ الخسع السعيغوذلظ بتقجيع بياف مرحح أو إضافي ول .  



 
1ال يجػز تعجيل بياف الػارد سػػ في األحػاؿ السحكػرة في الفقخة ) (2) ). 

58السادة    
 تقجيم تقخيخ عن الدفيشة السحصسة

 
إذا غخقت سفيشة عمى الداحل أو تحصست عمى ربانيا أو صاحبيا دوف ما تأخيخ غيخ مػجب أف 

وعغ وسقيا وذلظ بتدميع محافع الجسخؾ في أقخب مخكد جسخكي إلى السكاف  يقجـ تقخيخا  عشيا
 .الحؼ غخقت الدفيشة أو تحصست ؼيو البياف الحؼ يدتصيع تقجيسو

59السادة    
 البزائع غيخ السدتهردة بحخا  

 
يؤتى بالبزائع السدتػردة عغ غيخ شخيق البحخ إلى أحج أماكغ الجخػؿ السعيشة ويتحتع نقميا  (1)

الصخيق السعيشة لشقل البزائع بخا  إلى مكاف الجخػؿمغ  .  
 

إذا لع يكغ السخكد الجسخكي عمى الحجود فتعبخ البزائع مغ الحجود إلى السخكد بالصخيق  (2)
  .السعيشة

 
إذا تعحر عمى أقخب مخكد جسخكي قبػؿ أية بزائع مدتػردة فتشقل إلى أقخب مخكد يدتصيع  (3)

ألشخاص السدؤوليغ عغ البزائع أف يدتحرمػا مغ السخكد قبػليا غيخ أنو يقتزي عمى ا
  .الجسخكي األوؿ عمى شيادة تبيغ ذىابيع إليو وإعالنيع البزائع ؼيو

 
 .يجػز الرعػد إلى وسائط الشقل (4)

61السادة    
 البزائع غيخ السشقهلة بحخا  

 
 :يقتزي عمى صاحب أو ناقل أية بزائع مغ أية بالد عغ غيخ شخيق البحخ

 
( أف يعمغ واسصة الشقل والبزائع حاؿ وصػلو إلى السخكد الجسخكي عمى الحجود أو مكاف أ( 

الجخػؿ السعيغ وذلظ بتدميع السػضف السدؤوؿ ترخيحا  حدب الشسػذج السعيغ، مبيشا  ؼيو 



تفاصيل واسصة الشقل والبزائع السشقػلة فييا وأف يديل لمسػضف السدؤوؿ الرعػد إلى واسصة 
  .الشقل

 
( يجيب عمى جسيع األسئمة التي تػجو إليو بذأف البزائع ويبخز السدتشجات الستعمقة بياب( أف  . 

69السادة    
 الذخوع في التفخيغ

 
ال يجػز الذخوع في تفخيغ وسق أية سفيشة ترل مياه فمدصيغ الداحمية إال بإذف محافع الجسخؾ 

 .أو ؼيسا يتعمق بالبزائع التي قبل البياف السقجـ بيا
69السادة    

 شخوط تفخيغ البزائع
 

ال يجػز تفخيغ البزائع أو إنداليا إلى البخ إال بحزػر محافع الجسخؾ أو بتفػيس مشو كسا  (1)
أنو ال يجػز إنداؿ أية بزائع إلى البخ إال في الخصيف أو السكاف اآلخخ السعيغ حدب األصػؿ 

ارب أو ماعػف مخخز ويحطخ إلنداؿ البزائع أو تفخيغيا ؼيو أو بعج نقميا إليو مغ الدفيشة في ق
نقل البزائع بعج تفخيغيا أو وضعيا في قارب أو ماعػف مغ سفيشة إلى أخخػ أو مغ قارب إلى 

  .آخخ أو مغ ماعػف إلى آخخ قبل إنداليا إلى البخ، سػػ بإذف مغ محافع الجسخؾ
 

السكاف  إف البزائع السفخغة والسشدلة إلى البخ بإذف محافع الجسخؾ في غيخ الخصيف أو (2)
السعيغ حدب األصػؿ تػضع بػاسصة وعمى نفقة رباف الدفيشة أو صاحبيا في مكاف أميغ يعيشو 

محافع الجسخؾ، حيث تبقى عمى مدؤولية رباف الدفيشة لػ صاحبيا كأنيا لع تفخغ مغ الدفيشة 
 .ريثسا تشقل مغ ذلظ السكاف بػجو مذخوع

63السادة    
 ايجاع البزائع في مدتهدع الجسخك

 
ع البزائع التي تفخغ مغ السخكب أو تشدؿ مشو إلى البخ في مدتػدع الجسخؾ أو مكاف أميد تػد

 .يعيشو محافع الجسخؾ حاؿ إنداليا إلى البخ
64السادة    

 إعادة رزم البزائع عمى الخصيف



 
 .يجػز إعادة رـز أية بزائع عمى الخصيف بتفػيس تحت إشخاؼ أحج مػضفي مرمحة الجسارؾ

65السادة    
م بيان البزائع ومحتهياتياتقجي  

 
 :يقجـ بياف بجسيع البزائع الػاردة بالذكل السعيغ مبيشا  ؼيو أنيا

 
  أ( لالستيالؾ السحمي، أو)

 
  ب( لخدنيا في السدتػدع، أو)

 
  .ج( لشقميا إلى سفيشة أخخػ )

 
 .(د( أو لسخورىا بصخيق التػسط )بالتخانديت)

66السادة    
 تقجيم البيان السؤقت

 
حر عمى صاحب البزائع تقجيع التفاصيل الالزمة لػضع البياف في الحاؿ وقجـ ترخيحا  إذا تع

بحلظ أماـ محافع الجسخؾ ؼيجػز لو أف يقجـ بيانا  مؤقتا  وأف يػدع أؼ مبمغ يقخره السحافع تأميشا  
 .عمى دفع الخسع

67السادة    
 تقجيم البيان التام

 
السؤقت بيانا  تاما  بيا خالؿ شيخ واحج بعج قبػؿ يقجـ صاحب البزائع السجرجة في البياف  (1)

البياف السؤقت أو خالؿ أؼ وقت آخخ يدترػب محافع الجسخؾ تعييشو، إف عيغ وقت كيحا، وإف 
 .تخمف عغ تقجيع البياف يرادر التأميغ الحؼ أودعو

 
ف السؤقت لع يقجـ بياف تاـ بالبزائع السجرجة في البياف السؤقت بالكيؽية السقتزاة كأف البيا (2)

 .يقجـ



68السادة    
 قبهل البيان

 
يقجـ بياف بجسيع الػسق والذحشة السفخغة أو السعجة لمتفخيغ في الػقت السعيغ بعج تقجيع تقخيخ  (1)

عغ الدفيشة أو وصػؿ الذحشة خالؿ الػقت الحؼ يدترػب محافع الجسخؾ تعييشو، إف 
  .استرػب ذلظ

 
ف قدسا  مغ وسق الدفيشة أو الذحشة خالؿ السجة السعيشة إذا لع يقجـ بياف بأية بزائع تؤل (2)
ؼيجػز لسحافع الجسخؾ أف يشقل تمظ البزائع إلى أؼ مدتػدع مغ مدتػدعات الجسارؾ يعيغ 

  .ليحا الغخض
 

إذا لع يصالب أحج بالبزائع السحكػرة وقبمت البيانات الستعمقة بيا خالؿ ثالثة أشيخ مغ  (3)
ئح لسحافع الجسخؾ أف يبيعياتاريخ استيخادىا ؼيجػز عشج :  

 
ويذتخط في ذلظ أف يجػز لو بيع البزائع في أؼ وقت يدترػبو إذا كانت سخيعة العصب وذلظ 

 .إما قبل نقميا إلى السدتػدع أو بعجه
69السادة    

 إصجار أنطسة لسشع تخاكم البزائع
 

خاؾبة شحشيا وتفخيغيا يجػز لمسجيخ أف يرجر أنطسة لتػؾيف شحغ السخاكب أو تفخيغيا ولتشطيع وم
ونقل وسقيا مغ سفيشة إلى أخخػ واستالميا واإلفخاج عشيا لسشع االكتطاظ في أؼ مكاف يقع تحت 

مخاؾبة مرمحة الجسارؾ أو في أؼ مكاف آخخ، وال يقبل أؼ إدعاء عمى مرمحة الجسارؾ أو 
بدبب عمى أؼ مػضف لسا قج يمحق رباف السخكب أو صاحبو أو صاحب البزائع مغ الزخر 

 .ذلظ التػؾيف أو التشطيع
71السادة    

 بيان أسباب تهقيف الذحن
 

يعصي محافع الجسخؾ رباف السخكب أو غيخه مغ ذوؼ الذأف بيانا  خصيا ، إذا ما شمب إليو ذلظ، 
باألسباب التي أدت إلى تػؾيف شحغ السخكب أو تفخيغ وسقو أو إلى مشع وضع البزائع عمى 

األرصفة أو عمى أؼ رصيف مخرػص، أو إلى إدخاؿ البزائع إلى أؼ مكاف واقع تحت مخاؾبة 



إلى أؼ مكاف آخخالجسارؾ أو  .  
 

 الفرل الخامذ
 خدف البزائع في السدتػدعات

79السادة    
 خدن البزائع السدتحقة الخسم

 
يجػز خدف البزائع السدتحقة الخسع، وغيخ السحطػر خدنيا في السدتػدعات بشطاـ، في  (1)

  .السدتػدعات السخخز بيا مغ قبل السجيخ مع مخاعاة الذخوط السعيشة
 

أف يعيغ في الخخرة الصخؽ التي يجػز اتباعيا في خدف البزائع في  يجػز لمسجيخ (2)
 .السدتػدعات ونػع البزائع التي يجػز خدنيا فييا
79السادة    

 أصشاف السدتهدعات
 

 :تقدع السدتػدعات السخخز بيا إلى صشفيغ
 

  .أ( السدتػدعات العسػمية، وتدتعسل لخدف البزائع بػجو عاـ)
 

( ، وتدتعسل لخدف بزائع حامل الخخرة فقطب( السدتػدعات الخرػصية . 
73السادة    

 تحجيج شخوط مشح الخخز ومجتيا
 

تسشح رخز السدتػدعات لسجة سشة واحجة تبتجغ في اليػـ األوؿ مغ شيخ كانػف الثاني مغ  (1)
  .كل سشة وتكػف قابمة لمتججيج سشػيا  في ذلظ التاريخ

 
ط التي يجػز بسقتزاىا مشح الخخز يجػز لمسشجوب الدامي أف يعيغ بشطاـ الذخو  (2)

  .لمسدتػدعات وفئة الخسـػ السدتػفاة عغ تمظ الخخز
 



تجفع الخسـػ السعيشة في كل سشة سمفا ، فإف لع يجفع رسع الخخرة عغ السدتػدع في أية سشة  (3)
 .في أو قبل اليػـ األوؿ مغ شيخ كانػف الثاني يبصل العسل بالخخرة اعتبارا  مغ ذلظ التاريخ

74ادة الس   
 سمصة السشجوب الدامي في إلغاء الخخرة

 
  .يجػز لمسشجوب الدامي أف يمغي رخرة أؼ مدتػدع متى شاء بشاء عمى سبب معقػؿ (1)

 
 .يشذخ إعالف بإلغاء الخخرة في الػقائع الفمدصيشية ويبمغ أيزا  لحامل الخخرة تحخيخيا   (2)

75السادة    
 أثخ إلغاء الخخرة

 
أو انتيت مجتيا فتجفع الخسػـ عغ البزائع السخدونة في السدتػدع، أو إذا ألغيت رخرة  (1)

  .السرجرة إلى الخارج أو تشقل إلى مدتػدع آخخ معيغ خالؿ مجة يعيشيا السجيخ
 

إف البزائع التي لع ُيخمَّز عمييا أو لع تشقل عمى الػجو السحكػر تشقل مغ قبل محافع  (2)
قة صاحبيا وتباع ويجخؼ الترخؼ بثسشيا بالرػرة الجسخؾ إلى أقخب مدتػدع جسخكي عمى نف

 .السعيشة
76السادة    

 أحكام انتقالية خاصة بالسدتهدعات
 

كل مدتػدع مخخز بو حيغ نفاذ ىحا القانػف يعتبخ مخخرا  بسقتزى ىحا القانػف لحيغ انتياء 
حكػمة  أجل الخخرة الرادرة بذأنو وتدتػفى عشو الخسـػ السذتخشة في أؼ اتفاؽ معسػؿ بو مع

 .فمدصيغ
77السادة    

 تشطيم بيان بالبزائع السشهي تخديشيا
 

يشطع السػضف بيانا  خاصا  بالبزائع حاؿ إنداليا إلى البخ لخدنيا في السدتػدع أو حالسا يتدشى 
 .لو ذلظ بعج إنداليا ويقيج البياف في سجل يعج لتمظ الغاية



78السادة    
 شيادة السهضف بإتسام خدن البزائع

 
السػضف بإتساـ خدف البزائع السقجـ بيا بياف لخدنيا في السدتػدع حالسا يتع وضعيا ؼيو يذيج 

 .وذلظ بتػؾيعو عمى وصل بالبزائع
79السادة    

 نقل البزائع لمسدتهدعات
 

إذا لع يقع صاحب البزائع السقجـ بياف بأنيا لمخدف في السدتػدع يشقل البزائع إلى  (1)
الجسخؾ أف يشقميا إليوالسدتػدع، ؼيجػز لسحافع  .  

 
يجفع حامل رخرة السدتػدع جسيع نفقات نقل البزائع التي يشقميا محافع الجسخؾ ويحجد  (2)

 .عمى البزائع لقاء تمظ الشفقات

81السادة    
 كيفية تخدين البزائع السدتهردة في السدتهدع

 
ي الصخود السدتػردة إف البزائع السقجـ بياف بأنيا لمخدف في السدتػدع تػضع في السدتػدع ف

فييا أما البزائع التي أعيج رزميا عمى الخصيف فتػضع في الصخود التي كانت فييا عشج تشطيع 
 .البياف بذأنيا

89السادة    
 واجبات حامل الخخرة

 
 :يقتزي عمى حامل رخرة السدتػدع

 
( حرو في أ( أف يكـػ البزائع ويختبيا في السدتػدع بحيث يديل الػصػؿ إلى كل شخد مشيا وف

  .جسيع األوقات
 

 .ب( أف يعج أنػارا  كاؼية وؾبابيغ ومػازيغ ومقاييذ صحيحة الستعساؿ السػضف)
 



ج( أف يعج جسيع العساؿ والمػاـز الزخورية لخدف البزائع في السدتػدع وفحريا ورزميا )
  .وتعبئتيا ووزنيا وجخدىا كمسا رغب محافع الجسخؾ في ذلظ

 
( ي السدتػدع يخضى بو السجيخد( أف يعج مكانا  لسكتب ف . 

89السادة    
 دفع الخسهم عن البزائع السخدونة

 
يجفع حامل رخرة السدتػدع الخسع السدتحق عغ جسيع البزائع السخدونة في مدتػدعو 

والسشقػلة مشو بال تفػيس، وعغ جسيع البزائع السخدونة والتي لع تبخز لمسػضف عغ الصمب إال 
برػرة تقشع محافع الجسخؾ ويغـخ حامل الخخرة فزال  عغ ذلظ إذا أوضح شخيقة ترخفو بيا 

بغخامة قجرىا خسدة جشييات عغ كل شخد أو رزمة تشقل مغ مدتػدعو أو لع تبخز لمسػضف عمى 
 .الػجو السحكػر، أو يجفع ضعف الخسع السدتحق عشيا

83السادة    
 فتح السدتهدع

 
بالبزائع السػجػدة ؼيو إال بتفػيسيحطخ عمى أؼ شخز فتح السدتػدع أو االتراؿ  (1) .  

 
 .كل مغ خالف أحكاـ ىحه السادة يعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب بغخامة قجرىا مائتا جشيو (2)

84السادة    
 نقل البزائع من مدتهدع خاص إلى مدتهدع عام

 
يجػز لسحافع الجسخؾ أف يكمف صاحب أية بزائع مػجػدة في مدتػدع خاص أف يشقل تمظ 

ع إلى أحج السدتػدعات العسػمية خالؿ مجة يعيشيا أو أف يجفع الخسع السدتحق عشيا فإذا البزائ
 .لع يقع بسا كمف بو ؼيجػز لمسحافع أف يبيع البزائع ويترخؼ بثسشيا بالرػرة السعيشة

85السادة    
 الكذف عن نقز البزائع السخدونة بالسدتهدع

 
لسدتػردة والسخدونة في السدتػدع ولع إذا ضيخ في أؼ وقت نقز في أؼ شخد مغ البزائع ا

يكغ في األماكغ عدو ذلظ الشقز إلى عصب شبيعي أو إلى سبب مذخوع آخخ فيجفع حامل 



رخرة ذلظ السدتػدع بشاء عمى شمب تحخيخؼ مغ السحافع ضعف الخسع السدتحق عغ البزائع 
 .السػضػعة في األصل في السدتػدع باعتبار مقجارىا أو ؾيستيا

86السادة    
 دفع الخسهم عن البزائع السخدونة

 
إذا خدنت بزائع مدتحقة الخسع في مدتػدع مخخز فيجفع الخسع السدتحق عشيا خالؿ ثالث 

سشػات مغ تاريخ إيجاعيا في السدتػدع في األصل إال إذا أجاز السجيخ تسجيج مجة إبقائيا في 
بالرػرة السعيشةالسدتػدع، فإف لع يجفع الخسع ُتبع البزائع ويجخؼ الترخؼ بثسشيا  . 

87السادة    
 دخهل السهضف لمسدتهدعات

 
يحق ألؼ مػضف أف يجخل إلى أؼ قدع مغ أقداـ السدتػدع في جسيع األوقات السعقػلة وأف 

يفحز البزائع السخدونة ؼيو ويجػز لو إيفاء ليحه الغاية، أف يصمب مغ حامل رخرة السدتػدع 
لسحافع الجسخؾ أف يفتح عشػة باب السدتػدع أو أؼ الدساح لو بالجخػؿ فإف رفس ذلظ ؼيجػز 

 .مكاف آخخ ال غشى عغ فتحو لمسخور مشو تدييال  لجخػؿ السدتػدع
88السادة    

 إعادة كيل أو وزن البزائع
 

يجػز أف يعاد كيل البزائع السخدونة في السدتػدع أو أف يعاد تقبيشيا أو وزنيا أو فحريا 
لجسخؾ أـ بشاء عمى شمب صاحبيا وعمى نفقتو، ويدتحق بػاسصة السػضف سػاء بأمخ محافع ا

الخسع عشيا باعتبار الشتيجة إال إذا كاف ىشالظ سبب معقػؿ لمطغ بأف بعس الشقز أو الفخؽ 
 .الحؼ وجج فييا قج نذأ عغ استعساؿ وسائل غيخ الئقة

89السادة    
 جهاز إخخاج البزائع لمعخض بجون دفع الخسهم

 
ائع السخدونة في السدتػدع دوف دفع الخسع عشيا لعخضيا عمشا  أو يجػز الدساح بإخخاج البز

ألية غاية كيحه وذلظ لمسجة وبالسقاديخ التي يػافق عمييا السجيخ عمى أف يعصى تأميغ إلعادتيا أو 
 .لجفع الخسع عشيا



91السادة    
 الدساح بأخح عيشات من البزائع

 
دونة في السدتػدع بأف يأخح عيشات يجػز لسحافع الجسخؾ أف يدسح لسدتػرد البزائع السخ

معتجلة مغ بزائعو دوف تقجيع بياف بيا ودفع رسع عشيا ما عجا الخسع السدتحق عغ أؼ نقز 
 .يطيخ في كسيتيا األصمية عشج إعادتيا إلى السدتػدع

99السادة    
 اإلجخاءات في السدتهدع

 
ع أو لمذخز السذخؼ يجػز لسحافع الجسخؾ أف يدسح لراحب البزائع السخدونة في السدتػد

عمييا أف يرشف البزائع ويفخزىا ويخزميا ويعيج رزميا وأف يجخؼ فييا أؼ تغييخ مذخوع أو 
تختيب أو ترشيف مسا ىػ ضخورؼ لػقايتيا مغ العصب أو لتييئتيا لمبيع أو الذحغ أو لمترخؼ 

ال تداوؼ  بيا بػجو قانػني وأف يدسح لو بإتالؼ أؼ جدء مشيا أفخز عمى الػجو السحكػر مسا
 .ؾيستو مقجار الخسع السدتحق عشو دوف أف يجفع رسسا  عسا يتمفو

99السادة    
 صالحية إعادة تثسين البزائع السخدونة

 
يجػز إعادة تثسيغ البزائع السخدونة في السدتػدع السدتحقة الخسع باعتبار ؾيستيا والتي شخأ 

الخسع عشيا حدب نتيجة التثسيغ عمييا عصب أثشاء وجػدىا ؼيو بشاء عمى شمب صاحبيا ويجفع 
 .إذا اقتشع محافع الجسخؾ بأف ما شخأ عمييا مغ العصب كاف عخضيا  

93السادة    
 إتالف البزائع التي التداوي قيستيا الخسم السدتحق

 
يجػز لمسجيخ أف يػجب إتالؼ أية بزائع مخدونة في أؼ مدتػدع يخػ محافع الجسخؾ أنيا  (1)

السدتحق عشيا وأف يتشازؿ عغ استيفاء ذلظ الخسعال تداوؼ ؾيسة الخسع  .  
 

يجفع صاحب البزائع التي يجخؼ إتالفيا إلى حامل رخرة السدتػدع أو إلى محافع  (2)
الجسخؾ إف كانت البزائع في مدتػدع جسخكي، عػائج االستيجاع ما عجا الخسع الجسخكي 

 .السدتحق عشيا



94السادة    
و اإللتيابايجاع البزائع سخيعة االحتخاق أ  

 
ال يجػز خدف البزائع الدخيعة االحتخاؽ أو االلتياب أو االنفجار في السدتػدع إال بإذف  (1)

  .مغ محافع الجسخؾ
 

يجػز إيجاع مثل ىحه البزائع التي لع يرجر محافع الجسخؾ إذنا  بخدنيا في السدتػدع في  (2)
الرػرة، تعتبخ مخدونة في مدتػدع مكاف أميغ يػافق عميو السحافع وما دامت مػدعة بيحه 

الجسخؾ ويجػز لمسحافع بيعيا بعج مخور أربعة عذخ يػما  ما لع يخمز عمييا حدب األصػؿ 
  .أثشاء ذلظ

 
 .تقيج عمى حداب تمظ البزائع نفقات نقميا والسحافطة عمييا وحخاستيا إلى حيغ بيعيا (3)

95السادة    
 تقجيم بيان بالبزائع السخدونة

 
ع بياف بالبزائع السخدونة في السدتػدع بأنيايجػز تقجي : 

 
  أ( لالستيالؾ السحمي، أو)

  ب( لمترجيخ إلى بالد أجشبية، أو)
 .ج( لمشقل إلى مدتػدع آخخ)

96السادة    
 التشازل عن رسهم البزائع السفقهدة أو الستمفة

 
إلخخاجيا مشو مغ  إذا فقجت أو تمفت بزائع مخدونة في مدتػدع أو قجـ بياف بأنيا لمخدف ؼيو أو

جخاء حادث لع يسكغ تجشبو سػاء أثشاء وجػدىا عمى ضيخ الدفيشة أـ أثشاء نقميا أـ تشديميا إلى 
البخ أو استالميا في السدتػدع أـ في السدتػدع نفدو ؼيجػز لمسجيخ أف يتشازؿ عغ الخسػـ 

 .السدتحقة عشيا أو أف يخد الخسـػ السجفػعة عشيا، جسيعيا أو بعزيا
97 السادة   

 فقجان البزائع السخدونة في السدتهدعات



 
إذا فقجت بزائع قجـ بياف حدب األصػؿ إلخخاجيا مغ السدتػدع تسييجا  لشقميا أو ترجيخىا أو 
تمفت مغ جخاء حادث لع يسكغ تجشبو سػاء أثشاء إخخاجيا مغ السدتػدع أـ أثشاء شحشيا، ؼيجػز 

أف يخد الخسـػ السجفػعة عشيا، جسيعيا أو  لمسجيخ أف يتشازؿ عغ الخسـػ السدتحقة عشيا أو
 .بعزيا

98السادة    
 الخدن لالستيالك السحمي أو لمترجيخ أو لمشقل

 
إذا قجـ بياف بأف بزائع ىي لالستيالؾ السحمي أو لمترجيخ أو لمشقل بعج أف قجـ بياف بأنيا 

فتعتبخ تمظ البزائع  لمخدف في السدتػدع عشج استيخادىا أو نقميا وقبل وضعيا فعال  في السدتػدع
كأنيا مخدونة في السدتػدع يجػز تدميسيا لالستيالؾ السحمي أو لمترجيخ أو لمشقل كأنيا خدنت 

 .فعال  في السدتػدع
99السادة    

 تعيين مدتهدعات الجسارك ودفع الخسهم والتشازل عشيا
 

حيغ إلى يجػز لمسشجوب الدامي أف يعيغ مدتػدعات جسارؾ بأمخ أو مخسػـ يرجره مغ  (1)
  .آخخ

 
  .تجفع رسـػ عغ البزائع السخدونة أو السػدعة في مدتػدعات الجسارؾ حدب فئة تعيغ (2)

 
يجػز لمسجيخ أف يتشازؿ عغ ىحه الخسـػ جسيعيا أو بعزيا إذا عصبت البزائع أو فقجت أو  (3)

 .تمفت مغ جخاء حادث لع يسكغ تجشبو أو في أية أحػاؿ أخخػ معيشة
911السادة    

ز السدتهدعات السخخرة كسدتهدعات جسخكيةتخري  
 

يجػز لمسجيخ أف يخرز بأمخ يرجره أؼ مدتػدع مخخز مدتػدعا  لمجسارؾ مع مخاعاة 
 .الذخوط الػاردة في ذلظ األمخ

919السادة    
 دفع جسيع الخسهم قبل نقل البزائع



 
 .تجفع جسيع الخسـػ قبل إخخاج البزائع

919السادة    
السشقهلةبيع البزائع غيخ   

 
إذا لع تشقل البزائع السقجـ بياف عمى الذكل السعيغ بأنيا لالستيجاع في مدتػدع الجسارؾ خالؿ 

 .سشة واحجة مغ تاريخ استيجاعيا ؼيجػز لسحافع الجسخؾ أف يبيعيا
913السادة    

 دفع األجهر والسراريف
 

ارؾ إلى أف تقجـ يجػز لمسجيخ أف يخفس الدساح بإخخاج أية بزائع أودعت في مدتػدع الجس
  .أدلة كاؼية عمى دفع أجػر الذحغ وعػائج التفخيغ السدتحقة عشيا

 

 الفرل الدادس
 ترجيخ البزائع

914السادة    
 سمصة مشع الترجيخ

 
يجػز لمسشجوب الدامي أف يسشع أو يقيج أو يشطع بأمخ أو مخسػـ يرجره ترجيخ أية بزائع  (1)

ة أو مكاف فييا سػاء بصخيق البخ أو البحخ أو أو صشف بزائع مغ فمدصيغ أو مغ أية مشصق
  .الجػ

 
يجػز أف يعيغ األمخ أو السخسػـ الرادر بسقتزى ىحه السادة أية بزائع أو صشف مغ  (2)

بزائع إما بػجو التعسيع أو التخريز ويجػز أف يسشع أو يقيج أو يشطع ترجيخىا إما إلى جسيع 
 .األماكغ أو إلى بالد معيشة أو مكاف معيغ

915لسادة ا   
 الرادرات السسشهعة أو السقيجة

 
  .يحطخ ترجيخ البزائع السسشػعة (1)

 



يحطخ ترجيخ البزائع السقيج أو السشطع ترجيخىا بسقتزى ىحا القانػف أو أؼ قانػف  (2)
 .معسػؿ بو إذ ذاؾ في فمدصيغ، إال وفقا  لمقيػد أو األنطسة الدارية عمييا

916السادة    
السخدونةحطخ ترجيخ البزائع   

 
يحطخ ترجيخ البزائع السخدونة في السدتػدع أو التي يخاد السصالبة باستخداد الخسـػ السجفػعة 

 .عشيا أو نقميا مغ سفيشة إلى أخخػ، في مخاكب تقل حسػلتيا السدجمة عغ ستيغ ششا  
917السادة    

 شخوط الترجيخ
 

نقميا إلى ضيخ الدفيشة أو وضعيا يقتزي تقجيع بياف بأف البزائع لمترجيخ بالرػرة السعيشة قبل 
 .في شاحشات الدكة أو في أية واسصة أخخػ مغ وسائط الشقل لترجيخىا

918السادة    
 شحن البزائع

 
تذحغ البزائع الخاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ والسعجة لمترجيخ عغ شخيق البحخ أو لمشقل 

ة عشيا إما تػا  مغ الخصيف أو مغ عمى الداحل أو التي يخاد السصالبة باستخداد الخسـػ السجفػع
مكاف آخخ مقخر أو بعج نقميا إلى الدفيشة مباشخة في قارب أو ماعػف مخخز مغ الخصيف أو 

 .مغ مكاف آخخ مقخر
919السادة    

 شحن البزائع ناقرة
 

إذا لع تذحغ البزائع السقجـ بياف بأنيا لمترجيخ أو لع تخسل بالدكة الحجيج أو بأية واسصة نقل 
وفقا  لحلظ البيافأخخػ  .  

 
أ( ؼيقتزي عمى صاحبيا أف يبمغ السػضف حؿيقة األمخ في الحاؿ ويعجؿ البياف الحؼ قجمو )

 .بذأنيا
 

ب( إذا كانت البزائع مدتحقة الخسع فتخدف عمى الفػر في السدتػدع أو يقجـ بياف ثاف بيا )
 .لترجيخىا بعجئح



991السادة    
 تقجيم السدتشجات والتعيجات

 
لسحافع الجسخؾ أف يكمف صاحب البزائع إبخاز السدتشجات التي لجيو بذأف البزائع يجػز 

السقجـ بياف بأنيا لمترجيخ وإذا كانت البزائع مدتحقة الخسع ؼيقتزي عميو أف يقجـ تعيجا  بإنداليا 
إلى البخ أو بتدميسيا في السكاف السحكػر في البياف أو أف يػضح كيؽية الترخؼ بيا برػرة 

حافع الجسخؾتخضي م . 
999السادة    

 إذن الدفخ
 

يحطخ عمى رباف أية سفيشة أف يقمع بدفيشتو مغ السخفأ قبل أف يتمقى إذنا  بالدفخ مغ محافع  (1)
  .الجسخؾ

 
إذا لع تقف الدفيشة السقمعة مغ أحج مخافئ فمدصيغ في األماكغ التي يعيشيا السجيخ لتدوؿ  (2)

ل إقالعيا ؼيغـخ رباف تمظ الدفيشة بعذخيغ جشييا ، فإذا مػضفي الجسارؾ أو لتفتيذيا ثانية قب
أقمعت الدفيشة مغ أؼ مخفأ أو مكاف وكاف عمى ضيخىا مػضفػ جسارؾ أو غيخىع مغ مػضفي 

 .الحكػمة دوف مػافقتيع ؼيغـخ رباف تمظ الدفيشة بسائة جشيو
999السادة    

 ضخورة الحرهل عمى إذن الدفخ
 

بيا قبل مشحو إذف الدفخ أف يقجـ تقخيخا  بػسق الدفيشة كسا ىػ يقتزي عمى رباف الدفيشة أو صاح
 .معيغ وعميو

 
أ( أف يدمع محافع الجسخؾ بياف الرادر إف كانت حسػلة الدفيشة السدجمة تقل عغ ثالثسائة )

  .شغ
 

ب( وأف يجيب عمى أية أسئمة تػجو إليو بذأف الدفيشة ووسقيا وبحارتيا وركابيا وأرزاقيا )
  .وسفختيا

 
 .ج( وأف يبخز السدتشجات الستعمقة بالدفيشة ووسقيا)



993السادة    
 تقجيم بيان الرادر

 
مع مخاعاة أحكاـ السادة الدابقة، يقتزي عمى رباف الدفيشة أو صاحبيا أو وكيميا أف يدمع 

محافع الجسخؾ بياف الرادر خالؿ أربع وعذخيغ ساعة مغ حيغ التخميز الشيائي عمى الدفيشة 
مجة أخخػ يدسح بيا السجيخأو خالؿ أية  . 

994السادة    
 شحن البزائع غيخ السحكهرة في البيان

 
يحطخ عمى رباف الدفيشة أف يدسح بػضع أية بزائع عمى ضيخ سفيشتو غيخ محكػرة أو مقيجة 

117في بياف الرادر، ما عجا أمتعة السدافخيغ، إلى أف يتع العسل بالذخوط السعيشة في السادة  . 
995السادة    

جيل بيان الرادرتع  
 

يجػز لسحافع الجسخؾ أف يدسح لخباف الدفيشة أو لراحبيا بأف يرحح أؼ خصأ ضاىخ في  (1)
البياف أو أف يجرج ؼيو أية نبحة أغفل إدراجيا ؼيو مسا يخػ السحافع أنو ناشئ عغ حادث عخضي 

ذلظ الخسع أو سيػ وذلظ بتقجيسو بيانا  مرححا  أو إضاؼيا ، ويجػز لمسحافع أف يدتػفي عغ 
  .السعيغ، إذا استرػب ذلظ

 
1ال يجػز تعجيل بياف الرادر إال وفقا  ألحكاـ الفقخة ) (2) ). 

996السادة    
 شخوط إذن الدفخ

 
ال يسشح إذف الدفخ ألية سفيشة إال إذا قجـ بياف حدب األصػؿ، يخضى بو محافع الجسخؾ بذأف 

ا لع تخاع جسيع السقتزيات القانػنية بذأف كافة وسقيا وأرزاقيا مسا أتت بو مغ مخافئ أجشبية وم
 .الدفيشة ووسقيا الػارد والرادر

997السادة    
 وقهف الدفيشة في السحصة السعيشة

 
يقتزي عمى رباف الدفيشة حيغ إقالعيا مغ السخفأ أف يػقف سفيشتو في محصة الرعػد السعيشة 



الػسائل السعقػلة وال يجػز  في السخفأ، إف كمف بحلظ، وأف يديل لمسػضف الرعػد إلييا بجسيع
 .لو أف يغادر السخفأ دوف مػافقة السػضف ما داـ مػجػدا  في الدفيشة وقائسا  بػاجباتو

998السادة    
 واجبات ربان الدفيشة بعج التخميز

 
  :يقتزي عمى رباف الدفيشة بعج التخميز عمييا

 
  .أ( أف يبخز إذف الدفخ بشاء عمى شمب السػضف)

 
( لسحافع الجسخؾ برػرة تقشعو كيؽية الترخؼ بالبزائع السحكػرة في بياف ب( وأف يػضح 

 .الرادر أو السذار إلييا ؼيو وغيخ السػجػدة عمى ضيخ سفيشتو
999السادة    

 حطخ تفخيغ البزائع بجون إذن
 

ال يجػز تفخيغ البزائع السذحػنة بقرج ترجيخىا عغ شخيق البحخ أو البخ أو الجػ أو إنداليا 
الدفيشة بال إذف مغ محافع الجسخؾمغ  . 

991السادة    
 شيادة إندال البزائع

 
يقتزي عمى مرجر البزائع أف يبخز شيادة مغ كبيخ مػضفي الجسخؾ في مخفأ الػصػؿ تذعخ 

بإنداؿ البزائع الخاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ وفقا  لبياف الترجيخ، إف كمفو السجيخ بحلظ. 
فس الدساح ألؼ شخز بترجيخ أية بزائع خاضعة لسخاؾبة ويجػز لسحافع الجسخؾ أف يخ 

مرمحة الجسارؾ إذا تخمف خالؿ مجة معقػلة عغ إبخاز الذيادة السذعخة بإنداؿ بزائع صجرىا 
 .سابقا  أو تخمف عغ تقجيع إيزاح عشيا يخضى بو محافع الجسخؾ

999السادة    
 البزائع السرجرة بصخيق البخأو الجه

 
بزائع السعجة لمترجيخ بصخيق البخ، وليذ بػاسصة الدكة الحجيج، أو يقتزي أف تجمب ال (1)

  .لمترجيخ بصخيق الجػ إلى أقخب مخكد جسخكي مغ مكاف الترجيخ
 



إذا لع يػجج مخكد جسخكي عمى الحجود تشقل البزائع بعج معايشتيا إلى الحجود بالصخيق  (2)
ر  .السعيشة دوف الحياد عشيا وترجَّ

 
خاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ بالدكة الحجيج فتذحغ في شاحشة مغ إذا صجرت بزائع  (3)

  .شاحشات سكة الحجيج مختػمة بختع مرمحة الجسارؾ حدب األصػؿ
 

يجػز شمب بياف الرادر بذأف أية واسصة مغ وسائط الشقل السدتعسمة في ترجيخ البزائع  (4)
  .بصخيق البخ أو الجػ

 

 الفرل الدابع
 أرزاؽ الدفيشة

999السادة    
 استعسال أرزاق الدفيشة

 
تدتعسل أرزاؽ الدفيشة سػاء أشحشت مغ مخافئ أجشبية أـ مغ فمدصيغ لمسدافخيغ والبحارة وفي 

سبيل مرمحة الدفيشة فحدب إال إذا قجـ بياف بأنيا لالستيالؾ السحمي، أو حدب الرػرة 
 .السعيشة

993السادة    
 إندال أرزاق الدفيشة

 
الدفيشة خالفا  ألحكاـ السادة الدابقة أف تفخغ أو تشدؿ إلى البخ إال  ال يجػز أف تدتعسل أرزاؽ

 .بإذف محافع الجسخؾ

994السادة    
 ختم أرزاق الدفيشة

 
تبقى أرزاؽ الدفيشة السذحػنة مغ السدتػدع دوف دفع رسع عشيا أو السذحػنة عمى أف تدتعاد 

أؼ مخفأ أو مكاف في فمدصيغ رسػميا، مختػمة بختع مرمحة الجسارؾ أثشاء وجػد الدفيشة في 
 .أو أثشاء مخورىا مغ مخفأ أو مغ مكاف كيحا إلى آخخ قبل أف تغادر فمدصيغ إلى الخارج نيائيا  



995السادة    
 بيان أرزاق الدفيشة الدائجة

 
يجػز تقجيع بياف بإذف محافع الجسخؾ بأرزاؽ الدفيشة الدائجة بالصخؽ التي يقجـ بيا بياف بالبزائع 

أو خدنيا في السدتػدعات الستعساليا في السدتقبل كأرزاؽ لمدفيشةالتجارية،  .  
 

 الفرل الثامن
 الخسـػ الجسخكية

996السادة    
 دفع جسيع رسهم الهارد

 
، تجفع جسيع رسػـ الػارد وفقا  لمتعخفة السعسػؿ بيا في التاريخ 138خال ما نرت عميو السادة 

غ البزائع السعجة لالستيالؾ السحميالحؼ يقبل ؼيو السػضف السختز بياف اإلفخاج ع . 
997السادة    

 السهازين والسقاييذ السعتسجة
 

حيثسا تكػف الخسػـ مفخوضة عمى أساس الػزف أو الؿياس يحقق وزف البزاعة وؾياسيا حدب 
 .السػازيغ والسقاييذ التي وافقت عمييا مرمحة الجسارؾ

998السادة    
 استيفاء الخسهم الشدبية

 
الخسػـ مفخوضة عمى أساس كسية أو وزف أو حجع أو ثسغ معيغ فتدتػفى الخسػـ حيثسا تكػف 

 .بشدبة الكسية أو الػزف أو الحجع أو الثسغ األكبخ أو األصغخ
999السادة    

 حداب الخسهم عمى أساس الحجم والكسية
 

كسيتيا عشجما تباع البزاعة أو تييأ لمبيع أو تعتبخ بأنيا ذات حجع أو كسية أكبخ مغ حجسيا أو 
 .الحؿيؿية فتحدب الخسػـ عمى أساس الحجع أو الكسية األكبخ

931السادة    
 مكان دفع الخسهم



 
تجفع الخسػـ عغ البزائع السقجـ بيانيا بأنيا لالستيالؾ السحمي في السخكد الجسخكي في مخفأ 

 .االستيخاد أو في السخكد الجسخكي السعيغ، حدب مقتزى الحاؿ
939السادة    

الخسهم عمى البزائع عمى أساس الكيسةتقجيخ   
 

تعتبخ ؾيسة أية مادة مغ أجل تقجيخ الخسع السدتحق عشيا حدب ؾيستيا بأنيا الثسغ الحؼ قج يجفعو 
السدتػرد عغ تمظ السادة في يـػ التخميز عمييا مع إضافة أجخة الذحغ ورسـػ التأميغ، في مخفأ 

يدتػفى الخسع الحؼ يقخره السجيخ عمى أساس  153أو مكاف االستيخاد ومع مخاعاة أحكاـ السادة 
 .تمظ الؿيسة

939السادة    
 شمب السجيخ لسعمهمات معيشة

 
يجػز لمسجيخ أف يصمب مغ صاحب البزائع أف يحكخ مكاف شخائيا وزمانو واسع وكشية  (1)
مغ السحل التجارؼ الحؼ اشتخاىا مشو أو أف يقجـ أية معمػمات أخخػ يخاىا ضخورية ألجل التأكج 

صحة ؾيستيا بػية فخض الخسػـ عمييا ومغ صحة أية تفاصيل وردت في قائسة البزاعة 
 .()الفاتػرة

 
إذا تخمف صاحب البزائع عغ إعصاء ىحه السعمػمات يعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب  (2)

 .بغخامة قجرىا مائة جشيو
933السادة    

 استيفاء الحج األعمى من الخسهم
 

ة أو يسكغ ترشيفيا بإسسيغ أو نػعيغ أو جشديغ أو أكثخ مسا يشذأ عشو إذا كانت البزائع مرشف
فخؽ في الخسع ؼيدتػفى الخسع، إذا كاف الفخؽ في الترشيف ىػ بيغ دفع الخسع عغ البزائع أو 

 .إعفائيا مشو، ويدتػفى أكبخ رسع مدتحق عغ البزائع إذا كاف ىشاؾ فخؽ بيغ رسسيغ أو أكثخ
934السادة    

م عن أقدام البزاعةاستيفاء الخسه   



 
إذا كانت البزائع السدتحقة الخسع حدب الؿيع مؤلفة مغ قدسيغ مشفخديغ أو أكثخ ؼيدتػفى عغ 

 .أؼ قدع مغ البزائع الخسع السدتحق عمى كافة البزائع وإف كاف قج استػرد عمى حجة
935السادة    

 البزاعة السؤلفة من صشفين أو أكثخ
 

فة مغ صشفيغ أو أكثخ ولع تكغ محكػرة في التعخفة وكاف أحج إذا كانت البزائع السدتػردة مؤل
 .ىحه األصشاؼ أو جسيعيا مدتحق الخسع ؼيدتػفى أكبخ رسع مدتحق عشيا

936السادة    
 قياس البزائع لتقخيخ الخسم

 
تكّػـ البزائع التي يدتػفى عشيا رسع حدب الؿياس أو تفخز أو تختب أو تشدق أو تػضع كحلظ 

عمى نفقة صاحبيا حدبسا يصمب محافع الجسخؾ ليتسكغ مغ ؾياسيا وأخح بصخيقة مغ الصخؽ 
 .كذف بيا ويقاس الكـػ في جسيع األحػاؿ التي تقاس فييا البزائع سائبة

937السادة    
 قيسة البزائع السباعة بهاسصة مرمحة الجسارك

 
الجسارؾ، الؿيسة تعتبخ ؾيسة البزائع السدتحقة الخسع حدب الؿيسة، إذا بيعت بػاسصة مرمحة 

 .التي حرمت مغ بيعيا
938السادة    

 دفع الخسهم عن البزائع غيخ السبخزة
 

إذا لع تبخز البزائع السدتحقة الخسع والسجرجة في كذف السخكب أو واسصة الشقل أو الصيارة 
لمسػضف ؼيقتزي عمى رباف السخكب أو صاحبو أو سائق واسصة الشقل أو الصائخة أو وكيل أؼ 

اء عمى شمب محافع الجسخؾ أف يجفع الخسع السدتحق عغ تمظ البزائع، حدب تقجيخىا ىؤالء بش
مغ قبل السحافع عمى أساس الفئة السعسػؿ بيا إال إذا قجـ لمسحافع إيزاحا  يقبل بو بذأف شخيقة 

 .الترخؼ بيا



939السادة    
 رسهم البزائع السدتهردة السعفاة من الخسهم عشج بيعيا

 
ائع السدتػردة دوف رسع لدبب تقجيع بياف بأنيا عائجة إلى قػات جاللتو أو إذا بيعت البز (1)
لذخكة أو محل تجارؼ أو شخز مشح امتيازا  بعقج أو بغيخه بأف يدتػرد مثل تمظ البزائع بال 
رسع، فتدتػفى عشيا نفذ الخسـػ السدتػفاة عغ البزائع السدتػردة مغ صشفيا والعائجة لغيخ 

مظ الذخكة أو ذلظ السحل التجارؼ أو الذخزقػات جاللتو أو إلى ت . 
 

يقتزي عمى مغ يػجب بيع ىحه البزائع أف يقجـ لمسجيخ قبل بيعيا تفاصيل بيعيا وأف يجفع  (2)
 .لو الخسع السدتحق عشيا مغ ثسغ مبيعيا

941السادة    
 إعفاء تدميم العيشات من الخسهم

 
زائع الخاضعة لسخاؾبة مرمحة يجػز تدميع عيشات صغيخة بال رسع مغ أية شحشة مغ الب

 .الجسارؾ مع مخاعاة الذخوط السعيشة
949السادة    

 تغييخ اإلتفاق عشج تغييخ الخسم
 

إذا وقع تغييخ في الخسع السدتػفى عغ البزائع قبل تقجيع بياف بيا يذعخ أنيا لالستيالؾ السحمي 
اؽ عغ عجـ وجػد نز وبعج أف تع االتفاؽ عمى بيعيا أو تدميسيا خالرة الخسع ؼيكػف االتف

  :كتابي صخيح بخالؼ ذلظ، معمقا  عمى الذخشيغ التالييغ
 

أ( إذا كاف التغييخ يتزسغ فخض رسع ججيج أو زيادة في الخسع السجفػع ؼيجػز لمبائع بعج دفع )
الخسع الججيج أو بعج دفع الديادة في الخسع أف يزع الفخؽ الشاتج عغ التغييخ إلى الثسغ الستفق 

  .عميو
 

ب( إذا كاف التغييخ يتزسغ إلغاء الخسع أو تخؽيزو ؼيجػز لمذارؼ أف يخرع الفخؽ الشاتج عغ )
 .التغييخ مغ أصل الثسغ الستفق عميو



949السادة    
 تحجيج تاريخ استيخاد البزائع

 
، إذا اقتزى تحجيج التاريخ السدتػردة ؼيو البزائع بالزبط، إيفاء 126مع مخاعاة أحكاـ السادة 

مغ غايات قػانيغ الجسارؾ، ؼيعتبخ ذلظ التاريخ تاريخ وصػؿ الدفيشة السذحػنة فييا  ألية غاية
تمظ البزائع إلى حجود السخفأ الحؼ قجـ كذف بػصػليا إليو في ذلظ الحيغ وفخغت البزائع ؼيو. 

فإذا كانت البزائع قج استػردت عغ غيخ شخيق البحخ ؼيعتبخ التاريخ الحؼ استػردت ؼيو 
اجتيازىا الحجود البزائع تاريخ . 

943السادة    
 الحجد األولي عمى كافة أصشاف البزائع

 
لمحكػمة حق الحجد األّولي عمى كافة أصشاؼ البزائع الخاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ 

بقصع الشطخ عغ الذخز السخسمة إليو تأميشا  الستيفاء جسيع الخسػـ الجسخكية وغيخىا مغ 
لجفع سائخ الغخامات السدتحقة عمى السدتػرد أو السخسلالتكاليف السدتحقة عمى أؼ شخز و  . 

944السادة    
 مخفقات بيان البزائع

 
تقجـ مع بياف البزائع كافة القػائع وبػالذ التأميغ وبػالذ الذحغ وبػالذ الصخود والتحاريخ  (1)

جخة وغيخىا مغ السدتشجات الستعمقة بإرساؿ البزائع والتي تبيغ ؾيستيا في مكاف شخائيا مع أ
  .الذحغ ورسع التأميغ وغيخىا مغ التكاليف السجفػعة عشيا

 
يقتزي أف يخفق اإلذف أو الخخرة بالبياف السقجـ بذأف البزائع التي يقتزي الحرػؿ  (2)

  .عمى إذف رخرة باستيخادىا وترجيخىا
 

سة يجػز لمسجيخ العاـ أف يصمب ندخة مغ أية قائسة بزائع )فاتػرة( تخفع إليو مع القائ (3)
)الفاتػرة( األصمية مػقعة أو مختػمة مغ قبل السدتػرد أو صاحب البزاعة، وفي ىحه الحالة 

تحفع مرمحة الجسارؾ القائسة األصمية ويجػز إعادة ندخة عشيا إلى صاحب البزائع بعج 
 .التخميز عمييا

945السادة    
 قهائم البزائع السدتهردة



 
ردة والذيادات الستعمقة بيا التفاصيل السعيشة يقتزي أف تتزسغ جسيع قػائع البزائع السدتػ 

 .ولمسجيخ أف يخفس قبػؿ أية قائسة أو شيادة ال تتزسغ تمظ التفاصيل
946السادة    

 الشقج السحكهر في قائسة البزائع
 

إذا لع يعبخ عغ الثسغ السحكػر في قائسة البزائع )الفاتػرة( بالشقج الفمدصيشي ؼيجػز لمسجيخ أف 
الثسغ إلى العسمة الفمدصيشية إيفاء لمغاية السقرػد مغ قػانيغ الجسارؾيعيغ فئة تحػيل  . 

947السادة    
 الخسهم الجسخكية السفخوضة عمى أساس قيسة البزائع

 
إذا كانت الخسـػ الجسخكية مفخوضة عمى أساس ؾيسة البزائع ؼيجػز لمسجيخ إذا كاف لجيو  (1)

مدتػرد البزائع أو وكيمو زىيجا ، إما أف ما يحسمو عمى االعتقاد بأف الثسغ الحؼ صخح بو 
يدتػفي الخسػـ عيشا  وإما أف يأخح البزائع لحدابو بعج تبميغ السدتػرد أو وكيمو ذلظ ودفع الؿيسة 

  .التي صخح بيا السدتػرد أو وكيمو مزافا  إلييا خسدة في السائة
 

ػما  بعج أف يقجـ السدتػرد تجفع ىحه الؿيسة ويخد الخسع السجفػع عغ البزائع خالؿ ثالثيغ ي (2)
 .أو وكيمو الترخيح

948السادة    
 أحهال رد أو تخفيس الخسهم

 
يخد السجيخ الخسـػ أو يخرع مشيا أو يخفزيا، حدب مقتزى الحاؿ بالرػرة السعيشة في  (1)

 :األحػاؿ التالية
 

( غأ( متى أصاب البزائع السدتحقة الخسع حدب الؿيسة عصب أو سخقت قبل دخػليا فمدصي .  
 

ب( متى فقجت البزائع السدتحقة الخسع حدب الؿيسة أو اقتشع محافع الجسخؾ بأنيا قج فقجت )
  .وىي خارج فمدصيغ

 



ج( متى جخػ التشازؿ لسرمحة الجسارؾ عغ البزائع السدتحقة رسسا  مقصػعا  كميا أو بعزيا )
  .لدبب عصبيا

 
( محافع الجسخؾ بأنيا فقجت خارج  د( متى فقجت البزائع السدتحقة رسسا  مقصػعا  أو اقتشع

 .فمدصيغ
 

ىػ( متى عصبت البزائع السدتحقة الخسع عمى أساس الؿيسة أو تمفت وىي تحت إشخاؼ )
  .مرمحة الجسارؾ

 
و( متى جخػ التشازؿ لسرمحة الجسارؾ عغ البزائع السدتحقة الخسع كميا أو بعزيا لدبب )

  .عصبيا كي تباع أو تتمف
 

( يا لدبب خصأ واقعيز( متى دفع الخسع عش .  
 

ال تخد الخسػـ وال يخرع مشيا وال تخفس ما لع يقجـ بحلظ شمب قبل التخميز عمى البزائع  (2)
 .مغ الجسخؾ

949السادة    
 استيفاء الخسهم السشقهصة

 
إذا استػفي رسع ناقز أو ُردَّ خصأ ؼيقتزي عمى دافع الخسع الشاقز أو السخدود إليو الخسع  (1)

السبمغ الشاقز أو أف يخد السبمغ السجفػع إليو خصأ بشاء عمى شمب محافع خصأ أف يجفع 
  .الجسخؾ

 
يجػز لسحافع الجسخؾ أف يخفس قبػؿ أية بيانات تقجـ إليو بذأف أية بزائع تخز ذلظ  (2)

 .الذخز إلى أف يجفع السبمغ الشاقز أو يخد السبمغ السجفػع إليو خصأ
951السادة    

غييخ الفئةحطخ استخداد الخسم عشج ت  
 

إذا تغيخت العادة الستبعة في مرمحة الجسارؾ بذأف ترشيف أية سمعة أو تعجادىا الستيفاء 



الخسع عشيا بحيث أصبحت مدتحقة مغ جخاء ذلظ رسسا  دوف الخسع السدتػفى ؾبال  فال يحق 
 .ألحج بدبب ىحا التغييخ أف يدتخد أؼ مبمغ دفعو عمى حداب الخسع قبل وقػع ىحا التغييخ

959لسادة ا   
 اإلعفاء من رسهم الهارد عن االستيخاد لسخة ثانية

 
إذا أخح أحج سكاف فمدصيغ معو أية بزائع أو إرساليا إلى الخارج سػاء أكانت مغ مرشػعات 

فمدصيغ أـ مغ مرجر أجشبي وكانت مغ نػع يديل تسييده، دوف أف يحرل عمى استعادة الخسػـ 
ما ، وبمغ السجيخ إعالنا  قبل ترجيخىا مخفقا  بسعمػمات كاؼية التي دفعيا عشيا، إف كاف قج دفع رسػ 

، إذا ثبت 152إلثبات نػعيا فتعفى مغ رسع الػارد عشج استيخادىا ثانية مع مخاعاة أحكاـ السادة 
 .نػعيا برػرة تقشع السجيخ واستػردت ثانية خالؿ سشة واحجة مغ تاريخ ترجيخىا

959السادة    
فمدصين والسدتهردة ثانيةرسهم البزائع السرجرة من   

 
إذا صجرت بزائع مغ فمدصيغ إلى بالد أجشبية واستػردت ثانية إلى فمدصيغ ؼيدتػفى عشيا رسع 

وارد كالبزائع األجشبية إال إذا استػردت ثانية خالؿ سشة واحجة مغ تاريخ ترجيخىا واقتشع 
 :السجيخ

 
( أو تججدأ( بأنيا نفذ البزائع التي صجرت وأنيا لع ترمح أو تغيخ  .  

 
ب( إذا كانت البزائع السدتػردة ثانية أجشبية، بأف رسع الػارد دفع عشيا عشجما استػردت في )

  .األصل
 

ج( إذا كانت البزائع خاضعة لخسع السكػس، بأف رسع السكػس قج دفع عشيا حدب الفئة )
  .السخعية اإلجخاء عشج استيخادىا ثانية

 
( ترجيخىا قج دفعت عشيا عشج استيخادىا ثانيةد( بأف الخسـػ السدتعادة عشج  : 

953السادة    
 حالة استيخاد رسم الهارد

 
إذا صّجرت أية بزائع لمخارج دوف أف يخد الخسع السجفػع عشيا إف وجج، وصمحت أو غيخت  (1)



أو ججدت في الخارج وبمغ السجيخ حيغ ترجيخىا إعالنا  كتابيا  بترجيخىا ؼيدتػفى عشج استيخادىا 
رسع الػارد فقط عغ ؾيسة الترميح أو التغييخ أو التججيج مع أجخة الذحغ وجسيع مراريف  ثانية

  .تججيجىا واستيخادىا ثانية إذا استػردت ثانية في خالؿ سشة واحجة مغ تاريخ ترجيخىا
 

 .يكػف اإلعالف الػاجب تبميغو لجػ ترجيخىا حدب الريغة السعيشة (2)
954السادة    

 االختالف عمى الخسم
 

إذا نذأ خالؼ بذأف مقجار أو فئة الخسع الػاجب دفعو عغ أية بزائع أو بذأف استحقاؽ  (1)
الخسع عغ أية بزائع بسقتزى قػانيغ الجسارؾ، فيجفع صاحبيا السبمغ الحؼ يصمبو محافع 

الجسخؾ لقاء الخسع الػاجب دفعو عشيا مع االحتجاج ويعتبخ عشجئح السبمغ السجفػع بيحه الصخيقة 
صاحب البزائع بأنو الخسع الرحيح الػاجب دفعو عغ البزائع إال إذا حكع بخالؼ  مغ قبل

  .ذلظ في دعػػ أؾيست بسقتزى ىحه السادة
 

يجػز لراحب البزائع خالؿ ثالثة أشيخ مغ تاريخ الجفع أف يؿيع دعػػ عمى الحكػمة  (2)
  .الستخداد السبمغ السجفػع بيحه الصخيقة، كمو أو بعزو

 
دعػػ الستخداد أؼ مبمغ دفع لسرمحة الجسارؾ كخسع مدتحق الجفع عغ أية بزائع ال تقاـ  (3)
إال إذا دفع مع االحتجاج شبقا  ليحه السادة وذلظ بكتابة العبارة اآلتية عمى بياف البزائع "دفع مع 

  .االحتجاج" وتػؾيعيا مغ قبل صاحب البزائع أو وكيمو
 

 الفرل التاسع
البزائع مؤقتا  استعادة الخسػـ وإدخاؿ   

955السادة    
 الخسهم السدتعادة

 
يعاد الخسع عغ كافة البزائع السدتػردة ما عجا السذخوبات الخوحية والخسػر والجعة والبزائع 

السدتػردة الدائبة السرجرة في شخودىا األصمية أو في شخود أعيج رزميا فييا بحزػر أحج 
 :السػضفيغ بعج خرع عذخة في السائة مشو

 



في ذلظ أف ال تكػف البزائع السصمػب إعادة الخسػـ السجفػعة عشيا في حالة كيحه، قج  ويذتخط
استعسمت في فمدصيغ، ويقتزي إثبات نػعيا برػرة يقشع بيا محافع الجسخؾ في السخفأ أو في 

السكاف اآلخخ الحؼ ترجر البزائع مشو، وذلظ بسقارنة البزائع مع تفاصيل الحدابات في مكاف 
  .االستيخاد

 
ويذتخط في ذلظ أيزا  أف ترجر البزائع خالؿ ستة أشيخ مغ تاريخ استيخادىا السجوف في 

 .دفاتخ الجسخؾ
956السادة    

 رسهم مدتعادة مخرهصة لمديارات السدتهردة لسجة قريخة
 

يعاد الخسع عغ أية سيارة أو دراجة ميكانيكية استػردىا أؼ سائح معو الستعسالو الخاص بعج 
السائة مشوخرع عذخة في  : 

 
ويذتخط في ذلظ أف يكػف قج قجـ ترخيح بيا بالذكل السعيغ عشج استيخادىا، وأف ترجر خالؿ 

 .ستة أشيخ مغ تاريخ استيخادىا السجوف في دفاتخ مرمحة الجسارؾ
957السادة    

 تقجيم شمب استعادة الخسهم
 

 .يقجـ شمب استعادة الخسـػ بالذكل السعيغ إلى محافع الجسخؾ
958السادة    

 الترخيح الهاجب عشج تقجيم الصمب
 

يقجـ شالب استعادة الخسػـ عغ أية بزائع ترخيحا  عشج تقجيع شمبو يحكخ ؼيو أف البزائع  (1)
  .قج صجرت وأنو عشج ترجيخىا كاف لو الحق في استعادة الخسـػ السجفػعة عشيا

 
لسسزي مغ قبل حاممو، يحكخ اسع الذخز في الصمب ويعتبخ إقخاره باالستالـ عمى الصمب ا (2)

 .إف كاف الصمب قج أحيل إلى غيخه إبخاء كاؼيا  مغ الخسـػ السدتعادة
959السادة    

 قيهد دفع شمب استخداد الخسهم



 
ال تعاد الخسػـ ما لع يقجـ شمب الجفع خالؿ ثالثة أشيخ مغ تاريخ شحغ البزائع لترجيخىا،  (1)

  .إال بسػافقة السجيخ
 

ع إعادة الخسع كمو أو بعزو عمى أف ال يحـخ الذخز الحؼ لو حق يجػز لمسجيخ أف يسش (2)
 .استعادتو مغ وسيمة الستعادتو

961السادة    
 اإلذن السؤقت باالستيخاد بجون دفع الخسهم

 
يجػز لمسشجوب الدامي بأمخ أو مخسػـ يرجره في السجمذ التشفيحؼ أف يدسح مؤقتا  بإدخاؿ  (1)

رسع إف كانت مدتػردة ليرشع مشيا كميا أو بعزيا في بزائع معيشة دوف أف يجفع عشيا 
  .فمدصيغ مشتػجات أو مػاد ثع يعاد ترجيخىا

 
  .تكػف شخوط االستيخاد كسا يعيغ (2)

 

 الفرل العاشخ
 التجارة الداحمية

969السادة    
 الدفن الداحمية

 
يغ مكاف وآخخ في تعتبخ جسيع الدفغ التي تتعاشى التجارة أو تسخخ أو تتشقل بيغ مخفأ وآخخ أو ب

فمدصيغ ال في الخارج، بأنيا تتعاشى التجارة الداحمية، وأنيا سفغ ساحمية إيفاء لمغاية السقرػدة 
 .مغ ىحا القانػف 

969السادة    
 نقل البزائع في عخض البحخ والتحهل عن خط الديخ

 
بحخ أو ال يجػز لخباف سفيشة ساحمية أف يدتمع في سفيشتو بزائع مغ سفيشة أخخػ في عخض ال

أف يشقل إلييا بزائع مغ سفيشة أخخػ دوف إذف محافع الجسخؾ، أو أف يحيج بدفيشتو عغ خط 
الدفخ السعيغ ليا إال إذا أرغستو عمى ذلظ ضخوؼ لع يدعو تجشبيا أو أرغع في ضخوؼ يبيشيا 

 .لسحافع الجسخؾ في أوؿ فخصة مسكشة ويقتشع بيا السحافع



963السادة    
ة من قبل صاحبياتقجيم بيان سفخ الدفيش  

 
يجػز لراحب أية سفيشة ساحمية، بإذف مغ محافع الجسخؾ، أف يقجـ بجال  مغ ربانيا تقخيخا   (1)

  .بػصػؿ الدفيشة إلى السخفأ أو بدفخىا مشو
 

يكػف صاحب الدفيشة الحؼ قجـ تقخيخا  كيحا خاضعا  لشفذ األحكاـ والعقػبات الدارية  (2)
الدفيشةبسقتزى ىحا القانػف عمى رباف  . 

964السادة    
 تقجيم التفاصيل بهسق الدفيشة

 
 .يقجـ رباف الدفيشة الداحمية أو صاحبيا إلى محافع الجسخؾ تفاصيل بػسق سفيشتو

965السادة    
 تشطيم التجارة الداحمية

 
يجػز لمسشجوب الدامي بأمخ أو مخسػـ يرجره أف يسشع أو يقيج أو يشطع نقل أية بزائع أو  (1)

بزائع عمى سػاحل فمدصيغ، وتذسل اإلشارة الػاردة في ىحا القانػف إلى الػاردات صشف مغ 
والرادرات السسشػعة أو السقيجة أو السشطسة، مع مخاعاة أحكاـ أؼ أمخ أو مخسـػ كيحا، البزائع 

  .السسشػع أو السقيج أو السشطع نقميا عمى الداحل متى دلت القخيشة عمى ذلظ
 

مية عمى وجو اإلجساؿ ؼيسا يتعمق بسرمحة الجسارؾ حدب الرػرة تشطع التجارة الداح (2)
  .السعيشة، وتحفع الجفاتخ وتبخز األوراؽ وتقجـ البيانات وفقا  لحلظ

 

 الفرل الحادي عذخ
 وكالء الجسارؾ

966السادة    
 الهكالء السفهضهن 

 
ف بػاسصة يجػز ألؼ صاحب بزائع أف يقـػ بالسعامالت التي تقتزييا أحكاـ ىحا القانػ  (1)



  .وكيل يفػضو تفػيزا  قانػنيا  
 

يكػف ىحا الػكيل إما شخرا  يذتغل بالكمية في خجمة صاحب البزائع وإما وكيال  جسخكيا   (2)
  :مخخرا  لو حدب األصػؿ وفقا  ألحكاـ قانػف وكالء الجسارؾ

 
 ويذتخط في ذلظ أف يجػز التخميز عمى أمتعة السدافخيغ بػاسصة الذخز السػجػدة في

 .عيجتو
967السادة    

 إبخاز التفهيس
 

يجػز ألؼ مػضف أف يصمب مغ أؼ وكيل إبخاز التفػيس الكتابي السعصى لو مغ مػكمو الحؼ 
 .يجعي بأنو يشػب عشو فإذا لع يبخز التفػيس ؼيجػز لمسػضف أف يخفس االعتخاؼ بػكالتو

968السادة    
 مدؤولية الهكالء

 
لراحب بزائع ألية غاية مغ غايات قػانيغ الجسارؾ يعتبخ كل مغ قاـ بسعاممة برفتو وكيال  

أنو صاحب البزائع ويكػف بشاء عمى ذلظ مدؤوال  شخريا  عغ دفع الخسػـ الجسخكية السدتحقة 
عشيا ومكمفا  بالؿياـ بجسيع األعساؿ الستعمقة بالبزائع السكمف صاحبيا الؿياـ بيا وفقا  لقػانيغ 

سادة ما يعفي السػكل مغ السدؤوليةالجسارؾ غيخ أنو ليذ في ىحه ال . 
969السادة    

 مدؤولية السهكمين
 

كل مغ فػض وكيال  بالؿياـ بسعاممة تتعمق بأية بزائع إيفاء ألية غاية مغ غايات قػانيغ  (1)
الجسارؾ يكػف مدؤوال  عغ أعساؿ وكيمو وترخيحاتو ويجػز بشاء عمى ذلظ محاكستو عغ كل جـخ 

البزائع كسا لػ أنو اقتخؼ الجـخ نفدو ولكغ ال يحكع عميو بالحبذ إال يقتخفو الػكيل بذأف تمظ 
  .إذا كاف قج وافق فعال  عمى ارتكاب الجـخ

 
  .ليذ في ىحه السادة ما يسشع محاكسة الػكيل (2)

 

 الفرل الثاني عذخ



 السػضفػف 
971السادة    

 مصاردة الدفن في مياه فمدصين الداحمية
 

ب في خجمة جاللتو أو في خجمة مرمحة الجسارؾ أو لمسػضف يجػز لقائج كل سفيشة أو قار 
السدؤوؿ عغ أؼ مشيسا إذا كاف رافعا  العمع الخاص أو عمع الجسارؾ أف يصارد أية سفيشة ضسغ 

مياه فمدصيغ الداحمية إذا لع تقف عشج إعصائيا اإلشارة بالػقػؼ أو تكميفيا بحلظ برػرة مذخوعة 
إلرغاميا عمى الػقػؼ بعج إشالؽ مجفع إشعارا  ليا بالػقػؼوأف يصمق الشار نحػىا أو عمييا  . 

979السادة    
 صالحية السهضف حيال الدفن الجاثسة في السياه الداحمية

 
يجػز ألؼ مػضف مسغ أشيخ إلييع في السادة الدابقة أف يصمب مغ رباف أية سفيشة تتجػؿ  (1)

ع في الحاؿ ؼيجػز لو أف يرعج إلى في مياه فمدصيغ الداحمية أف يقمع بالدفيشة فإذا لع يقم
  .ضيخىا ويقػدىا إلى السخفأ ويفتذيا

 
يجػز لسحافع الجسخؾ أف يفتر جسيع األشخاص السػجػديغ عمى ضيخ مثل ىحه الدفيشة  (2)

ومغ ثع يجب عمى كل مشيع أف يجيب عمى ما يمقى عميو مغ األسئمة الستعمقة بالدفيشة ووسقيا 
أف يبخز السدتشجات الستعمقة بالدفيشة ووسقياوبحارتيا وأرزاقيا وسفخىا و  . 

979السادة    
 صالحية فتح الصخود

 
يجػز ألؼ مػضف أف يفتح الصخود عمى مدؤولية صاحبيا أو أف يكمف صاحبيا بفتحيا وأف 

يفحز أية بزائع خاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ ويدنيا ويختسيا ويخقسيا ويتحسل صاحب 
بسا في ذلظ نفقات نقل البزائع إلى السكاف السعيغ لفحرياالبزائع نفقات ىحا الفحز  . 

973السادة    
 سمصة الرعهد إلى ضيخ الدفن وتفتيذيا

 
 :يجػز ألؼ مػضف

  .أ( أف يرعج إلى ضيخ أية سفيشة أو أف يفتذيا)



 
 .ب( أف يرػف أية بزائع عمى ضيخ أية سفيشة)
974السادة    

 سمصة السهضف بالرعهد عمى ضيخ الدفيشة
 

سل الدمصة السخػلة لمسػضف بالرعػد إلى ضيخ الدفيشة بقاءه عمى ضيخىا، ويجػز لسحافع تذ
الجسخؾ أف يؿيع مػضفا  عمى ضيخ أية سفيشة وعمى رباف الدفيشة أف يعج لحلظ السػضف غخفة 

 .مشاسبة لسشامو وشعاما  مشاسبا  وكاؼيا  بال مقابل
975السادة    

 سمصة التفتير
 

السخػلة لمسػضف تفتير جسيع أنحاء الدفيشة أو أية واسصة مغ وسائط تتشاوؿ سمصة التفتير 
 .الشقل أو شاحشة سكة حجيج وتذسل فتح أؼ شخد أو صشجوؽ أو مكاف وفحز جسيع البزائع

976السادة    
 صيانة البزائع

 
تتشاوؿ الدمصة السخػلة لمسػضف لريانة أية بزائع إغالؽ أبػاب عشابخ الدفيشة ومجاخميا 

عمى البزائع أو ختسيا أو تخؾيسيا أو صيانتيا برػرة أخخػ أو نقميا إلى مدتػدع واإلقفاؿ 
 .الجسخؾ

977السادة    
 حطخ تغييخ أو كدخ أي عالمة وضعيا السهضف

 
يحطخ فتح أو تغييخ أو كدخ أو إزالة أؼ رباط أو قفل أو عالمة أو ختع وضعو السػضف عمى 

مكاف في الدفيشة أو واسصة الشقل أو عخبة  أية بزائع أو عمى أؼ باب أو مجخل أو ثقب أو
سكة حجيج إال بتفػيس وتبقى البزائع السػضػع عمييا الخباط أو القفل أو العالمة أو الختع أو 

 .السخاد صيانتيا بيحه الػاسصة خاضعة لسخاؾبة الجسارؾ
978السادة    

 حطخ تغييخ أو كدخ األختام السهضهعة عمى السخكب



 
كدخ أو إزالة أؼ رباط أو قفل أو عالمة أو ختع وضعو السػضف عمى  يحطخ فتح أو تغييخ أو

أية بزائع أو عمى أؼ باب أو مجخل أو ثقب أو مكاف ألجل صيانة أية أرزاؽ مػجػدة في 
سفيشة وصمت مغ مخفأ أجشبي إلى أؼ مخفأ في فمدصيغ وىي متجية إلى مخفأ آخخ فييا، إال 

ف ذلظ الخباط أو القفل أو العالمة أو الختع قج فتح أو بتفػيس. وإذا دخمت الدفيشة أؼ مخفأ وكا
 .غيخ أو كدخ أو أزيل خالفا  ألحكاـ ىحه السادة ؼيعتبخ الخباف أنو ارتكب جخما  ضج ىحا القانػف 

979السادة    
 جهاز تفقج الدهاحل من قبل السهضف

 
خية في أؼ قدع يجػز ألؼ مػضف وألؼ شخز يعاونو أثشاء ؾيامو بػاجباتو أف يتفقج ويتجػؿ بح

مغ الداحل أو عقارات سكة الحجيج أو شاشئ أؼ مخفأ أو خميج أو بحيخة أو ضفة أؼ نيخ أو 
 .أية شخيق أو خط سكة حجيج أو أرض

981السادة    
 قهارب مرمحة الجسارك وربصيا

 
يجػز لمسػضف السػكػؿ إليو إذ ذاؾ أؼ مخكب أو قارب في خجمة مرمحة الجسارؾ أف يغيخ 

لسخكب أو القارب في أؼ ناحية مغ الداحل أو في شاشئ أؼ مخفأ أو خميج أو بحيخة اتجاه ذلظ ا
 .أو ضفة أؼ نيخ ويجػز لو أف يخبط ذلظ السخكب أو القارب ىشالظ لمسجة التي يخاىا ضخورية

989السادة    
 سمصة استجهاب الخكاب

 
ل أخخػ أو يجػز ألؼ مػضف أف يدأؿ أؼ شخز عمى ضيخ أية سفيشة أو مخكب أو واسصة نق

أؼ شخز ندؿ إلى البخ مغ الدفيشة أو السخكب أو واسصة الشقل أو خخج مغ أؼ مغ ىحه عسا 
إذا كاف معو أو يػجج في حيازتو أو بيغ أمتعتو بزائع مدتحقة الخسع الجسخكي أو أية واردات أو 

 .صادرات مسشػعة أو مقيجة أو مشطسة
989السادة    

 تهقيف السذتبو فييم وتفتيذيم
 

إذا اشتبو أحج مػضفي الجسارؾ أو مأمػرؼ البػليذ ضسغ الحج السعقػؿ بأف شخرا  يحسل أو 
يحخز خالفا  لمقانػف أية بزائع خاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ أو يخفي معو أية واردات أو 



  :صادرات مسشػعة أو مقيجة أو مشطسة ؼيجػز لو أف يػقفو ويفتذو
 

الشداء إال بػاسصة امخأة يعيشيا محافع الجسخؾ ليحه الغايةويذتخط في ذلظ أف ال يجخؼ تفتير  . 
983السادة    

 صالحية تفتير وسائل الشقل
 

يجػز ألؼ مػضف مغ مػضفي مرمحة الجسارؾ أو مأمػر بػليذ إذا اشتبو اشتباىا  ضسغ الحج 
عة، أية السعقػؿ بػاسصة نقل أف يػقفيا ويفتذيا لمتأكج مسا إذا كاف يػجج فييا، برػرة غيخ مذخو 

بزائع مدتحقة الخسع الجسخكي أو واردات مسشػعة أو مقيجة أو مشطسة وعمى الدائق أف يػقفيا 
 .ويدسح بتفتيذيا إذا شمب إليو السػضف ذلظ

984السادة    
 صالحية مسارسة مهضف الجسارك لدمصات مأمهر البهليذ

 
ألجل اكتذافو أف يجػز لسػضف الجسارؾ بػية مشع ارتكاب أؼ جـخ ضج قػانيغ الجسارؾ أو 

يباشخ جسيع الدمصات السخػلة لسأمػر البػليذ أو أية سمصة مشيا إما بػجو عاـ أو بذأف أية 
 .قزية مخرػصة أو صشف مغ القزايا

985السادة    
 سمصة شمب السداعجة

 
كل مغ أراد الؿياـ بزبط شيء برػرة مباشخة بسقتزى قػانيغ الجسارؾ يجػز لو أف يدتشجج بأؼ 

شالظ وعمى ذلظ الذخز أف يسجه بالسداعجةشخز حاضخ ى . 
986السادة    

 دخهل مهضف الجسخك لمسحل وتفتذو وصالحياتو
 

يجػز ألؼ مػضف مغ مػضفي مرمحة الجسارؾ أو مأمػر بػليذ في أؼ وقت وبجوف  (1)
محكخة أف يجخل أؼ محل أو مكاف ويفتذو إذا كاف لجيو ما يحسمو عمى االعتقاد بأف بزائع 

مسشػعة مػجػدة ؼيو ويجػز لو أف يزبط تمظ البزائع ويشقمياميخبة أو  :  
 

ويذتخط في ذلظ أف ال يباشخ حق الجخػؿ عمى بيػت الدكغ وتفتيذيا إال استشادا  إلى محكخة 
  .صادرة بحلظ مغ حاكع صمح



 
يحق لسثل ىحا السػضف عشج وقػع مقاومة أف يفتح أؼ باب عشػة وأف يديل بالقػة ما يعػؽ  (2)

شع دخػلو أو إجخاء التفتير أو الزبطأو يس . 
987السادة    

 سمصة ضبط الدفيشة أو البزائع السرادرة
 

يجػز ألؼ مػضف مغ مػضفي مرمحة الجسارؾ أو مأمػر بػليذ أو ألؼ ضابط في قػات  (1)
جاللتو أف يزبط أية سفيشة مرادرة أو واسصة نقل أو بزائع مرادرة سػاء في البخ أو في 

فيشة أو واسصة نقل أو بزائع إذا كاف لجيو ما يحسمو عمى االعتقاد بأنيا البحخ أو أية س
  .مرادرة

 
تشقل جسيع البزائع السزبػشة إلى أقخب مدتػدع جسخكي أو إلى مكاف آخخ أميغ حدبسا  (2)

 .يأمخ محافع الجسخؾ
988السادة    

 تبميغ إعالن الزبط
 

باعتبار أنيا مرادرة يبمغ السػضف الحؼ متى ضبصت سفيشة أو قارب أو واسصة نقل أو بزاعة 
أجخػ الزبط رباف الدفيشة أو القارب أو صاحبو أو وكيمو إعالنا  كتابيا  بزبصيا وأسبابو إال إذا 

كاف رباف الدفيشة أو صاحبيا حاضخا  عشج ضبصيا وذلظ إما بتدميسو اإلعالف إليو شخريا  أو 
ف إقامتو أو عسمو األخيخ. وتعتبخ جسيع الدفغ بػاسصة كتاب يخسل إليو بالبخيج أو يدمع في مكا

أو القػارب أو وسائط الشقل أو البزائع السزبػشة بأنيا مرادرة، ويجػز لمسجيخ أف يبيعيا إال 
إذا كاف الذخز الحؼ ضبصت مشو أو صاحبيا بمغ محافع الجسخؾ في أقخب مكاف إليو خالؿ 

ي بيا. أما إذا كانت البزائع السزبػشة شيخ واحج مغ تاريخ ضبصيا إعالنا  كتابيا  بأنو يجع
 .سخيعة العصب أو حيػانات حية ؼيجػز لمسحافع أف يبيعيا في الحاؿ

989السادة    
 إعادة الدفيشة أو البزائع السزبهشة بعج تقجيم التعيج

 
يجػز لمسجيخ أف يدسح بتدميع الدفيشة أو القارب أو واسصة الشقل أو البزائع السزبػشة إلى 

أعصى تعيجا  بجفع ؾيستيا في حالة مرادرتيا السجعي إذا . 



991السادة    
 اإلجخاءات الستبعة عشج ضبط البزائع

 
إذا ضبط السػضف سفيشة أو قاربا  أو واسصة نقل أو بزائع ثع بمغ صاحبيا محافع الجسخؾ  (1)

 :ادعاءه بيا ؼيجػز لمسحافع أف يحتفع بيا ويجػز لو
 

( مػقعا  مشو بإقامة دعػػ عميو الستخجاعيا دوف اتخاذ أية أ( أف يكمف السجعي بإعالف خصي 
إجخاءات لسرادرة الدفيشة أو القارب أو واسصة الشقل أو البزائع السزبػشة فإذا لع يخفع السجعي 

في ىحه الحالة الجعػػ خالؿ شيخيغ مغ تاريخ تبميغو اإلعالف تعتبخ الدفيشة أو القارب أو 
وف اتخاذ أية إجخاءات أخخػ، أوواسصة الشقل أو البزائع مرادرة د   

 
ب( أف يؿيع الجعػػ بشفدو أماـ أية محكسة لسرادرة الدفيشة أو القارب أو واسصة الشقل أو )

  .البزائع السزبػشة
 

( مغ الفقخة )أ( خالؿ 1إذا لع يكمف محافع الجسخؾ السجعي بإقامة دعػػ كسا ورد في البشج ) (2)
( مغ 1عاء أو لع يقع الجعػػ ىػ بشفدو كسا ورد في البشج )ثالثة أشيخ مغ تاريخ استالمو االد

 .الفقخة )ب( تدمع الدفيشة أو القارب أو واسصة الشقل أو البزائع إلى السجعي
999السادة    

 الترخف بالدفن والبزائع السرادرة
 

يجخؼ الترخؼ بكافة الدفغ والقػارب ووسائط الشقل والبزائع السرادرة أو تتمف بالرػرة التي 
 .يأمخ بيا السجيخ

999السادة    
 نقل البزائع السزبهشة لمسخكد الجسخكي

 
إف كافة البزائع التي يزبصيا أؼ شخز ليذ مغ مػضفي مرمحة الجسارؾ تشقل في الحاؿ 

 .إلى أقخب مخكد جسخكي حيث تدمع إلى أحج مػضؽيو
993السادة    

 حطخ الكبس عمى األشخاص بجون محكخة



 
مرمحة الجسارؾ أو مأمػر بػليذ أف يؿبس عمى أؼ شخز يجػز ألؼ مػضف مغ مػضفي 

بجوف محكخة، إذا كاف لجيو سبب معقػؿ يحسمو عمى االعتقاد أنو ارتكب أو حاوؿ ارتكاب أحج 
 :الجخميغ التالييغ أو لو عالقة في ارتكابو

 
  .التيخيب (1)

 .نقل بزائع ميخبة أو حيازتيا برػرة غيخ مذخوعة (2)
994السادة    

سدتشجات الالزمة لجى ضبط السيخباتإبخاز ال  
 

إذا تمقى محافع الجسخؾ إخبارا  بأف بزائع )أ( قج ىخبت أو لع تعمغ كسيتيا أو ؾيستيا كميا أو 
  أدخمت بػجو غيخ مذخوع وجخػ الترخؼ فييا خالفا  لمقانػف، أو

( غيخ مذخوع  ب( إف في الشية تيخيب بزائع أو عجـ إعالف كسيتيا أو ؾيستيا كميا وإدخاليا بػجو
أو الترخؼ بيا خالفا  لمقانػف، أو إذا ضبصت بزائع أو حجدت ؼيقتزي عمى صاحب 

البزائع، حالسا يصمب إليو ذلظ محافع الجسخؾ أو أؼ مػضف آخخ مغ مػضفي الجسارؾ أف 
يبخز كافة الجفاتخ والسدتشجات الستعمقة بتمظ البزائع أو بأية بزائع استػردىا أو صجرىا في أؼ 

ؿ الدشػات الخسذ الدابقة لحلظ الصمب ويدمسو إياىا وعميو أيزا  أف يبخز لمسحافع أو وقت خال
لسػضف الجسخؾ السحكػر كافة الجفاتخ والسدتشجات عمى اختالؼ أنػاعيا التي سجل فييا أؼ قيج 
أو محكخة تتعمق بتمظ البزائع ليصمع عمييا وأف يدسح لو أو ألؼ مػضف مفػض مغ قبمو بأخح 

خخجات مغ تمظ الجفاتخ أو السدتشجاتندخ أو مدت . 
995السادة    

 احتفاظ السحافع بالسدتشجات
 

يجػز لسحافع الجسخؾ أف يزبط ويحجد أؼ مدتشج قجـ لو بذأف أؼ مدتشج يقتزي إبخازه 
بسقتزى ىحا القانػف غيخ أنو يحق لراحب السدتشج أف يأخح ... مشو ندخة عشو مرجقة مغ 

خة كبيشة وتكػف ليا ... الشدخة األصميةقبل السحافع. وتقبل ىحه الشد . 
996السادة    

 شمب السحافع لبيشات أخخى 
 

يجػز لسحافع الجسخؾ أف يصمب مغ صاحب أية بزائع بيشة عمى أف البزائع السجعى بيا 



تخرو وأف تفاصيميا وأوصافيا قج ذكخت في البياف حدب األصػؿ ألجل دفع الخسع الجسخكي 
بإعصاء ترخيح بحلظ أو بإبخاز مدتشجات تثبت ذلظ ولمسحافع أف  عشيا أو إلعفائيا مشو وذلظ

 .يخفس تدميع البزائع أو قبػؿ أؼ بياف بذأنيا ريثسا تقجـ لو ىحه البيشات

997السادة    
 تخجسة السدتشجات األجشبية السقجمة

 
ث إذا ُقجـ ألؼ مػضف مدتشج يتعمق بسعامالت جسخكية محخر بمغة مغ عشج المغات الخسسية الثال

ؼيجػز لسحافع الجسخؾ أف يصمب تخجسة ذلظ السدتشج عمى نفقة صاحبو إلى المغة اإلنكميدية مغ 
 .قبل شخز يػافق عميو أو أف ترجؽ التخجسة بالرػرة التي يصمبيا

998السادة    
 أخح عيشات من البزائع

 
سشيا يجػز لمسػضف أف يأخح عيشات مغ أية بزائع تحت رقابة مرمحة الجسارؾ دوف أف يجفع ث

 .وأف يدتعسميا ويترخؼ بيا بالرػرة السعيشة ألية غاية يخاىا محافع الجسخؾ ضخورية
999السادة    

 صالحية السجيخ بإصجار رخز مقيجة بذخوط
 

 :يجػز لمسجيخ أف يرجر رخرا  مقيجة بذخوط معيشة
  .أ( ألشخاص عمى الداحل تجيد ليع االتجار عمى ضيخ الدفغ)

 
( ة لمبيع لمسدافخيغ لألشخاص الحيغ يدوروف الدفغ ب( لبيع األشياء  السػجػدة في الدفغ والسعجَّ

  .في السخفأ
 

 .ج( لبيع ثمج ومأكػالت شازجة مغ الدفغ)
911السادة    

 إعفاء السهضفين من تبعة الزبط
 

ال يتحسل أؼ مػضف تبعة ضبط أية أشياء بسقتزى ىحا القانػف ضبصت لدبب معقػؿ، ومتى 
فيشة أو قاربا  أو واسصة نقل أو بزائع مزبػشة أو ثسغ مبيعيا وضيخ في استخجع السجعي س



الػقت نفدو سبب معقػؿ لزبصيا ؼيحػؿ ضيػر ىحا الدبب دوف اتخاذ اإلجخاءات ضج السػضفيغ 
 .الحيغ كانت ليع عالقة في ضبصيا

919السادة    
 غخامة سهء الدمهك

 
يجػز لمسجيخ أف يفخض عمى كل مػضف يقل راتبو الدشػؼ عغ ثالثسائة جشيو ما عجا العالوات 

غخامة ال تتجاوز راتب ثالثة أياـ جداء إىسالو أو سػء سمػكو أو عجـ محافطتو عمى مػاعيج العسل 
  .أو مخالفتو الشطاـ

 

 الفرل الثالث عذخ
 السرادرة والعقػبات

919السادة    
 مرادرة السخاكب

 
ترادر لحكػمة فمدصيغ الدفغ أو القػارب التالية التي ال تديج حسػلتيا السدجمة عمى مائتيغ  (1)

 :وخسديغ ششا  
 

أ( كل سفيشة أو قارب استعسل في تيخيب بزائع أو في نقل بزائع ميخبة أو مرادرة برػرة )
  .غيخ مذخوعة، مع العمع بأنيا كحلظ

 
( يغ الداحمية ولع يقف لمرعػد إليو بعج أف كمف بحلظ ب( كل سفيشة أو قارب وجج في مياه فمدص

  .بػجو مذخوع
 

ج( كل سفيشة أو قارب يتجػؿ في مياه فمدصيغ الداحمية ولع يقمع في الحاؿ بعج أف كمفو بحلظ )
  .القائج أو الزابط السدؤوؿ عغ سفيشة أو قارب في خجمة جاللتو

 
( أو حصست أو أتمفت مشعا  لزبصيا مغ قبل د( كل سفيشة أو قارب ألقيت مشو إلى البحخ بزائع 

  .مرمحة الجسارؾ
 

ىػ( كل سفيشة أو قارب وجج مػسػقا  في أؼ مخفأ ثع وجج خؽيفا  أو مػسػقا  صابػرة أو وجج وسقو )



  .ناقرا  ولع يدتصع الخباف أف يبيغ سبب ذلظ الشقز برػرة مذخوعة
 

( يو حػاجد أو فػاصل زائفة أو لو مقجـ و( كل سفيشة أو قارب وجج في مياه فمدصيغ الداحمية وؼ
أو جػانب أو قعخ غيخ حؿيقي أو أؼ مكاف سخؼ أو خفي إلخفاء البزائع أو ثقب أو أنبػب أو 

  .أؼ وسيمة أخخػ معجة لتيخيب البزائع
 

إف صاحب الدفيشة التي تديج حسػلتيا عمى مائتيغ وخسديغ ششا  والتي لػ كانت حسػلتيا  (2)
يغ ششا  أو أقل لجخت مرادرتيا يعاقب بغخامة ال تتجاوز ألف جشيو ويجػز السدجمة مائتيغ وخسد

  .ضبط الدفيشة إلى أف تجفع الغخامة أو يقجـ تعيج بجفعيا
 

ترادر لحكػمة فمدصيغ كل واسصة مغ وسائط الشقل، أو سفيشة أو قارب، استعسل في  (3)
مع العمع بأنيا كحلظ تيخيب بزائع ميخبة أو مرادرة أو في نقميا برػرة غيخ مذخوعة، . 

913السادة    
 سمصة مرادرة البزائع

 
 :ترادر لحكػمة فمدصيغ البزائع التالية

 .أ( كافة البزائع السيخبة)
 

ب( كافة البزائع السدتػردة خالفا  ألؼ مشع أو قيج أو نطاـ ويدتثشى مغ ذلظ فقط البزائع )
الستيخاد دوف اشالع الذاحغ عمى األمخ السسشػع أو السشطع استيخادىا بأمخ أو مخسػـ والسذحػنة ل

أو السخسػـ وقبل مخور وقت معقػؿ يتدشى لو ؼيو اإلحاشة بو في مخفأ الذحغ ولمسجيخ 
الرالحية السصمقة في إعادة ترجيخ ىحه البزائع السدتثشاة أو الترخؼ بيا عمى الػجو الحؼ 

  .يػافق عميو
 

( ب أو واسصة نقل مشع استيخاد البزائع فيياج( كافة البزائع السدتػردة في أية سفيشة أو قار  .  
 

د( كافة البزائع السدتحقة الخسع السػجػدة في أية سفيشة أو قارب أو واسصة نقل كائشة في أؼ )
  .مكاف برػر غيخ شخعية

 
ىػ( كافة البزائع السػجػدة في أية سفيشة أو قارب أو واسصة نقل بعج وصػليا إلى أؼ مخفأ أو )



كخ أو يذيخ إلييا في بياف الػارد أو الترخيح وليدت مغ أمتعة البحارة أو مكاف، التي لع تح
  .السدافخيغ ولع يقجـ إيزاح عشيا يخضى بو محافع الجسخؾ

 
  .و( كافة البزائع التي جخػ تفخيغ بعزيا برػرة غيخ مذخوعة)

 
( ا دوف ز( كافة البزائع الخاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ التي تشقل أو تغيخ أو يعبث بي

  .تفػيس وخالفا  ليحا القانػف 
 

ح( كافة البزائع التي يقزي ىحا القانػف بشقميا أو معالجتيا بأية صػرة ولع تشقل أو تعالج )
  .كحلظ

 
ط( كافة البزائع التي قجـ أو وضع أو أبخز بذأنيا بياف أو قائسة أو ترخيح أو جػاب أو )

جية أؼ أمخ ورد ؼيو محكخة أو تفػيس غيخ صحيح أو قرج بو التزميل مغ .  
 

ؼ( وسق أية سفيشة أو قارب يتجػؿ عمى الداحل ولع يقمع في الحاؿ بعج أف كمفو بحلظ القائج أو )
  .الزابط السدؤوؿ عغ أية سفيشة أو قارب في خجمة جاللتو

 
ؾ( كافة البزائع التي ليدت مغ أمتعة السدافخيغ والسػجػدة عمى ضيخ الدفيشة بعج التخميز )

والتي لع تحكخ ولع يذخ إلييا في بياف الرادر ولع يقجـ إيزاح عشيا يخضى بو محافع عمييا 
  .الجسخؾ

 
ؿ( كافة الرادرات السسشػعة السػضػعة عمى ضيخ أية سفيشة أو قارب أو في واسصة نقل )
لترجيخىا أو التي تجمب إلى أؼ رصيف أو مكاف بػية ترجيخىا وكافة الرادرات السقيجة 

حسمة خالفا  ألؼ قيج أو نطاـ في أية سفيشة أو قارب أو واسصة نقل لترجيخىا أو والسشطسة والس
  .التي تجمب إلى أؼ رصيف أو مكاف لمترجيخ

 
  .ـ( كافة البزائع السدتحقة الخسع السخبأة بأية شخيقة ىخبا  مغ دفع الخسػـ عشيا)

 
( كغ معيا خجاع السػضفف( أؼ شخد أخفيت ؼيو بزائع لع تحكخ في البياف أو ُرـز بصخيقة يس .  

 



س( كافة البزائع السدتحقة الخسع السػجػدة في حيازة أؼ شخز خخج أو ندؿ إلى البخ مغ أية )
سفيشة أو قارب أو واسصة نقل أخخػ أو دخل فمدصيغ بأية شخيقة أو وججت بيغ أمتعتو وأنكخ أف 

بيغ أمتعتو عشجما  معو بزائع مدتحقة الخسع أو لع يعمغ بالزبط وجػد ىحه البزائع معو أو
  .سألو السػضف

 
  .ع( كافة البزائع السعخوضة لمبيع بحجة أنيا بزائع مسشػعة أو ميخبة)

 
ؼ( كافة البزائع التي كانت مخدونة في السدتػدع ثع نقمت إلى أؼ مخكب نقل حسػلتو )

 .السدجمة عغ ستيغ ششا  ألجل ترجيخىا أو قجـ بياف بيا أنيا لمترجيخ في مخكب كيحا
914سادة ال   

 تثسين األمهال السزبهشة
 

إذا أؾيست دعػػ لسرادرة أية سفيشة أو قارب أو واسصة نقل أو بزائع ضبصت بسقتزى أؼ 
قانػف مغ قػانيغ الجسارؾ يقجـ مع الجعػػ في الػقت نفدو كذف بتثسيغ الدفيشة أو القارب أو 

مفػض بحلظ مغ قبل  واسصة الشقل أو البزائع السزبػشة مشطع مغ قبل مػضف أو شخز آخخ
السشجوب الدامي ومؤيجة صحة التثسيغ باليسيغ ويعتبخ الكذف نيائيا  بذأف ؾيسة الدفيشة أو 

 .القارب أو واسصة الشقل أو البزائع ألجل تقخيخ الرالحية

915السادة    
 مرادرة الصخود والبزائع

 
 212سقتزى السادة تذسل مرادرة البزائع الصخد السػجػدة ؼيو كسا أف مرادرة الصخد ب (1)

  .تذسل مرادرة كافة البزائع السػجػدة ؼيو
 

حيثسا يجػز مرادرة واسصة الشقل تذسل السرادرة كافة البزائع التي تخز صاحب  (2)
 .واسصة الشقل والسشقػلة فييا

916السادة    
 التجسع لمتيخيب



 
ميخبة أو إذا اجتسع شخراف أو أكثخ لتيخيب أية بزائع أو لمحيمػلة دوف ضبط بزائع 

 .لتخميريا بعج ضبصيا ؼيعتبخوف أنيع ارتكبػا جخما  ويعاقبػف بالحبذ مجة ثالث سشػات
917السادة    

 عقهبة السهضف الستهاشيء أو السختذي
 

 :كل مغ
أ( كاف مػضفا  مغ مػضفي الجسارؾ أو مأمػر بػليذ، وضبط بصخيق التػاشؤ أو سمع سفيشة أو )

يشبغي مرادرتيا أو رتب تدميسيا أو عجـ ضبصيا أو تآمخ أو قاربا  أو واسصة نقل أو بزائع 
تػاشأ مع شخز الستيخاد أية بزائع أو ترجيخىا أو كانت لو عالقة في تيخيبيا بػجو مغ 

الػجػه ألجل ضبط أية سفيشة أو قارب أو واسصة نقل أو بزائع والحرػؿ عمى مكافأة لقاء 
  ضبصيا، أو

 
داء أو دبخ إعصاءه ذلظ أو عخض عميو أو وعجه بو أو بتجبيخه أعصى مػضفا  رشػة أو مكافأة أو ج

لو أو تػاشأ معو إلغخائو بأية صػرة عمى إىساؿ واجباتو أو حاوؿ التأثيخ عميو في الؿياـ بػاجباتو 
  بالتيجيج أو الصمبات أو الػعػد، أو

 
( ه أو أتمف ج( خمز أية بزائع بعج ضبصيا أو حصسيا أو كدخىا أو أتمفيا قبل ضبصيا أو بعج

  .أية مدتشجات تتعمق بيا لسشع ضبصيا أو تخميريا أو لسشع إثبات أؼ جـخ
 

يعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب بالحبذ مجة ثالث سشػات أو بغخامة قجرىا خسدسائة جشيو أو 
 .بكمتا ىاتيغ العقػبتيغ

918السادة    
 عقهبة إشالق الشار عمى الدفن أو السهضفين

 
 :كل مغ

( ار عمى سفيشة أو قارب في خجمة مرمحة الجسارؾ، أوأ( أشمق الش   
 

 .ب( أشمق الشار عمى مػضف أثشاء ؾيامو بػاجباتو)
 



  .ج( جخح مػضفا  أو ألحق أذػ بعزػ مغ أعزائو أثشاء ؾيامو بػاجباتو)
 

 .يعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب بالحبذ مجة خسذ عذخة سشة
919السادة    

لخسم أو إتالفياعقهبة نقل البزائع السدتحقة ا  
 

 :كل مغ (1)
أ( نقل بزائع مدتحقة الخسع مغ مدتػدع بال تفػيس مغ السػضف السختز أو دوف أف يجفع )

  الخسػـ السدتحقة عشيا أو يقجـ تعيجا  بجفعيا، أو
 

  ب( أتمف قرجا  بزائع مخدونة في السدتػدع حدب األصػؿ، أو)
 

( والذجة أؼ مػضف مغ مػضفي الجسارؾ أو شخرا  ج( ىاجع أو قاـو أو عاؽ باستعساؿ القػة 
  .مدتخجما  حدب األصػؿ لسشع التيخيب أثشاء ؾيامو بػاجباتو

 
  .يعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب بالحبذ مجة سشتيغ أو بغخامة قجرىا خسدسائة جشيو

 
( ال يدتػفى رسع عغ 1لجػ إدانة مػضف بارتكاب جـخ بسقتزى البشج )ب( مغ الفقخة ) (2)

لبزائع السحكػرة، ويجػز لمسشجوب الدامي أف يأمخ بجفع تعػيس مغ خديشة فمدصيغ العامةا . 
991السادة    

 عقهبة التيخيب
 

 :كل مغ (1)
  أ( ىخب أية بزائع، أو)

 
  ب( أحخز بزائع ميخبة أو واردات مسشػعة بجوف عحر شخعي وتقع البيشة في ذلظ عميو، أو)

 
( مخاقبتو أية بزائع مسشػع أو مقيج أو مشطع ترجيخىا إذ  ج( أحخز أو وجج في عيجتو أو تحت

  .ذاؾ بقرج تيخيبيا أو كاف عالسا  بأنيا معجة لمتيخيب
 



يعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب بالحبذ مجة ستة أشيخ أو بغخامة قجرىا مائة جشيو ويجفع ثالثة 
  .أضعاؼ الخسع السدتحق عغ البزائع التي في حيازتو إف كانت ميخبة

 
إذا استعسل رباف الدفيشة أو صاحبيا أو رباف القارب أو سائق واسصة الشقل أو صاحب  (2)

أييسا، سفيشتو أو قاربو أو واسصة الشقل خاصتو في تيخيب بزائع أو سسح باستعساليا ليحه الغاية 
1عغ عمع مشو ؼيعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب بالعقػبات السعيشة في الفقخة ) ).  

 
( أثشاء حخب اشتخكت فييا حكػمة 1كب الجـخ السحكػر في البشج )ج( مغ الفقخة )إذا ارت (3)

 .فمدصيغ ؼيجػز زيادة مجة الحبذ إلى سشتيغ أو زيادة الغخامة إلى خسدسائة جشيو
999السادة    

 عقهبة الجخائم الجسخكية األخخى 
 

 :كل مغ
  .أ( تجشب دفع أؼ رسع مدتحق الجفع)

 
( حقةب( استعاد رسػما  غيخ مدت .  

 
ج( أعجَّ أو أجاز أو عخض مدتشجا  يدتجؿ مشو أنو قائسة بزائع أصمية مع أنو ليذ كحلظ في )

  .الػاقع
 

  .د( وضع بيانا  مدورا  أو غيخ صحيح في أحج التفاصيل الػاردة ؼيو)
 

ىػ( جمب إلى فمدصيغ أو أحخز دوف عحر مذخوع، وتقع البيشة في ذلظ عميو، نسػذج قائسة )
أية ورقة أخخػ يمػح أنيا قائسة بزائع أو خالية )عمى بياض( وفي األماكغ تعبئتيا بزائع أو 

  .واستعساليا كقائسة لبزائع واردة مغ بالد أجشبية
 

و( ذكخ في ترخيح أو مدتشج أبخزه لسػضف بيانا  غيخ حؿيقي أو غيخ صحيح في أحج التفاصيل )
مدتشجا  يتزسغ بيانا  كيحاالػاردة ؼيو أو أبخز ألؼ مػضف أو سمسو ترخيحا  أو  .  

 
ز( ترخؼ بصخيق البيع ببزائع أعفيت مغ الخسع لكػنيا استػردت لقػات جاللتو أو لسؤسدة أو )



  .شخز يحق لو استيخادىا بال رسع دوف أف يبمغ السجيخ تفاصيل البيع
 

ح( غّيخ بصخيق الغر أؼ مدتشج أو صظ أو زور ختع مػضف مغ مػضفي مرمحة الجسارؾ أو )
ؾيعو أو الحخوؼ األولى مغ اسسو أو أية عالمات أخخػ استعسميا لمترجيق عمى ذلظ السدتشج تػ 

  .أو الرظ أو لريانة البزائع أو ألية غاية أخخػ أثشاء السعامالت الجسخكية
 

  .ط( خجع مػضفا  بذأف أية تفاصيل قج تؤثخ في الؿياـ بػاجباتو)
 

( أو غيخىا أو عبث بيا ال تفػيس ؼ( نقل بزائع خاضعة لسخاؾبة مرمحة الجسارؾ .  
 

  .ؾ( رفس اإلجابة عمى أسئمة وجيت إليو أو إبخاز أية مدتشجات أو تخمف عغ ذلظ)
 

ؿ( باع أو عخض لمبيع أو أحخز ألجل البيع أو ألية غاية تجارية عمى ضيخ سفيشة في مخفأ أية )
56بزائع لع يخد ذكخىا في بياف الدفيشة حدبسا تقزي السادة   . 

 
( باع أو عخض لمبيع أية بزائع بحجة أنيا بزائع مسشػعة أو ميخبة ـ( .  

 
يعتبخ أنو ارتكب جخما  ويعاقب بالحبذ مجة سشتيغ أو بغخامة قجرىا خسدسائة جشيو أو بكمتا 

  :العقػبتيغ
 

ويذتخط في ذلظ أف ال يؤثخ شيء في ىحه السادة في حقػؽ أؼ شخز يعسل بسقتزى رخرة 
199صادرة وفقا  لمسادة   . 

999السادة    
 تحريل الغخامة السحكهم بيا

 
 229كل غخامة حكست بيا السحكسة في أية قزية جسخكية أو فخضيا السجيخ وفقا  ألحكاـ السادة 

تعتبخ أنيا غخامة مفخوضة في دعػػ جدائية ويجػز تحرمييا بالحجد عمى أية أمػاؿ مشقػلة أو 
 .غيخ مشقػلة وبيعيا

993السادة    
أحكام القانهن عقهبة مخالفة   



 
كل مغ خالف أحج أحكاـ ىحا القانػف ولع تعيغ عقػبة خاصة لسخالفتو يعتبخ أنو ارتكب جخما  

 .ويعاقب بالحبذ مجة ستة أشيخ أو بغخامة قجرىا مائة جشيو أو بكمتا ىاتيغ العقػبتيغ
994السادة    

 العقهبات الخاصة بالهاردات السسشهعة
 

التالية ؼيسا يتعمق بالػاردات السسشػع أو السشطع أو السقيج استيخادىا كل مغ فعل أحج األفعاؿ  (1)
 :والتي تدخؼ عمييا ىحه السادة، أؼ

  أ( أحخز أية واردات كيحه عمى ضيخ سفيشة بجوف عحر مذخوع وتقع البيشة في ذلظ عميو، أو)
 

  ب( ىخَّب أو حاوؿ تيخيب واردات كيحه إلى فمدصيغ، أو)
 

( كيحه ُىخبت إلى فمدصيغ، بجوف عحر مذخوع وتقع البيشة في ذلظ عميو،  ج( أحخز أية واردات
  أو

 
د( ساعج أو عاوف عمى تيخيب واردات كيحه إلى فمدصيغ أو أشار بتيخيبيا أو دبخ أو كاف ذا )

  .عالقة في تيخيبيا إلى فمدصيغ عغ عمع مشو
 

( السعمػمات بذأف  ىػ( تخمف عغ إعصاء السػضف عشج الصمب ما لجيو أو في استصاعتو مغ
  .واردات كيحه ىخبت أو في الشية تيخيبيا إلى فمدصيغ

 
  .يعتبخ أنو ارتكب جخما  ضج ىحا القانػف 

 
تدخؼ ىحه السادة عمى كافة الػاردات السسشػع أو السقيج أو السشطع استيخادىا التي يعمغ  (2)

  .السشجوب الدامي سخيانيا عمييا بأمخ أو مخسـػ
 

خالفا  ليحه السادة أثشاء حخب اشتخكت فييا حكػمة فمدصيغ فتداد عقػبة  إذا ارتكب جـخ (3)
 .الحبذ إلى سشتيغ والغخامة إلى خسدسائة جشيو

995السادة    
 السدؤولية بالتزامن والتكافل



 
إذا فخضت عقػبة عمى عجد مغ األشخاص بالتزامغ والتكافل ؼيكػف كل شخز مشيع مكمفا  

 .بجفع الغخامة بكامميا
996 السادة   

 السعاونهن والسداعجون 
 

كل مغ ساعج آخخ أو عاونو أو أغخاه عمى ارتكاب جـخ خالفا  ليحا القانػف أو أشار عميو بارتكابو 
أو كاف ذا عالقة مباشخة أو غيخ مباشخة بحلظ بدبب ارتكابو فعال  أو تخكا ، يعتبخ أنو ارتكب ذلظ 

 .الجـخ ويعاقب بالعقػبة السعيشة لو
997السادة    

 عقهبة الذخوع في مخالفة القانهن 
 

 .كل مغ حاوؿ ارتكاب جـخ خالفا  ليحا القانػف يعاقب كأنو ارتكب ذلظ الجـخ
998السادة    

 قيسة الغخامة السفخوضة
 

إذا كانت الغخامة السشرػص عمييا في ىحا القانػف دوف ثالثة أضعاؼ ؾيسة البزائع التي ارتكب 
السدتحق عشيا ؼيكػف الحج األقرى لمغخامة ثالثة أضعاؼ  الجـخ بذأنيا مع ثالثة أضعاؼ الخسع

 .ؾيسة تمظ البزائع مع ثالثة أضعاؼ الخسع السدتحق عشيا
999السادة    

 إضافة العقهبات إلى السرادرة
 

  .تفخض جسيع العقػبات باإلضافة إلى مرادرة البزائع
 

  :دفعو بسقتزى القخار الحؼ استأنفو ريثسا يشطخ في استئشافو
 

تخط في ذلظ أنو إذا كاف السبمغ السدتحق دفعو بيحه الرػرة يديج عمى خسدسائة جشيو ؼيجػز ويذ
 .لمسحكسة السدتأنف إلييا أف تأذف بتقجيع االستئشاؼ بعج إيجاع مبمغ يقل عغ السبمغ السحكـػ بو

994السادة    
 السجة القانهنية لخفع الجعاوى الجسخكية



 
قت خالؿ خسذ سشػات مغ تاريخ ارتكاب الجـخيجػز رفع القزايا الجسخكية في أؼ و  . 

995السادة    
 السحافطة عمى الذيهد

 
ال يجبخ أؼ شاىج مغ شيػد الشائب العاـ أو السجيخ في أية قزية جسخكية عمى الترخيح بأنو 

تمقى أية معمػمات مغ شخز آخخ أو عمى الترخيح بساـية تمظ السعمػمات أو باسع الذخز 
يجبخ السػضف الحؼ يحزخ السحاكسة كذاىج عمى إبخاز أية تقاريخ وضعيا الحؼ بمغو إياىا وال 

 .أو تدمسيا بشفدو برػرة كتػمة برفتو الخسسية أو السحتػية عمى معمػمات مكتػمة

996السادة    
 إثبات صجور األمخ أو السخسهم

 
 إف إبخاز عجد الػقائع الفمدصيشية السحتػؼ عمى أؼ أمخ أو مخسػـ أو نطاـ صجر أو سغ

بسقتزى ىحا القانػف أو إبخاز ندخة مرجقة مغ محافع الجسخؾ عغ أؼ أمخ أو مخسػـ أو نطاـ 
 .كيحا أو خالصة مشو يعتبخ بيشة أولية عمى صجوره أو سّشو وعمى كػنو نافح اإلجخاء

997السادة    
 البيشة عمى السجعي عميو

 
إجخاءات اتخحت بسقتزى إذا نذأ خالؼ أثشاء السحاكسة في أية قزية جسخكية أو أثشاء أية 

الستخداد أية سفيشة أو مخكب أو واسصة نقل أو بزائع ضبصت مغ قبل أحج مػضفي  191السادة 
الجسارؾ ؼيسا إذا كانت الخسـػ الجسخكية قج دفعت عغ أية بزائع أو ؼيسا إذا كانت أية بزائع 

فتقع بيشة قج استػردت أو صجرت أو نقمت عمى الداحل أو فخغت أو شحشت برػرة مذخوعة 
إثبات دفع الخسـػ الجسخكية عغ البزائع أو إثبات استيخادىا أو ترجيخىا أو نقميا عمى الداحل 

أو تفخيغيا أو شحشيا برػرة مذخوعة، حدب مقتزى الحاؿ، عمى الستيع في القزية الجسخكية، 
191وعمى السجعي في اإلجخاءات الستخحة بسقتزى السادة  . 

998السادة    
عمى السرادرةاشتسال الحكم   

 
إذا أدػ ارتكاب الجـخ إلى مرادرة الدفيشة أو القارب أو واسصة الشقل أو البزائع فتعتبخ إدانة 



أؼ شخز بحلظ الجـخ أو إصجار حكع أو قخار مغ السحكسة بتحريل أؼ جدء مغ الغخامة 
واسصة السفخوضة عمى ارتكاب الجـخ السحكػر بسثابة حكع بسرادرة تمظ الدفيشة أو القارب أو 

  .الشقل أو البزائع التي ارتكب الجـخ بذأنيا
 

 الفرل الخامذ عذخ
 تدػية القزايا مغ قبل السجيخ

999السادة    
 صالحية استبجال العقهبة

 
يجػز لمسجيخ ولكل مػضف مفػض بحلظ بأمخ صادر مغ السشجوب الدامي أف يدتعيس  (1)

خالفا  ألحكاـ ىحا القانػف أو اشتبو بغخامة مالية عغ تعقيب جـخ أو فعل ارتكبو أؼ شخز 
اشتباىا  معقػال  بارتكابو إياه وذلظ بقبػلو مغ ذلظ الذخز مبمغا  مغ الساؿ ال يتجاوز الحج 

  .األعمى لمغخامة السالية السفخوضة بسقتزى ىحا القانػف عغ ذلظ الجـخ أو الفعل
 

نقل أو بزائع أو غيخىا  يجػز لمسجيخ أو لمسػضف السفػض أف يرادر أؼ مخكب أو واسصة (2)
مغ السػاد السعخضة لمسرادرة بسقتزى ىحا القانػف والتي ارتكب بذأنيا الجـخ أو الفعل الحؼ 

  .استعيس عغ تعقيبو بغخامة
 

لجػ دفع ىحا السبمغ إلى السجيخ أو السػضف السفػض ال تتخح أية إجخاءات أخخػ بذأف ذلظ  (3)
حؼ استعيس عغ محاكستو بغخامة إف كاف مػقػفا  الجـخ أو الفعل ويفخج عغ الذخز إلى ال .  

 

 الفرل الدادس عذخ
 أنطسة

931السادة    
 صالحية السشجوب الدامي في إصجار األنطسة

 
يجػز لمسشجوب الدامي أف يرجر أنطسة يعيغ بيا كل ما يقتزي أو يدسح ىحا القانػف بتعييشو 

عسل يتعمق بسرمحة الجسارؾ وعمى  وبػجو اإلجساؿ لتشفيح أحكاـ ىحا القانػف أو لمؿياـ بأؼ
 :األخز لتعييغ

 
  .(أ( القيػد التي يجػز بسقتزاىا مخور البزائع مغ فمدصيغ بصخيق التػسط )التخانديت)



 
ب( الخسػـ السدتػفاة عغ الخخز أو الذيادات أو الشساذج الرادرة بسقتزى ىحا القانػف وعمى )

  .العسـػ
 

( ع في أؼ مكاف تحت مخاؾبة مرمحة الجسارؾج( الخسػـ السدتػفاة عغ خدف البزائ .  
 

د( القيػد التي يجػز بسقتزاىا نقل أية بزائع خاضعة التفاؽ معقػد مع حكػمة أية بالد أخخػ )
  .إلى فمدصيغ أو إخخاجيا مشيا

 
  .ىػ( شخيقة إدخاؿ البزائع برػرة مؤقتة دوف دفع رسػـ عشيا)

 
( جسخكية ولمحيغ يزبصػف بزائع ميخبةو( السكافآت التي تجفع لمسخبخيغ عغ جخائع  .  

 
ز( الحج األعمى لألجخة التي يجػز استيفاؤىا عغ حسل )عتالة( البزائع في أؼ مكاف تحت )

  .مخاؾبة مرمحة الجسارؾ
 

 الفرل الدابع عذخ
 أحكاـ متفخقة

939السادة    
 تبميغ قائج الدفن السدودة ببخاءة عن البزائع السهجهدة لجييا

 
أية سفيشة تحسل بخاءة مغ جاللة السمظ أو مغ أية دولة أجشبية مػسػقة بأية  يقتزي عمى قائج

بزائع، غيخ األرزاؽ التي شحشت فييا مغ بالد أجشبية، أف يقـػ إذا ما كمفو بحلظ السجيخ أو 
  :مػضف مفػض مغ قبمو بسا يمي

 
( الذاحشيغ ويذيج عمى أ( أف يقجـ بيانا  خصٍيا  بسقجار تمظ البزائع وعالماتيا وأرقاميا وأسساء 

  .صحتو
 

 .ب( أف يجيب عمى أية أسئمة تػجو إليو بذأف تمظ البزائع)



939السادة    
 سمصة تفتير الدفن الحاممة لمبخاءة

 
يجػز الرعػد إلى ضيخ الدفغ الحاممة بخاءة مغ جاللتو أو مغ أية دولة أجشبية والسػسػقة 

تيذيا مغ قبل أؼ مػضف مفػض بحلظ بزائع غيخ أرزاقيا، شحشت مغ بالد أجشبية ويجػز تف
خريرا  بشفذ الرػرة كسا تفتر الدفغ األخخػ ويجػز لمسػضف أف يجمب تمظ البزائع إلى 

 الذاشئ وأف يزعيا في مدتػدع الجسخؾ  
933السادة    

 مكافأة تهقيف السيخبين
 

 يجػز لمسشجوب الدامي أف يسشح السكافأة التي يدترػبيا ألؼ مػضف أو غيخه يػقف شخرا  
يشبغي تػؾيفو بسقتزى قػانيغ الجسارؾ إذا أديغ ذلظ الذخز عمى أف ال تديج السكافأة عمى 

 .خسدة عذخ جشييا  عغ كل شخز يػقف بيحه الرػرة
934السادة    

 الترخف باألمهال السزبهشة
 

يجخؼ الترخؼ بجسيع األمػاؿ السزبػشة بسقتزى قػانيغ الجسارؾ ميسا كاف نػعيا بالرػرة 
بيا السشجوب الداميالتي يأمخ  . 

935السادة    
 جهاز رد األمهال السزبهشة وتخفيف العقهبة

 
إذا ضبصت أمػاؿ أو فخضت عقػبة أو غخامة ؼيجػز لمسشجوب الدامي أف يأمخ بخد تمظ األمػاؿ 

سػاء اصػدرت أـ لع ترادر، أو أف يػقف اإلجخاءات أو يخفف العقػبة أو الغخامة أو يرجر 
 .عفػا  بذأنيا

936ة الساد   
 تعيين الشساذج من قبل السجيخ

 
يجػز لمسجيخ أف يعيغ بسخسـػ يرجره نساذج جسيع سشجات الكفالة والسدتشجات واألوراؽ الزخورية 

 .لتشفيح ىحا القانػف وأف يجخل فييا أية إضافة أو تغييخ



937السادة    
 الشساذج

 
إذا تزسغ أؼ نسػذج معيغ، تشبييا أو إشارة صحيحة بذكل حاشية أو خالفيا، بذأف ما  .1

 :تتصمبو مرمحة الجسارؾ مغ حيث
 .أ. لػف الشسػذج أو حجسو

 .ب. عجد ندخ السدتشجات الػاجب تقجيسيا
 .ج. ماـية السعمػمات الػاجب تقجيسيا لسرمحة الجسارؾ أو صيغتيا

السختز أو وكيمو في السعاممة التي يدتعسل فييا  د. أؼ عسل يجب أف يقـػ بو الذخز
 .السدتشج

ىػ. الػصػالت التي يجب أف يػقعيا مػضفػ الدفغ أو سكة الحجيج أو غيخىع مغ األشخاص 
 .لمجاللة عمى أف البزائع السبيشة في الشسػذج قج استمست لشقميا أو لغيخ ذلظ

 .فتعتبخ السقتزيات السحكػرة بيحه الرػرة معيشة
ز لمسجيخ أف يصمب ندخا عغ أؼ نسػذج معيغ زيادة عمى العجد السحكػر في الشسػذجيجػ  .2 . 
إذا كانت الشساذج السعيشة تختمف عغ الشساذج الحالية فممسجيخ أف يأذف باستسخار استعساؿ  .3

 .الشساذج السػجػدة إلى السجة التي يدتشدبيا
938السادة    

 الترخف بثسن البزائع
 

لبزائع بسقتزى الذخوط السعيشة ويجخؼ الترخؼ بثسشيا بالرػرة تبيع مرمحة الجسارؾ ا
 ..السعيشة

939السادة    
 عقج اتفاقيات مع حكهمات البالد السجاورة

 
 :يجػز لمسشجوب الدامي أف يعقج اتفاقا مع حكػمة أؼ بالد مغ البالد السجاورة يتزسغ

حاصالتيا أو مرشػعاتيا إلى أ. الدساح بجخػؿ البزائع التي ىي مغ مدروعات فمدصيغ أو 
تمظ البالد معفاة مغ الخسع الجسخكي والدساح بجخػؿ تمظ البزائع التي ىي مغ مدروعات تمظ 

 .البالد أو حاصالتيا أو مرشػعاتيا إلى فمدصيغ معفاة مغ الخسع الجسخكي
خوضة عمى ب. استيفاء أحج الفخيقيغ الستعاقجيغ بالشيابة عغ الفخيق اآلخخ الخسـػ الجسخكية السف

 البزائع السشقػلة إلى بالد الفخيق اآلخخ بعج استيخادىا إلى بالده


