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  الرحمن الرحيمهللا بسم

 

 قال هللا تعالى:

 َُر لَُكُم اْلبَْحَر ِلتَْجِرَي اْلف ُ الهِذي َسخه ْضِلِه َولَعَلهُكْم َولِتَْبتَغُوا ِمْن فَ   بِأَْمِرهِ فِيهِ  ْلكُ َّللاه

 [ 12] سورة الجاثية آية  -  تَْشُكُرونَ 

 

 وقال جل شأنه :   

 [24لرحمن آية اسورة  ]  -﴾بَْحِر َكاْْلَْعََلِم ﴿َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمْنَشآَُت فِي الْ 
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 إهــــــــــداء

 

، فيستزيد علماً على علم ويُثرى   (1)اْقَرأْ إلى كل َمِن يستجيب إلى نداء الحق      

بعلمههه مجههال البحههع والمعرفههة ، إلههى كههل مههن يضههه علمههه ومهها ي هه فيه مههن علههم 

 .   (2)ا َما يَنفَُه النهاَس فَيَْمُكُع فِي اْلَْرِض َوأَمه  اآلخرين في خدمة البشرية ونفعها 

إلى كل من أخلص  ادقاً في اسهتخَلص النتيجهة العلميهة وجَل هها دون أن يغفهل     

َوِسهَه  في مجهال بحثهه الجوانهب امجتماعيهة واننسانية،مسهتهديا ب هول هللا تعهالى: 

   (3)َرب ِي ُكله َشْيٍء ِعْلماً أَفََلَ تَتَذَكهُروَن 

 إلى رفي ة الدرب ، ومهجة الفؤاد فلذات اْلكباد أبنا ي اْلعزاء .   

َوَشهَجَرةً تَْخهُرُ  ِمهن   إلى سيناء الُمك رَمهة  التهي قهال هللا عهز وجهل فهي شهأنها :    

 .  (4)ُ وِر َسْينَاَء تَنبُُت بِالدُّْهِن َوِ ْبغٍ ل ِْْلِكِلينَ 

لغالي م ر المحروسة التي قال هللا تعالى فيهها: إلى المَلذ اآلمن و ني الحبيب ا    

 َآِمنِين ُ   .   (5)اْدُخلُوا ِمْ َر إِن َشاَء َّللاه

 إليهم جميعاً أهدي ثمرة هذا البحع .                          

 

                

                                                           

 ( .1( سورة العلق: من اآلية ) 1) 
 (  .17( سورة الرعد: من اآلية )2) 
 (.80( سورة اْلنعام: من اآلية )  3) 
 (. 20(  سورة المؤمنون : اآلية  ) 4) 
 ( . 99(  سورة يوسف من اآلية ) 5)
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 مقدمة

 الحمد هلل الهذي سهخر البحهر ، وأزجهى فيهه الفلهك لنبتغهي مهن فضهله ، ال ا هل جهل    

ِحهيمي   :وعَل  ِ َمْجَراَهها َوُمْرَسهاَها  إِنه َرب ِهي لَغَفُهوري ره  (1)َوقَاَل اْرَكبُوا فِيَهها بِْسهِم َّللاه
ار، وال ههَلة والسههَلم علههى أشههرف المرسههلين سههيدنا محمههد  سههبحانه أدار الفلههك الههدو 

 ه. لى هللا عليه وسلم السرا  المنير البشير النذير وعلى آله  و حبه ، ومن وم

 وبعد 

فل د عرفت البشرية بناء السفن منذ اْلزل ، وقد قام به سيدنا نوح عليهه السهَلم      

َواْ ههنَهِ اْلفُْلههَك بِأَْعيُنِنَهها َوَوْحيِنَهها َوَم  بهأمر مههن هللاز عههز وجههلز ف ههد قههال هللا تعههالى: 

فُْلَك َوُكلهَما َمره َعلَْيِه َمََلي ِمْن قَْوِمهِه تَُخاِ ْبنِي فِي الهِذيَن َظلَُموا إِنهُهْم ُمْغَرقُوَن، َويَْ نَُه الْ 

 .  (2)َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنها فَِإنها نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَما تَْسَخُروَن  

وقههد ت ههور بنههاء السههفن مههن ع ههر كانههت خاضههعة فههي أسههفارها ورحَلتههها لهههوى   

لههى منشههآت كههاْلعَلم تسههي ر ب ههوة ال اقههة ، إ(3)الريههاح تسههير بهبوبههه وت بههه بسههكونه

البههوار  العمَلقههة ت لههب تعههديَلً فههي الههنظم  (5)هههذا الت ههور فههي  ههناعة (4)النوويههة

عامة ؛ فعد ل  المشرع الم ري قهانون التجهارة البحريهة ونهص فيهه علهى  (6)البحرية

                                                           

 . 41( سورة هود ، اآلية 1) 
مرات  4مرة بلفظ السفينة  34. وقد زخر ال رآن الكريم بذكر السفن   38،  37( سورة هود اآليتان ، 2) 

مرات . ولسنا في حاجة للتدليل على  3مرات، وبلفظ جوار  4مرة ، وبفظ الجارية  23وبلفظز الفلكز 
 أهمية بناء السفن بعد هذا البيان الرباني .

ر إلى  نعاء أنه ركب سفينة  مملوكة ( يحكي  احب كتاب : رحلة في بَلد العربية السعيدة من م 3) 
لشركة مَلحة هندية من ميناء عدن اسمها إفري يا حمولتها خمسما ة  ن فتوقفت بسبب الظروف 

الجوية ، حيع أوقفتها الرياح  على الرغم أن المراكب الشراعية ي ودها ربانها بدقة كما ي ود الفارس 
العربية السعيدة من م ر إلى  نعاء ، مؤسسة  جواده . راجه : نزيه مؤيد العظم : رحلة في بَلد

م  ،  ي لب من دار قتيبة بيروت لبنان ، ص  1985هـ /  1405فادي بريس ، لندن ال بعة الثانية 
15 . 

الح وق العينية التي ترد  -ملكيتها -نظامها ال انوني –زكي زكي الشعراوي ، السفينة ز م دمة ( د. 4) 
م ، ص  1989فيذي على السفن ز  الجزء اْلول ، دار النهضة العربية الحجز التحفظي والتن –عليها 

2 . 
( ومنشور على الشبكة الدولية في الراب  التالي بياناً بت ور هذه ال ناعة في فرنسا: وا لعت عليه 5) 

 م. راجه:  30/3/2016بتاريخ 
http://www.aftheriault.com/fr/accueil/7-slideshow/80-bateaux-de-

peche-homardiers-dragueurs-palangriers-etc  
 500( حيع ت ورت  ناعة السفن في كندا بعد امحتيا  إلى ناقَلت البترول والتي تزيد حمومتها 6) 

 راجه الراب : .مليون  ن وعلى أثر ذلك تم تعديل بعض قواعد التأمين على السفن
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، ( 1)17إلههى 13فههي الف ههل الثههاني مههن البههاب اْلول المههواد مههن  بنههاء السههفن وذلههك

زال الت ور في خدمهة التجهارة البحريهة مسهتمراً  حيهع تهم تعميهق الغها س ب نهاة وم

وأمخرت السهفن  (4)بسرعة فا  ة فعام واحد   (3)، وإنشاء تفريعة جديدة  (2)السويس

هذا الشريان البحري العالمي  الذي  يمثل ن  ة البدء لعدد من المشهروعات  (5)عباب

، ويهههأتي علهههى رأس ههههذه (6)ن عا هههداتهاامقت هههادية التهههي سيسهههتفيد الم هههريون مههه

 .  (9)وإ َلحها  (8)بناء السفن (7)المشروعات وأكثرها أهمية 

                                                                                                                                                    

 http://www.afcan.org/dossiers_techniques/gigantisme.html     
 .     26/3/2016وا لعت عليه  بتاريخ 

م المعمههول بههه حاليههاً ، متفاديهها ًالههن ص التشههريعي فههي ال ههانون الملغههي  1990لسههنة   8( ال هانون رقههم 1) 
 ك نهج ال انون الفرنسي . راجه :منتهجاً في ذل م 1883نوفمبر سنة  13ال ادر في 

 la  loi Francaise de3g anvier 1967 LES articles no5a9 et 
lesarticlesno5 et 6 de decret no 67-967 du27 october 1967 . 

( تلك ال ناة العجيبة التي أبدعتها يد اننسان ف ربت المسافات ، وسهلت الموا َلت وجاءت معجزة من 2) 
 الزمان ، وهي عظيمة بمركزها ، ْلنها ال ريق المخت ر المو ل بين الشرق والغرب.معجزات هذا 

 95، وي ب مجدداً عنهد الكيلهو  60( أنش ت ال ناة كفرع موازي يخر  من ال ناة الر يسية عند الكيلو 3) 
 ليشكل بذلك جزيرة بين ال ناتين ، ُخِ َ   أن تضم مجموعة من المشروعات .

، إن التوسهعة الجديهدة لل نهاة إنجهاز ”بيتهر هينكليهف“العام للغرفة الدولية للن ل البحهري: ( وقال اْلمين 4) 
بالم هاييس العالميهة، وقهد تههم امنتههاء مهن إضههافة الممهر البحهري الجديهد خههَلل وقهت ق هير ومههذهل . 

بتاريخ   حيفة الجارديان البري انية ، ن َلً عن ت ارير م رية بعنوان : قناة السويس في عيون العالم
 news  www.skyم  إعداد سميحة عبهد الحلهيم منشهور علهى الموقهه املكترونهي: 6/8/2015
  Arabia.com  24/3/2016، وا لعت على الخبر  بتاريخ . 

، CMA CGM VASCO DE GAMْلول مرة سفينة الحاويات الفرنسية العمَلقة ( حيع  عبرتها 5) 
متهر  400سفينة حاويات فرنسية وإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، حيع يبلهغ  ولهها وهي أكبر 
ألهف حاويهة، وت هل حمولتهها  18قهدماً، وتسهت يه أن تحمهل حتهى  54متًرا وغا سها  54وعرضها 
وذلهك  .ألهف  هن، حيهع كانهت قادمهة مهن ماليزيها ومتجههة إلهى مينهاء  نجهة بهالمغرب180الكلية إلهى 

 م  . 29/8/2015بتاريخ 
  م . 2016 /3/  23وا لعت على الخبر بتاريخ   www.youm7.comراجه : / 
.م،  6/8/2015( حيع أعلن السيد/ ر يس الجمهورية في حفهل افتتهاح قنهاة السهويس الجديهدة  بتهاريخ 6) 

عن ت وير محور من  ة قناة السويس بإنشاء مشروعات  تهوفر مليهون فر هة عمهل للشهباب   وههذا 
بعض الشباب الم ري بتنظيم سباق للعدو في شوارع مدينة ال اهرة تعبيراً عن فرحتهم بما   الذي دعا

وا لعهت علهى الخبهر بتهاريخ     news Arabia.com www.sky  أنجزتهه م هر . راجهه:  
 م. 24/3/2016

% من البضا ه المتضهمنة فهي منظومهة 08( ْلن اْلس ول التجاري البحري العالمي ين ل ما يزيد  عن 7) 
إذا ما قورن بالن ل البري والن ل الجوي ، لذا  التجارة الدولية ، حيع إن الن ل البحري اْلرخص عالمياً 

 يؤرخ للتجارة العالمية بت ور  ناعة البوار  العمَلقة في ال رن التاسه عشر.
لمي ، وأن الدول التي تبنهت ههذه ال هناعة أ بحت  ناعات السفن إحدى دعامات امقت اد العا د ف(  8) 

 هي اْلوفر حظاً للنمو امقت ادي ككوريا الجنوبية وال ين. راجه :
   www.sky news Arabia.com.وا لعت عليه بتاريخ 2016/3/30 م   

مد على خهدمات الن هل البحهري تحويل الممر المَلحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعت(  حيع سيتم  9) 
ونظافتهها ، وتموينهها بهالوقود، وخهدمات ال  هر وانن هاذ وخهدمات  ودهانهها من بناء وإ َلح  السهفن

http://www.afcan.org/dossiers_techniques/gigantisme.html
http://www.afcan.org/dossiers_techniques/gigantisme.html
http://www.sky/
http://www.sky/
http://www.sky/
http://www.sky/
http://www.sky/
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 البحع إلى مباحع ثَلثة ، مسبوقة بتمهيد ، ومذيلة بالخاتمة:ون سم 

 المبحع التمهيدي : مزايا بناء أس ول تجاري بحري و ني ومعوقاته .

 وفيه م الب ثَلثة:

 ناء أس ول تجاري بحري و ني.الم لب اْلول: مزايا ب

 الم لب الثاني : معوقات بناء اْلس ول التجاري البحري الو ني .

 الم لب الثالع : دعم الدولة لبناء السفن. 

 المبحع اْلول: المفهوم ال انوني للسفينة

 ويشتمل على ثَلثة م الب:

 الم لب اْلول: تعريف السفينة

 ةالم لب الثاني: ال بيعة المالية للسفين

 الم لب الثالع : تعيين ذاتية السفينة

 المبحع الثاني: ع د بناء السفن

 الم لب اْلول:  ور بناء السفن .

 الم لب الثاني: التكييف ال انوني لع د بناء السفن .

 الم لب الثالع :آثار ع د بناء السفن.

 الم لب الرابه : إ َلح السفن .

 لرهن البحريالمبحع الثالع:  تمويل بناء السفن بواس ة ا

 الم لب اْلول : رهن السفن تحت اننشاء.

 الم لب الثاني : آثار الرهن البحري

 .الم لب الثالع : ان ضاء الرهن البحري

                                                                                                                                                    

شحن وتفريغ ، ومجمعات للتعب ة والتغليف، ومراكز لوجستية، ومواني محورية على مدخلي ال ناة ، 
مركهزاً  ههناعياً  ، وبحيهع ت هب  بمها يسهاهم فهي وضهه م ههر علهى خري هة سَلسهل انمهداد العالميههة 

وتجارياً عالمياً يجعل من م ر قبلة لَلقت اد وحركة التجارة العالمية. وهذا يزيد من فرص امستثمار 
الههو ني واْلجنبههي ويعظههم مههن الههدخل ال ههومي الم ههري والعملههة ال ههعبة ويضههاعف مههن دخههل قنههاة 

% أي مها ي هرب 40وي للمشهروع بالسويس، حيع من المأمول أن  تساهم ال ناعة في الدخل السهن
ً  40من  % مهن 62. مه ما تمثله  ناعة الن ل البحري حالياً حيهع تسههم بحهوالي  مليار دومر سنويا

إجمالي العا هدات الم هرية . راجهه: كلمهة الفريهق . مههاب محمهد حسهين  مهيمه ، ر هيس هي هة قنهاة 
 م. راجه :6/8/2015السويس   في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة  بتاريخ 

 www.sky news Arabia.com       

http://www.sky/
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 المبحث التمهيدي  

 مزايا بناء أسطول تجاري بحري وطني ومعوقاته

ت وم ببناء أس ول تجاري بحري و نهي يح هق  (1)إن امتَلك  ترسانات بحرية حديثة

يا عديدة للتجارة البحريهة الو نيهة ، ولَلقت هاد بوجهه عهام. غيهر أن امهتَلك ههذا مزا

اْلس ول ليس باْلمر الهي ِن؛ لوجود ع بة تمويل المشروعات كثيفة رأس المال ؛ لذا 

يتعين على الدولة دعم مشروعات بناء السفن ، نظراً لضرورة هذه المشروعات في 

لمشكَلت التي بلغ أثرها مداه على الدخل ال هومي هذا الوقت الذي التهب فيه العالم با

 . وإيضاح ذلك في م الب ثَلثة:

 الم لب اْلول: مزايا بناء أس ول تجاري بحري و ني.

 الم لب الثاني : معوقات بناء اْلس ول التجاري البحري الو ني .

 الم لب الثالع : دعم الدولة لبناء السفن .

 المطلب األول 

 اري بحري وطنيمزايا بناء أسطول تج

 هق إن وجود ترسانات بحرية حديثة ، ت وم ببنهاء أسه ول تجهاري بحهري و نهي يح

ه علهى كس بدورالكثير من المزايا: السياسية ، وامقت ادية ، وامجتماعية ، بما ينع

 تح يق اْلمن ال انوني ، و نعرض لتلك المزايا في الن ا  اآلتية:

زيهز السهيادة الو نيهة وامقت هادية للدولهة ، تتمثل فهي تع أوالً: الميزة السياسة :

يمثههل أحههد الركهها ز اللوجسههتية فههي فتههرات   (2)فاْلسهه ول التجههاري البحههري الههو ني 

                                                           

م   2015مارس  15إلى  13( وقد ع د المؤتمر الدولي في مدينة شرم الشيخ الم رية في الفترة من 1) 
دولة ،  رح  112مندوب بتمثيل  2000تحت عنوان:ز دعم وتنمية امقت اد الم ري ز وقد حضره 

تثمارية في مجامت ال اقة ، والن ل والشحن والنف  ، وتنمية محور قناة السويس بعشر فيه فرص اس
مشروعات ت لل من اعتماد م ر على الخار  في إنتا  السله امستيرادية  ، وت ليص الفجوة 

 بالميزان التجاري  ..  راجه :
 www.egynews.net . 2016/4/1 وا لعت على الخبر بتاريخ   

الدول  )مؤتمر اْلمم المتحدة حول التجارة والتنمية(  2014وقد بين ت رير منظمة اْلونكتاد لعام  (2) 

قا مة أكبر الدول عدداً من السفن في اْلس ول   اْلكثر نفوذاً في الن ل البحري حيع تت در ال ين

العالم وتأتي اليابان في المركز الثاني % من حمومت سفن 11.9تمثل   سفينة 5405العالمي بعدد 

سفينة تمثل  3826% بينما تحتل اليونان المركز الثالع بعدد 13.6سفينة تمثل  4022حيع تمتلك 

ثم سنغافورة في المركز  % 7.5سفينة تمثل  3699تليها ألمانيا في المركز الرابه بعدد  % 15.4

ولة انمارات العربية المتحدة في المركز اْلول %  وتأتي د 4.4سفينة  2120الخامس عالمياً بعدد 

http://www.egynews/
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اْلزمات والحروب لي وم بدوره فهي ن هل الهذخا ر وانمهدادات ون هل ال هوات ، وكهذلك 

دول ن هل السهله انسهتراتيجية للدولههة ، وكهذلك يسهاهم  فهي تح يههق اْلمهن ال هومي للهه

 .(1)العربية 

 تتمثل في العديد من الن ا  التالية: ثانياً : المزايا االقتصادية: 

ال مود أمام اْلسها يل البحريهة العالميهة وهيمنتهها علهى الن هل البحهري، وههذا   - 1

بدوره يهدعم امقت هاد الهو ني بمها يتضهمنه مهن ن هل  هادراتنا ووارداتنها علهى 

م هههر الجغرافهههي، و هههول سهههواحلها، خا هههة وأن موقهههه  (2)السهههفن الو نيهههة

وإمكانياتها بما لهديها مهن مهواني يجعلهها مهن البلهدان ذات النزعهة البحريهة ، م 

سيما وأن ُجل مبادمتنا التجارية تتم عن  ريق البحر ، وهذا بهدوره يهؤدي إلهى 

 التكامل امقت ادي بين دول الو ن العربي .

يح هق منهافه مباشهرة تتمثهل فهي    إن بناء اْلسه ول التجهاري البحهري الهو ني  - 2

الح ول على تسهيَلت ا تمانية ومساعدات فنيهة وتكنولوجيهة ت هدم لترسهانات 

تتمثهل   بناء السفن، وشركات المَلحة الو نية. كما يح هق منهافه غيهر مباشهرة

فهي تحسههين ميههزان المههدفوعات عههن  ريههق الح ههول علههى إيههرادات جديههدة مههن 

تجارة  الدول  اْلجنبية علهى اْلسه ول الهو ني، العمَلت اْلجنبية من خَلل ن ل 

وتحسههين الميههزان التجههاري بهههين الههدول العربيههة والهههدول اْلجنبيههة مههن خهههَلل 

ثههم إعههادة الت ههدير للخههار  ، والههذي سههيل ي بههأثره علههى  (3)الت ههنيه والتجميههه

أنش ة  ناعة الن ل البحري بوجه عام ، ونشا  الن ل على اْلسه ول التجهاري 

  ني بوجه خاص.البحري  الو 

                                                                                                                                                    

% من حمومت سفن العالم، و ب اً لإلح ا ية  تمتلك 1.1سفينة تمثل  716بين الدول العربية بعدد 

. راجه الموقه انلكتروني  % من إجمالي حمومت سفن العالم0.2تمثل  220جمهورية م ر العربية 

 :news Arabia.com kywww.s   م. 28/3/2016وا لعت على الخبر بتاريخ 

 وما بعدها. 10( في ذات المعنى : د: زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق ، ص 1) 

إن الدول المت دمة ت وم بن ل الجزء اْلكبر من تجارتها الخارجية بحراً عن  ريق أسا يلها (  حيع 2) 

 الو نية دعما مقت ادها. 

تنمية ال  اعات وال ناعات الداعمة للن ل البحري بجذب رؤوس اْلموال اْلجنبية وتشجيعها بإنشاء  (3) 

استثمارات لها داخل البَلد المتمثلة في إ َلح السفن والمعدات واْلجهزة الميكانيكية وانليكترونية 

يات الت نيه والحبال، والمنا ق اللوجستية وغيرها من الخدمات الداعمة لهذا ال  اع من عمل

 ، والتغليف .  والتجميه ، والتعب ة

http://www.sky/
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التههي تُههدفه أجههرة لن ههل البضهها ه، وهههذا يع ههي ميههزة  (1)تههوفير العمههَلت اْلجنبيههة - 3

تنافسههية فههي اْلسههواق للبضههاعة الو نيههة التههي تن ههل بسههعر رخههيص لَلسههواق 

الخارجيههة، وفههي حههال امسههتيراد يجعههل المنههتج رخههيص نسههبياً بمهها ي ههب فههي 

  م لحة المستهلك

نشها    في ن هل السهله مهن وإلهى الدولهة ، حيهع يضهيفتح يق كفاءة اقت ادية  - 4

.  (3)والمكانيههة (2)الن ههل إلههى السههله قيمههة مضههافة مههن خههَلل  المنفعتههين الزمنيههة

ويمكهن الدولههة مههن المحافظههة علههى ح ههتها السههوقية مههن ال ههادرات فههي العههالم 

الخههارجي  وتمثههل  ههادرات م ههر مههن الحا ههَلت الزراعيههة جانبههاً هامههاً مههن 

درات التي يتعين وجودها في اْلسواق اْلوروبية في وقت مناسهب إجمالي ال ا

 . (4)، وإم تعرضت للتلف أو إلى ف دان الفر ة البيعية الجيدة 

تتمثهل فهي المسهاهمة فهي حهل مشهكلة الب الهة  تلهك  ثالثاً : الميززة االتتماييزة :

م هلحة المشكلة التي تهدد كيان الدولة  امجتماعي والسياسي، فضهَلً عهن أنهه مهن 

الدولة أن يتخ ص فيها عدد وفير من الموا نين في اْلعمال البحرية حتى يسهدون 

مكتسهاب السهفينة الجنسهية الم هرية  (6)، لذلك اشتر  ال انون (5)حاجتها عند اللزوم

% مهن  95واحتفاظها بها وجهوب مراعهاة شهر  ال هاقم الهو ني ، فيجهب أن يكهون 

                                                           

جنيهات  في  10( وهذا يمثل أزمة كبرى في امقت اد الو ني حالياً ، حيع و ل سعر الدومر إلى  1) 
 م . 2016بداية أبريل 

 ي  د بالمنفعة الزمنية : ن ل السله في الوقت المناسب من مكان إنتاجها إلى مكان استهَلكها. (  2) 
ي  د بالمنفعة المكانية: إضافة قيمة للسلعة عبر ن لها من مكان تكون فيه منخفضة السعر إلى مكان  (  3) 

 آخر يكون فيه سعرها مرتفه .
تامر موسى، ورقة  ، د.بعنوان : زتحديات اْلس ول البحري الم ريز  ورقة عمل ، (  د. هشام هَلل  4) 

 عمل بعنوان :
بة تمر:  بوالمؤ  سفن لتدعيم اْلس ول التجاري البحريز   م دمتانز أساليب تمويل بناء وشراء ال

ل ترناشيونام الذي ع د بمدينة انسكندرية ، والذي قامت بتنظيمه إن2015( Sea Gateالبحر )
 لكتروني :م  منشورة على الموقه ان2015( نوفمبر 15-14ريفيو وكوزموبوليتان في الفترة )

 http://seagate-event.com : ًوأيضا ،  http://www.akhbarak.net/news/2016  
  

 م. 28/3/2016وا لعت على الخبر بتاريخ 
 . 39، ص ( د. علي حسن يونس ، أ ول ال انون البحري ، دار الحمامي لل باعة ، دون تاريخ  5) 
م حيع ن ت المادة العاشرة منه على أنه :ز تش ب  1949لسنة  84( قانون تسجيل السفن رقم  6) 

م لحة الن ل تسجيل السفينة في حالة عدم مراعاة امشترا ات الخا ة بالجنسية الم رية الواجب 
الخا ة بال َلب  توافرها في البحارة وضبا  المَلحة والمهندسين البحريين والربان أو امشترا ات

البحريين وتعيين هذه امشترا ات ب رار من وزير الموا َلت . وقد  در قرار وزير الموا َلت في 
% من مجموع اْلجور المستح ة 90م واشتر  أم ت ل أجور البحارة عن  1951يونيه سنة  20

والمتخ  ين في  لمجموع العاملين ، وذلك خَلفاً للربان وضبا  المَلحة ومن في حكمهم كاْل باء
مجال اْلجهزة الَلسلكية وامت امت بانضافة إلى المهندسين البحريين إذ يجب أم ت ل نسبة العمالة 

 % من مجموع مرتبات العاملين المذكورين . 70% وأم ت ل مرتباتهم عن  75الم رية عن 

http://seagate-event.com/?p=326
http://seagate-event.com/?p=326
http://www.akhbarak.net/news/2016
http://www.akhbarak.net/news/2016
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% مههن  90 ي ههل مجمههوع مرتبههاتهم عههن العههاملين عليههها مههن الم ههريين وعلههى أم

مجمههوع المرتبههات التههي تح ههل عليههها هههذه الف ههات المختلفههة مههن ربابنههة أو ضههبا  

؛ حيهع   (1)مَلحة أو مهندسين بحريين ومن في حكمههم أو بحهارة ومهن فهي حكمههم

،   (2)تفههت  آفههاق جديههدة للعمههل أمههام المههوا نين فههي هههذه ال ههناعة العالميههة الرابحههة

وهذا يوفر الن هد اْلجنبهي مهن أجهور العمالهة  (3)د كوادر عربية مدربةخا ة مه وجو

 اْلجنبية . 

                                                           

اريهة الم هرية  . يراجهه قهرار ( مثل الوقادين والسفرجية وال باخين الذين يعملون على بالسهفن  التج 1) 
م . راجه : د. محمد بهجت قايد ، الموجز في ال انون البحري ، 1984 لسنة 2وزير الموا َلت رقم 

 . 36م  ص  2012 /2011الرحمة لل باعة ، ال اهرة ، ال بعة الرابعة 
بحريهة فكونهت أسها يل ( وإذا تأملنا خري ة العالم سنجد أن هناك دومً اسهتفادت كثيهراً مهن سهواحلها ال 2) 

تجارية ضخمة تجوب العالم شرقاً وغرباً مثل ال ين واليونان واليابان. بينمها م تهزال دول أخهرى فهي 
 ور المحاومت مثل الدول العربية وفي م دمتها انمارات العربية المتحهدة والسهعودية وهنهاك دول م 

النامية. راجه : د. هشام هَلل ، ورقهة عمهل تزال تعتمد علي اْلسا يل اْلجنبية مثل الكثير من الدول 
بعنوان : زتحديات اْلس ول البحري الم هريز  ، د. تهامر موسهى، ورقهة عمهل بعنهوان : ز أسهاليب 

 Seaتمويل بناء وشراء السفن لتدعيم اْلس ول التجاري البحريز   م دمتان  لمؤتمر  بوابة البحر )
Gate )2015  . مرجه سابق ، 

منافسهة شرسههة  ناعة الن هل البحهري ولكههنهم يفت هدون السههفن للعمهل عليهها ويواجهههون( للعمهل فهي  هه 3) 

وعنيفة مه جنسيات أخهرى مثهل الفلبينيهين والهنهود الهذين غهزوا  هناعة الن هل البحهري بغهزارة لهيس 

لكونهم اْلكفأ في معظم اْلحوال، ولكن ْلن لديهم حكومات تدعمهم وتسوق لههم فهي السهوق المَلحهي 

 ولة من تحويَلت مرتبات هؤمء البحارة في إيجاد م در ر يسي للدخل ال ومي .وتستفيد الد
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 المطلب الثاني 

 معوقات بناء األسطول التجاري البحري الوطني

بنهههاء السهههفن  مهههن ال ههناعات كثيفهههة رأس المهههال، كمههها أن درجهههة لمهها كهههان      

همههها  ههعوبة أ (1)المخهها رة  فيههها مرتفعههة ، فهههي تواجههه مجموعههة مههن التحههديات

 التمويل  .

العالميهة لت هنيه السهفن ويمكن التغلب  على مشكلة التمويهل بجهذب الشهركات    

، مههه دعههم مشههاركة ال  ههاع (2)بم ههر، وت ههديم المزايهها والتسهههيَلت التههي تكفههل ذلههك

الخهاص الم ههري فههي هههذا المجههال، وتفعيههل دور ال  ههاع الم ههرفي فههي تمويههل بنههاء 

بما ي م ن الجهاز الم رفي  على ن السفن قيد البناء السفن ، خا ة وأنه يجوز ره

 . (3)هذا النوع من التمويل

 المطلب الثالث 

 دعم الدولة لبناء السفن

                                                           

(  ال َلقل السياسية في المن  ة العربية  ، وأثر ذلك على التجارة العالمية ، بجانب تعثر بعض شركات  1) 
للسفن  ، وكذلك  تهديد ال را نة  مثل الشركة الم رية للمَلحة البحرية وشركة فامكوالن ل الحالية  

 ، وهذه العوامل ت لل الدوافه نحو امستثمار في هذا المجال.
(  ومن ذلك السماح الضريبي ، حيع تمن  الشركة المَلحية من قبل الدولة إعفاءا ضريبياً لعدد محدد  2) 

من السنوات مما يتي  للشركة في هذه الفترة تح يق إيرادات  افية وزيادة فهي السهيولة مهه الوضهه 

بار أن مثل هذه امستثمارات البحرية غالباً ما تح ق أرباحاً على المدى ال ويل والمتوس  مما في امعت

في السنوات اْلولى من التشغيل. وأيضهاً أسهلوب انعفهاء الضهريبي   قد يف د اْلثر الفعال لهذا انعفاء

المهال وارتفهاع  الكلى أو الجز ي غير محدد المدة حيع يناسب هذا اْلسهلوب امسهتثمارات كثيفهة رأس

وهههي السههمة الغالبههة علههى مشههروعات امسههتثمار فههي الن ههل البحههري بوجههه عههام   درجههة المخهها رة

ومشروعات تمويل بناء السفن بوجه خاص . ويمكن امستفادة مهن الهنظم العالميهة  فهي دعهم وتحفيهز 

فعليهة للسهفينة % مهن التكلفهة ال80امستثمار في السفن ففي ألمانيا ت دم الحكومهة قروضها ت هل إلهى 

% مهن 80سنوات كما يسم  هذا النظام عند بيه السفينة بتجنيب  8% مه فترة سماح 8بسعر فا دة 

من الضريبة بشر  استغَلل هذا المبلغ فهي شهراء سهفينة جديهدة خهَلل   ثمن البيه وإعفاء هذا المبلغ

الحكومهة  سهنوياً مبلهغ مليهار  العاميين التاليين لعملية البيه . وفي الوميهات المتحهدة اْلمريكيهة تر هد

دومر أمريكي للشركات المَلحية التي تتعاون مه الحكومهة الفيدراليهة فهي أوقهات اْلزمهات وال هوار  

 وهو بمثابة دعم مستتر لمَلك ومشغلي السفن اْلمريكية. 

 والخهاص بالمسهاعدات والمهن  الم دمهة مهن الحكومهة اْلمريكيهة بشهأن 480هذا بجانب ال هانون رقهم   

ت دير فا ض الحا هَلت الزراعيهة اْلمريكيهة  والهذي يشهتر  للح هول علهى المنحهة  أم ت هل النسهبة 

% . راجهههه الموقهههه انلكترونهههي : 75علهههى السهههفن اْلمريكيهههة عهههن   المن ولهههة مهههن ههههذه ال هههادرات

news Arabia.com www.sky   م 28/3/2016وا لعت على الخبر بتاريخ. 
 وما بعدها. 26( وسيأتي إيضاح ذلك في المبحع الثالع من هذا البحع ص  3) 

http://www.sky/
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م يمكهههن لمشهههروعات بنهههاء  السهههفن أن تهههنج   فهههي غيهههاب سهههي رة الدولهههة     

بإجراءات معينه ن َلح الخلل الواقه ، أو لتفادي مضار حوادع وأههوال  (1)وتدخلها

وْلن هذه المشروعات هي أداة الدولة لتنفيذ خ  ها ومن خَللهها تتح هق  ؛ (2) عامة

امست رار امقت ادي وامجتماعي والسياسهي داخهل المجتمهه ، التي تح ق  (3)التنمية

                                                           

 في ظل اقت اد السوق اتجاهات ثَلثة : ( وتنازع تدخل الدولة في المجال امقت ادي  1) 
لهل ي التهي ت ههامتجاه اْلول : يرى رفض تدخل الدولة في المجال امقت ادي ، ْلن الحكومة اْلفضهل 

ادي ا  امقت هْلنش ة امقت ادية , وي ب   دور الدولة حارسة ف   ،ْلن كفاءة النشهمن التدخل في ا
لتهأثير لل الدولهة تتوقف على تح ق الحرية الكاملة لَلفراد في اتخاذ قراراتهم امقت هادية ، وعهدم تهدخ

عة املتجارة جاد. عبد الرحمن يسري أحمد: ت ور الفكر امقت ادي ، كلية على آلية السوق . راجه : 
ار المعهارف د( وما بعدها ، د.  أحمد جامه : الرأسمالية الناشه ة ، 143م ص ) 1987انسكندرية ، 

 مكتبة الن ر ( وما بعدها،  د. عا ف حسن الن لى : مباد  امقت اد المالي ,144بانسكندرية ص ) 
  (. 6م ص )2002الزقازيق , 

يهة حكومهة قو د : ومفاده أنه يجهب أن تكهون هنهاكامتجاه الثاني: يرى تدخل الدولة في أضيق الحدو 
ثل في ر يسي يتمقادرة على إدارة الش ون الخا ة بها ، وعلى قمه أي اعتداء عليها , فدور الدولة ال
ن أفراد تماعية بيالحفاظ على اْلخَلق والث افة في المجتمه ، ْلن من شأن ذلك أن ي وي العَلقات امج

دخل تمية بدون الفساد الم احب للنظام الرأسمالي فترتفه معدمت التنالمجتمه، وي ضي على التحلل و
ه وى تعهم فيهالدولة في المجال امقت ادي إم في أضيق الحدود , وكل ذلك يؤدى إلى ظهور مجتمهه قه
لكهن يجهب  ،السل ة كل المؤسسات ، ْلن المجتمه يحكم نفسهه بنفسهه , وبالتهالي ت هب  الدولهة قويهة 

ا ، مجتمهه قويهنى برامج لمحاربة كافهة  هور الفسهاد امجتمهاعي التهي تههدد ب هاء العلى الدولة أن تتب
رة تخفهيض وعليها ـ أيضا ـ أن تتدخل في المجال امقت ادي كلما كانهت هنهاك ضهرورة لهذلك ، كضهرو

ظل  قت ادي فيد. عبد الستار عبد الحميد سلمي : حدود تدخل الدولة في المجال ام الضرا ب. راجه:
 .32ــ  30م ص ص2005السوق ، دار النهضة العربية بال اهرة اقت اد 

ة دخل الدولهتهامتجاه الثالع: يتمثل في وجهة نظر امقت ادي العالمي ز كينهز ز حيهع نهادى بضهرورة 
 على ن اق واسه في المجال امقت ادي

وذلههك علهههى أسههاس أن توسهههيه وظههها ف الدولههة ههههو الوسهههيلة الوحيههدة للحيلولهههة دون خهههراب 
ر لحهاق الضهرسات امقت ادية ال ا مة   ،  وذلهك ْلن عهدم التهدخل فهي ههذه الحالهة يهؤدى إلهى إالمؤس

فهرد إسهعاد ال بال ال  العام خا ة إثر اْلزمات ونزول الجوا   ، والهدف من هذا التدخل العمهل علهى
جتماعية. ام ظيفتهاوإشباع  احتياجاته  ، وي ب  التزاماً قانونياً على عاتق الدولة ،ْلنه من  ميم  و

لمعهد نسَلمي واد. محمد عمر شابرا : انسَلم والتحدي امقت ادي ، المعهد العالمي للفكر ا راجه: 
شهيه ، د. ، د.عادل أحمد ح94م ص  1996العربي  للدراسات المالية والم رفية  عمان ــ اْلردن 

م ص   1990انسهكندرية  ، دار المعرفهة الجامعيهة م  في رشدي شيحة : م دمة في امقت اد العهام
سهالة ر، د . محمد محمد سهعدونى محمهد علهى: الضهرر امقت هادي كأسهاس للمسه ولية الدوليهة ، 56

  .337م ص  1996دكتوراه ، كلية الح وق جامعة عين شمس ، 
( د.عبد الكريم محمد عبد المجيد : أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات والشركات العامة وشبه العامة   2) 

 ،بحع منشور بكتاب مشاكل ام تمان الم رفي لمؤسسات ال  اع العام وشبه العام ووسا ل المعالجة 

 .   124،  123م  ص1994اتحاد الم ارف العربية 

( راجه : رسالتنا للدكتوراه ، إنهاض المشروعات المتعثرة ووقايتها من انفَلس ز دراسة م ارنة بين 3) 

م  2010مي ز مكتبة الوفهاء ال انونيهة ، انسهكندرية ، ال بعهة اْلولهى ال انون الوضعي والف ه انسَل

 وما بعدها .  395.ص 
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 .  (1)وتحميه  من العوا ف الخارجية، أو الداخلية التي قد تلحق به 

ت هوم بتبنههي سياسهات سههليمة  وله َل يتهههاوى امقت هاد بأسههره . والدولهة عنههدما  

فإنها توفر بي ة سليمة لَلقت اد ، وتهيئ الحوافز السليمة للنشا  امقت ادي الفعال 

 ( .2)وتوفير البي ة المؤسساتية الجيدة

 ي:ويمكن  للدولة تقديم حوافز لالستثمار في بناء السفن يلى النحو التال

ن رسهوم إعفاءهها مهن نسهبة مه زيادة اممتيازات الممنوحة للسفن الو نيهة، مثهل -1

ارك الموانئ والخدمات والعبهور فهي الممهرات المَلحيهة. وتخفهيض رسهوم الجمه

 للمستوردين الذين ين لون تجارتهم على السفن الو نية . 

إبهرام اتفاقيههات ثنا يههة وجماعيهة إقليميههة لتبههادل حجهز الفراغههات ون ههل البضهها ه  - 2

 والعربي. (3)على اْلس ول الو ني

ً  (4)زام الم درين  والمستوردين ورجال اْلعمالإل – 3 ويشهتروا   (5)أن يبيعوا سيفا

................. 

حيع إن البا ه هو الذي يختار السفينة في البيه سيفاً ، والمشتري هو الذي  (6)فوباً 

                                                           

قال ر يس الوزراء الم ري فهي كلمتهه الختاميهة (  وهذا ما تؤكد عليه الحكومة الم رية  دا ماً حيع  1) 
ل  هاع الخهاص بالمنتدى امقت ادي العالمي بشرم الشيخ :  أنهه يجهب الشهراكة بهين ق هاع اْلعمهال وا

والحكومات  لحل مشاكل الناس و تغير الوضه بسرعة ، ْلن اْلمور لن تتحسن بمفردها، والتنميهة م 
يمكن أن تنتظر، فيجب إعادة توزيه اْلدوار، واشتراك الحكومات ورجال اْلعمال والشعوب فهي تنفيهذ 

من الساعة الثانية عشر إلهى  خ   المست بل. وأذيه ختام المنتدى بال ناة اْلولى بالتليفزيون الم ري
 م. 20/5/2008الساعة الواحدة ظهرا يوم 

 ( .  64(  د/ عادل أحمد حشيه ، د/ م  في رشدي شيحة : المرجه السابق ص ) 2) )
الوقوف على حال  الشركات المَلحية المتعثرة مثل الشركة الم رية للمَلحة البحرية وشركة (  ويجب  3) 

من شركات خاسرة مدينة إلى شركات عاملة رابحهة وإمهدادهم بشهتى وسها ل فامكو وإمكانية تحويلهم 
الدعم المادي والفني وانداري.  ولمعرفة سبل هذه المعالجة . راجه رسالتنا للدكتوراه : مرجه سابق  

 وما بعدها. 395ص 
لفضهيل ( أشخاص  بيعيين يباشهرون علهى وجهه امحتهراف أنشه ة تجاريهة متعهددة . راجهه : د. عبهد ا 4) 

محمد أحمد ، مفهوم رجل اْلعمال ، بحع منشور بمجلة البحوع ال انونية وامقت ادية كلية الح وق ، 
 . 194 – 187م ص  1994جامعة المن ورة ، العدد السادس عشر ، أكتوبر 

على  هو الع د الذي يلتزم بم تضاه البا ه بتسليم البضاعة في ميناء ال يام للمشتري، وي وم بشحنها (   5) 

سفينة يختارها هو ويؤمن عليها في م ابل التزام المشتري  بهدفه مبلهغ جزافهي يشهمل ثمهن البضهاعة 

cost     وقس  التأمين عليهاinsurance  وأجرة  ن ل البضاعةfreight   ومن اخت ار الكلمات

 c.i.f ( للع د ز سيفز 5) امنجليزية الثَلثة يتكون امسم الذا ه)
د الذي بم تضاه يلتزم البا ه بتسليم المشهتري البضهاعة المبيعهة فهي مينهاء الشهحن علهى هو ذلك الع (  6) 

ظهر السفينة التي اختارها المشتري م ابل دفه الثمن. وقد جاءت تسمية البيه فوباً اخت اراً للم  ل  

تنتههي التزامهات البها ه بتسهليم البضهاعة علهى  والتي تعني خالص، وFree on board  اننجليزي

 ظهر السفينة للمشتري حيع تنت ل ملكيتها منذ هذه اللحظة.
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 .(1)يختارها في البيه فوباً ، فيختاروا سفنهم الو نية تشجيعاً لَلستثمار

 الو نيههة الرعايههة ال بيههة والتعليميههة للعههاملين علههى مههتن السههفنت ههديم الههدعم و - 4

 وأسرهم .

ل ههيانة ت هديم أسهعار تشهجيعية للسهفن الو نيهة أثنهاء تل هي خهدمات ان هَلح وا - 5

 بالترسانات الو نية .

في بناء أس ول تجهاري  (2)إنشاء  ناديق للتنمية المَلحية لتمويل امستثمارات - 6

 . (3)بحري و ني

 

 

                                                           

إيجار السهفينة  -( د.محمد بهجت قايد: الموجز في ال انون البحريز ماهية السفينة وذاتيتها وتسجيلها 1) 
المَلحههة  –روتهردام  –ههامبور   –الن هل البحهري للبضها ه بسهند الشهحن وف ههاً متفاقيهات بروكسهل  –

د. فايز نعيم رضوان : ال انون .،  376الرحمة لل باعة، ال اهرة  دون تاريخ  صالبحرية المساعدةز 
 351ص م.  2008هـ  1429البحري  في دولة انمارات العربية المتحدة ، أكاديمية شر ة  دبي 

(  وت وم الحكومة الفرنسية بدور كبير في  ناعة السفن التجارية والحربية ، وت ت ر  ناعة السفن  2) 
 ية على الدولة ف   . راجه:الحرب

 http://www.universalis.fr/encyclopedie/navires-construction-navale  
 م .  28/3/2016وا لعت على الخبر في 

َلً عمليهاً علهى ال هدرة علهى التنفيهذ فهي وقهت وجيهز متهى ( ولنا فهي مشهروع قنهاة السهويس الجديهدة مهث 3) 
توافرت انرادة ، وليشارك الجميه حكومة ، وشعباً فهي دعهم الهو ن للخهرو  مهن محنتهه ، واسهتعادة 

 مكانته  تحت الشمس بين اْلمم.

http://www.universalis.fr/encyclopedie/navires-construction-navale
http://www.universalis.fr/encyclopedie/navires-construction-navale
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 بحث الأول الم

 المفهوم القانوني للسفينة

ين ب البحع على عملية بناء السهفن التهي ههي أداة المَلحهة البحريهة ؛ ويحتها      

 الب البناء لرهنها وهي تحت اننشاء زإي قبل وجودها الفعلهيز ؛ لهذا يتوجهب قبهل 

المالية  التعرض لعملية البناء تحديد ُكنه السفينة ببيان مفهومها ال انوني، و بيعتها

 (1) ، وتعيين ذاتيتها تعييناً نافياً للجهالة ؛ حتى يمكن ت بيق اْلحكام ال انونية عليهها

 ، وهذا ما تتناوله الم الب الثَلثة اآلتية بانيضاح:

 الم لب اْلول: تعريف السفينة

 الم لب الثاني: ال بيعة المالية للسفينة

 الم لب الثالع : تعيين ذاتية السفينة

 ألول المطلب ا

 تعريف السفينة

السفينة: الفلك ؛ ْلنها تُسِفُن وجه الماء أي تُ ِشره.  تعريف السفينة في اللغة :

وقيل لها سفينة ؛ ْلنها تُسهِفن الرمهل إذا قهل المهاء. وقيهل: سهميت السهفينة سهفينة ؛ 

 .(2)ْلنها تسفن على وجه اْلرض أي تلزق بها . والجمه َسفا ن وُسفُن ، وَسِفين

 لسفينة في االصطالح :تعريف ا

ة التجهار عرف المشرع السفينة في الف رة اْلولى من المادة اْلولى مهن قهانون 

ة ولو البحري البحرية  بأنها:ز كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في المَلحة

 لم تهدف إلى الرب  ز.

لبحر وعرفتها محكمة الن ض الم رية بأنها : ز كل منشأة ت وم بالمَلحة في ا

 . (3)وثبت تخ ي ها للمَلحة فيهز 

                                                           

وال علهى (  وحتى يمكن ام م نان على  َلحية السفينة للمَلحة البحرية تأميناً لسَلمة اْلرواح واْلم 1) 
متنها، ْلنها ق عة من اليابسة يبنيها اننسان بفنه الذي ت ور من المجداف إلى الشراع إلى البخار إلى 
الهذرة، وههي تجههوب البحهار تحمههل علهى متنههها مجتمعهاً مههن البشهر تنشههأ بيهنهم العَلقههات، وتحهدع بههها 

ذلك من اْلغراض. ومن ثم الوقا ه، وتتعدد أغراضهم بين النزهة وال يد والتجارة والحرب إلى غير 
يتعهين رب هها بنظهام قهانوني . راجهه: د. علهى البهارودي ، مبهاد  ال هانون البحهري ، منشهأة المعههارف 

 .  5م ، ص  1975بانسكندرية
( ابن منظور ، لسان العرب ،دار إحياء التراع العربي ،بيروت لبنهان الجهزء السهادس ،  مهادة سهفن ،  2) 

 . 286ص 
 10. راجه : الموسوعة الذهبية  للفكهاني جزء  1959مايو  7قضا ية في  35لسنة  85(   عن رقم  3) 

 . 636ص
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وتعريف السفينة الوارد ب انون التجارة البحرية  يحدد مفهومها ال انوني بوجه 

عهام ، بمعنهى أن تنظهيم أي جانهب مهن جوانهب المَلحهة البحريهة بموجهب قهانون آخهر 

  .(1)يتناول السفينة بأحكام خا ة يؤخذ فيه بذات المفهوم ال انوني للسفينة 

كاد تجمه التشريعات على أن السفينة يجب أن تكون قادرة على التسهيير ذاتيهاً ، وت  

السفينة بأنها: كل عمارة بحرية أو بخَلف اْلمر في ال انون الجزا ري ، حيع يعرف 

آليهة عا مهة ت ههوم بالمَلحهة البحريهة إمهها بوسهيلتها الخا هة وإمهها عهن  ريهق ق رههها 

 (.2بسفينة أخرى)

 وافر ثَلثة عنا ر في السفينة: وقد اشتر  المشرع ت 

أن وأن تكههون منشههأة ، وأن تخ ههص للمَلحههة البحريههة ولههو لههم تهههدف إلههى الههرب  ، 

آلتيهة الثَلثهة ت وم بالمَلحة البحرية على وجهه امعتيهاد . وههذا مها تتناولهه الفهروع ا

 بانيضاح :

 الفرع األول 

 السفينة منشأة

 (3)في المَلحة البحريهة ب هفة معتهادةالسفينة منشأة يتم بناؤها ب  د استخدامها 

أو ههاف السههفينة مههن حيههع الشههكل ومههادة  ههنعها  ، وم عبههرة  ب ري ههة البنههاء ، أو

وقدرتها علهى مواجههة المخها ر البحريهة . كهذلك م أهميهة ل ري هة تسهييرها، سهواء 

، كهذلك  (4)بالشراع ، أو البخار وأياً كان نوع ال اقة المستخدمة فهي تسهيير السهفينة 

 تمييهز بههين السهفن مههن حيههع الحمولهة ، فيسههتوي أن تكههون المنشهأة كبيههرة الحجههم م

 .(5) غيرة الحجم أو

 ويثير اعتبار السفينة منشأة مسألتين :    

تتعلق بحكم السفينة وهي م تزال تحت البناء، ومدى إمكان ت بيهق اْلحكهام  األولى: 

                                                           

( بمعنى أن يختص قانون التجارة البحرية بتحديد مفهوم السفينة وعدم ترك ذلك ل انون آخر أو غياهب 1) 
نة ، دار زكههي زكههي الشههعراوي ، ال ههانون البحههري ، الجههزء اْلول ، السههفي الجهب ال ههانوني. راجههه: د.

 . 40م  ص  1989النهضة العربية 
، وههو منشهور علهى  ٧م نشر في الجريدة الرسمية العدد  ١٩٩١لسنة ٤( ال انون التجاري وتعديَلته  2) 

:www.f//http-. راجهههه :   1/4/2016الشهههبكة الدوليهههة للمعلومهههات ، وا لعهههت عليهههه بتهههاريخ 
 law.net/law/threads/42890 

  1د. على البارودي ، المرجه السابق ، بند   (3) 
  75، بنهد م ، دار الجامعة الجديدة بانسكندرية 1995ال انون البحري الجديد د.  م  في كمال  ه ، (4) 

 ويترتب على ذلك أن المنشأة التي تعمل بال اقة الذرية تدخل في مفهوم السفينة .
د. رفعهت فخهري أبهادير، الهوجيز فهي قههانون التجهارة البحريهة الم هري الجديهد ، دار النهضهة العربيههة  (5) 

 .70م ص  1992ال اهرة 

http://www.f-law.net/law/threads/42890
http://www.f-law.net/law/threads/42890
http://www.f-law.net/law/threads/42890
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 الخا ة بالسفينة عليها .

ل نه تعتبهر سهفينة مادامهت تخ هص للمَلحهة البحريهة ، مشك أن المنشأة مكتملة ا 

، أما المنشأة قيد البناء فَل تعد بعد سفينة ، رغم  (1)ولو لم تبدأ رحَلتها البحرية بعد

إمكانية إثبات اتجاه نية  الب البناء إلى تخ يص المنشأة للمَلحة البحرية بعد تمهام 

  نعها .

تعلههق بأحكههام الههرهن البحههري مههن جهههة إم أن المشههرع خههر  علههى هههذا الحكههم فيمهها ي

وأحكام التهأمين البحهري علهى السهفينة مهن جههة أخهرى . ف هد أخضهه المشهرع رههن 

، كما أخضهه التهأمين علهى السهفينة فهي (2)السفينة تحت البناء ْلحكام الرهن البحري 

، ويلههزم فههي هههاتين  (3)دور البنههاء لَلحكههام الخا ههة بالتههأمين البحههري علههى السههفن 

ن أن تكون نية  الهب البنهاء متجههة إلهى تخ هيص المنشهأة للمَلحهة البحريهة الحالتي

، والحكمة من ذلك تمكين المستثمرين في هذا المجهال مهن إتمهام  (4)بعد تمام  نعها 

بناء السفن ، وتوفير النف ات الَلزمهة لتشهغيلها، وههي نف هات باهظهة بالفعهل ، قهد م 

النشا  . ويرى جانب من الف ه أن إ هَلق  تتوافر للمستثمرين في بداية ممارسة هذا

و ف السفينة على المنشأة تحت البنهاء اسهتثناء تشهريعي م يجهوز التوسهه فيهه أو 

 .  (5)ال ياس عليه 

شههأة وم المنتتعلههق بمهدى اعتبههار مح ههات السهفينة  جههزاءاً منهها، أم أن مفههه الثانيزة :

 ي ت ر على بدن السفينة وهيكلها ف   . 

لمشرع على ذلك بن ه  في الف رة الثانية من المادة اْلولى من قانون ل د أجاب ا    

التجارة البحرية على أن ز تعتبر ملح ات السفينة الَلزمهة مسهتغَللها جهزءاً منههاز، 

هيكلها  وإنما تمتهد إلهى  ويتض  من ذلك أن السفينة كمنشأة م ت ت ر على بدنها أو

ينة، أو غير ثابتهة بهها والتهي تكهون مزمهة سواء كانت ثابتة بالسف (6)جميه ملح اتها

 مستغَلل السفينة في وجه النشا  المخ  ة له. 

                                                           

 . 63د/  م  في كمال  ه ، المرجه السابق ، بند  (1) 
 م.  1990لسنة   8من ال انون رقم  44المادة   (2) 
 م. 1990لسنة  8من ال انون رقم  386(  المادة 3) 
 .  74( د/   رفعت فخري ، المرجه السابق ، ص4) 
أشخاص  –( د. محمد بهجت قايد ،  الوسي  في شرح قانون التجارة البحرية ، الجزء اْلول ) السفينة 5) 

 . 60م ص   2013 – 2012اْلشخاص البريون (  ال بعة الخامسة  –المَلحة البحرية 
والمعدات الَلزمة للمَلحة، كالمراجل ، والبو لة، واْلجهزة  ( ولذلك يعتبر من ملح ات السفينة اْلجهزة6) 

والمعدات الَلزم توفرها لمواجهة اْلخ ار البحريهة  كهأدوات إ فهاء الحريهق وقهوارب النجهاة ، وكهذلك 

المعدات الَلزمة مستغَلل السفينة ، كرافعات السفينة لشحن البضا ه وتفريغها، وكهذلك الهذخيرة التهي 

ة على ظهرها لمواجههة الل هوص البحهريين أو ل هد اْلعهداء فهي زمهن الحهرب، أو تحتفظ بها السفين

 شباك ال يد وأدواته بالنسبة إلى سفن ال يد.
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وتههأتى أهميههة  تحديههد الملح ههات فههي أن الح ههوق الههواردة علههى السههفينة إنمهها تشههمل 

.  كمهها أن الت ههرف الههذي يههرد علهى السههفينة إنمهها يشههمل ملح اتههها دون ( 1) ملح اتهها

مراعاة وجوب أن تكهون السهفينة وملح اتهها مملوكهة  حاجة إلى ذكرها ، بالع د ، مه

، ويترتب على ذلك أنه على أ هراف امتفهاق اسهتبعاد كهل أو بعهض  (2)لشخص واحد 

، (3)الملح ات من ن اق الت رف إذا كان المهراد عهدم شهمول امتفهاق لتلهك الملح هات 

ها كسفينة ويفهم من ذلك أن ف ل الملح ات عن المنشأة م يترتب عليه ف دها لو ف

 ، خا ة إذا أخذنا في امعتبار إمكانية استبدال أجهزة ومعدات السفن ب فة دورية . 

  الفرع الثاني

 تخصيص المنشأة للمالحة البحرية

نص المشرع الم ري على أن السفينة هي :المنشأة التي تعمل عادة، أو تكهون      

لم هري قهد انت هر لضهاب  معدة للعمل في المَلحة البحرية . وبذلك يكهون المشهرع ا

 .(4)تخ يص المنشأة للمَلحة البحرية معتبارها سفينة 

ذلك أن العديد من مجارى المياه الداخلية في م ر ، كنهر النيل والبحيرات ، تسم   

لمنشآت كبيرة الحجهم نسهبياً بالمَلحهة فيهها ، وتكهون ههذه المنشهآت فهي الوقهت ذاتهه 

ومههن أجههل عههدم إخضههاع المراكههب المخ  ههة ؛ ولههذلك  (5) ههالحة للمَلحههة البحريههة

للمَلحة النهرية ْلحكام ال انون البحهري ، لهزم أن تكهون المنشهأة مخ  هة للمَلحهة 

 البحرية ، مه عدم امكتفاء ب َلحيتها لهذه المَلحة .

و تلهك أوذكر المشرع الم ري في تعريف السهفينة المنشهأة التهي ز تعمهل عهادة ز   

 لبحريهة ،يثير التساؤل حول مفهوم التخ يص للمَلحة االتي ز تكون معدة للعمل ز 

لمَلحهة بين وجوب أن يكهون التخ هيص فعليهاً، أو امكتفهاء بتهوافر نيهة التخ هيص ل

 البحرية لدى مالك المنشأة. 

والواقه أن ت بيق بعض أحكام ال انون البحري قد يكهون واجبهاً قبهل بهدء المنشهأة    

ت يكفي أن تكون المنشأة ز معهدة للعمهل ز فهي في ممارسة نشا ها، وفي هذه الحام

                                                           

 . 45م، بند 1993( د . محمود سمير الشرقاوي ال انون البحري، دار النهضة العربية، ال اهرة 1) 
 . 77( د.  م  في كمال  ه ، المرجه السابق بند 2) 
الح هوق العينيهة التهي تهرد  -ملكيتهها -نظامها ال هانوني –زكى زكى الشعراوي ، السفينة ز م دمة د.   (3) 

م   1989الحجههز التحفظههي والتنفيههذي علههى السههفن ز  الجههزء اْلول ، دار النهضههة العربيههة  –عليههها 
 .193ص

نشأة البحرية : ضاب   تشهد ال وانين الم ارنة  ثَلثة ضواب   مختلفة نضفاء و ف  السفينة على الم  (4) 
تسجيل المنشأة في سجل  السفن ، وضاب    َلحية المنشأة  للمَلحهة البحريهة ، وضهاب   تخ هيص 

 المنشأة للمَلحة البحرية . 
 وهذه الظاهرة هي التي  أثارت التساؤل حول المَلحة المختل ة في ال انون الم ري .  (5) 
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المَلحة البحرية  لت بيق تلك اْلحكام وأهمهها اْلحكهام الخا هة ببنهاء السهفينة ؛ إذ م 

تخ ي هها للمَلحههة  إلهى يمكهن ت بيهق ههذه اْلحكهام مها لهم تتجهه نيهة  الهب البنهاء 

وقبهل بهدء  ،، وكذلك  لب تسجيل المنشأة في سجل السفن فور تمام بنا ها(1)البحرية

 . المَلحة

أما بعد أن تبدأ المنشأة في ممارسة نشا ها ، فإنه يجب أن تكون مخ  ة بالفعل   

فههإن تبههدل وجههه التخ ههيص بههأن ( 2)للمَلحههة البحريههة حتههى تحههتفظ بو ههفها كسههفينة 

، أو تحولت إلى ح ام بف دها ب هفة نها يهة ، أو (3)خ  ت المنشأة للمَلحة النهرية

. وإن كنا نهرى (4)المَلحة البحرية ، ف دت المنشأة و فها كسفينةف دت قدرتها على 

التهي  تسهي ر فهي   (5)أنه يجب توسيه مفهوم السفينة حتى تستوعب السهفن ال هغيرة

بعههد عههودة الهرحَلت النيليههة مههن جديهد وفههي هههذه الحالهة يتوسههه مجههال بنههاء  (6)النههر

 السفن .

 الفرع الثالث 

 جه االعتيادالقيام بالمالحة البحرية على و

م يلزم معتبار المنشأة البحرية سهفينة أن يكهون نشها ها م  هوراً علهى المَلحهة    

البحرية ،  وإنما يكفي أن ت وم بهذه المَلحهة ب هفة معتهادة. ويترتهب علهى ذلهك مهن 

أكثهر ب هفة عارضهة  جهة أن السفينة م تف د و فها هذا إذا قامت برحلهة نهريهة أو

                                                           

مَلحهة التجاريهة ، أو غيهره كمَلحهة ال هيد والنزههة . فهالعبرة ( وأيا كان ال  د  من المَلحة الهرب  كال1) 
 .  21بوجودها أو نية استخدامها في البحر  . راجه : د. زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق ، ص 

 . 63رفعت فخري ،المرجه السابق ، ص  (  د.2) 
 . 27(  د. على حسن يونس، المرجه السابق ص3) 

 RODIER (R.) – Droit maritime- le Navire- Dalloz – paris – 1980.p.4.                                                                                           
واْلر فة والجسور واْلحواض، والفنهادق وعلى ذلك يستبعد من مفهوم السفينة المراكب النهرية ،   (4) 

وال نادل والمهواعين والبهرا يم والكراكهات والهزوارق وقهوارب الغ هس، العا مة ، والرافعات الما ية 
والمنشههآت المخ  ههة مسههتخرا  المعههادن والبتههرول ، وال هها رات الما يههة ، والزحافههات الهوا يههة ، 

، د. زكى زكى  440والم  ورات البحرية. راجه: د. محمود سمير الشرقاوي ، المرجه السابق ، بند 
م ه في كمههال  هه ،أ ههول د.  ،113بحههري ، ال بعهة الثانيههة ، ال هاهرة، ص  الشهعراوي، ال هانون ال

 .14، د. على البارودي ، المرجه السابق بند  76م ، بند    1952ال انون البحري ، ال اهرة 
تابعة  250تابعة لشركة النيل العامة للن ل النهري ، و 440وحدة ن ل نهري  منها  960( يوجد نحو  5) 

% غير مرخ ة تح د اْلرواح كل يوم 55مركب متهالكة ومنها نحو  9500. بجانب  ل  اع اْلعمال
 م . 1/4/2016وا لعت على الخبر بتاريخ   netwww.egynews.. راجه: 

 6مليهون  هن سهومر ، وتهوفير  30مليهار جنيهه ،  1.5% مهن حركهة الن هل ويهوفر  30( يسهم بنحو  6) 

وا لعت على الخبر    Netwww.egynews .ار  يانة  رق نتيجة الحمومت الزا دة . راجه:ملي

 م . 1/4/2016بتاريخ 

http://www.egynews/
http://www.egynews/
http://www.egynews/
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لذي ي وم برحَلت بحرية ب فة غير معتادة م يكتسب من جهة ، كما أن المركب ا (1)

 . (2)أخرى و ف السفينة 

ونرى أنه يكفي معتبار المنشأة سفينة أن تكون المَلحة البحرية نشا اً معتاداً لها   

علهى وجهه امعتيهاد. وذلهك ل هعوبة ( 3)وإن انتظمت كذلك فهي ال يهام بهرحَلت نهريهة 

، ومكتفههاء المشههرع بههالنص علههى  ههفة (4)مههن جهههةالوقههوف علههى النشهها  الغالههب 

امعتيهاد دون اشههترا  أن ت ههوم المنشهأة بالمَلحههة البحريههة ب هفة ر يسههية مههن جهههة 

 أخرى. ودعماً لبناء السفن أيضاً بما يمثله من فرص عمل للسفن ال غيرة نسبياً. 

 المطلب الثاني 

 الطبيعة المالية للسفينة

ملكيهة،  هوم. والسهفينة تكهون موضهوعاً لحهق الالحهق الم المال في القانون هو:

 وغيره من الح وق العينية اْلخرى .

ولههذا اسههت ر الههرأي علههى انقههرار بال بيعههة الماليههة للسههفينة ،إم أن الف ههه محههظ  

اقتهراب اْلحكهام الخا ههة بهها بالنظههام ال هانوني للثههروة الع اريهة ، ممهها أثهار التسههاؤل 

 .  (5) من المن ومت أو من الع ارات؟حول  بيعة السفينة بين اعتبارها 

ب بيعتهه ؛ إذ يمكهن  (7)مهادي  (6)واسهت ر الهرأي علهى أن السهفينة مهال من هول   

                                                           

، د. 6، د. على البارودي، المرجه السابق، بند  134( د. زكى زكى الشعراوي، المرجه السابق ، ص(1) 
 . 36رفعت فخري ، المرجه السابق ، ص

 1997قانون التجارة البحرية ، دار الجامعة الجديدة للنشهر ، انسهكندرية  جَلل وفاء محمدين ،د.    (2) 

 . 36،  35ص

 RODIER (R.) – Droit maritime- le Navire- Dalloz – paris – 1980.p.4 , 5.              
اء النههري بمحافظهة دميها  ، وتهم م المينه 2016ينهاير  16( حيع افتت  ر يس الوزراء الم ري فهي  3) 

قد يتم تسيير و   netwww.egynews.تدشين أول خ  للن ل النهري بين ال اهرة ودميا . راجه: 

السفن  غيرة الحجم نسبياً في رحَلت نهرية ، وهذا يعظم العا هد وي هور منظومهة التجهارة البحريهة ، 

 سفن .ويدعم عملية بناء ال
( وترجه هذه ال عوبة إلى اعتبارين: اْلول : هو تشابك الرحَلت البحريهة والنهريهة مهن حيهع الزمهان 4) 

مما ي عب معه الوقوف على عدد الرحَلت البحرية والنهرية لتحديد ال هابه الغالهب ْلي مهن المَلحهة 
 البحرية والمَلحة النهرية .

لى ذلهك مَلحهة عالرحلة ذاتها في بعض اْلحوال، والمثال  والثاني: هو  عوبة الوقوف على  ابه        
ت انت الرحَلال يد في إحدى البحيرات المفتوحة على البحر المتوس  ، في عب الوقوف على ما إذا ك

 الخا ة بال يد تب ى ضمن حدود مياة البحيرة أم تتجاوز إلى مياه البحر المتوس  .
 . 15د ( د.على البارودي ، المرجه السابق بن(5) 
كل شيء مست ر بحيزه ثابت فيه م يمكن ن له دون تلف ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو  :الع ار هو  )6(

 .من ال انون المدني 1/  82من ول المادة 
هي التي لها كيان مادي ملموس يمكن إدراكه بالحس . بينما المن ومت المعنوية هي ما يدرك بالفكر (  7) 

http://www.egynews/
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. وهي بو فها أداة المَلحة البحرية م يت هور (1)ن لها من مكان إلى آخر دون تلف 

 است رارها بحيز تثبت فيه ، فضَل عن كونها أداة يتح ق توجيهها فهي مَلحتهها دون

، وت بي اً لذلك تنص المادة الرابعة من قانون التجهارة البحريهة علهى أنهه: ز  (2)تلف 

مه مراعهاة اْلحكهام المن هوص عليهها فهي ههذا ال هانون تسهرى علهى السهفينة أحكهام 

 المال المن ول عدا حكم تملكه بالحيازة ز.

لعامهة ا واعهد لوالمراد بهذا النص استبعاد اْلحكام الخا هة بهالثروة الع اريهة فهي ا   

بكل   ومً ،من السريان على السفينة، وهو نص قا ه الدملة على اعتبار السفينة من

 ما يترتب على ذلك من آثار. 

غيههر أن المشههرع  تحفههظ بشههأن اْلحكههام المن ههوص عليههها فههي قههانون التجههارة 

لهك . ويمكهن إجمهال ت(3)البحرية ، فهذه أولى في الت بيق من ال واعد العامهة المدنيهة 

 اْلحكام البحرية الخا ة فيما يلي:

يجب أن ت ه جميه الت رفات التي يكون موضهوعها إنشهاء أو ن هل أو ان ضهاء  (1
غيره من الح وق العينية على السفينة بمحرر رسميٍ وإم كانت  حق الملكية أو

 .(4)با لة 
 م تكون الت رفات الساب ة نافذة تجاه الغير ما لم يتم شهرها في سجل السفينة (2

 . (5)الخاص بها
تخضههه الملكيهههة الشههها عة للسهههفينة لَلحكهههام الخا هههة الهههواردة ب هههانون التجهههارة  (3

 . (6)البحرية ، قبل الرجوع إلى ال واعد العامة المدنية 
تتمته ح وق اممتياز الواردة علهى السهفينة بتنظهيم قهانوني خهاص ، وم تشهمل  (4

 .(7)من بينها امتياز با ه السفينة 
، وهذه اْلحكام تجعل من الرهن  (8) ب اً ْلحكام بحرية خا ة يتم رهن السفينة  (5

                                                                                                                                                    

 د الكيان المادي.معتبارها قيماً تفت 
 من ال انون المدني . 82( المادة 1) 
 .  147( د. زكى الشعراوي ، المرجه السابق ص2) 
(  والواقه أن نص المشرع هذا فيه تزيد ، ْلن المبدأ هو ت بيق النص الخاص باْلولوية على ال واعد 3) 

ة بال واعد العامة التي تسرى العامة . ومه ذلك فإن النص يفيد وجوب تكملة الن ص في اْلحكام الخا 
 على المن ومت ، وإن كان النظام  البحري الخاص ي ارب النظام ال انوني الخاص بالثروة الع ارية .

 م.  1990لسنة  8من قانون التجارة البحرية رقم 1/ 11( المادة 4) 
 م 1990لسنة  8وما بعدها من قانون التجارة البحرية رقم  18( المواد 5) 

 م 1990لسنة  8من قانون التجارة البحرية رقم  40إلى  29لمواد من ا (6) 

 م 1990لسنة  8من قانون التجارة البحرية رقم  58إلى  41المواد    (7) 

(  منه التي ت ت ر 1030( من ال انون المدني بشأن الرهن الحيارى ، والمادة )1097انظر المادة )  (8) 

 .الرهن الرسمي على الع ارات وحدها 
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 .(1)البحري رهناً غير حيازيٍ أشبه بنظام الرهن الرسمي
يتم الحجز على السفينة سواء كان الحجز تحفظياً أو تنفيذياً  ب اً ْلحكام بحرية  (6

، أقرب إلى أحكام الحجز على الع ار من أحكام الحجز على المن ول (2)خا ة 
، ومه ذلك ت بق ال واعد العامة للحجز على المن ومت الواردة ب انون  (3)

 المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص . 

 المطلب الثالث 

 تعيين ذاتية السفينة

تتمته السفينة بمركز قانوني فريد بهين سها ر المن هومت والع هارات ، وأشهخاص     

أو معنوية؛ فهي وإن كانت من ومً ، إم أنها ليست كسا ر  ال انون عامة  بيعية كانت

المن ومت ، وهي وإن تشبهت بالع ار في ت بيق بعض النظم عليهها إم أن لهها دوراً 

يفوق دور الع ار من جميه الوجوه ، وهذا المركز الفريد كفيل بهأن يكهون لهها نظامهاً 

يهدور النظهام ال هانوني  ؛ لهذا(4)يقانونياً مست َلً دون تركها في غياههب الجهب ال هانون

الخاص بالسفينة حول إمكانيهة تعيهين ذاتيتهها ، وههو مها يسهم  ب يهد كهل سهفينة فهي 

سهجل تثبههت ملكيتههها وتشهههر فيههه كههل الت ههرفات والح ههوق العينيههة الههواردة عليههها ؛ 

ونظههراً ْلهميههة تعيههين ذاتيههة السههفينة لههم يتههرك المشههرع تحديههد عنا ههر هههذه الذاتيههة 

فراد ، وإنمها أوجهب تهوفر عنا هر محهددة ههي امسهم والمهو ن والحمولهة لمشي ة اْل

 والدرجة ، واْلوراق ، والجنسية . 

 أوالً : اسم السفينة : 

يكون لكل سفينة اسم خاص يميزها عن غيرها من السفن يختاره مالكهها، ويجهب    

تعهين بشهأن أن م يكون اسماً لسهفينة أخهري ، وأم يخهالف النظهام العهام واآلداب ، وي

السفن الم رية أن توافق الجهة اندارية المخت ة وهي م لحة الموانئ والمنها ر، 

، ويجب وضه اسم السفينة على مكان ظهاهر بهها ، فههو يكتهب  (5)على اسم السفينة 

على جانبيها في اْلمام ، وفي الخلف ، وم يجوز إخفاء امسم إم ب  د ات هاء وقهوع 
                                                           

 من قانون التجارة البحرية .  77إلى   59 (  المواد من 1) 

 . 145زكى زكى الشعراوي ، المرجه السابق ، ص د.   (2) 

، د.على  جمال الدين عوض، الوسي  في ال انون البحري 17د. م  في  ه ،المرجه السابق، بند  (3) 

  20دار النهضة العربية دون تاريخ ، ص
 .40ص  1989، ال انون البحري ، الجزء اْلول السفينة،  ( د. زكي الشعراوي 4) 
لسنة  84( من قانون سجل السفن رقم 5( من قانون التجارة البحرية ، والمادة )6/2المادة )   (5) 

1949 . 
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 : ز وقهد ن هت الف هرة الثانيهة مهن المهادة الخامسهة علهى أنهه،  (1)السفينة في اْلسر 

ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجههة انداريهة المخت هة وأن يوضهه ههذا 

امسم م حوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وف اً لَلحكام التي ي هدر 

 بها قرار من الوزير المختص ز.

 ثانياً : موطن السفينة : 

كون للسفينة مو ن يتحدد عادة بميناء تسهجيلها ، وفيهه تحهوى سهجَلته كافهة ي

الت رفات ال انونية والح وق العينية الواردة على السهفينة ، ويتحهدد مهو ن السهفن 

، وم يلزم بالضرورة أن يكون ميناء التسجيل  (2)الم رية بميناء تسجيلها في م ر

 . (3)نة نشا ها هو ميناء استغَللها الذي تباشر فيه السفي

 ثالثاً : حمولة السفينة :

يههز بههين ي  ههد بحمولههة السههفينة سههعتها الحجميههة الداخليههة ، ويههتم بشههأنها التمي

 الحمولة انجمالية للسفينة وحمولتها ال افية .

انهب ل إلهى جفالحمولة انجمالية : تعبر عهن اْلبعهاد الح ي يهة للسهفينة ؛ إذ تشهم

   سامة على هيكل أو بدن السفينة كافة المنشآت الم السعة الداخلية التي يحتويها 

 السفينة .

أما الحمولة ال هافية : فههي تعبهر عهن ال اقهة امسهتغَللية للسهفينة ؛ إذ يخ هم 

من سعتها الداخلية كافة الفراغات واْلماكن التي م تستغل في إيواء الركاب أو حفهظ 

انجماليهة ، وتحديهد الحمولهة  اْلمتعة والبضا ه. ويَلحظ أن لكهل مهن تحديهد الحمولهة

ال ههافية للسههفن أهميتههه بشههأن ت بيههق بعههض اْلحكههام ال انونيههة ، فرسههوم المههوانئ 

، وكذلك تحديد الحد اْلق ى لمس ولية مجهز السفينة عهن أخ هاء تابعيهة ،  وانرشاد

تحهههدد علهههى أسهههاس مهههن الحمولهههة انجماليهههة. بينمههها تتحهههدد أجهههرة السهههفينة عهههادة ، 

 .(4)أخير في الشحن والتفريغ على أساس  الحمولة ال افية والتعويض عن الت

                                                           

من قانون التجارة البحرية ، وتشير كذلك إلى أن قانون سجل السفن يتضمن  4المادة السادسة ف رة  (1) 
 ة باسم السفينة ، وهي أحكام م تسري إم إذا كانت السفينة م يدة بسجل السفن .بعض أحكام خا 

من قانون التجارة البحرية التي تحددها المحكمة انبتدا ية التي ي ه  10ويتض  ذلك من نص المادة   (2) 
 م رية .في دا رتها مكتب تسجيل السفينة كمحكمة مخت ة بنظر الدعاوى العينية المتعل ة بالسفينة ال

 .  15د. على البارودي ، المرجه السابق ، بند   (3) 
. وتجدر انشارة إلى أن حمولة السفينة ت اس بال ن  76( د. رفعت فخري ، المرجه السابق ، ص4) 

 متراً مكعباً ، ويتم ت دير الحمولة وف اً ل ري ة مورسون امنكليزية . 283الحجمي ، وهو يوازى 
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 رابعاً : درتة السفينة :

تتحدد لكل سفينة مرتبة أو درجة علهى ضهوء  ري هة بنا هها و هفاتها البحريهة 

،  (1)وعمرها المَلحي ومدى استيفاء السفينة شرو  السَلمة الواجب توافرهها فيهها 

قيمتها من الوجهة امقت ادية ؛ إذ تتحدد ويترتب على اختَلف درجة السفن اختَلف 

 . (2)رهنها على درجتها  قيمة السفينة عند بيعها أو تأجيرها أو

وتحههدد الههدول الشهههادات التههي ت بلههها وتكههون  ههادرة عههن الشههركات والهي ههات 

وتتولى هذه الهي هات   (3)المتخ  ة في هذا المجال ، والتي تعرف بهي ات انشراف 

ذ المراحههل اْلولههى لبنا ههها ؛ فتشههرف علههى البنههاء وتعههاين أجههزاء متابعههة السههفينة منهه

السفينة وأقسامها وآمتها وعنابرهها ب هفة دوريهة، أو علهى إثهر أي حهادع يعتهرض 

 السفينة.

ولشهادة هي ة انشراف أهميتها من حيع الدملة على  َلحية السفينة للمَلحة 

 ضاء إلى اعتبار الشهادة قرينة البحرية، وتوافر شرو  السَلمة فيها ؛ لذلك يتجه ال

، وتسهأل هي هة انشهراف عهن اْلضهرار  (4)على  َلحية السفينة حتهى يثبهت العكهس 

الناش ة عن أخ ا ها أو أخ اء تابعيها فهي تحديهد درجهة السهفينة أو إجهراء معاينتهها 

                                                           

 . 167راوي ، المرجه السابق ، ص( د. زكى زكى الشع1) 
 .  84( د.  م  في كمال  ه ، المرجه السابق ، بند 2) 

على أن تعين ب رار  1989لسنة  232من قانون سَلمة السفن رقم  10وت بي اً لذلك ن ت المادة  (3) 

درها من وزير الن ل البحري هي ات انشراف البحري التي ت بل شهاداتها وت ارير المعاينة التي ت 

م بإ دار 1990لسنة  143من قرار وزير الن ل البحري رقم  18للسفن الم رية . وقد حددت المادة 

قواعد تنفيذ بعض أحكام قانون سَلمة السفن هي ات انشراف الم بول شهاداتها في م ر وهي : 

ركة ، بيروفريتاس . وهي ش1760اللويدز ريجيستر أوف شيبنج . وهي شركة بري انية تأسست عام 

 1867م . أميريكان بيو أوف شيبنج . وهي شركة أميريكية تأسست عام 1828 فرنسية تأسست عام

،  جرمانيخر لويد . وهي شركة  1861، رجنرو افالى إي اليانو . وهي شركة اي الية تأسست عام 

. تسجيل  1894. نورسكى فريتاس . وهي شركة نرويجية تأسست عام  1867ألمانية تأسست عام 

سفن متحاد الجمهوريات امشتراكية السوفيتية )ساب اً ( وهي هي ة عامة ي ت ر نشا ها على ت ييم ال

السفن التي تبنيها الترسانات الروسية ، نيبون كايجى كيوكاى . وهي شركة يابانية تأسست عام 

شترى إحدى . وأشهر شركات انشراف عالمياً البري انية والفرنسية. لذلك غالباً ما يشتر   م 1913

السفن  دور شهادة بدرجة السفينة من إحدى هاتين الشركتين . راجه: د. رفعت فخري ، المرجه 

 . 77السابق ص

 .  15(   د. على البارودي، المرجه السابق بند 4) 
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(1) . 

 خامساً : أوراق السفينة :  

سهتندات بههدف إثبهات يجب أن يكون على ظهر السفينة عدد مهن اْلوراق والم

الحالههة المدينههة للسههفينة وتحديههد ذاتيتهههها ، وفههي م دمههة اْلوراق التههي يجههب علهههى 

أن يحتفظ بها في السفينة : شههادة التسهجيل الم هرية التهي تسهلمها هي هة  (2)الربان

الموانئ والمنا ر لمالك السفينة بعد تسجيلها، ودفتر البحهارة ، وقا مهة الشهحن التهي 

لمشههحونة علههى السههفينة ، والشهههادة ال ههحية علههى ظهههر السههفينة، تبههين البضهها ه ا

 .(3)وترخيص المَلحة ، ودفتر خاص باآلمت المحركة للسفينة ، ودفتر الحوادع

 سادساً : تنسية السفينة:

اْل ههل أن تمههن  الجنسههية لَلشههخاص ، أمهها اْلشههياء أو اْلمههوال فلههيس لههها    

علهى فكهرة جنسهية السهفينة باعتبارهها جنسية ؛ لذا قد أبدى بعهض الف ههاء تحفظههم 

مامً من ومً ، غير أن غالبية الف هاء قد أيهدوا مها أجمعهت عليهه التشهريعات المختلفهة 

من ضرورة تمته السفينة بالجنسية نظهراً لوجهود عَلقهة قويهة ومتبادلهة بهين الدولهة 

سهيادة  والسفينة ؛ ْلن السفينة تمارس المَلحة عادة في أعالي البحار حيع م توجهد

ْلي دولة، ومهن ثهم م يمكهن ْلي مركهز قهانوني أن ينشهأ إم مهن خهَلل ربه  السهفينة 

بدولههة معينههة أي منحههها جنسههيتها، وتخههول  هههذه الجنسههية للدولههة فههرض سههل تها 

                                                           

(  يميز الف ه بشأن مس ولية هي ة انشراف بين مس وليتها الع دية تجاه مالك السفينة الذي  البها 1) 

ة السفينة وإ دار شهادة لها ، وبين مس وليتها الت  يرية تجاه الغير المضرور . كما تجدر بمعاين

انشارة إلى  حة شرو  انعفاء من المس ولية في ظل ال انون الم ري، إم في حالة الغه أو الخ أ 

العمدية التي من ال انون المدني ( مه امتداد انعفاء إلى اْلخ اء العمدية وغير  217الجسيم )المادة 

 . 78يرتكبها التابعون . راجه في ذلك : د. رفعت فخري ، المرجه السابق ، ص

على الربان أن يحتفظ في السفينة من قانون التجارة البحرية حيع تنص على أنه :ز  101( المادة  2) 

 لشحنةز.أثناء الرحلة بالوثا ق التي يت لبها ال انون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين وا
على الربان خَلل أربه من قانون التجارة البحرية ب وله : ز 103(  ينص عليه المشرع في المادة  3) 

وعشرين ساعة من و ول السفينة إلى الميناء الم  ود أو المكان الذي رست فيه اختيارا أو 
تأشير عليه ، ويكون اض رارا أن ي دم دفتر الحوادع الرسمي للسفينة إلى اندارة البحرية المخت ة لل

التأشير خار  جمهورية م ر العربية من ال ن ل أو من السل ة المحلية المخت ة عند عدم وجودهز 
حل هذا الدفتر ب انون التجارة البحرية محل دفتر يومية السفينة ، ويسجل فيه الجرا م  ، وقد

ا الدفاتر التجارية الواردة في والع وبات ، المواليد والوفيات ، ويتمته بنفس الحجية التي تتمته به
م . راجه : د. م  في  ه ، ال انون البحري  1999لسنة  17من قانون التجارة رقم  27المادة 

 . 75، د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سابق ، ص  38م بند  1995الجديد ،  بعة 
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وقانونها بهدف تنظيم مسلك اْلشخاص الموجودين على ظهرها ، ويبدو من ذلك أن 

ال ههانوني لمجتمههه السههفينة أثنههاء جنسههية السههفينة أمههر ضههروري لضههمان التنظههيم 

 تواجدها في أعالي البحار. 

ة وقد نهص المشهرع الم هري علهى ذلهك فهي المهادة الخامسهة مهن قهانون التجهار

ا فهي مهه عهدم انخهَلل باْلحكهام المن هوص عليههالبحرية، حيع ن ت على أنهه : ز 

ا  موانيهه قوانين خا ة ، تكتسب السفينة الجنسية الم رية إذا كانت مسجلة في أحد

ة السفين وكانت مملوكة لشخص  بيعي أو اعتباري يتمته بهذه الجنسية ، فإذا كانت

 مملوكة على الشيوع اشتر  أن تكون أغلبية الح ص مملوكة لم ريين ز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 عقد بناء السفن

قد ت ور البناء  ريق من  رق اكتساب ملكية السفينة فهو ينشؤها ويوجدها، و
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بناء السفن فمن مراكب خشبية تسير بالشراع ، إلى بوار  عمَلقة منشهآت كالجبهال 

وْلهمية بناء السفن ف د بدأ به المشرع في الف ل ( 1)تسير في البحر بما ينفه الناس

مهن قههانون  17إلههى  13الثهاني مههن قهانون التجههارة البحريهة ، وذلههك فهي المههواد مهن 

اً ْلهميههة إ ههَلح السههفينة فههي اسههتمرارها ْلداء دورههها ؛ ونظههر (2)التجههارة البحريههة 

بكفاءة ف د حرص المشرع في قهانون التجهارة البحريهة الحهالي علهى خهَلف التشهريه 

 وإيضاح ذلك في م الب أربعة :الملغي على معاملة ان َلح معاملة البناء ، 

 الم لب اْلول:  ور بناء السفن .

 د بناء السفن .الم لب الثاني: التكييف ال انوني لع 

 الم لب الثالع :آثار ع د بناء السفن.

 الم لب الرابه : إ َلح السفن .
 

 المطلب األول 

 صور بناء السفينة

البناء ضد الهدم ، ي ال بنى البَنهاُء البِنَاَء بَنياً ، والبناء المبتنى  البناء في اللغة :

فة البناء في السفن ف هال : ، والجمه أبنية ، وأبنيات جمه الجمه ، واستعمل أبو حني

 . (3)ي ف لوحاً يجعله أ حاب المراكب في بناء السفن 

بنهاء السههفينة ا هه َلحاً : عمليههة ت ههنيه فنيههة ، وتكنولوجيههة ، تههتم فههي مرفههق 

خاص يسمى ترسانة بناء السفن، ينتج عنه منشأة  الحة للمَلحة وتتحمهل الخها ر 

                                                           

بأحد  ري تين : اْلولى: ت نه من ( وقد عرفت البحرية انسَلمية أنواعاً من السفن حيع كانت تبنى  1) 
خيو  اللين وتستخدم في المحي  الهندي والبحر الحمر ، ْلن به شعاب مرجانية فَل تكون عرضة 
للكسر عند ا  دامها بها . والثانية : ت نه بالمسامير وهذه تسير في البحر المتوس  . وهذا يدل 

نذ قرون خلت وأزمنة تبدلت ، ولعل السر على مدى نشا  المَلحة البحرية عند العرب والمسلمين  م
في ذلك موقعهم الفريد وس  الس وح الما ية حيع من الجنوب المحي  الهندي ز بحر الحبشة ز ومن 
الشمال الغربي البحر المتوس  ز بحر الروم ز ومن الغرب البحر اْلحمر ، ومن الشرق خليج عمان 

 والخليج العربي ز بحر فارسز .
لسنة  26رقم لوضه في قوانين أخرى ، من ذلك ال انون التجاري البحري انماراتي ( على خَلف ا 2) 

لم يتعرض المشرع في دولة انمارات العربية المتحدة لتف يل أحكام ع د بناء حيع   م 1981
السفينة واقت ر على ضرورة أن يكون ع د بناء السفينة مكتوباً ، وضمان الباني خلو السفينة من 

د/  فايز نعيم رضوان ، ال انون البحري ، مرجه . راجه : 68،  67ية وذلك في المادتين العيوب الخف
 . 77سابق ص 

وإنه أ ل البناء فيما م ينمي كالحجر وال ين ونحوه مما يلزم موضعاً م يزول من مكانه إلى غيره ، (  3) 

ي لق على هذه اْلشياء من  وليس كذلك سا ر اآلمت المن ولة المبتذلة ، كالخيمة والمظلة ، ولكنه

لسان العرب،  دار إحياء التراع العربي  ، مؤسسة   حيع كان مسكوناً وحاجزاً. راجه : ابن منظور ،

 .510التاريخ العربي ، بيروت لبنان  ال بعة الثالثة ، الجزء اْلول ، مادة: بني ، ص 
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 البحرية .

 :ويتخذ بناء السفن إحدى صور ثالث 

فهي  (1)حيع ي وم المجهز ببنهاء السهفينة بنفسهه الصورة األولى البناء المباشر: -1
، فيشهههترى اْلدوات والمهمهههات الَلزمهههة ، ثهههم يتعاقهههد مهههه (2)ترسهههانته الخا هههة 

 المهندسين والعمال . 
وهي ع ود عاديهة ت بهق عليهها ال واعهد الخا هة بع هد العمهل أو البيهه كمها ههو 

، فههالمجهز ههو الهذي ي هوم بنفسههه بكهل مها يلهزم لعمليههة  (3)مبهين فهي ال هانون المهدني

، وفي جميهه مراحهل البنهاء. فهإذا أفلهس  (4)البناء؛ لهذا فإنه مالك للسفينة منذ البداية

أثناء البناء فَل جدال في أن الجزء الذي يكون قد تم بناؤه يدخل فهي أمهوال التفليسهة 

عهها بعهد ذلهك فإنهها تنت هل إلهى . وهو يست يه أن يرهنها وهي في دور البناء فإذا با

 .(5)المشتري محملة بالرهن الذي رتبه عليها

ولكن هذه ال ورة نادرة عمَلً ، ذلك أن بناء السفن الحديثة يحتها  إلهى تجهيهز 

ضههخم وتخ ههص فنههي وخبههرة عاليههة، وأ ههبحت هنههاك شههركات متخ  ههة فههي هههذه 

فن النزهههة ، ولكههن يمكههن وجههوده فههي  ههناعات السههفن ال ههغيرة كسهه (6)ال ههناعات

 (7) وقوارب ال يد

                                                           

النهضة العربية بال اهرة دون تاريخ  ( د. علي جمال الدين عوض ، الوسي  في ال انون البحري ، دار 1) 
 . 40، ص 

 2013 – 2012( د. محمد بهجت قايد ، الوسي  في شرح قانون التجارة البحرية ، ال بعة الخامسة  2) 
 . 158م  ، ص 

 . 106( د. علي حسن يونس ، أ ول ال انون البحري ، دار الحمامي لل باعة ، دون تاريخ ، ص  3) 
م موسى ، الوجيز في ال انون البحري والجوي ، ال بعة اْلولى ، جامعة  ن ا ص ( د. محمد إبراهي 4) 

86 . 
( د. علي البارودي ، مباد  ال انون البحري،  السفينة. ملكيتها . ونظامها ال انوني الخاص . 5) 

ادع أشخا ها. الرحلة البحرية: الن ل البحري . البيوع البحرية الدا نون الممتازون والمرتهنون الحو
  42م ، ص 1975البحرية . الت ادم . انن اذ . الخسارات العمومية . منشأة المعارف بانسكندرية 

( من هذه الشركات  في م ر: شركة حلوان لبناء السفن ، قسم بناء وإ َلح السفن بالم اولين العرب  6) 
كما تدرب كوادر فنية  ن ،  1500، وهي ت مم  و تبني جميه الوحدات البحرية بوزن  ما ة  ن إلى 

وحده  250. وقد بنيت ISO 2000/9001ْلعمال ال يانة ، وهي تنفذ على مستوى عال لمت لبات 
بحرية حديثة تحت انشراف الكامل لهي ات التفتيه العالمية للسفن . ترسانة انسكندرية ، وهي واحدة  

وب البحر اْلبيض المتوس  م وهي ت ه في جن 1960من أكبر قَلع ال ناعات الث يلة أنش ت عام 
متر مربه ب ول أر فة   400000داخل الميناء الغربي بمرفأ انسكندرية وتبلغ مساحتها حوالي 

ألف   ن  كسفن الدحرجة ، وبضا ه  ب ،  20000متر وهي تبني  جميه سفن البضا ه  120
. وقد تم التعاقد على  ن  600متر حمولة  60وناقَلت البترول ، بانضافة إلى السفن ال غيرة ب ول 

ناقلة حاويات نهرية ل ال  الشركة الو نية للن ل النهري ، ولديها أوناه  300بناء وتوريد عدد 
 ن ، والسفن  10000ورافعات . وتستخدم اْلحواض الجافة ال غيرة  ن َلح السفن حتى حمولة 

   military.com -www.arabic ن بالحوض الجاف الكبير. راجه:   850000حتى حمولة 
 م . 30/3/2016وا لعت على الخبر بتاريخ 

 . 185( د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سابق ، ص 7) 

http://www.arabic-/
http://www.arabic-/
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تتمثههل فههي أن يعههههد  الههب البنههاء إلههى أحههد الم هههاولين أو  الصززورة الثانيززة :ـ   2

الشركات ذات الخبرة الفنية ببناء السفينة وي هدم لهها المهمهات واْلدوات الَلزمهة 

لذلك. وتتحلل العملية في ع د است ناع  رفهاه  الهب البنهاء مهن ناحيهة، وشهركة 

حية أخرى. ويتعهد فيه اْلول  بدفه مبلغ من الن هود فهي حهين تتعههد البناء من نا

 .(1)الشركة بت ديم الخبرة الفنية والعمل لتحويل المادة الخام الم دمة إلى سفينة

وتختلف هذه ال ري ة عن ساب تها في أن  الب البناء م إشهراف لهه علهى الم هاول   

مها كهان  الهب البنهاء ههو الهذي ي ههدم الهذي يتمتهه فهي أداء عملهه بامسهت َلل التهام. ول

اآلمت والمهمههات والخامههات لههذلك م يف ههد ملكيتههه لههها ، فههإذا أفلههس م ههاول البنههاء 

والسفينة في دور اننشاء فإنها م تدخل ضمن أموال تفليسته بعكهس الحهال بالنسهبة 

 .(2)ل الب البناء

وفيهها يعههد المجههز  ال ورة الثالثة البناء غير المباشر أو البناء بهثمن جزافهي: -3

إلى شخص آخر ببناء السفينة م ابهل ثمهن معهين. فمتعههد البنهاء ي هوم باسهتخدام 

العمههال وشههراء اْلدوات وبنههاء السههفينة  ب ههاً للموا ههفات المرسههومة مههن قِبَههل 

ُمجِهزها وهذه ال ورة هي ال ري ة الشها عة فهي العمهل منهذ أن وجهدت الشهركات 

،  (4)، ولهها شههرة فنيهة عالميهة( 3)بناء السهفنالعمَلقة  الضخمة المتخ  ة في 

وتثيههر هههذه ال ري ههة  ههعوبة قانونيههة تههرتب  ب بيعههة الع ههد المبههرم بههين المجهههز 

 ، وهو ما نوضحه في الم لب التالي. (5)ومتعهد البناء

 المطلب الثاني 

 التكييف القانوني لعقد بناء السفن

د أنه ع ول بقر هذا الخَلف عن ل د ثار خَلف حول  بيعة ع د بناء السفينة ، وأسف

 هذا ماوم ، م اولة ، وقول بأنه ع د معلق على شر  ، وقول بأنه بيه تحت التسلي

 نعرض له على النحو التالي:

يرى أن ع د بناء السفينة ع د م اولة حيع ينص ال انون  أوالً: الرأي األول:      
ل بت ديم العمل والمادة معاً على أنه يجوز أن يتعهد الم او 647/2المدني في المادة

اح إلى اعتبار الع د في هذه الحالة مختل اً، أي  . وقد دفه هذا الوضه بعض الُشره

                                                           

 . 106( د. علي يونس ، المرجه السابق ، ص   1) 
 . 42، ص ، د. علي البارودي ، المرجه السابق 106( د. على حسن يونس، المرجه السابق ص 2) 
 . 86( د. محمد إبراهيم موسى ، الوجيز في ال انون البحري والجوي ، مرجه سابق ص  3) 
( بل ل د أ بحت  ناعات السفن إحدى دعامات امقت اد العالمي ، وأن الدول التي تبنت هذه ال ناعة  4) 

 هي اْلوفر حظاً للنمو امقت ادي ككوريا الجنوبية وال ين
 . 42الدين عوض ، المرجه السابق ، ص ( د. علي جمال  5) 
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ً من ع دين مختلفين هما الم اولة والبيه جمعتهما عملية اقت ادية واحدة ،  مكونا
ويرتبون عليه أحكام الم اولة إلى وقت تسليم الشئ ، ثم أحكام البيه ب فة أساسية 

 .(1)بعد ذلك
ً : الرأي الثاني :       يرى أن ع د بناء السفينة ع د معلق على  شر  وهو  ثانيا

إتمام البناء وتسليم السفينة في الميعاد المتفق عليه ،فإذا سل ِمت السفينة في هذا 
الموعد يعتبر المجهز مالكاً لها منذ انع اد الع د ، وله أن يستردها من تفليسة م اول 

ذا أفلس وهي في مرحلة اننشاء، كما م يحتج عليه بالرهون التي رتبها البناء إ
 .(2)الم اول على السفينة في هذه المرحلة 

ن محيحاً يس  غير أن هذا الرأي وإن امتاز برعاية ح وق  الب البناء ؛ إم أنه ل
 الناحية ال انونية ذلك أن البيه ليس معل اً على شر  .

يرى أن ع د بيه  السفينة هو ع د بيه  ( :3ثالث  وهو الراتح)ثالثاً : الرأي ال      
، فالباني يبيه (5)؛ ْلنه وقت إبرام الع د يبيه شي اً غير موجود (4(مؤجل تحت التسليم

للمجهز سفينة ذات  فات معينه م ابل مبلغ معين ؛ فهو بيه تام وناجز إم أن 
ية ، وهي أثر من آثاره ، المحل فيه شيء مست بل مما يستوجب تراخي ن ل الملك

لحين وجود المحل وتعيينه. فهو ع د مست بل وهو بيه  حي  م يتعين فيه الشئ إم 
، وتظل الملكية فيه للم اول الذي يتحمل تبعة الهَلك ، كما أنه يدخل (6)عند التسليم

في تفليسته إذا أفلس قبل التسليم ، وله أن يث له بالرهون ليح ل على ام تمان 
زم له. وقد نص المشرع في المادة الرابعة عشر من قانون التجارة البحرية على الَل

تب ى ملكية السفينة لمتعهد البناء وم تنت ل الملكية إلى  الب البناء إم أنه : ز 
ب بول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك ز والنص واض  في أن 

مدة الت نيه ، وم تنت ل الملكية ل الب البناء إم الملكية تب ى لمتعهد البناء  وال 

                                                           

 . 42(  د. علي جمال الدين عوض ، المرجه السابق ، ص  1) 
(  وهذا الرأي لبعض الف ه الفرنسي  مذكور لدى كل من د. زكي الشعراوي ، المرجه السابق ،ص  2) 

ه محمد بهجت قايد ،  الموجز ، المرج ، د.  110، د. علي يونس ، المرجه السابق ص  118
 . 159السابق ،ص 

، د. علي يونس  42( د. علي البارودي ، مباد  ال انون البحري ، منشأة المعارف بانسكندرية ، ص  3) 
 ، 107، المرجه السابق ، ص 

 77، د. أميرة  دقي ، المرجه السابق ، ص  24د. علي جمال الدين عوض ، المرجه السابق ، ص 
 79، د. م  في  ه ، المرجه السابق ، بند  88 السابق ، بند، د. محمود سمير الشرقاوي ، المرجه 

، د. محمد بهجت قايد  36بند م  1982ال انون البحري ، دار النهضة العربية ، د. سميحة ال ليوبي ، 
 . 159، الوسي  ، مرجه سابق ، ص 

 RIPERT (G.) et RODIER (R.)  – Droit maritime- ( mise a jour 
avril1963    - Dalloz – paris –1964. P.395-396 .                                        
          

 DANJON (D.) – Trate de Droit maritime – Tomme1V – 2eme ed 
– Recueil Sirey – Paris -1928, p.177 ets. 

 . 42( د. علي جمال الدين عوض ، المرجه السابق ، ص  5) 
 مدني. 131المادة (  6) 
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 بتسلم السفينة بعد تجربتها. غير أنه يجوز امتفاق على غير ذلكز .

 وينتج ين هذا التكييف النتائج اآلتية :

ان  إذا كههيتحمههل البههاني تبعههة هههَلك السههفينة قبههل تسههليمها إلههى  الههب البنههاء، إم -1

 سلم السفينة.الهَلك بعد إعذار  الب البناء لت

ليسته ؛ ة من تفإذا أفلس الباني أثناء البناء فليس ل الب البناء أن يسترد السفين -2

 إذ هي ملك الباني ويخضه بالتالي ل سمة الغرماء .

لرهن ينيا ً كاإذا كان الباني قد رتب على السفينة وهي في دور البناء ح ا ً ع  - 3
ي المشتر فيتل ى  الب البناء ز  ؛ فإن هذا الرهن  حي  ْلنه  ادر من المالك

 ز السفينة محملة بهذا الحق العيني.
 شهتر  فهيوليس ل الب البناء أن يتهأذى مهن ترتيهب تلهك النتها ج ، فلهه أن ي    

م وننشههاء الع ههد مههثَل أن تنت ههل ملكيههة السههفينة إليههه جههزًءا جههزًءا ، وهههي فههي دور ا

ر مهن آثها ْلن ن هل الملكيهة أثهر يتراخي التنفيذ لحين تمام البنهاء، وههو شهر   هحي 

 دمه تخره أو ع د البيه ، وهي ككل أثر آخر يمكن أن تعمل فيه إرادة المتعاقدين فتؤ

 مادام ذلك م يخر  الع د عن  بيعته .

كذلك يست يه  الب البناء أن يحمي نفسهه فهي مواجههة خ هر إفهَلس البهاني    

اْلقسها  الن ديهة التهي دفعهها. فهإذا بأن ي رر له رهناً على السفينة ؛ ليضمن استرداد 

أفلهس البههاني اسههت اع  الهب البنههاء أن يسههترد مها دفعههه باْلولويههة مهن ثمههن السههفينة 

 .(1)ويتجنب الخضوع ل سمة الغرماء

تجاريههة ع ههد بنههاء السههفينة : ع ههد بنههاء السههفينة مههن اْلعمههال التجاريههة بههنص  

السهفينة عمههَلً تجاريهاً دا مههاً المهادة  السادسهة  مههن قهانون التجههارة فيعتبهر ع هد بنههاء 

بالنسبة للبانى حيع إن كل عمل متعلق بإنشاء السفن من بين اْلعمال التجارية . أما 

بالنسهههبة للمجههههز فهههَل يعتبهههر الع هههد تجاريهههاً إم إذا كانهههت السهههفينة معهههدة لَلسهههتغَلل 

 . (3)ويعتبر الع د مدنياً إذا كانت السفينة معدة لل يد أو للنزهة   (2)البحري

ع د بناء السفينة وإن ُعَد في جوهره بيعا ًللسفينة ،إم أن  إثبات يقد بناء السفينة :

حكمه قا ر على السفن التي اكتمل بناؤها اْلمر الذي ي تضى عدم اشترا  الرسمية 

ولكن اقتضت أهمية هذا الع د الخرو  عن ال واعد  (4)بالنسبة للسفن في دور البناء 

                                                           

، د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سابق ،  44(  د. علي البارودي ، المرجه السابق ص  1) 
 . 161،  160ص

 . 78(  د. فايز نعيم رضوان، ال انون البحري ، مرجه سابق ص  2) 
 . 87( د. محمد إبراهيم موسى ، المرجه السابق ص  3) 
، د. م  في كمال  ه ، ال انون البحري الجديد  87ص د. محمد إبراهيم موسى ، المرجه السابق ،  ( 4) 
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اري ، ونص المشرع على كتابة الع د في المادة الثالثهة عشهر العامة في انثبات التج

من قانون التجارة البحرية حيع ن ت على أنه : ز م يثبت ع هد بنهاء السهفينة وكهل 

تعديل مما ي رأ عليه إم بالكتابةز، وهو شر  مزم لإلثبات وليس لَلنع اد ، فما زال 

ب إثباتها بالكتابة أو ما ي وم م امها الواردة فيه يج (1)الع د رضا ياً ، ولكن التفا يل

والكتابة الم لوبة هي الكتابة العرفية ، وإن كان ليس ثمة ما   (2)من انقرار واليمين

 .(4)أمام الموثق (3)يمنه من أن تكون رسمية

                                                                                                                                                    

، د. محمد بهجت قايد ،  96د. جَلل وفا ي محمدين ،المرجه السابق ، ص ، 46،المرجه السابق ص
 . 161المرجه السابق ، ص 

( كسعة السفينة ، ودرجتها ونوع الوقود ، وإن كان ما جرى عليه العمل أن أ بحت هناك ع ود  1) 
  فراغاتها عند التعاقد . نموذجيه تمَل

م الناشر منشأة المعارف  2000ال انون البحري ، ال بعة الثانية يراجه : د. كمال حمدي ، 
 . 91ص بانسكندرية 

 . 162( د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سابق ، ص  2) 
 . . 162( د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سابق ، ص  3) 
ه على ما عليه بعض اْلنظمة العربية ، حيع يت لب ال انون التجاري البحري انماراتي بخَلف الوض(  4) 

محكمة تمييز دبي في ال عن   أن يكون الع د رسمياً ، ْلنه من المسا ل المتعل ة بالنظام العام . راجه : 

وهذا ما يذهب إليه بعض الف ه  . 15م ، ص 4/12/2003م تاريخ  2003ح وق لسنة  368رقم 

 الفرنسي : راجه :

 DANJON (D.) – Traité de Droit maritime – Tomme1V – 2ème ed – 

Recueil Sirey – Paris -1928 (J.)- Traite de Droit Commercial maritime 

6dsirey – Paris- 1923.p.255.             
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 المطلب الثالث 

 آثار عقد بناء السفينة

لتهي البنهاء  الهب ا ع د بنهاء السهفينة مهن الع هود التبادليهة ، يرتهب التزامهات علهى   

 الهب  وقهاً لتمثهل ح وقهاً لمتعههد البنهاء، والتزامهات علهى متعههد البنهاء التهي تمثهل ح

 البناء ونوضحهما في فرعين:  

 الفرع األول 

 التزامات طالب البناء

لهى ح ذلهك عيلتزم  الب البناء بهدفه الهثمن ، واملتهزام بتسهلم السهفينة ، وإيضها

 الوجه التالي:

 ام بدفع الثمن:أوالً: االلتز
يلتزم المجهز بدفه الثمن  فيتعين عليه دفه الثمن المتفق عليه بالكيفيهة ، وفهي 

الموعهد المحهددين فهي الع هد. ولكهن الغالهب أن يتفهق اْل هراف علهى دفهه الهثمن علههى 

، فيهتم دفهه مبلهغ عنهد توقيهه الع هد ، ومبلهغ عنهد إحضهار (1)أقسا  أثناء عملية البناء

وإذا لهم يحهدد  (2)باقي عند تسليم السفينة عا مة على سه   المهاءمواد الت نيه ، وال

اْلجر م دماً وجب تحديهده ب يمهة العمهل. وإذا أبهرم الع هد بمبلهغ إجمهالي علهى أسهاس 

ت ميم معين ، فليس للم اول أن ي لب زيادة في اْلجر ولو حدع تعديل في الت ميم 

 إم أن يكون ذلك راجعا إلى خ أ من رب العمل.

ولية مواد اْلنه ليس للم اول أن ي لب زيادة في اْلجر إذا ارتفعت أسعار الكما أ

 راً. أو اْليدي العاملة، ولو بلغ هذا امرتفاع حداً يجعل تنفيذ الع د عسي

على أنه يجوز لل اضي أن يحكم بزيادة اْلجرة أو بفسخ الع هد إذ اختهل التهوازن 

، ويكهون  (3)الحسهبان وقهت التعاقهدالع دي بسبب حوادع استثنا ية عامة لم تكن فهي 

للم اول كل الضمانات الم ررة للبا ه من أجل استيفاء المبلغ المتفق عليه  فيكون له 

 الحق في حبس السفينة أو في  لب الفسخ .

                                                           

 . 44( د. علي جمال الدين عوض ، المرجه السابق ص  1) 
، د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سابق ، ص  92ال حمدي ، المرجه السابق ، بند ( د. كم 2) 

163 . 
( مجلة المجمه الف هي انسَلمي : راب ة العالم انسَلمي مكة المكرمة ، السنة السابعة ، العدد الثامن ، 3) 

 . 336 م ص 2004ال بعة الرابعة 
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 ثانياً : االلتزام  بتسلم السفينة:
وذلك عند انتهاء بنا ها ، وإجراء التجارب عليها ، وأن ي بلها ما دامت مواف هة 

، فمتى أتم الباني العمل ووضعه تحت ت رف رب العمل وجب عليهه (1)لشرو  الع د 

، فههإذا (2)أن يبههادر إلههى تسههلمه فههي أقههرب وقههت ممكههن بحسههب الجههاري فههي المعههامَلت

امتنه دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلهى ذلهك بإنهذار رسهمي اعتبهر أن 

وهذا مها نرجحهه  (3) ل إليه تبعة الهَلك العمل قد سلم إليه تسليماً حكمياً، ومن ثم تنت

؛ ْلن في عدم تسلمه السفينة استمرا انشغال ذمة الباني بحفظها وحراسهتها ، وههي 

م شك كلفة مادية زا دة ما له أن يتحملها .  على أن جانهب مهن الف هه يهرى أن تبعهة 

الههب البنههاء الههَلك م تنت ههل إلههى  الهب البنههاء إم بالتسههليم الفعلههي ، علهى أن يلتههزم  

 .(4)بتعويض الباني ما تحمله من نف ات جراء تأخره في امستَلم

 الفرع الثاني 

 التزامات متعهد البناء

لعيههوب يلتههزم متعهههد البنههاء ببنههاء السههفينة وتسههليمها فههي الميعههاد ، وضههمان ا

   وإيضاح ذلك على الوجه التالي: الخفية.

 يليها ، وتسليمها في الميعاد المحدد :   أوالً: بناء السفينة وفقاً للمواصفات المتفق 
فيلتزم بتسليم السفينة إلى المجهز في الميعاد المتفق عليه و ب هاً للموا هفات  

الم لوبة، كاملة مستعدة لركوب البحر؛ فإذا تخلف الباني عهن ذلهك جهاز الحكهم عليهه 

ز لل اضهي بشر  أن يكون قد تم إعذاره  ب اً لل واعهد العامهة، كمها يجهو (5)بالتعويض

كمها أنهه مهن حهق  الهب البنهاء  (6)حع الباني على التسليم ب ريق الغرامات التهديدية

اممتناع عن التسليم إذا تبين أنها غير م اب ة للموا فات المحددة بالع د أو بكراسة 

بتخفهيض الهثمن ،  الموا فات الملح ة به . ويجوز لل اضهي الحكهم بفسهخ الع هد ، أو

                                                           

 . 44ابق ن ص ( د. علي جمال الدين عوض ، المرجه الس 1) 
 . 112( د/ على حسن يونس، المرجه السابق ص 2) 
 . 91، بند م 1999قانون التجارة البحرية ،  بعة ( د. محمود مختار بريري،  3) 
 . 163( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص  4) 
 ت اْلولى مه بين روسيا وفرنسا حيع اتف 2010( من ذلك قضية شهيرة  تعود وقا عها إلى عام  5) 

الثانية على  ناعة سفينتين حربيتين وتأخرت فرنسا عن موعد التسليم مما حدي باْلولى رفه دعوى 
قضا ية أمام مجلس الدولة الفرنسي وألزموا فرنسا بدفه تعويض ورد م دم السفينتين و البوا الجانب 

 الروسي بعمل توكيل لبيعهما تجارتين  راجه  :
 https://www.rt.com/news/258597-france-mistral-5-billion/  

 15/3/2016وا لعنا عليه بتاريخ  2015مايو  24وهو منشور على الراب  المذكور بتاريخ 
 . 43( د. علي جمال الدين عوض ، المرجه السابق ، ص  6) 
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. كمها يحهق لهه الم البهة بتنفيهذ (1)اء سفينة أخرى مواف ة للشهرو  أو إلزام الباني بن

 .(2)الشر  الجزا ي إذا تأخر في التسليم

 ثانياً : االلتزام بضمان خلو السفينة من العيوب الخفية:
قبل المجهز تسلمها بعد تجربتها ، وهذا ما قررته المادة  ويلتزم بذلك حتى ولو 

ع ن هت علهى أن : ز يضهمن متعههد البنهاء خلهو من قانون التجهارة البحريهة حيه 15

السفينة من العيهوب الخفيهة ولهو قبهل  الهب البنهاء تسهليم السهفينة بعهد تجربتهها ز ، 

ومعنى ذلك أنه م تبرأ ذمة الباني بالتسليم ، إنما تظل ذمته مشغولة بضمان العيهوب 

ة مهن بنا هها ، فهو يضمن العيوب التي ت لل من قيمتها ونفعها بحسب الغايه(3)الخفية

كمة من ت ريهر المسهؤولية رغهم تجربهة السهفينة مهرة ح، وال (4)ولو لم يكن عالماً بها

ومهرة أن السهفينة أداة مع هدة م يمكهن كشهف عيهوب ال هناعة فيهها إم بعهد تجربتههها 

واسههتعمالها مههرات عديههدة ، وقههد توسههه ال ضههاء الفرنسههي فههي مفهههوم هههذه العيههوب 

ة من عيوب عرفهت بعهد اسهتعمالها المعتهاد يعتبهر مهن ويعتبر كل ما يظهر في السفين

، والعيب يعتبر خفياً إذا كان م يمكن الكشهف عنهه  بهالفحص  (5)قبيل العيوب الخفية 

 . (6)المعتاد 

وقد اعتبر ال ضاء في فرنسا الباني با عاً محترفاً فَل يجوز له وضه شرو  تحد 

اء السفينة شرو اً من شهأنها ، ويجوز تضمين ع د بن (7)من مسؤوليته عن الضمان

كهان يضهمن إ هَلح السهفينة أو اسهتبدال بعهض أجزا هها خهَلل  (8)زيادة ضمان الباني

أن ههههذه  (9)مههدة معينههة ، أو تخفيههف الضهههمان أو إلغا ههه . ويههرى جانهههب مههن الف ههه 

                                                           

 . 44( د. علي جمال الدين عوض ، المرجه السابق ، ص  1) 
 . 164السابق ، ص  ( د. محمد بهجت قايد ، المرجه 2) 
على أنه:ز البا ه م يضمن العيوب  447/2( أما العيوب الظاهرة فَل ضمان فيها حيع تنص المادة  3) 

التي كان المشتري يعرفها وقت البيه أو كان يست يه أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيه بعناية 
 الرجل العادي.

يكون البا ه ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيه  مدني على أن : ز 447/1( حيع تنص المادة  4) 
وقت التسليم ال فات التي كفل المشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيه عيب ين ص من قيمته أو من 
نفعه بحسب الغاية الم  ودة مستفادة مما هو مبين في الع د أو مما هو ظاهر من  بيعة الشيء ، أو 

 من البا ه هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.الغرض الذي أعد له . ويض
. ن َلً عن  650م ، ص  1971م ال انون البحري الفرنسي سنة  1971مايو سنة  4( ن ض فرنسي  5) 

 . 165د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سابق ، ص 
 .166( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص  6) 

 ) 7( Cass. Com. 17juillet1964.d.m.f.1964-602 . Cass.Com.22 mai 1968 , 
D.M.F.1968 – 653 . 

 ) 8( Cass.17 octobre.1977 Gaz.pal.1978-1-221,paris21 dec.1979, 
D.M.F.1980-267 . 

 . 166( د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سابق ص  9) 
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الشرو  اْلخيرة تندر عمَلً بسبب المنافسة بين شركات بناء السفن ويجهب أم تهؤثر 

الوارد في المادة الخامسة  (1)لى ب اء الضمان ال انوني للعيوب الخفيةهذه الشرو  ع

 عشر من قانون التجارة البحرية.

لم يترك المشرع البحري تنظيم دعوى ضمان العيوب الخفية  ثالثاً : ديوى الضمان:
لل واعههد العامههة ، بههل أراد أن يخفههف مههن عههبء الضههمان الواقههه علههى عههاتق متعهههد 

تههه نوعههاً مههن التههوازن فن ههت المههادة السادسههة عشههر مههن قههانون البنههاء وذلههك بإقام
التجارة البحرية على ان ضهاء دعهوى ضهمان العيهوب الخفيهة بمهرور سهنة مهن وقهت 
العلم بالعيب وبمضي سنتين من وقت تسليم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البنهاء قهد 

الههة بمضههي تعمهد إخفههاء العيههوب غشهاً منههه؛ إذ تن ضههي دعهوى الضههمان فههي ههذه الح
 .  (2)خمسة عشر عاماً ت بي اً لل واعد العامة

 (3)وم يكتفي ال ضاء بمجرد الظن بوجود العيب الخفي ، بل مبد من العلم الي يني بهه

فَل يبدأ سهريان الت هادم السهنوي مهن تهاريخ شهكوى  الهب البنهاء بالع هل النهاتج عهن 

ر الخبرة الفنية الهذي ي هرر العيب الخفي ، وإنما من وقت ثبوته ب ري ة قا عة كت ري

 .(4)وجود عيب خفي لم يكن في سعة المدعي معرفته

 المطلب الرابع 

 إصالح السفن

( 5)نظراً ْلهمية إ َلح السفن في اسهتمرارها ْلداء دورهها ف هد حهرص المشهرع

فهههي قهههانون التجهههارة البحريهههة الحهههالي علهههى خهههَلف التشهههريه الملغهههي علهههى معاملهههة 

، حيهع ن هت المهادة السهابعة  (6)السهفينة معاملهة البنهاء ان َلحات التي تجري علهى

مهن  16،  15تسهرى أحكهام المهادتين  عشر من قانون التجارة البحرية على أنه : ز

و ب هاً لههذا هذا ال انون على الع ود التي يكون محلهها إجهراء إ هَلحات بالسهفينة ز 

ها خلوههها مههن الههنص يضههمن متعهههد ان ههَلحات بالنسههبة لَلجههزاء التههي قههام بإ ههَلح

، ويسههرى علههى هههذا الضههمان أحكههام الت ههادم المن ههوص عليههها فههي  العيههوب الخفيههة

                                                           

وجعل مدة الضمان عام  2010شريعياً في عام ( ومما يجدر ذكره أن ال انون الفرنسي قد أدخل تعديَلً ت 1) 
 واحد ف    ضد العيوب الخفية ، وهو ما نص عليه في المادتين السابعة والثامنة . راجه:

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid . 
،  د. محمد إبراهيم موسى ، المرجه السابق ، ص  169( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص  2) 

89 . 
 . 307ص  47الن ض ، السنة الخامسة رقم م مجموعة أحكام  1953ديسمبر  24( ن ض مدني 3) 
ن َلً عن د. محمد بهجت قايد،  346، ص 271رقم  3المحاماة  1923أول فبراير  (  محكمة م ر 4) 

  4حاشية  168الوسي  ، مرجه سابق ، ص
 ( وهذا أمر يحمد للمشرع . 5) 
 . .89د. محمد إبراهيم موسى ، المرجه السابق ، ص (  6) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29FD75E3897EE45C6A115DBAE1D853F9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000878026&dateTexte=20101103#LEGIARTI000006878311
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 المادة السادسة عشر من ال انون البحري .

كع د بناءها فهو عمل تجاري بالنسبة لترسانة  (1)ولما كان ع د إ َلح السفينة

ن التجاريههة ، أمهها بالنسههبة ل الههب البنههاء فههإذا كانههت السههفينة إحههدى السههف(2)ان ههَلح 

كسفن ن ل البضا ه واْلشخاص فيعتبر العمل تجارياً . أما لو كانهت السهفينة تسهتخدم 

في اْلعمال المدنية كسفن النزهة فإن العمل يكهون مهدنياً بالنسهبة لهه. وع هد إ هَلح 

. ولما كهان ع هد إ هَلح (3)السفينة هو ع د م اولة شأنه كأي ع د إ َلح آلة أخرى 

اً ، فإنهه يثبهت بكافهة  هرق انثبهات، وذلهك  ب هاً للمهادة السادسهة السفينة عمَلً تجاري

 الف رة اْلولى من ال انون التجاري الم ري.

أنههه مههن اْلولهى كتابههة ع ههد ان هَلح وتضههمينه ال  ههه  (4)ويهرى جانههب مههن الف هه    

الواجب استبدالها  والتزامات كل  رف حتهى يكهون مرجعهاً لإلثبهات عنهد امخهتَلف ، 

رجحه ؛ نظهراً لخ هورة الميهدان التهي تعمهل فيهه السهفينة ممها يت لهب الدقهة وهذا ما ن

المتناهية في عملية ان َلح ، ولما كان لإل َلح أثر على سَلمة السفينة ف هد ألهزم 

المشرع الباني بضمان العيوب الخفيهة فهي اْلجهزاء التهي يهتم اسهتبدالها أو إ هَلحها 

م السابق انشهارة إليهها. كمها ألهزم ال ضهاء شأنها شأن البناء ف بق عليها ذات اْلحكا

 . (5)ترسانة ان َلح بإبَلغ  الب ان َلح بكل عيب يتكشف له أثناء ان َلح

كما يلتزم ال ا م بان َلح بضمان ما ينشأ من أضرار للغير أثناء عملية ان َلح     

بهاني أن يجهري ، وقد أجاز المشرع لل (6)، ت بي اً لل واعد العامة في حراسة اْلشياء 

 ً من قهانون التجهارة البحريهة  400لضمان مسؤوليته تلك ، حيع ن ت المادة   تأمينا

علههى أنههه : ز يجههوز لمههن ي ههوم ببنههاء السههفينة أو إ ههَلحها أن يع ههد تأمينههاً لضههمان 

مس وليته عن اْلضرار التي ت يب السفينة أو الغير أثنهاء عمليهات البنهاء أو إجهراء 

علهى ههذا التهأمين أحكهام التهأمين البحهري إم إذا أتفهق علهى  ان َلحات ، وم تسهرى

                                                           

م يوض  كيفية  2009همية إ َلح السفن ف د  در عن امتحاد اْلوربي منشوراً بتاريخ ( ونظراً ْل 1) 
  ناعة و يانة السفن، راجه:

 Secteur de la construction et de la réparation de bateaux et 
navires  - Analyse sectorielle détaillée des compétences naissantes 
et activités économiques dans l’Union européenne  - commission 
europeen -2009 

اْلحواض الجافة ال غيرة  ن َلح السفن ( ت وم ترسانة انسكندرية لبناء وإ َلح السفن بتخ يص  2) 
 ن بالحوض الجاف الكبير. راجه:  850000 ن ، والسفن حتى حمولة  10000حتى حمولة 

military.com -w.arabicww    م . 30/3/2016وا لعت على الخبر بتاريخ 
 . 169( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص  3) 
 . 169(  د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص  4) 

 ) 5( cass.12 Novembre 1974 , D.M.F.1975 – 265 . 
 . 170بق ، ص ( د. محمد بهجت قايد ، الوسي  ، مرجه سا 6) 

http://www.arabic-/
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         سريانه.

 

 المبحث الثالث 

 تمويل بناء السفن بواسطة الرهن البحري

لهى لما كانت مشهروعات بنهاء السهفن مشهروعات كثيفهة رأس المهال ، وتحتها  إ

مواردهم بويله تمإمكانيات ها لة لم يعد ي در كثير من  ال ا مين على هذا امستغَلل  ل

مهوالهم الذاتيهة. وعلهى فهرض تهوافره لهدى الهبعض مهنهم فالتجهار م يريهدون تجميهد أ

 لفترة  ويلة ؛ ْلنهم يريدون أن يربحوا كثيراً في الوقت ال  ير.  

لهذا كهان مبهد مهن البحهع عهن إيجهاد  ري هة تمويليهة لمشهروعات بنهاء السههفن ، 

عهن  ريهق  ( 1) هول علهى ام تمهان وكان الحل الفهذ مهن قبهل المشهرع حيهع يسهر الح

السفن تحت اننشاء ؛ ليتسنى للمجههزين الح هول علهى رأس المهال الهَلزم  (2)رهن 

للتمويههل ، وفههي ذات الوقههت ي مهه ن  مههان  ام تمههان لوجههود الضههمان. ونوضهه  فههي 

 م الب ثَلثة اْلحكام ال انونية المتعل ة بالرهن البحري. 

 نشاء.الم لب اْلول : رهن السفن تحت ان

 الم لب الثاني : آثار الرهن البحري

 الم لب الثالع : ان ضاء الرهن البحري
  

 المطلب األول 

 رهن السفن تحت اإلنشاء

؛  (3)أجهاز المشهرع ترتيهب الهرهن البحهري علههى السهفينة  وههي فهي  هور اننشههاء   

نهاء رغبة  منه في تيسير ح ول المجهز أو مالك السهفينة  علهى اْلمهوال الَلزمهة لب

مهن قهانون التجهارة البحريهة  (4)  44 السفن. وقد نص المشرع علهى ذلهك فهي المهادة

يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء ، ويجهب أن يسهبق قيهد  على ذلك ب وله : ز

الهرهن إقههرار فههي مكتهب التسههجيل الواقههه بدا رتهه محههل بنههاء السهفينة يبههين فيههه هههذا 

 وحمولتها على الوجه الت ريب ز.المحل و ول السفينة وأبعادها اْلخرى 

                                                           

 ) 1( V. Martine Remond- Gouilloud, Transports maritimes,Fase.1990,in 
juriscl. No-261 .  

) 2( Grand Cort De  MUSSET B,de Situatin De Creanciers hypothecaires 
vis avis des Creanciers privrlgies,D.M.F.75,515ET76,67.                                                                                                  

 . 260،  259( د. علي البارودي ، المرجه السابق ، ص  3) 
 على خَلف الوضه في ال انون الملغي.(   4) 
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وع د الرهن شهأنه شهأن جميهه الع هود  يلهزم أن تتهوافر فيهه اْلركهان العامهة مهن     

رضا  حي  ، ومحل وسبب مشروع ، كمها يجهب أن يفهرغ فهي الشهكل الهذي يت لبهه 

 ، وإيضاح ذلك في الفروع الثَلثة اآلتية : (1)ال انون

 الفرع اْلول: تعريف الرهن البحري.

 فرع الثاني: اْلركان الموضوعية لع د الرهن البحري.ال

 الفرع الثالع: اْلركان الشكلية لع د الرهن البحري.
 

 الفرع األول 

 تعريف الرهن البحري

تعريهف الهرهن فههي اللغهة : الههرهن فهي كههَلم العهرب هههو الشهيء الملههزم ، وههو مهها    

 .(2)، وُرُهني وضه عند إنسان مما ينوب مناب ما أُخذ منه . والجمه رهان 

تعريف الرهن البحري في ام  َلح : ع د ي هوم فيهه الهدا ن بهدفه مبلهغ معهين علهى 

 (.3) سبيل ال رض إلى المدين الراهن الذي ي دم السفينة ضماناً للوفاء بالتزاماته

  ً ً  فالرهن من الضمانات الخا ة التي ترد على اْلموال فتنشئ للدا ن ح ا علهى  عينيها

ن تص الهرهزز به الضمان العام الذي له على أموال المدين . ويخالشئ المرهون يتع

 ل نه .االبحري بالسفينة  بمعناها ال انوني  سواء كانت تحت اننشاء أو تامة 

 الفرع الثاني 

 األركان الموضوعية لعقد الرهن البحري

لكي ينع د الرهن  حيحاً مبد من توافر أركهان موضهوعية ، وههي الرضها السهليم    

، ونظراً لعدم  اخهتَلف  (4)خالي من العيوب، والمحل الممكن والمشروع ، واْلهلية ال

هذه ال واعد عن غيره من الع ود، فسوف نكتفي بانشارة إلهى اْلحكهام التهي يخهتص 

 وهي: محل الرهن ، والعاقدان. وذلك على الوجه التالي: بها الرهن على السفينة،

 أوالً : محل الرهن:
ري على  السفينة بمعناها ال انوني ، والهذي سهبق لنها تحديهده يرد الرهن البح

                                                           

 . 145( . د. علي يونس ، المرجه السابق ، ص  1) 
ع العربي  ، بيروت لبنان ، ال بعة الثالثة الجزء ( ابن منظور ، لسان العرب ،  دار إحياء الترا 2) 

 . 349، 348الخامس ، مادة: رهن ص 
 . 145(  د. على حسن يونس ، أ ول ال انون البحري ، مرجه سابق ، ص  3) 
 .258( د.  علي البارودي ، مباد  ال انون البحري ، مرجه سابق  ، ص  4) 
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،  والسفينة تحت اننشاء  يلزم ل هحة رهنهها ت هديم إقهرار بأ والهها ، وأبعادهها ، (1)

كمها يشهمل الهرهن ملح هات  (2)وحمولتها المحتملة ، ومكان الترسانة التي تبنى فيها 

لمتعاقهدان علهى اسهتبعادها مهن محهل ما لم يتفهق ا (4)الضرورية مستغَللها (3)السفينة

للهرهن سهواء السهفن  (6)، وتخضه جميهه السهفن كبيرهها و هغيرها (5)الرهن البحري

؛ ْلن الرهن أمر يتعلهق بحاجهة  (7)التجارية ، أم سفن النزهة ، وأيا كان نوع المَلحة

، ويجهوز للدولهة  (8)السفن إلى ام تمان وهو أمر تستوي كل السفن في الحاجة إليهه 

 .(9)أن ترهن السفن التي ت لب بنا ها من ترسانة البناء

: العااداا:ل   يقززد الززرهن مززن العقززود التبادليززة ، وطرفززا  همززا الززدائن المززرتهن ،   ثانياا
 والمدين الراهن.

: الدا ن المرتهن: هو من ي دم المهال لمجههز السهفينة؛ لهذا يشهتر  أن يحهدد الهدين 1

، وإذا كهان الهدين  (10)تحق  عليه مهن فوا هدالمضمون من حيع تحديد م داره وما يس

المضمون بالرهن نذن الدا ن ترتب على تظهيره انت ال الح وق الناش ة عهن الهرهن 

، وهذا ما  (11)إلى الدا ن الجديد بشر  أن يتم التأشير باسم هذا الدا ن في قيد الرهن 

لى أنهه:ز من قانون التجارة البحرية حيع ن ت ع 48نص عليه المشرع في المادة 

إذا كهان الههدين المضههمون بهالرهن نذن الههدا ن ، ترتههب علهى تظهيههره انت ههال الح ههوق 

                                                           

 . 15( راجه ما سبق ص  1) 
 . 195الشعراوي ، المرجه السابق ، ص ( د. زكي زكي  2) 
( مه مراعاة أن الرهن م يشمل المؤن والوقود، ْلنها مخ  ة لَلستهَلك. د. علي جمال الدين عوض  3) 

  193، المرجه السابق ، ص

  BONNECASE(J.)- Traite de Droit Commercial maritime 6dsirey – 

Paris- 1923 .p.231 
 193، د. زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق، ص  149مرجه السابق ، ص ( د. علي يونس ، ال 4) 

. 
، د. محمود سمير الشرقاوي ، المرجه السابق ،  107( د. م  في  ه ، ال انون البحري الجديد ،بند  5) 

.، د. علي البارودي ، المرجه السابق ،  210، د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص  125بند 
 . 259ص 

( على أن بعض الف ه يرى ضرورة أن ت ل حمولة السفينة عشرة أ نان على اْلقل حتى يجوز رهنها  6) 
 . راجه : د. م  في  ه ، 

 . 1حاشية  93المرجه السابق ، ص            
( وهذا يمكن ترسانات بناء السفن مزيد من اْلعمال بما يدعم امقت اد على المستوى العام ويوفر  7) 

 مل للشباب .فرص ع
 . 211( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص  8) 
( وهذا حكم خاص بالسفن الخا ة بالدولة تحت البناء ، وإم فاْل ل أنه م يجوز رهن سفن الدولة  9) 

المخ  ة لخدمة عامة ، ْلنه م يجوز الحجز عليها . راجه : د. رفعت أبادير ، المرجه السابق ، ص 
155. 

 . 132د. فايز نعيم رضوان ، المرجه السابق ، بند (  10) 
 . 215( د .محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ص 11) 
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الناش ة عن الرهن إلى الدا ن الجديد ويجب التأشير باسم ههذا الهدا ن فهي قيهد الهرهن 

 ز .

هن: ي ههدر الههرهن مههن مالههك السههفينة ل ههال  دا نيههه الههذين أمههدوه ا: المههدين الههر2  

والمالهك وحهده دون المسهتأجر ههو  (1)مل من أعمهال الت هرفباْلموال؛ ْلن الرهن ع

الههذي يملههك هههذه اْلعمههال ، واْل ههل أن يكههون الههراهن هههو المههدين بالههدين المضههمون 

بالرهن ، ولكن قد يرهن المالك غير المدين سفينته ضماناً لدين على الغير ، وحين ذ 

 ً رهن  أن ي هدر مهن مالهك ، واْل هل  فهي اله (2)يكون الراهن كفيَلً عينياً وليس مدينا

السفينة وإم عد الرهن با َل ، ومه ذلك يجوز للمالك توكيل غيره في إجراء الرهن، 

 . (3)لكن يجب أن يكون توكيَلً خا اً ، ومن ثم م يكفي التوكيل العام 

ولمهها كههان يتوجههب أن يكههون الههرهن رسههمياً ، فيجههب  أن تكههون الوكالههة أيضههاً 

ينة مملوكهة علههى الشهيوع فيجهب مواف ههة أغلبيهة المههَلك ، وإذا كانهت السههف (4)رسهمية

الحا زين لثَلثة أرباع الح ص على اْلقل نجراء الرهن، وفي حالة عدم توافر ههذه 

اْلغلبيههة يرفههه اْلمههر للمحكمههة المخت ههة ؛ لت ضههي بمهها يتفههق وم ههلحة المشههتاعين 

: ز إذا كانهت من قانون التجارة البحرية ، حيع ن ت على أنهه 42وذلك  ب اً للمادة 

السفينة مملوكة علهى الشهيوع جهاز رهنهها بمواف هة المهالكين الحها زين لثَلثهة أربهاع 

الح ههص علههى اْلقههل ، فههإذا لههم تتههوافر هههذه اْلغلبيههة جههاز رفههه اْلمههر إلههى المحكمههة 

 المخت ة لت ضى بما يتفق وم لحة المالكين في الشيوع ز .

 الفرع الثالث 

 بحرياألركان الشكلية لعقد الرهن ال

، كما هو نظهام  (5)ع د رهن السفينة هو ع د شكلي مبد أن يتم بورقة رسمية  

على الرغم أن السفينة من ول ، والحكمهة مهن ذلهك تمكهين المجههز   (6)رهن الع ارات

من استغَلل السفينة؛ ْلن  بيعة استغَللها تتأبى على امنت ال ليهد الهدا ن المهرتهن .  

د و ههحته ، فههإذا تخلفههت الرسههمية يكههون الههرهن بهها َلً والرسههمية شههر  منع ههاد الع هه

 ب َلناً م ل اً .

                                                           

 . 146( د. علي يونس ، المرجه السابق ، ص  1) 
 . 214( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ص 2) 
 . 139( د. فايز رضوان ، المرجه السابق ص  3) 
 . 147، د. علي يونس ، المرجه السابق ص 759لسابق بند ( د. م  في  ه، المرجه ا 4) 
( أمام الموثق المختص بم لحة الشهر الع اري إذا انع د الرهن داخل البَلد وأمام ال ن ل إذا انع د  5) 

 خار  البَلد .
 مدني م يجوز أن يرد الرهن الرسمي إم على ع ار. 1035( ف ب اً للمادة  6) 
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ر، فالرسههمية شههر  منع ههاد الههرهن ، والشهههر شههر  لنفههاذه فههي مواجهههة الغيهه 

خت هة ووسيلة ذلك الشهر هو ال يد في سجل السفن ، ونوضه  فيمها يلهي الجههة الم

 ب يد الرهن وإجراءاته :

 أوالً : التهة المختصة بقيد الرهن:
يختص ب يد الرهن مكتب تسجيل السفن ، وذلك فهي سهجل السهفن الهذي تهم فيهه 

وقد أوجب ال انون على الباني ال يام ب يد الرهن في سجل تسجيل السفينة من قبل ، 

حيهع  45وذلك في المادة   ، (1)السفن بمكتب التسجيل الواقه في دا رته مكان بنا ها

بمكتهب تسهجيل السهفينة ، وإذا ترتهب  ن ت على أنه :ز ي يد الرهن في سجل السفن

الرهن على السفينة وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل 

الواقه بدا رته محل البناء ز  وتكون مرتبة التسجيل حسب أسب ية ال يد فهي السهجل 
(2) . 

 ثانياً : إتراءات القيد :
ات السههفينة وحمولتههها ، ل هد أوجههب المشهرع علههى البههاني ت هديم إقههرار بموا هف

وخا ة  .حتى يتسنى للممولين الوقوف على ما يمكن إقراضه للباني من مبالغ مالية

فيذكر اسمها  (3)السفينة قيد البناء يجب أن تكون معينة تعيناً دقي اً تاماً نافياً للجهالة 

 . (4)، وحمولتها وجنسيتها 

 هد عم  هورة رسهمية مهن نجهراء ال يهد ت هدي 46كما أوجب المشرع في المادة 

ن تشهتمَل الرهن لمكتب تسجيل السفن ، ويرفق بها قا متان موقعتان من  الب ال يهد

 : بوجه خاص على ما يأتي

 اسم كل من الدا ن والمدين ومحل أقامته ومهنته . -أ 

 تاريخ الع د . -ب 

 م دار الدين المبين في الع د . -  

 الشرو  الخا ة بالوفاء . -د 

 قهرار بنهاءالسفينة المرهونة وأو افها وتاريخ ورقم شههادة التسهجيل أو إاسم  -هـ 

 السفينة .

                                                           

م . راجه : د. علي يونس ،  1951لسنة  35من ال انون رقم  16 رراً بالمادة ( وهذا الحكم كان م 1) 
 . 153المرجه السابق ، ص 

 ( من قانون التجارة البحرية . 11/3( المادة) 2) 
( د. فا مة إسماعيل مشعل ، أحكام  التعيين في المعامَلت في الف ه انسَلمي دارسة م ارنة  ، مكتبة  3) 

 بانسكندرية ، الوفاء ال انونية 
 . 23م ، ص  2014ال بعة اْلولى            

 . 148( د. علي حسن ، المرجه السابق ، ص  4) 
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 . المحل المختار للدا ن في دا رة مكتب التسجيل الذي يتم فيه ال يد -و 

يثبهههت مكتهههب التسهههجيل ملخهههص ع هههد الهههرهن ومحتويهههات  47و ب هههاً للمهههادة   

ا إحهداهم ، ويسهلم ال لهب ال ا متين المن وص عليهما في المادة الساب ة في السهجل

 يل .بعد التأشير عليها بما يفيد ح ول ال يد مه إثبات ذلك في شهادة التسج

والمَلحههظ أن المشههرع أور البيانههات الجوهريههة ، وهههذه البيانههات لههم تههرد علههى  

سبيل الح ر، وإنما يمكن أن يضاف إليها أي بيان ت تضيه الظروف ، كما أن إغفال 

ياسههاً علههى الههرهن الرسههمي م يههؤدي إلههى ب ههَلن الع ههد إم إذا أي مههن هههذه البيانههات ق

 .(2)، وتتحدد مرتبة الرهن بتاريخ قيده  (1)ترتب عليه ضرر بالغير

 ثالثاً :  تتديد القيد وشطبه :
مههن قههانون التجههارة البحريههة ، يحفههظ قيههد  49تجديههد ال يههد :  ب ههاً لههنص المههادة  –أ 

ه ويب هل أثهر ههذا ال يهد إذا لهم يجهدد  قبهل الرهن لمدة عشر سنوات من تهاريخ أجرا ه

نهاية المدة . وإذا لم يسدد الرهن خَلل المدة يمكن تجديده وحين ذ يستمر لمدة عشر 

 . (3)سنوات أخرى . أما إذا لم يجدد فبل نهاية العشر سنوات فإنه يس  

شهه ب ال يههد : ههههو إجههراء يجههب إتباعهههه إذا ان ضههى الههدين بسهههبب مههن أسهههباب  -ب

، كالوفاء أو انبراء  أو الم ا ة ، أو بسبب ب َلن الرهن ، أو عدم  حة  امن ضاء

وفهي ههذه  (4)ال يد والش ب قد يكهون بحكهم قضها ي ، أو باتفهاق بهين الهدا ن والمهدين

الحالة يجب أن ي دم المدين إقراراً  موقعاً من الدا ن وم دقاً علهى توقيعهه بمواف تهه 

مهن قهانون التجهارة البحريهة حيهع ن هت  58دةعلى ش ب قيد الرهن وذلك  ب اً للما

مهن ههذا ال هانون يشه ب قيهد الهرهن بنهاء  56على أنه : ز مه مراعاة أحكهام المهادة 

على حكم أو اتفاق بين الدا ن والمهدين ، وفهي الحالهة اْلخيهرة يجهب أن ي هدم المهدين 

ز.   إقهرارا موقعههاً مهن الههدا ن وم هدقا ًعلههى توقيعههه بمواف تهه علههى شه ب قيههد الههرهن

ويجهوز لحها ز السهفينة فهي حالهة قيامهه بت هيرهها مهن الرههون أن ي لهب شه ب قيههد 

مههن قهانون التجههارة  56الهرهن دون إتبهاع أي إجههراءات أخهرى ، حيههع ن هت المهادة 

البحرية على أنه : ز إذا لم يت دم أي دا ن مرتهن بال لب المذكور في المادة الساب ة 

بإيهداع الهثمن خزانههة المحكمهة ولههه فهي هههذه  فللحها ز أن ي ههر السههفينة مهن الرهههون

                                                           

، د . م  في كمال  ه ، المرجه السابق ، بند  217( د. محمد بهجت قايد، المرجه السابق ، ص  1) 
 . 362، د. علي يونس، المرجه السابق بند  765

ن قانون التجارة البحرية على أنه : ز يكون الرهن تاليا في المرتبة لَلمتياز م 50( حيع ن ت المادة  2) 
، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة رهون في يوم واحد 

 اعتبرت في مرتبة واحدة ز.
 . 201( د. زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق ، ص  3) 
 . 219ايد ، المرجه السابق ، ص ( د. محمد بهجت ق 4) 
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 الحالة أن ي لب ش ب قيد الرهن دون إتباع أي إجراءات أخرىز.

 المطلب الثاني 

 آثار الرهن البحري

إذا تهم ع هد الهرهن البحههري مسهتوفياً أركانهه الموضههوعية ، والشهكلية، فإنهه ينههتج    

 (1)هن الحهق فهي أن يت هدمآثهاره بالنسهبة ل رفهي الع هد والغيهر، وي هب  للهدا ن المهرت

على غيره من الدا نين العاديين والدا نين الممتازين الذين يأتون بعده في اْلولوية ، 

 السفينة في أي يد تكون. وإيضاح ذلك في فروع ثَلثة: (2)كما أن له تتبه 

 الفرع اْلول: آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن.

 بة للدا ن المرتهن.الفرع الثاني: آثار الرهن البحري بالنس

 الفرع الثالع: آثار الرهن البحري بالنسبة للغير.

 الفرع األول 

 آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن

م يترتب على الرهن البحري حرمان المدين الراهن من حيهازة السهفينة، بهل تظهل    

 فههي حيازتههه خَلفههاً للههرهن فههي المن ههومت ، فيسههت يه المههدين الههراهن إجههراء جميههه

 الما لم يسارع الدا ن المرتهن ب يد محضر الحجز في سجل  (3)الت رفات ال انونية 

السفن. ولما كان المشرع يب ي السفينة  تحهت يهده يسهتغلها بنفسهه أو يؤجرهها، وم 

، فعليه ال يام  (4)يضار الدا ن من هذه الت رفات ؛ ْلن له حق تتبعها في أي يد تكون

فلهيس  (5)على السفينة المرتهنة وسهَلمتها، و هيانتها بالواجبات الخا ة بالمحافظة

له أن يستخدمها في غير ما أعدت له ، أو يرسهلها إلهى أمهاكن محفوفهة بالمخها ر م 

تتفق وإمكانيات السفينة ، أو يهمل في  يانتها ال يانة المعتادة .  ويست يه الدا ن 

نه ، وله أيضا في المرتهن امعتراض على كل عمل أو ت  ير من شأنه إن اص ضما

 حالة امستعجال أن يرتب اتفاقاً تأمينياً حتى يضمن ح ه .
                                                           

( د. ت دم الدا ن على غيره من الدا نين في استيفاء ح ه من ثمن السفينة بعد بيعها . راجه : د. علي  1) 
 151يونس ، المرجه السابق ، ص

(  من حق الدا ن المرتهن  أن يشترك في إجراءات  توزيه الثمن سواء بيعت السفينة في م ر أو في  2) 
، ْلن الرهن الذي يع د في بلد ينتج أثره في البَلد اْلخرى. وين ضي حق الرهن بح ول الخار  

 152الراهن على ح ه . راجه : د. على يونس ، المرجه السابق ، ص 
 203( امستعمال ، وامستغَلل ، والت رف . راجه : د. زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق ، ص  3) 

. 
 . 220، المرجه السابق ، ص  ( د. محمد بهجت قايد 4) 
 . 262( د. علي البارودي ، المرجه السابق ، ص  5) 
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 الفرع الثاني 

 آثار الرهن البحري بالنسبة للدائن المرتهن

يترتب على ع د الرهن البحري حق عيني تبعي للدا ن على السفينة، وقبل أن 

لمجههز كلهها يكون له حق عيني فهو دا ن عادي لمجهز السفينة  ،  وتكهون أمهوال ا

ضههامنة للوفههاء بديونههه ويترتههب علههى ذلههك أن م يبههدأ الههدا ن المههرتهن أي إجههراءات 

وإذا  (1)تنفيذية قبل أن يفرغ من السفينة، وذلك في حالة إذا لهم تهف السهفينة بالهدين 

كانت هناك رهون أخرى على السهفينة فاْلولويهة فهي امسهتيفاء بأسهب ية التسهجيل ، 

عههددة فههي يههوم واحههد اعتبههرت جميعههها فههي مرتبههة واحههدة .  ولكههن إذا قيههدت رهههون مت

من قانون التجارة البحرية حيهع ن هت    50 وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 

يكون الرهن تاليا في المرتبة لَلمتياز ، وتكون مرتبة الديون المضمونة على أنه :ز 

عتبرت في مرتبة برهون بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة رهون في يوم واحد ا

 واحدة ز.

ذ علههى فههإن لههم تكههف السههفينة للوفههاء بدينههه يسههت يه أن يتخههذ إجههراءات التنفيهه

م وغرمهاء. أموال المجهز، غير أنه إن وجد دا نين آخرين فإنه ي تسم معهم قسهمة ال

أجههل  يسهت يه الههدا ن المهرتهن أن يتفههق مهه المجهههز علهى تملههك السهفينة عنههد حلهول

لهك كهي م وذ“. التملك عند عدم الوفهاء” ه و يسمى ذلك بشر  الدين ، وعدم استيفا

 يستغل حاجة المدين إلى اْلموال.

كمها م يسهت يه امتفههاق علهى البيهه إم بعههد إتبهاع انجهراءات التههي نهص عليههها  

لكن إذا حل اْلجهل يجهوز للهدا ن “ ال ريق الممهد” المشرع ، وهذا ما يسمى بشر  

 .(2)سفينة على أن بيه له السفينة المرهونة المرتهن أن يتفق مه مجهز ال

 الفرع الثالث 

 آثار الرهن البحري بالنسبة للغير

يسري حق الرهن البحري في مواجهة الغير عند تمهام إجهراءات قيهده ، فيكهون 

للدا ن المرتهن أن يستوفي ح ه باْلولوية أو اْلفضلية عهن بهاقي الهدا نين العهاديين، 

 .(3)ة في أي يد تكونكما له سل ة تتبه السفين

                                                           

، د. م  في  ه ، أ ول ال انون البحري ، ص 222( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص 1) 
 ، د. زكي زكي الشعراوي ،  754

 . 203المرجه السابق ، ص           

 مدني . 1 /1052المادة    ( 2) 
 . 263( د. علي البارودي ، المرجه السابق ، ص  3) 
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حق الت دم في استيفاء الدين : يكون للدا ن المرتهن أن يستوفي ح ه باْلفضهلية  -1

، فتأتي مرتبته في مرتبه تالية لَلمتيازات البحرية ، (1)عن باقي الدا نين العاديين

ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن بحسب قيدها ، فإذا وجهدا رهنهان أو أكثهر 

ان ترتيبها بحسب أسب ية ال يد . ويضمن ال يد  بجانب أ هل الهدين على سفينة ك

م روفا الع د والتجديد وفوا د سنتين سهاب تين علهى محضهر الحجهز قياسهاً علهى 

حجز الع ارات ؛إذ يضمن ال يد فوا د السنتين الساب تين علهى تسهجيل تنبيهه نهزع 

 .(2)الملكية 

يها تكون أ ق تتبه السفينة في أي يدحق التتبه: أع ى المشرع للدا ن المرتهن ح -2

مههن  51مههادة كانههت  ههفة هههذا الحهها ز، وقههد نههص المشههرع علههى ذلههك فههي المههادة 

ء منههها قههانون التجههارة البحريههة علههى أن:ز الههدا نون المرتهنههون لسههفينة أو لجههز

عهد فيهد يتتبعونها في أي يد كانهت ، وم يجهوز الت هرف فهي السهفينة المرهونهة ب

 لسفن ز.محضر الحجز في سجل ا

ة ا ن قيمهولكي يتفادى حا ز السفينة ذلك أع اه المشرع الحق في أن يدفه للهد 

يجهب  ح هه ندينه و يحل محله في ح وقه ومرتبته، و لكي يست يه أن يمارس الهدا 

 أن يعلم الحا ز بمحضر الحجز مه تنبيهه رسميا بدفه الثمن.

 :أمام حالتين أما إذا كان الرهن ورد على جزء من السفينة نكون هنا  

سههت يه يالحالههة اْلولههى: إذا كههان الجههزء المرهههون مههن السههفينة أقههل مههن الن ههف م  

ليهه ي وقهه عالدا ن اتخاذ إجراءات بيه السفينة بأكملها في ت ر على بيهه الجهزء الهذ

 الرهن.

يسههت يه فثههر مههن ن ههف السههفينة ك لههة بالههدين أثالحالههة الثانيههة: إن كانههت الح ههة الم

وع لهى الشهيعإجراءات بيه السفينة كلها على أن يعلم بهاقي الشهركاء  الدا ن أن يتخذ

 سداد .قبل خمسة عشر يوما من اتخاذ انجراء ، ويوجه لهم التنبيه الرسمي بال

وهذا الحكم يعد تأكيداً للمبدأ العام في الشيوع البحري وم تضاه أن السهيادة فهي 

الهذي ي هه علهى أكثهر مهن  الشيوع البحري هي لمالكي أغلبيهة الح هص، وأن الهرهن

 .(3)ن ف السفينة م يمكن أن ي رر إم بمواف ة اْلغلبية 

                                                           

 137، د/ محمود سمير الشرقاوي، المرجه السابق ، بند  779( د/ م  في  ه ، المرجه السابق بند 1) 
 مدني .  1058( المادة  2) 
 .195( د. زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق ، ص  3) 
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 المطلب الثالث 

 انقضاء الرهن البحري

نص المشرع  في ال انون التجاري البحري على بعض اْلسباب الخا ة من ضهاء    

الرهن البحري،  بجانهب ان ضها ه باْلسهباب العامهة  من ضهاء رههن الع هارات ، حيهع 

نه لما كهان الهرهن البحهري يجهرى عليهه أحكهام الهرهن الرسهمي للع هارات، فين ضهي إ

الرهن الرسهمي  ب هاً لل هانون المهدني، فين ضهي الهرهن البحهري بأحهد اْلسهباب التهي 

ترجههه إلههى الههدين نفسههه ، فمههن المعلههوم وال بيعههي أنههه إذا ان ضههى الههدين المضههمون 

ء، والوفهاء، والم ا هة ، والت هادم، بالرهن بسبب من أسباب امن ضاء وهي : انبهرا

، وهههذا مشهرو  بهأن يكههون (1)اتحهاد الذمهة والتجديههد ، ين ضهي الهدين الم ههرر تبعهاً لهه

، كمها ين ضهي الهرهن بأسهباب ترجهه إلهى  (2)ان ضاء الدين  هحيحاً وم اب هاً لل هانون

الههرهن البحههري نفسههه كب َلنههه ، أو تنههازل الههدا ن المههرتهن عنههه بشههكل  ههري  أو 

 ت هيرها من الديون. ، أو هَلك السفينة ، أوضمني 

وهريهة يب هل الهرهن البحهري بسهبب تخلهف أحهد الشهرو  الج أوالً : الزبطالن :  

 كعدم الرسمية، وحين ذ م يكون هناك محل لوجود الرهن..

كما لهو اسهتبدله بضهمان آخهر ، أو يكتفهي  ثانياً : التنازل  الصريح ين الرهن ،

 ً  (4)، وهذا الفرض يختلف عن التنازل عن الهدينز انبهراءز (3) ب يرورته دا ناً عاديا

يستفاد من ظهروف الحهال ، كاشهتراك الهدا ن المهرتهن  (5)، وقد يكون التنازل ضمنياً 

للمدين المفلس في الت ويت علهى ال هل  الهواقي مهن انفهَلس فإنهه يعهد تنهازمً عهن 

 .(6)الرهن 

ي بههَلك السهفينة ، و ينت هل الهرهن ين ضهي الهرهن البحهر ثالثاً:هالك السفينة :

 .(7)على ح ام السفينة إن وجد

 ريهههق أ هههلي من ضهههاء الهههرهن  البحهههري ، ويحهههدع ب يهههام   رابعزززاً :التطهيزززر:

المشههتري بت هيرههها مههن الرهههون التههي تترتههب عليههها، وذلههك إمهها جبريهها ً أي ب ههوة 

                                                           

 . 158( د. علي يونس ، المرجه السابق ، ص  1) 
 225( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ص  2) 
، أن التنازل م يؤدي   206( وهذا ما ي رره الدكتور / زكي الشعراوي   في مؤلفه سابق انشارة ص  3) 

 إلى ان ضاء الرهن ، وإنما ف   إلى تأخير مرتبة الدا ن المتنازل عن مرتبته اْل لية . 
 . 226ه السابق ص ( د. محمد بهجت قايد ، المرج 4) 
 . 206( د. زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق ، ص  5) 
 . 157( د. علي يونس ، المرجه السابق ، ص  6) 
 من ال انون التجاري البحري. 100( المادة  7) 
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ترتههب علههى حكههم ، وذلههك كمهها فههي حالههة بيههه السههفينة بههالمزاد العلنههي ؛ إذ ي(1)ال ههانون

 (2)مرسى المزاد ت هير السفينة  من كل الرهون ، وتنت ل  ح وق الدا نين  إلى الثمن

. 

 ً أي يتم بإرادة الحا ز الجديد للسفينة حيهع أع هاه  (3)وقد يكون الت هير اختياريا

المشرع الحق أن ي لب ت هيرهها مهن الرههون خهَلل خمسهة عشهر يومهاً مهن إعَلمهه  

مهن قهانون التجهارة  54/2يه بدفه الدين. وقهد أوضهحت المهادة بمحضر الحجز والتنب

البحرية  انجراءات التي يجب على الحها ز ال يهام بهها لت هيهر السهفينة، حيهع ن هت 

على أنه :ز وإذا أراد الحا ز ات اء إجراءات الحجز والبيه وجب عليهه قبهل البهدء فهي 

ن يعلن الهدا نين الم يهدين فهي انجراءات أو خَلل الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أ

سجل السفن على يد محضر في محلهم المختار بملخص الع د مه بيان تاريخه واسم 

السهههفينة ونوعهههها وحمولتهههها وثمنهههها والم هههاريف وقا مهههة بالهههديون الم يهههدة مهههه 

تواريخههها وم ههدارها وأسههماء الههدا نين وباسههتعداده لههدفه الههديون المضههمونة بههالرهن 

 ستح ة أو غير مستح ة وذلك في حدود ثمن السفينةز. فوراً سواء كانت م

 وواضح من نص المادة أن هذ  البيانات تتلخص فيما يلي:

تههها ملخههص الع ههد مههه بيههان تههاريخ الع ههد، واسههم السههفينة ونوعههها وحمول - أ  

 .وثمنها والم اريف

 قا مة الديون الم يدة مه تواريخها وم دارها وأسماء الدا نين.  -ب

علهى الحها ز أن ي هرر فهي الوقهت نفسهه اسهتعداده لهدفه جميهه الهديون  ويجب   

سواء كانت مستح ة اْلداء فوراً أم غير مستح ة اْلداء فهوراً، وذلهك فهي حهدود ثمهن 

الحالة المبينة في المهادة السهاب ة أن  . ويجوز لكل دا ن في (4)السفينة الواجب دفعه 

ي لب بيه السهفينة أو جهزء منهها بالمزايهدة مهه الت ريهر بزيهادة العشهر وت هديم كفالهة 

 بالثمن والم اريف. 

حيهع  ،من قهانون التجهارة البحريهة   55وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 

 ن ت على أنه:

ة أو ه السهفينادة الساب ة أن ي لب بيهيجوز لكل دا ن في الحالة المبينة في الم - 1ز

 ز.لم اريفجزء منها بالمزايدة مه الت ري  بزيادة العشر وت ديم كفالة بالثمن وا

ويجب إعَلن هذا ال لب إلهى الحها ز موقعهاُ مهن الهدا ن خهَلل عشهرة أيهام مهن تهاريخ  - 2 
                                                           

 206، د. زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق ، ص  157( د. علي يونس ، المرجه السابق ، ص  1) 
. 

 . 206زكي زكي الشعراوي ، المرجه السابق ، ص ( د.  2) 
 . 156( د. علي يونس ، المرجه السابق ، ص  3) 
 . 228( د. محمد بهجت قايد ، المرجه السابق ، ص  4) 
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ي انعَلن المن وص عليه فهي المهادة السهاب ة ويشهتمل ال لهب علهى تكليهف المشهتر

بالحضور أمهام المحكمهة التهي توجهد السهفينة فهي دا رتهها أو المحكمهة التهي ي هه فهي 

دا رتها ميناء تسهجيل السهفينة إذا كانهت غيهر موجهودة فهي المهواني الم هرية وذلهك 

 .لسماع الحكم بإجراء البيه بالمزايدة  

هنين المههرت وإذا ان ضههى ميعههاد العشههرة أيههام التههي أع اههها المشههرع للههدا نين         

ون لهه للمعارضة فهي الت هيهر يسهت يه الحها ز أن يهودع الهثمن خزينهة المحكمهة ويكه

 و مها نهصش ب ال يود المتعل ة بالسفينة دون حاجة إلى إتباع إجراءات أخرى ، وه

يت هدم أي  مهن قهانون التجهارة البحريهة ب ولهه:ز إذا لهم  56عليه المشرع في المهادة 

نة مههن ادة السههاب ة فللحهها ز أن ي هههر السههفيدا ههن مههرتهن بال لههب المههذكور فههي المهه

ن يهد الهرهالرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة وله في هذه الحالة أن ي لهب شه ب ق

 دون إتباع أي إجراءات أخرىز.

من قانون التجهارة البحريهة فإنهه م يهتم شه ب الهرهن فهي ( 1)58و ب اً للمادة   

 ضهاء الهدين المضهمون بهالرهن أو غير الحالة السهاب ة إم بم تضهى حكهم قضها ي بان

ب َلنه ، أو إذا اتفق الهدا ن والمهدين علهى شه ب الهرهن ، وفهي ههذه الحالهة يتوجهب 

على المدين ت ديم إقرار موقه من الدا ن وم دق على توقيعه بمواف ته علهى شه ب 

 قيد الرهن.

 ني يكهونوحماية للدا ن المرتهن من ضياع ح وقه في حالة بيه السفينة ْلج   

وإم تعهرض  ،ذا البيه با َلً ما لم ينزل الدا ن المهرتهن فهي ع هد البيهه عهن الهرهن ه

ن قهانون مه 57للع وبة المتمثلة في الحبس والغرامة،  وههذا مها ن هت عليهة المهادة 

من هذا  12دة ( من الما1مه مراعاة أحكام الف رة ) - 1التجارة البحرية ب ولها : ز 

لهم ينهزل  ا َل مابهونة بيعا اختياريا ْلجنبي كان البيه ال انون إذا بيعت السفينة المر

  . الدا ن المرتهن في ع د البيه عن الرهن

نيههه أو ويعاقهب بههالحبس مههدة م تجهاوز سههنة وبغرامههة م تجهاوز ثَلثههة آمف ج - 2

 بإحدى هاتين الع وبتين البا ه الذي يخالف حكم الف رة الساب ةز.

الممول الم ري الذي ارتهن السفينة من والهدف من ذلك هو حماية م ال    

قيام المدين ببيعها ْلجنبي وقيامهه بالسهفر بهها خهار  م هر ، ومها يترتهب عليهه مهن 

ضههياع ح ههوق الههدا ن المههرتهن ، وحسههناً فعههل المشههرع ، مههه مراعههاة أنههه فههي حالههة 

مهن قهانون  12التنازل يتوقف البيه ْلجنبي علهى إذن الهوزير المخهتص  ب هاً للمهادة 

                                                           

من هذا ال انون يش ب قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدا ن  56( مه مراعاة أحكام المادة  1) 
خيرة يجب أن ي دم المدين إقرارا موقعا من الدا ن وم دقا على توقيعه والمدين ، وفي الحالة اْل

 بمواف ته على ش ب قيد الرهنز.
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م يجوز ن ل ملكية سفينة م رية إلى   - 1ارة البحرية حيع ن ت على أنه : زالتج

أجنبي أو بدون م ابل ، كما م يجوز تأجيرها ْلجنبي لمدة تزيهد عهن سهنتين، إم بعهد 

  . الح ول على إذن من الوزير المختص

و ف جنيهه أويعاقب بالحبس مدة م تزيد على سنة وبغرامة م تجاوز ثَلثهة آم - 2

ة بإحدى ههاتين الع هوبتين كهل مهن يخهالف الحظهر المن هوص عليهه فهي الف هر

 الساب ة من هذه المادة ز.

ك مهن ويهدف المشرع من وراء ذلك إلى حماية اْلسه ول الهو ني ، وبمها يح  هه ذله

 أمن اقت ادي وسياسي .    
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 الخاتمة

أهم دراسة بالم وبعد هذا العرض للتنظيم ال انوني لبناء السفن وإ َلحها ، تخت    

 النتا ج التي خل ت إليها وهي على الوجه التالي :

 أوالً : النتائج :

 نية حرية وات باْلهمية السياسية وامقت ادية وامجتماعية  لبناء السفن في ترسان .1
 ، وينعكس ذلك في تح يق اْلمن بما يح ق في النهاية سيادة ال انون.

ايا ديم مزل ت الشركات العالمية من خَل التغلب على مشكلة تمويل بناء السفن بجذب .2
 نسبية لها.

متَلك ة ممشاركة الدولة بفاعلية في  مشروع بناء السفن ، وت ديم حوافز مغري .3
يفاً سعوا أس ول و ني، وإلزام المستوردين  والم درين ورجال اْلعمال بأن يبي

ً يسهم في حل مشكلة الب الة ، ويدعم اْلس ول البحري  ي  لو ناويشتروا فوبا
 ويساهم في تح يق اْلمن  ال ومي الم ري.

فن اء السا بنضرورة تضافر الجهود ننشاء  ندوق لتنمية المَلحة البحرية بما فيه .4
. 

  ناعة.ه الاْلخذ بالمفهوم ال انوني الواسه للسفينة في بناء السفن تنمية لهذ .5
ً للجهالة ببيان موا .6 ً نافيا ً ذاتيا ي ة في ظل ا الدقاته فمبد من تعيين السفينة تعيينا

 قانون التجارة البحرية  ؛ حتى يمكن تمويلها أثناء البناء.
 ع د بيه السفينة هو ع د بيه تحت التسليم. .7
لبناء  الب ابة لع د بناء السفينة ع د تجاري بالنسبة لترسانات بناء السفن، وبالنس .8

 بحسب الغرض من استخدام السفينة.
 تها.تجرب ولو تسلم  الب البناء السفينة بعديضمن الباني العيوب الخفية حتى  .9

ً لَلستثمار البحر .10 تس   ي؛ فتس   دعوى ضمان العيوب الخفية بت ادم ق ير دعما
 .بمضي سنة من وقت العلم بالعيب ، وبمضي سنتين من وقت تسلم السفينة

 م.عامل المشرع إ َلح السفن معاملة البناء ، فأجرى عليها ذات اْلحكا .11
 السفن تحت اننشاء عن  ريق الرهن البحري. يتم تمويل بناء .12
 ي.ترهن السفن رهناً رسمياً كرهن الع ارات على الرغم أنها من ول ماد .13
 لسفينةاناء بيجب قيد الرهن في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقه في دا رة مكان  .14

. 
 م يمنه الرهن المدين الراهن من الت رف في السفينة. .15
  نت خارو كان المرتهن تتبه العين في أي يد تكون ، وليخول الرهن البحري الدا  .16

 البَلد .
ين ضي الرهن ب فة أ لية بالت هير ، أو التنازل ، أو هَلك السفينة المرهونة.  .17

وين ضي ب ري ة تبعية بان ضاء الدين المضمون بأي سسبب من أسباب امن ضاء 
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 يد أو الت ادم .كالوفاء أو الم ا ة، أو اتحاد الذمة أو انبراء أو التجد

 ثانياً : التو يات :

نجاز ان نهيب بالحكومة الم رية ممثلة في إدارة هي ة قناة السويس بسرعة

أسها رعلى في تنمية من  ة ال ناة بإنشاء ما وعدت به الحكومة من مشروعات ، و

والسعي  ، يةبناء السفن ، متجردين من انجراءات العادية لمجابهة الظروف الحال

لدنا تعادة بمس –كما  نعوا في حفر ال ناة الجديدة  –في سباق مه الزمن  الدءوب

       .   الحبيبة م ر لريادتها لَلمم ، ولتتبوأ مكانتها تحت الشمس من جديد

 وهللا من وراء ال  د ،،
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 المراجه

 أوم: ال رآن الكريم 
 ثانياً : كتب اللغة 

 ل بعة ان ، راع العربي  ، بيروت لبناابن منظور ، لسان العرب ،  دار إحياء الت
 الثالثة  بعة ملونة.

 ثالثاً : المراجه العامة والمتخ  ة 
 د. أحمد جامه : الرأسمالية الناش ة ، دار المعارف بانسكندرية .  .1
نشر ، ة للقانون التجارة البحرية ، دار الجامعة الجديد د. جَلل وفاء محمدين ، .2

 .  1997انسكندرية 
ار ديد ، ي أبادير، الوجيز في قانون التجارة البحرية الم ري الجدرفعت فخرد.  .3

 م 1992النهضة العربية ال اهرة 
الح وق  -ملكيتها -نظامها ال انوني –د. زكي زكي الشعراوي ، السفينة ز م دمة  .4

ار دول ، جزء اْلالحجز التحفظي والتنفيذي على السفن ز  ال –العينية التي ترد عليها 
 م .  1989بية النهضة العر

 وال انون البحري ، ال بعة الثانية ، ال اهرة. .5
 .م  1982ال انون البحري ، دار النهضة العربية د . سميحة ال ليوبي ،  .6
ار ، د د. عادل أحمد حشيه ، د. م  في رشدي شيحة : م دمة في امقت اد العام .7

 م . 1990المعرفة الجامعية انسكندرية 
 م .2002ق , د  امقت اد المالي , مكتبة الن ر الزقازيد. عا ف حسن الن لى : مبا .8
رية نسكندعة اد. عبد الرحمن يسري أحمد: ت ور الفكر امقت ادي ، كلية التجارة جام .9

 م ص1987، 
 ادي فيقت د. عبد الستار عبد الحميد سلمي : حدود تدخل الدولة في المجال ام .10

 م .2005هرة ظل اقت اد السوق ، دار  النهضة  العربية بال ا
ت الشركاات ود. عبد الكريم محمد عبد المجيد : أهم المشاكل التي تواجه المؤسس .11

ات مؤسسالعامة وشبه العامة   بحع منشور بكتاب مشاكل ام تمان الم رفي ل
 م  .1994ية اتحاد الم ارف العرب ،ال  اع العام وشبه العام ووسا ل المعالجة 

 ربية ،الع   في ال انون البحري، دار النهضةد. على  جمال الدين عوض ، الوسي .12
 دون تاريخ .

انوني ها ال نظامد. علي البارودي ، مباد  ال انون البحري،  السفينة. ملكيتها . و .13
 الخاص . أشخا ها.

 متازونالم الرحلة البحرية: الن ل البحري . البيوع البحرية . الدا نون     
 مية  .لعمودم . انن اذ . الخسارات اوالمرتهنون . الحوادع البحرية . الت ا

 م . 1975منشأة المعارف بانسكندرية 
ربية الع د. علي جمال الدين عوض ، الوسي  في ال انون البحري ، دار النهضة .14

 بال اهرة دون تاريخ .
د. علي حسن يونس ، أ ول ال انون البحري ، دار الحمامي لل باعة ، دون  .15

 تاريخ. 
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ة لمتحداال انون البحري  في دولة انمارات العربية د. فايز نعيم رضوان:  .16
  م.  2008هـ  1429،أكاديمية شر ة دبي 

نشأة مم الناشر  2000د. كمال حمدي ، ال انون البحري ، ال بعة الثانية  .17
 المعارف بانسكندرية.

 ،ْلولى عة اد. محمد إبراهيم موسى ، الوجيز في ال انون البحري والجوي ، ال ب .18
 . 86ا ص جامعة  ن 

 ْلول )اجزء د. محمد بهجت قايد ،  الوسي  في شرح قانون التجارة البحرية ، ال .19
لخامسة ااْلشخاص البريون (  ال بعة  –أشخاص المَلحة  البحرية  –السفينة 
 م.  2013 – 2012

 ة السفين جارإي -والموجز في ال انون البحريز ماهية السفينة وذاتيتها وتسجيلها
 –بور  هام –للبضا ه بسند الشحن وف اً متفاقيات بروكسل الن ل البحري  –

ال بعة  ،المَلحة البحرية المساعدةز الرحمة لل باعة، ال اهرة   –روتردام 
 . م  2012 /2011الرابعة 

فكر ي للد. محمد عمر شابرا : انسَلم والتحدي امقت ادي ، المعهد العالم .20
 م .1996ردن ية والم رفية  عمان ــ اْلانسَلمي والمعهد العربي  للدراسات المال

  اهرةمحمود سمير الشرقاوي ال انون البحري، دار النهضة العربية، الد.  .21
 م1993

 م1999قانون التجارة البحرية ،  بعة د. محمود مختار بريري،  .22

 م .1952د. م  في كمال  ه ،أ ول ال انون البحري ، ال اهرة  .23
لجديدة م ، دار الجامعة ا1995الجديد ال انون البحري د. م  في كمال  ه ، .24

 بانسكندرية 
مؤسسة  اء ،نزيه مؤيد العظم :،رحلة في بَلد العربية السعيدة من م ر إلى  نع .25

ار قتيبة،  دم  ،  ي لب من  1985هـ /  1405فادي بريس ، لندن ال بعة الثانية 
 بيروت لبنان .

  رابعاً : رسا ل الدكتوراه 
رسة مي دانسَلا، أحكام  التعيين في المعامَلت في الف ه  د .  فا مة إسماعيل مشعل .1

 م       . 2014م ارنة  ، مكتبة الوفاء ال انونية بانسكندرية ، ال بعة اْلولى 
ية ، لدولاد. محمد محمد سعدوني محمد على : الضرر امقت ادي كأساس للمس ولية  .2

 .م  1996رسالة دكتوراه ،  كلية الح وق جامعة عين شمس ، 
 زَلس د. مسعود يونس ع وان : إنهاض المشروعات المتعثرة ووقايتها من انف .3

 ونية ،ل انادراسة م ارنة بين ال انون الوضعي والف ه انسَلمي ز مكتبة الوفاء 
 2010انسكندرية ، ال بعة اْلولى 

 خامساً : الدوريات والموسوعات 
ع لبحواع منشور بمجلة د . عبد الفضيل محمد أحمد ، مفهوم رجل اْلعمال ، بح .1

شر ، دس عال انونية وامقت ادية كلية الح وق ، جامعة المن ورة ، العدد السا
 م  1994أكتوبر 

 مسينخموسوعة الفكهاني : ز المباد  التي قررتها محكمة الن ض الم رية في  .2
 عاماً ز
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 . مجموعة أحكام الن ض الم رية ال ادرة من الدوا ر المدنية والتجارية .3
  ًالمؤتمرات سادسا :  
والذي  ،الذي ع د بمدينة انسكندرية   2015( Sea Gateمؤتمر  بوابة البحر ) .1

وفمبر ن( 15-14قامت بتنظيمه إنترناشيونال ريفيو وكوزموبوليتان في الفترة )
 م . 2015

 .  د. هشام هَلل ، ورقة عمل بعنوان : زتحديات اْلس ول البحري الم ريز .2
يم لتدع بعنوان : ز أساليب تمويل بناء وشراء السفند. تامر موسى، ورقة عمل  .3

 اْلس ول التجاري البحريز  

  سابعاً : الشبكة الدولية للمعلومات 
1. www.sky news Arabia.com       
2. www.egynews. Net   
3. www.arabic- military.com    
4. http://seagate-event.com/?p=326 
5. http://www.akhbarak.net/news/2016/ 
6. http://www. aftheriault.com/fr/accueil/7-slideshow/80-

bateaux-de-peche-homardiers-dragueurs-palangriers-
etc 

7. http://www.universalis.fr/encyclopedie/navires-
construction-navale/ 

8. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessio
nid=29FD75E3897EE45C6A115DBAE1D853F9.tpdjo05
v_3?cidTexte=JORFTEXT000000878026&dateTexte=2
0101103#LEGIARTI000006878311 

9. http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/cons
truction-navale-et-reparation-de-navires 

10. https://www.rt.com/news/258597-france-mistral-
5-billion/2015 

  ثامناً : المرجه اْلجنبية باللغة الفرنسية 
1. BONNECASE(J.)- Traité de Droit Commercial 

maritime  – Paris- 1923. 
2. DANJON (D.) – Traité de Droit maritime – Tomme1V – 

2ème ed – Recueil Sirey – Paris -1928. 
3. Martine Remond- Gouilloud, Transports 

maritimes,Fase-1988. 
4. RIPERT (G.) et RODIER (R.)  – Droit maritime    - 

Dalloz – paris –1964. 

5. RODIER (R.) – Droit maritime- le Navire- Dalloz – paris – 1980  . 

http://www.sky/
http://www.egynews/
http://www.arabic-/
http://seagate-event.com/?p=326
http://www.akhbarak.net/news/2016/
http://www/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29FD75E3897EE45C6A115DBAE1D853F9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000878026&dateTexte=20101103#LEGIARTI000006878311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29FD75E3897EE45C6A115DBAE1D853F9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000878026&dateTexte=20101103#LEGIARTI000006878311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29FD75E3897EE45C6A115DBAE1D853F9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000878026&dateTexte=20101103#LEGIARTI000006878311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29FD75E3897EE45C6A115DBAE1D853F9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000878026&dateTexte=20101103#LEGIARTI000006878311
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