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أھ���م العناص���ر الت���ي ت���شكل الذم���ة المالی���ة  ال ش���ك فی���ھ إن ال���سفینة ھ���ي أح���د 
لل�شخص، طبیع�ي ك��ان أم اعتب�اري، حی�ث تتمت��ع ال�سفینة بقیم�ة مالی��ة ض�خمة نظ��رًا        
لضخامتھا وصعوبة وتعقد صناعتھا وبقدر ھذه األھمیة للسفینة تتشكل أھمیة إجراء        
الحجز التحفظي علیھا حیث یعتبر أخطر اإلجراءات التي یمكن أن یتخذھا الدائن ض�د      

  .دینھم

  :ویسعى البحث إلى تحقیق األھداف اآلتیة

 .إبراز أحكام وقواعد الحجز التحفظي الواردة في قوانین المرافعات ونظام التنفیذ -١

 . بیان الطبیعة القانونیة للسفینة للتفرقة بینھا وبین غیرھا من المنشآت البحریة -٢

التجاری��ة إلق��اء ال��ضوء عل��ى ن��صوص الحج��ز التحفظ��ي ال��واردة ف��ي نظ��ام المحكم��ة   -٣
السعودي بمقارنتھا مع نصوص الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة ف�ي ق�انون التج�ارة                  

 .البحریة المصري

بی��ان أوج��ھ الق��صور ف���ي الن��صوص القانونی��ة الت��ي ت���نظم أحك��ام وقواع��د الحج���ز          -٤
 . التحفظي على السفینة

  :وقد خلص البحث إلى نتائج، أھمھا

 إج�راء وق�ائي یتخ�ذه ال�دائن دون          إن توقیع الحجز التحفظي عل�ى أم�وال الم�دین ھ�و            -١
وجود سند تنفیذي بیده یھدف الدائن الحاجز من ورائھ إلى إجبار المدین على تقدیم            

 .الكفالة لضمان الوفاء بدینھ

أن توقیع الحجز التحفظي على أموال المدین ھو إجراء خطیر یتحمل الدائن الح�اجز             -٢
حج�ز أو أعتب�ر الحج�ز التحفظ�ي      تبعة م�سئولیتھ القانونی�ة إذا حك�م الق�ضاء بإلغ�اء ال            

 .تعسفیًا وكیدیًا

أن النظام السعودي أجاز الحجز التحفظي على العقار، وذلك تقدیرًا منھ ألھمیتھ ف�ي               -٣
 . المنازعات العقاریة

أن أھمیة توقیع الحجز التحفظي على ال�سفینة تظھ�ر بوض�وح لل�دائن ال�ذي ال یمل�ك                   -٤
 .ذي مباشرة اقتضاء لحقوقھسندًا تنفیذیًا یمكنھ من إیقاع الحجز التنفی
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  :ومن خالل ھذا البحث أوصي الباحث بما یلي

تفعی��ل ق��سم الحج��ز والتنفی��ذ ال��ذي ن��ص علی��ھ نظ��ام المرافع��ات ال��شرعیة والئحت��ھ         -١
 .التنفیذیة

توحید الجھة المختصة بالحجز التحفظي ولتكن محصورة فقط ب�ین المحكم�ة العام�ة                -٢
 .لم من جھة أخرىمن جھة والدوائر التجاریة في دیوان المظا

ضرورة سعي المنظمات والھیئات الدولیة القانونیة إلى تفعیل اتفاقیة جنیف المبرمة  -٣
م والخاصة بالحجز التحفظي على السفینة وذلك لكونھا أحدث االتفاقیات  ١٩٩٩عام  

 .الدولیة في ھذا الشأن

 التط�ور   تعدیل نظام المحكمة التجاریة السعودي أو استبدالھ بنظام جدید یتواف�ق م�ع             -٤
  .التشریعي الذي تشھده المملكة العربیة السعودیة

 ال��سفن ف��ي النظ��ام   - دراس��ة مقارن��ة -إج��راءات الحج��ز التحفظ��ي  : الكلم��ات المفتاحی��ة 
  ". القانون المصري-السعودي
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There is no doubt that the ship is one of the most 
important elements that constitute the financial 
discharge of the person, whether natural or legal, 
where the ship has a huge financial value because of 
the magnitude and difficulty and complexity of its 
manufacture and as important to the ship is the 
importance of making a preventive seizure on it is 
considered the most serious actions that can be taken 
by the creditor Against the city. 
The research aims to achieve the following objectives: 
١. Highlight the provisions and rules of preventive 

detention contained in the laws of pleadings and the 
system of execution. 

٢ - A statement of the legal nature of the ship to 
distinguish between it and other maritime 
installations. 

٣ - shed light on the provisions of the provisional 
seizure contained in the Saudi Commercial Court 
system compared with the provisions of the 
provisional seizure of the ship in the Egyptian 
Maritime Trade Law. 

٤. Defining the deficiencies in the legal texts governing 
the provisions and rules of preventive detention on 
the ship. 

The research concludes with the following results: 
١. The precautionary attachment of the debtor's 

property is a preventive measure taken by the 
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creditor without an executive deed in his hand. The 
barrier creditor is intended to compel the debtor to 
provide bail to ensure the fulfillment of its debt. 

٢. The provisional seizure of the debtor's property is a 
serious procedure for which the detaining creditor 
bears its legal responsibility if the judiciary decides 
to cancel the seizure or considers the seizure as 
arbitrary and malicious. 

٣ - The Saudi regime authorized the provisional seizure 
of the property, in recognition of its importance in 
real estate disputes. 

٤. The importance of the precautionary seizure of the 
ship is clearly demonstrated to the creditor who 
does not have an executive deed to enable the 
execution of the executive seizure directly as 
necessary for his rights. 

Through this research, the researcher recommended 
the following: 

١- Activating the attachment and execution section 
stipulated in the Sharia Law and its executive 
regulations. 

٢. Unify the competent authority of preventive detention 
and be confined only between the General Court on 
the one hand and the commercial departments of the 
Board of Grievances on the other. 

٣ - The need for international legal organizations and 
bodies to activate the Geneva Convention concluded 
in ١٩٩٩ on the preventive seizure of the ship, as it is 
the latest international conventions in this regard. 

٤- Amending the Saudi Commercial Court system or 
replacing it with a new system that conforms to the 
legislative development witnessed by the Kingdom 
of Saudi Arabia. 

Keywords: Procedures of preventive detention, 
comparative study, ships in the Saudi system, Egyptian 
law. 
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  :مقدمة البحـث: أوًلا

مم��ا ال ش��ك فی��ھ أن أم��وال الم��دین تخ��ضع بوص��فھا ض��مانًا عام��ا لل��دائن لن��وعین م��ن  
الحج��ز حج��ز تنفی��ذي یتخ��ذه ال��دائن ال��ذي بی��ده حك��م نھ��ائي واج��ب النف��اذ ف��ي ظ��ل نظ��ام        
المرافعات الشرعیة، وحجز تحفظي یلجأ إلیھ الدائن الذي لیس بیده مثل ھذا الحكم، أو ما   

  .وانین المقارنة بالسند التنفیذيأسمتھ الق

ویعتبر الحجز التحفظي ھو األكثر شیوعًا في الواقع العملي وذلك العتبارین في غایة 
إن الحج��ز التحفظ��ي ھ��و اإلج��راء ال��ذي یباغ��ت ب��ھ ال��دائن مدین��ھ قب��ل          : األول: األھمی��ة

: نيوالث��ا. الت��صرف ف��ي أموال��ھ وھ��و ب��ذلك أول��ى خط��وات المنازع��ة ب��ین ال��دائن والم��دین 
یتمثل في كون المدین یسارع بعد اتخاذ الحجز التحفظي ض�ده إل�ى الوف�اء بحق�وق ال�دائن                   

  .قبل بیع األموال المحجوزة

ولم�ا كان�ت ال��سفینة ھ�ي م�ال منق��ول، ی�شكل عن��صرًا مھم�ًا ف�ي تك��وین الذم�ة المالی��ة         
ال�دور  للمدین لما تحتویھ من تجھیزات ومعدات، ولما لھا من قیمة مالیة كبیرة، وألھمیة              

الذي تقوم بھ السفینة في حركة التجارة البحریة، وبالذات ف�ي مج�ال النق�ل البح�ري، ف�إن                   
الحجز التحفظي علیھا یعتبر أخطر اإلجراءات التي یمك�ن أن یتخ�ذھا ال�دائن ض�د الم�دین،                  
ولذلك اھتمت أغلب القوانین واألنظمة بوضع نصوص خاصة تنظم أحكام وقواع�د الحج�ز        

  ".السفینة" المدین ومنھا كما أسلفنا التحفظي على أموال

والمالحظ إن نظام المحكمة التجاریة قد نظ�م الحج�ز التنفی�ذي عل�ى ال�سفن وذل�ك ف�ي               
، أم�ا   )١٧٨ إل�ى    ١٥٩(الم�واد م�ن     ) ضبط ال�سفن وبیعھ�ا    (الفصل الثاني من الباب الثاني      

م الملك�ي   الحجز التحفظي بوجھ عام فقد نص علیھ نظام التنفیذ السعودي الصدر بالمرسو           
، وقد أقام القضاء )٣٣:٢٣(وذلك في المواد من ) ھـ١٣/٨/١٤٣٣(وتاریخ ) ٥٣/م(رقم 

التجاري أحكامھ في الحجز التحفظي على السفن من خالل ھذه المواد، وفي ھذه الدراسة             
ف��ضلنا االكتف��اء ب��التطرق إل��ى الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفن دون الحج��ز التنفی��ذي، وذل��ك  

لتنفی��ذي ف��ي الواق��ع العمل��ي كم��ا أس��لفت، والزدی��اد أھمی��ة الحج��ز     لن��درة ح��دوث الحج��ز ا 
التحفظي عل�ى ال�سفن بازدی�اد أھمی�ة ال�سفن ف�ي الع�صر الح�دیث وازدھ�ار حرك�ة التج�ارة              

  بشكل عام 

  :أھمیـة البحـث: ثانًیا

یمكن القول بأن أھمیة البحث تكتسب من أھمیة الحجز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة ال�ذي            
راءات الت��ي م��ن الممك��ن أن تتخ��ذ ض��د ال��سفینة، وخاص��ة ف��ي حال��ة یعتب��ر م��ن أخط��ر اإلج��

التصادم التي ترتكبھ إحدى السفن األجنبیة، إذ یخشى الدائن المتضرر من ھروب السفینة  
قبل الحصول على التعویض المناسب لألضرار الت�ي لحقت�ھ ج�راء الت�صادم، كم�ا أن ن�درة                   

ة ف�ي النظ�ام ال�سعودي تزی�د م�ن ھ�ذه           األبحاث القانونیة في الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفین          
األھمیة خاصة في ظل التط�ور الت�شریعي ال�ذي ت�شھده المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، حی�ث               
یتوقع صدور مزی�دًا م�ن األنظم�ة وب�األخص ف�ي مج�ال التج�ارة بع�د ان�ضمام المملك�ة إل�ى                        

  .منظمة التجارة العالمیة
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ھ�ـ بغ�رض نی�ل    ١٤٢٨ف�ي ع�ام   ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الدراسة قد سبق إعدادھا  
درجة الماجستیر، وقد ذكرت بنھایة المقدم�ة حینئ�ذ ب�أن المملك�ة ت�شھد نم�وًا متزای�دًا ف�ي            
سن األنظمة والتشریعات بما یواكب التحدیات وم�ستجدات األم�ور ومم�ا ص�در بع�د إع�داد                  

  :ھذه الرسالة من أنظمة تتعلق بموضوعھا ما یأتي

ھ�ـ وال�ذي    ١٣/٨/١٤٣٣وت�اریخ   ) ٥٣/م( الملك�ي رق�م       نظام التنفیذ ال�صادر بالمرس�وم      -١
ال�سادسة والت�سعین   "یلغ�ي ھ�ذا النظ�ام الم�واد م�ن      (على ما یلي ) ٩٦(نص في مادتھ  

م�ن نظ�ام المرافع�ات ال�شرعیة ال�صادر      " بعد المائة إلى الثانیة والثالث�ین بع�د الم�ائتین      
م��ن الم��ادة ) ز(ھ��ـ، والفق��رة ١٤٢١ / ٥ / ٢٠وت��اریخ  ٢١/بالمرس��وم الملك��ي رق��م م 

 ٧٨/م���ن نظ���ام دی���وان المظ���الم، ال���صادر بالمرس���وم الملك���ي رق���م م ) الثالث���ة ع���شرة(
  ).ھـ، وكل ما یتعارض معھ من أحكام١٤٢٨ / ٩ / ١٩وتاریخ

وت�����اریخ  ) ١/م( نظ�����ام المرافع�����ات ال�����شرعیة ال�����صادر بالمرس�����وم الملك�����ي رق�����م       -٢
 نظ��ام المحكم��ة  م��ن) الراب��ع(و) الثال��ث(ھ��ـ والمت��ضمن إلغ��اء الب��ابین    ٢٢/١/١٤٣٥

  ).ه١٣٥٠ /١ /١٥بتاریخ  (٣٢(التجاریة الصادر باألمر الملكي رقم 

األم��ر ال��ذي اس��تدعى إع��ادة النظ��ر م��ن جدی��د وذل��ك ب��إجراء بع��د التع��دیالت الالزم��ة       
وإدخال اإلضافات الالزمة لتصبح بذلك مرجعیة حدیثة بما یتف�ق م�ع الن�صوص النظامی�ة،           

تجد بعد تاریخ إصدار ھذه النسخة من أنظمة جدیدة مع الوضع في الحسبان مراعاة ما یس
  . أو تعدیالت على األنظمة الحالیة

  :أھداف البحث: ثالًثا

  :یسعى البحث إلى تحقیق األھداف اآلتیة

 .إبراز أحكام وقواعد الحجز التحفظي الواردة في قوانین المرافعات ونظام التنفیذ -٥

 . ا وبین غیرھا من المنشآت البحریةبیان الطبیعة القانونیة للسفینة للتفرقة بینھ -٦

إلق��اء ال��ضوء عل��ى ن��صوص الحج��ز التحفظ��ي ال��واردة ف��ي نظ��ام المحكم��ة التجاری��ة   -٧
السعودي بمقارنتھا مع نصوص الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة ف�ي ق�انون التج�ارة                  

 .البحریة المصري

نة م�ع بی�ان   التطرق إلى االتفاقیات الدولیة التي أبرمت بشأن الحجز التحفظي على السفی         -٨
 .نطاق تطبیقھا وإجراءات الحجز التحفظي على السفینة الوارد فیھ

بی��ان أوج��ھ الق��صور ف��ي الن��صوص القانونی��ة الت��ي ت��نظم أحك��ام وقواع��د الحج���ز            -٩
 . التحفظي على السفینة

 :خطـة البحـث: رابًعا

  :ماھیة الحجز التحفظي: الفصل األول -

 .ماھیة الحجز التحفظي: المبحث األول -
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 :ماھیة الحجز التحفظي على السـفن: الثانيالمبحث  -

 .المقصود بالسفینة من بین المنشآت البحریة األخرى: المطلب األول -

 :فكرة الحجز التحفظي على السفینة: المطلب الثاني -

 .الحجز التحفظي على السفینة: الفرع األول -

 .السفن التي یحظر الحجز التحفظي علیھا: الفرع الثاني -

 :ـراءات الحجـز التحفظـيإج: الفصل الثاني -

 .إجـراءات الحجـز التحفظـي: المبحث األول -

 :إجـراءات الحجز التحفظي على السفن: المبحث الثاني -

إجراءات الحجز التحفظي على السفن في النظام ال�سعودي مقارن�ة     : المطلب األول  -
 .بالقانون المصري

 .اقیات الدولیةإجراءات الحجز التحفظي على السفن في االتف: المطلب الثاني -

  .وتشمل النتائج والتوصیات: الخاتمة -
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  الفصل األول

  ماهية احلجز التحفظي

  :متهيد

  :تنقسم الدراسة في ھذا الفصل إلى مبحثین

  .ماھیة الحجز التحفظي: المبحث األول

  .ماھیة الحجز التحفظي على السـفن: المبحث الثاني

  املبحث األول

  ماهية احلجز التحفظي

نتحدث عن ماھیة الحجز التحفظي من خالل التعرض ل�بعض االجتھ�ادات            في ھذا الفصل    
الفقھیة في ھذا السیاق، وكذلك من خالل بیان أوجھ االختالف ب�ین الحج�ز التحفظ�ي والحج�ز                  

  :التنفیذي، وذلك على النحو التالي

  اطب اول

ظز اف ار  

وعرف فقھاء الشریعة   . )١(ن الشـیئین الحجـز فـي اللغـة بمعنـى المنـع والحیلولـة بیـ      
وال�تحفظ  . )٢(الحجز بأنھ منع اإلنسان من التصرف بمالھ سواء كان لحفظ نفسھ أو لغیره           

ف��ي اللغ��ة ھ��و المحافظ��ة عل��ى ال��شيء وحمایت��ھ وص��یانتھ م��ن العب��ث،  وھ��و م��أخوذ م��ن   
ن الرعای�ة لل�شيء وحمایت�ھ م�ن ال�ضیاع وس�مي الوع�اء حفاظ�ًا ألن�ھ یحف�ظ م�ا بداخل�ھ م��            

  .)٣(ذھابھ

                                                           

إبراھیم بن صالح السوید، الحج�ز التحفظ�ي عل�ى أم�وال الم�دین الت�ي تح�ت ی�ده، مجل�ة الع�دل،                   ) ١(
  .١٨٢، ص)٢٧(العدد 

  .٦/٥٩٣المغني البن قدامھ ) ٢(
التحفظي على أم�وال الم�دین الت�ي تح�ت ی�ده، مرج�ع س�ابق،             إبراھیم بن صالح السوید، الحجز      ) ٣(

  .١٨٣ص
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قی�ام ال�دائن بتق�دیم      (وعرف البعض من فقھاء القانون المصري الحج�ز التحفظ�ي بأن�ھ             
طلب اتخاذ إجراءات تحفظیة على أموال المدین المحجوز علیھ عن طریق وضعھا تحت ید             

  .)١()القضاء العام في الدولة للمحافظة على حقوق الدائن الحاجز لھا

 التحفظ�ي عم�ل ق�انوني یق�وم ب�ھ المح�ضر بن�اًء               وذھب البعض إلى القول بأن الحج�ز      
على طلب الدائن لوضع مال من أموال المدین تح�ت ی�د الق�ضاء تفادی�ًا لخط�ر ع�دم تمك�ن                     
الدائن من استیفاء حقھ، خشیة قیام المدین بتھریب أموالھ أو إخفائھا أو التصرف فیھ�ا،         

رر لل�دائن عل�ى أم�وال    وھو بذلك مجرد وسیلة قانونیة للمحافظة على الضمان الع�ام المق�           
مدینة الھدف منھ�ا ع�دم نف�اذ ت�صرفات الم�دین بالن�سبة لألم�وال المحج�وزة ف�ي مواجھ�ة                  
الدائن طالب الحجز، إضافة إلى تقیید حق المدین في اس�تعمال ھ�ذه األم�وال أو الت�صرف                   

  .)٢(بھا

والحج��ز التحفظ��ي ب��ذلك ھ��و إج��راء وقت��ي الھ��دف من��ھ حف��ظ أم��وال الم��دین ومنع��ھ م��ن     
، وھ��و ص��ورة م��ن ص��ور الحمای��ة   )٣(ف فیھ��ا ت��صرفًا ی��ضر بم��صلحة ال��دائن الح��اجز   الت��صر

الوقتی��ة للح��ق، إذ یواج��ھ م��شكلة االس��تعجال والمتمثل��ة ف��ي خ��شیة ال��دائن م��ن قی��ام الم��دین       
، وف��ي ھ��ذا ت��نص الم��ادة )٤(بتھری��ب أموال��ھ أو إخفائھ��ا أو بالت��صرف فیھ��ا قب��ل التنفی��ذ علیھ��ا 

لل�دائن أن یطل�ب إیق�اع الحج�ز التحفظ�ي عل�ى             ( عل�ى إن�ھ      )٥(من نظام التنفی�ذ ال�سعودي     ) ٢٤(
منق��والت مدین��ھ إذا ل��م یك��ن للم��دین مح��ل إقام��ة ثاب��ت ف��ي المملك��ة أو خ��شي ال��دائن ألس��باب     

  ).مقبولة اختفاء أو تھریبھا

أحمد أبو الوفا فّعرف الحجز سواء كان تنفی�ذیًا أم تحفظی�ًا بأن�ھ وض�ع         / وأما الدكتور 
  :)٦(، وفرق بین الحجز التحفظي والحجز التنفیذي من عدة نواحيالمال تحت ید القضاء

 أن الحجز التحفظ�ي یق�صد ب�ھ ض�بط الم�ال ووض�عھ تح�ت ت�صرف الق�ضاء الع�ام ف�ي                 -١
الدولة وذلك ألجل منع المدین من التصرف بالمال المحج�وز ت�صرفًا ی�ضر بال�ضمان              

 الم��ال المحج��وز  الع��ام لل��دائنین، أم��ا الحج��ز التنفی��ذي فھ��و ی��ؤدي بذات��ھ إل��ى بی��ع        
  .واستیفاء دین الحاجز منھ مباشرة

 أن الحجز التحفظي ال یتطلب وجود سند تنفیذي بعكس الحجز التنفیذي ال�ذي یتطل�ب         -٢
من نظام التنفیذ السعودي والئحت�ھ      ) ٢٧(وجود سند تنفیذي، وفي ذلك تنص المادة        

                                                           

محمود السید عمر التحیوي، النظام القانوني للحجز وفقا آلخر التعدیالت في ق�انون المرافع�ات     ) ١(
  .٩م، ص٢٠٠٢المصري وقانون الحجز اإلداري منشأة المعارف، 

  .٢٨٨م، ص١٩٨٩ود محمود ھاشم، إجراءات التقاضي والتنفیذ، جامعة الملك سع) ٢(
م، ٢٠٠٠أس��امة أحم��د ش��وقي، اإلج��راءات المدنی��ة للتنفی��ذ الجب��ري، دار النھ��ضة العربی��ة،         ) ٣(

  .٣١٢ص
  .المرجع السابق) ٤(
  .ھـ١٣/٨/١٤٣٣وتاریخ ) ٥٣/م(نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٥(
ة، من�شأة المع�ارف الطبع�ة الثانی�ة     أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاری    ) ٦(

  .٨٣٣ -٨٣١م، ص١٩٨٢
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 بی��ده حك��م قاب��ل ول��و ل��م یك��ن- لل��دائن ب��دین م��ستقر ح��ال األداء (التنفیذی��ة عل��ى إن��ھ 
أن یطل�ب إیق�اع الحج�ز التحفظ�ي عل�ى م�ا یك�ون لمدین�ھ ل�دى اآلخ�رین م�ن                - للتنفیذ  

الدیون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما یك�ون ل�ھ م�ن أم�وال أو أعی�ان                   
منقولة في ید الغیر، وعلى المحجوز لدیھ خالل عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ بالحجز  

ن ال�دیون، واألعی�ان، واألم�وال، وعلی�ھ اإلی�داع ف�ي ح�ساب               اإلقرار بم�ا ف�ي ذمت�ھ م�        
المحكمة خالل عشرة أیام م�ن ت�اریخ تبلیغ�ھ بحك�م ص�حة الحج�ز بم�ا أق�ر ب�ھ، أو م�ا             

  ).یفي منھ بالحق

 في الحجز التحفظي یجب أن یك�ون ال�دین ح�ال األداء ومحق�ق الوج�ود، ول�و ل�م یك�ن                 -٣
ری�ة للق�ضاء بع�د إج�راء الحج�ز، أم�ا       معین المقدار حیث یت�رك تق�دیره لل�سلطة التقدی         

  .  الحجز التنفیذي فیجب أن یكون الدین حال األداء محقق الوجود ومعین المقدار

وعلى ھذا النحو فإن الدین سواء في الحجز التحفظي أو الحجز التنفیذي قد قی�د       
  ).حال األداء، ومحقق الوجود، ومعین المقدار(بھذه الشروط الثالثة 

  :ي نصوص النظامتعریـف الحجـز ف

إن المتأم���ل للن���صوص القانونی���ة الت���ي أوردھ���ا الم���شرع الم���صري ف���ي ق���انون  
المرافعات أو قانون التجارة البحریة وكذلك ما ورد في نظام التنفیذ والئحتھ التنفیذیة 
أو نظام المحكمة التجاریة ال یجد أی�ًا م�ن ھ�ذه األنظم�ة ق�د ن�صت عل�ى تعری�ف دقی�ق                  

ظي أو التنفیذي وكل ما ذكره كانت اجتھادات فقھیة مبنی�ة        ومحدد للحجز سواء التحف   
على ھذه القوانین، وھذا المعتاد دائمًا، حیث یكتفي المشرع بصیاغة النص الق�انوني       

  .ویترك عادة مھمة التعریفات للفقھ القانوني
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  املبحث الثاني

  ماهية احلجز التحفظي على السـفن

  :متهيـد

  :ى مطلبینتنقسم الدراسة في ھذا المبحث إل
  .المقصود بالسفینة من بین المنشآت البحریة األخرى: المطلب األول
  .فكرة الحجز التحفظي على السفینة: المطلب الثاني

  اطب اول

 ودرىاا رت ان ا ن   

یج��در ب��ي قب��ل الخ��وض ف��ي الح��دیث ع��ن الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفینة أوض��ح           
ة م��ن ب��ین المن��شآت البحری��ة األخ��رى، وأن أب��ین الطبیع��ة القانونی��ة        المق��صود بال��سفین 

للسفینة محل الحجز التحفظي، ألن لذلك أثر عند توقیع الحج�ز التحفظ�ي علیھ�ا، وتنق�سم              
الدراسة في ھذا المطلب إلى فرعین، األول منھا أتحدث فیھ عن السفینة، والثاني أتحدث           

  :كما یليفیھ عن الطبیعة القانونیة للسفینة وذلك 
  :تعریـف السـفینة: أوًلا

ك��ل : (م��ن نظ��ام الم��وانئ والمراف��ئ ال��سعودي ال��سفینة بأنھ��ا  ) ش/١(عرف��ت الم��ادة 
، عل��ى عك��س بع��ض الت��شریعات   )١()عائم��ة بحری��ة ت��ستخدم ف��ي عملی��ات النق��ل البح��ري   

م، حی��ث ١٩٩٠العربی��ة ومنھ��ا ق��انون التج��ارة البحری��ة الجدی��د ف��ي م��صر ال��صادر ع��ام     
ك��ل من��شأة تعم��ل ع��ادة أو تك��ون مع��دة للعم��ل ف��ي    (األول��ى ال��سفینة بأنھ��ا  عرف��ت الم��ادة 

  . )٢()المالحة البحریة ولو لم تھدف إلى الربح
ك�ل مرك�ب ص�الح      : (وعرفتھا المادة الثالثة من قانون التجارة البحریة األردني بأنھ�ا         

ل��م للمالح��ة أی��ًا ك��ان محمول��ة وت��سمیتھ س��واًء أكان��ت ھ��ذه المالح��ة ت��ستھدف ال��ربح أم       
ك�ل من�شأة تعم�ل      : (كما عرفتھا المادة األولى من الق�انون البح�ري الیمن�ي بأنھ�ا            . )٣()تكن

  .)٤(...)عادة أو تكون معدة للعمل في المالحة البحریة ولو لم تستھدف الربح

                                                           

ھ��ـ ٢٤/٦/١٣٩٤وت��اریخ ) ٢٧/م(نظ��ام الم��وانئ والمراف��ئ ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م       ) ١(
  .ھـ٧/٧/١٣٩٤ وتاریخ٣٥٣٤المنشور بجریدة أم القرى العدد رقم 

، )٤( القانونی�ة  م بإص�دار ق�انون التج�ارة البحری�ة، سل�سلة العرب�ي            ١٩٩٠ لسنة ٨القانون رقم   ) ٢(
  .دار العربي للنشر والتوزیع

لطیف جبر كوماني، القانون البحري، الدار العلمیة للن�شر والتوزی�ع، الطبع�ة الثالث�ة، اإلص�دار                ) ٣(
  .م٢٠٠٣الثالث، 

محم��د عب��د الق��ادر الح��اج، ال��وجیز ف��ي الق��انون البح��ري الیمن��ي، من��شورات الجامع��ة الیمنی��ة،    ) ٤(
  .٢١ صم،٢٠٠٣الطبعة الثالثة، 
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 م��ایو ١٨ك��ذلك ج��اء ف��ي ن��ص الم��ادة األول��ى م��ن الت��شریع الك��ویتي ال��صادر ف��ي          
الحة ب�ذاتھا للمالح�ة تعم�ل ع�ادة أو تك�ون      ك�ل من�شأة ص�     (م ب�أن ال�سفینة ھ�ي        ١٩٨٠سنة

  .)١(معدة للعمل في المالحة البحریة ولو لم تستھدف الربح
األداة الرئی��سة الت��ي ت��تم بواس��طتھا عملی��ة   "وع��رف بع��ض الفقھ��اء ال��سفینة بأنھ��ا   

: وعرفھا البعض بأنھ�ا   . )٢("المالحة البحریة وتدور حولھا غالبیة أحكام القانون البحري       
  .)٣() للتنقل والتوجیھ وتقوم بالمالحة البحریة على وجھ االعتیادمنشأة قابلة(

  
  :ومن خالل ھذه التعاریف یتضح إنھا جمیعا تقوم على ركنین ھما

  .القیام بالمالحة البحریة: الركن األول
  .التخصیص للمالحة البحریة: الركن الثاني

  ا  ار ارن اول

 تك���ون المن���شأة البحری���ة ص���الحة للقی���ام بأعم���ال المالح���ة  م���ضمون ھ���ذا ال���ركن أن
البحری��ة، والتع��رض لمخ��اطر البح��ر الخاص��ة، ل��ذلك ف��إن مج��رد ق��درتھا عل��ى الطف��و عل��ى 
سطح الماء ال تسبغ على المنشأة وصف السفینة، كاألرصفة العائمة واألحواض العائمة، 

اني كالكرك�ات، وال�صنادل،     والعوامات، والمنشآت المعدة بحكم طبیعتھا للعم�ل داخ�ل الم�و          
والمواعین، والبراطیم وغیرھا من المنشآت العامة الت�ي تنق�ل الب�ضائع أو الرك�اب داخ�ل                  

  .)٤(الموانئ من البواخر إلى األرصفة والعكس
كذلك ف�إن المن�شأة ف�ي مرحل�ة البن�اء والت�شیید ال تكت�سب ھ�ذا الوص�ف، وذل�ك النع�دام              

انت المنشأة ص�الحة للمالح�ة البحری�ة بھ�ذا المعن�ى         ومتى ك  )٥(قدرتھا على المالحة البحریة   
اكتسبت وصف السفینة بصرف النظر عن الوسیلة التي تعتمد علیھ�ا ف�ي ال�سیر ف�ي البح�ر              
سواء كانت ھ�ذه الوس�یلة ھ�ي ق�وة الری�اح، أو الموت�ور، أو الطاق�ة الذری�ة، كم�ا ینبغ�ي أن                          

 م�ن أع�الي البح�ار أو متوس�طة       تكون العائمة كبیرة الحجم قویة البناء ق�ادرة عل�ى المالح�ة           
القوة والحجم ق�ادرة فق�ط عل�ى المالح�ة ال�ساحلیة، كم�ا ی�ستوي أن تك�ون المن�شأة للمالح�ة                 

  . )٦(التجاریة أو تكون مخصصة لمالحة الصید أو السیاحة

ن ارا را  صا  

مالحة البحریة عل�ى    وفقًا للتعریفات السابقة یقتضي وصف السفینة، قیام المنشأة بال        
وج��ھ التخ��صیص للمالح��ة البحری��ة، وق��د ك��ّرس الق��ضاء الم��صري ھ��ذا المعن��ى، ف��ذھبت     

                                                           

م ١٩٨٨بھج��ت عب��د اهللا قای��د، الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفن، الری��اض، جامع��ة المل��ك س��عود، ) ١(
  .٨ص

  .٧٢م، ص٢٠٠٣كمال حمدي، القانون البحري، منشاة المعارف، الطبعة الثالثة، ) ٢(
  .٣١م، ص٢٠٠٣عبد الحیمد الشواربي، قانون التجارة البحریة، منشاة المعارف، ) ٣(
  .١٣٢ھـ، ص١٤٢٦، دراسات بحثیة في الحجز التحفظي على السفینة، فھد الحقباني) ٤(
  .٧٢كمال حمدي، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ٥(
م، دار النھ�ضة العربی�ة،   ٢٠٠٣محمد بھجت قاید، الوسیط في ش�رح ق�انون التج�ارة البحری�ة،      ) ٦(

  .٥١ص
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 وبھ�ذا  )١(٧/٥/١٩٥٩محكمة ال�نقض الم�صریة إل�ى تقری�ر ھ�ذا المعن�ى ف�ي حكمھ�ا رق�م                   
المعنى یمكن استبعاد المنشآت البحریة التي ق�د تت�وفر ل�دیھا الق�درة وال�صالحیة للمالح�ة            

 ول�و قام�ت بھ�ا ب�صفة     )٢(تفتق�د ل�شرط تخصی�صھا لمباش�رة ھ�ذه المالح�ة         البحریة ولكنھا   
  .عرضیة

أما إذا كانت المنشأة مخصصة للمالحة في األنھار والترع والقنوات البحریة فإنھا ال 
تعد سفینة حتى ول�و س�میت ب�ذلك مج�ازًا، مث�ل ال�سیاحیة الت�ي تق�وم ب�رحالت بحری�ة، أو               

وكذلك الحال بالنسبة لسفن اإلرشاد وس�فن اإلنق�اذ        نھریة، قد تقطع فیھا مسافات طویلة،       
وس��فن القط��ر، فھ��ي لی��ست مخص��صة للمالح��ة البحری��ة وإنم��ا تباش��ر المالح��ة عل��ى نح��و 

  .ثانوي أو مساعد
ووصف السفینة یصدق على المن�شأة أی�ًا كان�ت حمولتھ�ا، أو س�عتھا، أو تخص�صھا،          

وإنم�ا بتخصی�صھا الفعل�ي،    والعبرة في الوصف لیس بالتخصیص الذي أراده لھا مالكھا،          
ل���ذلك ال تعتب���ر ال���صنادل، واألرص���فة العائم���ة والفن���ادق العائم���ة، والم���دارس العائم���ة،     
والمراكب التي تستخدم في نقل البضائع أو الرك�اب م�ن المین�اء إل�ى ال�سفینة أو العك�س،           

، وال یكف��ي إلس��باغ وص��ف ال��سفینة قی��ام  )٣(وك��ذلك الط��ائرات العائم��ة والرافع��ات العائم��ة 
المنشأة بالمالحة في أي میاه، بل یجب أن تتسم ھذه المیاه بالخطورة الت�ي ت�سود ال�سفر           
بالبحر وأن یثبت اعتیاد المنشأة على مباشرة ھذه المالحة فالمنشأة الت�ي تق�وم بالمالح�ة          

، وتفق�د  )٤(النھریة طوال العام وھي لم تقم سوى برحلة وحیده في البحر ال تعتب�ر س�فینة               
كسفینة إذا فق�دت تخصی�صھا المعت�اد للمالح�ة البحری�ة ك�ان ت�صبح فن�دقًا              العائمة وصفھا   

عائم��ًا، أو م��سرحًا عائم��ًا، أم��ا إذا كان��ت ال��سفینة تق��وم ب��رحالت ف��ي البح��ر والنھ��ر مع��ًا      
فالعبرة بالوضع الغالب في نشاطھا، فإن كان الغالب ھو المالحة البحری�ة فتعتب�ر س�فینة،           

یة فتعتبر مركب، أي أن یتم األخ�ذ بالجان�ب األص�لي أو        وإن كان الغالب ھو المالحة النھر     
  )٥(الغالب أعماال لتبعیة الفرع لألصل

  :ملحقـات السـفینة
السفینة بوصفھا منشأة ال تقتصر على جسمھا، أو ھیكلھا، وإنم�ا ت�شمل ك�ل ملحقاتھ�ا                 
 سواء، أكانت بج�سمھا، أم منف�صلة عن�ھ مث�ل ق�وارب النج�اة وأجھ�زة الرادی�و، والجن�ازیر،             

، وذھب رأي إلى أن تسمیة ھ�ذه األش�یاء بالملحق�ات لی�ست ص�حیحة                )٦(والدفة، والصواري 
على اعتبار إنھا م�ن عناص�ر ال�سفینة الت�ي تتك�ون منھ�ا وتعتب�ر ج�زءًا م�ن ج�سمھا، بینم�ا                      
ذھب رأي آخر إلى أن ملحقات السفینة تعتبر بمثابة المنقوالت التي ترصد لخدمة العقارات              

بالتخصیص وھ�ذا مث�ل لرص�د منق�ول آخ�ر، ل�ذا فإن�ھ م�ن األس�لم اعتب�ار               والتي تعتبر عقارًا    
                                                           

، ٣٦م، ص١٩٩٩بی���ة، محم���ود مخت���ار بری���ري، ق���انون التج���ارة البحری���ة، دار النھ���ضة العر ) ١(
  .٨وبھجت عبد اهللا قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق، ص

  .٤٦م، ص١٩٩٣، ٤محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، دار النھضة العربیة، ط) ٢(
  .١٣٤فھد الحقباني، دراسات بحثیة في الحجز التحفظي على السفینة، مرجع سابق، ص) ٣(
  .٥٢سیط في شرح قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، صمحمد بھجت قاید، الو) ٤(
  .٣٧محمود مختار بریري، قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص) ٥(
  .٢٩م، ص٢٠٠٤طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ) ٦(
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ملحقات السفینة جزءًا منھا سواًء من الناحیة الفنیة، أو من الناحیة القانونیة، ألن السفینة   
  .)١(ال تستطیع القیام بوظیفتھا المالحیة دون ملحقاتھا

ذلك تم�شیًا م�ع ن�ص    وأجد نفسي متفق مع الرأي األخیر لوجاھتھ وواقعیة تبریره وك    
وتعتب�ر ملحق�ات ال�سفینة      : (من ق�انون التج�ارة البحری�ة حی�ث ن�صت عل�ى            ) ٢١١(المادة  

  ).الالزمة الستغاللھا جزء منھا
  :متى یبدأ وصف السفینة ومتى ینتھي

یبدأ الوصف القانوني لل�سفینة م�ن الوق�ت ال�ذي ت�صبح فی�ھ ص�الحھ للقی�ام بالمالح�ة                   
 ما فقدت السفینة صالحیتھا للمالحة البحریة نھائیًا أو البحریة، وینتھي ھذا الوصف متى

بع��دولھا نھائی��ًا ع��ن المالح��ة البحری��ة كم��ا ل��و تحول��ت إل��ى المالح��ة النھری��ة أو أس��تغلھا    
مالكھا كفندق عائم أو ملھي عائم، كذلك یزول ع�ن المن�شأة العائم�ة وص�ف ال�سفینة م�ن                     

  . )٢(تاریخ تحطمھا أو ھالكھا
  :صور استغالل السفینة

یتخذ استثمار السفینة بوصفھا أداة للمالحة البحریة صورة من صور كثیرة منھا ما             
  :)٣(یلي
قیام مالك السفینة باستغالل سفینتھ في نقل بضائعھ الخاصة وھ�ي ال�صورة ال�سائدة               -١

 . في زمن مضى، أما في الوقت الحاضر فھي لم تعد مألوفة
اب��ل أج��ر، أو ف��ي عملی���ات    قی��ام مال��ك ال��سفینة باالس��تثمار ف��ي نق���ل األش��خاص مق       -٢

 .المساعدة واإلنقاذ أو اإلرشاد أو في الصید
قیام مالك السفینة بتأجیر السفینة إلى الغیر مقابل أجر معین ویقوم الغیر باستغاللھا      -٣

 .لحسابھ ھو
قی��ام مال��ك ال��سفینة باس��تغالل ال��سفینة ف��ي نق��ل ب��ضائع الغی��ر وھ��ي أوس��ع ص��ور           -٤

 .بتنظیمھا معظم التشریعات البحریةواستغالل السفن انتشارا وقد اھتمت 
  :الطبیعة القانونیة للسفینة: ثانیا

بعد أن تناولت في المطلب السابق الحدیث عن تعریف ال�سفینة وبی�ان ال�شروط الت�ي        
یجب توافرھا في المنشأة لكي تكتسب وصف السفینة كذلك ومن خالل ذلك تم�ت التفرق�ة                

اول ف��ي ھ��ذا المطل��ب الطبیع��ة القانونی��ة ب��ین ال��سفینة وغیرھ��ا م��ن المن��شآت البحری��ة أتن�� 
  :للسفینة وذلك على النحو التالي

  :السفینة مال ولیست شـخص: أوال
الثابت إن السفینة مال یمكن حیازتھ واستغاللھ ولكن تباینت اآلراء حول طبیع�ة ھ�ذا              

  :)٤(المال إلى ثالث اتجاھات

                                                           

  .٤٦محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ١(
  .٤٢م، ص١٩٩٨د الفقي، قانون التجارة البحریة، دار النھضة العربیة، عاطف محم) ٢(
  .١م، ص١٩٨٧على جمال الدین عوض، مشارطات إیجار السفن، دار النھضة العربیة، ) ٣(
  .٣١لطیف جبر كوماني، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ٤(
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   اه اول

) عقار البح�ر ( أطلق على السفینة مسمى ذھب إلى القول بأن السفن من العقارات بل  
وبرروا أصحاب ھذا االتجاه قولھم ھذا عل�ى أس�اس إن الت�صرفات ال�واردة عل�ى ال�سفینة         
كالبیع والرھن ال تكون نافذة إال إذا سجلت في الدائرة المختصة في الم�وانئ، كم�ا ذھب�وا         

ح�ق العق�ار األص�لي    إلى القول بأن ملحقات السفینة مثل العقار بالتخصیص فیلحقھ�ا م�ا یل      
ولك��ن ھ��ذا االتج��اه م��ردود علی��ھ ب��أن العق��ارات تك��ون لھ��ا  . م��ن الت��صرفات ال��واردة علی��ھ

م��ستقر ثاب��ت وال یمك��ن نقلھ��ا م��ن مك��ان إل��ى أخ��ر بغی��ر ض��رر وتل��ف عل��ى عك��س طبیع��ة  
  .السفینة، حیث تعتمد على مزاولة نشاطھا على التنقل على سطح البحر

فینة لل�سفینة ھ�و غی�ر ممك�ن لع�دم ج�واز رص�د        كما أن القول بتخصیص ملحقات الس    
مال منقول لخدمة منقول آخر، كما إن االعتماد على طریقة تسجیل التصرفات للقول ب�أن        

  .السفینة عقار غیر منطقي وال یستقیم مع االعتبارات العملیة

ه اا   

فی��رى ب��أن ال��سفینة شخ��صیة معنوی��ة م��ستقلة ل��ذلك یمك��ن أن تق��ارن باألش��خاص          
 وب��رروا ق��ولھم ھ��ذا ب��أن لل��سفینة جن��سیة واس��م وم��وطن وألنھ��ا تحم��ل م��ن  )١(الطبیعی��ین

خصائص األشخاص الطبیعیة الكثیر فھي تولد بالبناء وتموت بزوال صالحیتھا وتحولھ�ا             
إلى حطام، وعلى ذلك ذھبوا إلى القول بأن السفینة ش�خص ق�انوني ل�ھ ص�الحیة اكت�ساب       

  .الحقوق والتحمل بااللتزامات
ا االتج��اه س��نده ض��عیف أی��ضًا، ألن تمت��ع ال��سفینة ب��بعض خ��صائص األش��خاص    وھ��ذ

مرده اعتبارات عملیة تھدف إلى تحدید ذاتیة السفینة تحدیدًا دقیقًا ولیس إكسابھا طبیع�ة         
األشخاص الطبیعیین، ومن ناحیة أخرى فإن الشخ�صیة ال یمك�ن إس�باغھا عل�ى ال�شخص       

 ی�رد ف�ي ق�انون التج�ارة البحری�ة أو الق�انون             االعتباري إال بنص صریح في القانون، ولم      
، وكذلك لم ی�رد ذل�ك ف�ي نظ�ام المحكم�ة             )٢(المدني ما یفید إسباغ السفینة صفة الشخصیة      

  .التجاریة في السعودیة السابق أإلشارة إلیھ

راه اا أ   

ق�ل  فیرى أن السفینة مال وضمن تقسیم األموال فإنھا من األم�وال المنقول�ة ألنھ�ا تنت        
من مكان ألخر وبغیر ھذه الصفة ال یمكن أن ت�ؤدي وظیفتھ�ا التجاری�ة، وف�ي ذل�ك ن�صت              

مع مراعاة األحكام المنصوص : (المادة الرابعة من قانون التجارة البحریة المصري على 
) علیھا في ھذا القانون تسري على السفینة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكھ بالحیازة       

ك��ل ال��سفن تع��د م��ن   : (م��ن نظ��ام المحكم��ة التجاری��ة عل��ى   ) ١٥٣(وك��ذلك ن��صت الم��ادة  
األش��یاء المنقول��ة إال أن ص��احب ال��سفینة إذا ك��ان م��دیونًا ب��سبب تل��ك ال��سفینة وباعھ��ا         
لشخص آخ�ر ثال�ث مث�ل األش�یاء غی�ر المنقول�ة ف�یمكن ألص�حاب المطال�ب أن ت�ضبط تل�ك                 

 عل�ى ذل�ك تك�ون ال�سفن أمث�ال        السفینة من ید الرجل الثالث الذي اشتراھا وتبیعھا، وبناءً        
                                                           

  .٦١ابق، صمحمد بھجت قاید، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، مرجع س) ١(
  .٤٨محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ٢(



 

 

 - ٢٩١٢ - 

) ھذه مخصوصة لوفاء دیون أصحابھا، وعلى الخصوص الدیون التي تعد ممت�ازة نظام�ا             
وخالص��ة الق��ول أن ال��سفینة لی��ست عق��ارا، كم��ا إنھ��ا لی��ست م��ن األش��خاص ب��ل ھ��ي م��ال  

  .منقول كما أوضحنا
  :السفینة ال تخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة: ثانیًا

یت إلى القول فیما سبق أن السفینة مال منقول بطبیعتھ، ورغ�م ھ�ذا التكیی�ف إال        انتھ
أن بعض التشریعات أخضعت السفینة لبعض القواع�د الت�ي تماث�ل القواع�د المطبق�ة عل�ى                 

  . )١(العقارات وتبتعد عن بعض القواعد التي تطبق على المنقوالت
ة في المنقول س�ند الملكی�ة    فھي على خالف بعض المنقوالت ال تخضع لقاعدة الحیاز        

 فنصت المادة الرابعة من قانون التجارة البحریة المصري الجدید          )٢(كالمنقوالت المعنویة 
مع مراعاة األحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون ت�سري عل�ى ال�سفینة أحك�ام      : (على

  ).المال المنقول عدا حكم تملكھ بالحیازة
ل�ى ال�سفینة یكم�ن ف�ي أن تطبی�ق ھ�ذه القاع�دة              والسبب ف�ي ع�دم انطب�اق ھ�ذه القاع�دة ع           

یفترض التراضي في نقل ملكیة المنقول ف�ي ح�ین إن ملكی�ة ال�سفن تنتق�ل إال بالعق�د الرس�مي            
 وھ�ي نف�س القواع�د الت�ي تطب�ق عل�ى العق�ار ف�ي البی�ع، أو                   )٣(والتأشیر ب�ھ ف�ي س�جل ال�سفن        

، فالسفینة تعامل معاملة العق�ار    الرھن، أو التأمین، مما حدا بالبعض إلى تسمیتھا بعقار البحر         
  . )٤(عند ورود النص بذلك وفیما عداه تخضع إلحكام المنقول

  :)٥(ویمكن أن نلخص أوجھ الشبھ بین السفینة والعقار فیما یلي
إن انتق���ال ملكی���ة ال���سفینة عل���ى خ���الف المنق���والت ال ی���تم بالتراض���ي ب���ین الب���ائع       -١

قد رسمي وإال كان باطًال وقد نصت والمشتري فقط بل البد من إفراغ التراضي في ع
تق���ع : (م���ن ق���انون التج���ارة البحری���ة الم���صري بقولھ���ا ) ١١/١(عل���ى ذل���ك الم���ادة 

التصرفات التي یكون موضوعھا إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكیة أو غی�ره م�ن     
وك�ذلك ن�صت الم�ادة      ) الحقوق العینیة على السفینة بمحرر رس�مي وإال كان�ت باطل�ة           

 . المحكمة التجاریة السعوديمن نظام) ١٩٢(
یجوز رھن السفینة رھنًا رسمیًا عل�ى خ�الف المنق�والت األخ�رى الت�ي یك�ون رھنھ�ا                    -٢

 .)٦(رھنًا حیازیا وقد صدر بالسعودیة نظام خاص سمي نظام رھن السفن

                                                           

  .٤٥عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص) ١(
 ومحم�ود  ٦٣محمد بھجت قاید، الوسیط في ش�رح ق�انون التج�ارة البحری�ة، مرج�ع س�ابق، ص       ) ٢(

  .٤٩سمیر الشرقاوي، القانون البحري، مرجع سابق، ص
 محمد العریني وھاني دویدار، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار الجامع�ة الجدی�دة للن�شر،            )٣(

  .٤٦١م، ص٢٠٠٠
  .   ٣٠٠طالب حسن موسى، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ٤(
  .٤٦محمود مختار بریري، قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص) ٥(
ھـ المنشور بجریدة   ١/٩/١٣٧٤في) ٩٣(زراء رقم   نظام رھن السفن الصادر بقرار مجلس الو      ) ٦(

  .ھـ٢٦/١/١٣٧٤ وتاریخ ١٥٦٩أم القرى العدد رقم 
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یتمتع صاحب حق االمتیاز على السفینة بح�ق تتبعھ�ا م�ن أي بع�د تك�ون وذل�ك عل�ى                    -٣
لى المنقول، وبھذا یقرب م�ن ح�ق التتب�ع ال�ذي ی�رد عل�ى                خالف االمتیاز الذي یرد ع    

 .العقار
تشابھ إجراءات الحجز على السفینة مع إجراءات الحجز العقاري سواًء كان تحفظیًا        -٤

 .أم تنفیذیًا
ورغم تعدد أوجھ الشبھ أنفة الذكر فإن ال�سفینة تظ�ل محتفظ�ة ب�صفتھا كم�ال منق�ول                  

متع بھ السفینة من أھمی�ة اقت�صادیة ال تق�ل ع�ن     میزھا القانون بأحكام خاصة نظرًا لما تت     
أھمیة العقارات خاصة إذا استحضرنا أھمیة األساطیل التجاریة للدول ودورھا المؤثر في 

 .االقتصاد القومي سواء في وقت السلم أو وقت الحرب
  :عناصر تعیین السـفینة: ثالثا

 لنقل البضائع، وھ�ي  السفن منقوالت دائمة الحل والترحال، سواًء لنقل األشخاص أو   
منقوالت متشابھھ في شكلھا الع�ام ل�ذلك ت�ستلزم ك�ل الت�شریعات الوطنی�ة ض�رورة تعی�ین                
ذاتیة السفینة، وھو ما یسمح بقید كل سفینة في سجل تثبت فیھ ملكیتھا وتشھر فی�ھ ك�ل              
التصرفات والحقوق العینی�ة ال�واردة عل�ى ال�سفینة، ولق�د أوج�ب الم�شرع ت�وافر عناص�ر                 

 ال��سفینة ھ��ي االس��م والم��وطن والجن��سیة والحمول��ة والدرج��ة وتف��صیل ھ��ذه    مح��ددة ف��ي
  :العناصر على النحو التالي

 :اسم السفینة -١
یل��زم الق��انون أن یك��ون لل��سفینة اس��م مع��ین، یمیزھ��ا ع��ن غیرھ��ا م��ن ال��سفن ویج��ب  
وضع اسم السفینة في مكان ظاھر بھا وال یجوز إخفاء االسم إال في حاالت الحرب خشیة 

  . )١(سفینة في األسروقوع ال
 :الموطــن -٢

یكون لكل سفینة موطن وھو المیناء الذي تسجل فیھ أو المیناء الذي ت�م ربطھ�ا فی�ھ      
أو قیدھا فیھ، وقد یكون مختلف عن جنسیتھا كما لو كان�ت م�سجلة ف�ي إی�ران وھ�ي م�ن                   
جنسیة أخرى ویفتح سجل للسفینة في المیناء الذي تقید فیھ مواصفات السفینة من حیث 

  .)٢(اسمھا وحجمھا ونوع الوقود المستخدم في تحریكھا وملكیتھا
 :حمولـة السـفینة -٣

لكل سفینة حمولة ویقصد بحمولة السفینة سعتھا الحجمیة وھ�ي حمول�ة إجمالی�ة أو        
ویقصد منھا كامل السعة الداخلیة للسفینة مضافًا إلیھا س�عة         ) بالمحمول القائم (ما یسمى   

وھ��و مق��دار ) ب��المحمول ال��صافي(ل��ة ص��افیة أو م��ا ی��سمى وحمو. األبنی��ة الم��شیدة علیھ��ا
، وتكم��ن أھمی��ة تحدی��د حمول��ة   )٣(الف��راغ ال��ذي ی��ستغل فع��ال ف��ي نق��ل الب��ضائع والرك��اب    

السفینة سواء اإلجمالی�ة أو ال�صافیة ف�ي تطبی�ـق بع�ـض األحك�ام القانونی�ة عل�ى ال�سفینة                  
ة تجھی��ز ال��سفینة ع��ن فرس��وم الم��وانئ واإلرش��اد، وك��ذلك تحدی��د الح��د األق��صى لم��سئولی 

                                                           

  .٤٦٣محمد العریني وھاني دویدار، مبادئ القانون التجاري والبحري، مرجع سابق، ص) ١(
  .٣٣طالب حسن موسى، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ٢(
  .٥١ مرجع سابق، صمحمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري،) ٣(
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أخطاء تابعیة تحدد على أساس الحمولة اإلجمالیة، وتحدد أجرة السفینة عادة والتعویض 
  .)١(عن التأخیر في الشحن والتفریغ على أساس الحمولة الصافیة

 :درجة الســفینة -٤
تعط��ي لك��ل س��فینة مرتب��ة أو درج��ة عل��ى ض��وء طریق��ة بنائھ��ا وص��فاتھا البحری��ة         

ى اس�تیفاء ش�روط ال�سالمة الواج�ب توافرھ�ا فیھ�ا، ویترت�ب عل�ى                 وعمرھا المالحي وم�د   
اختالف درجة السفینة اختالف قیمتھا من الناحیة االقتصادیة إذ تحدد قیمة ال�سفینة عن�د               
بیعھا، أو تأجیرھا، أو رھنھا، على درجتھا إلى حد كبیر، وھناك مؤسسات عالمی�ة تح�دد          

، وف��ي جمھوری��ة فرن��سا )اللوی��دز (درج��ات ال��سفن فتوج��د ف��ي المملك��ة المتح��دة مؤس��سة
وتك�ون ال�شھادات ال�صادرة ع�ن ھ�ذه المؤس�سات معت�رف بھ�ا               ) فریت�اس (توجد مؤس�سة    

  .)٢(وتحظى بقبول واسع في نطاق التجارة البحریة العالمیة
 :أوراق السـفینة -٤

عل��ى ال��سفینة أن تحم��ل معھ��ا دائم��ًا أوراق تعتب��ر ض��روریة للقی��ام بأعم��ال المالح��ة    
 تتح���رك ال���سفینة إال وب���صحبتھا ھ���ذه األوراق الت���ي یتع���ین عل���ى الرب���ان  البحری���ة، إذ ال

االحتفاظ بھا على السفینة كشھادة الملكیة، وشھادة التسجیل في المیناء، وشھادة إج�ازة          
المالحین، وشھادة الربان، وشھادة اإلذن بالمغ�ادرة، وت�رخیص المالح�ة، وبی�ان بأس�ماء        

: م�ن نظ�ام الم�وانئ والمراف�ئ ال�سعودي عل�ى      ) ٥٥(، ولق�د ن�صت الم�ادة     )٣(الخ...الركاب
ش��ھادة الت��سجیل،  : الوث��ائق المطل��وب م��ن ال��سفینة تق��دیمھا م��ع إق��رار الوص��ول ھ��ي        (

واإلقرار الصحي البحري، وشھادة الخلو من الفئران، وش�ھادة ش�حن الحب�وب، إذا كان�ت           
  ).السفینة تحمل حبوبًا

ن بنفس الحجیة الت�ي تتمت�ع بھ�ا       وتتمتع بعض البیانات واألوراق الموجودة مع الربا      
البیان��ات ال��واردة ف��ي ال��دفاتر التجاری��ة حت��ى تثب��ت عك��سھا فھ��ذه البیان��ات، واألوراق لھ��ا  
حجیة لصالح المجھز وضده في نفس الوقت، وھ�ي خاض�عة لقاع�دة ع�دم تجزئ�ة اإلق�رار               

نھا بمعنى إنھ ال یجوز لمن یستخلص منھا دلیال لنفسھ أن یجزي ما ورد فیھا ویستبعد م           
  .)٤(ما یناقض إدعائھ

 :جنسـیھ السـفینة -٥
، )٥(الجن��سیة ھ��ي رابط��ة سیاس��یة وقانونی��ة بمقت��ضاھا ینتم��ي الف��رد إل��ى دول��ة معین��ة         

وواضح من التعریف إن الجنسیة ال تم�نح إال لألش�خاص الطبیعی�ة أو االعتباری�ة كال�شركات،                  
ف��ة ال��دول م��نح   والمؤس��سات العام��ة، ولك��ن اس��تثناء م��ن ھ��ذا األص��ل أج��از الم��شرع ف��ي كا      

الجنسیة للسفن والطائرات وذلك لكون ھذه المنشآت معدة بطبیعتھا لالنتقال من دولة ألخ�رى         

                                                           

  .٤٦٢محمد العریني وھاني دویدار، مبادئ القانون التجاري والبحري، مرجع سابق، ص) ١(
  .٣٧لطیف جبر كوماني، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ٢(
  .٣٩عبد الحیمد الشواربي، قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص) ٣(
  .٧٥جارة البحریة، مرجع سابق، صمحمد بھجت قاید، الوسیط في شرح قانون الت) ٤(
م، ١٩٩٧طلع��ت دوی��دار، الق��انون ال��دولي الخ��اص ال��سعودي، من��شأة المع��ارف باإلس��كندریة،    ) ٥(

  .٢٢ص
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ب��سھولة كبی��رة، حی��ث إنھ��ا ق��د توج��د ف��ي ع��رض البح��ر، أو الف��ضاء الج��وي دون أن تك��ون      
خاضعة لسیادة أي دولة، مما یستدعي األم�ر ض�رورة منحھ�ا جن�سیة دول�ة معین�ة لحمایتھ�ا،              

نونھا، والق�ول بغی�ر ذل�ك معن�اه أن ت�صبح ال�سفینة بغی�ر جن�سیة وتعتب�ر ف�ي ھ�ذه                وتخضع لقا 
، ولكل دولة الح�ق ف�ي تحدی�د ش�روط          )١(الحالة قرصانًا، والقرصان عدو مشترك لجمیع الدول      

اكتساب ال�سفینة لجن�سیتھا وق�د بین�ت الم�ادة الخام�سة م�ن ق�انون التج�ارة البح�ري الم�صري                
م��ع ع��دم اإلخ��الل باألحك��ام  : ( الم��صریة حی��ث ن��صت عل��ى ش��روط اكت��ساب ال��سفینة للجن��سیة 

المنصوص علیھا في قوانین خاصة تكتسب السفینة الجنسیة المصریة إذا كان�ت م�سجلة ف�ي                
أح��د موانیھ��ا وكان��ت مملوك��ة ل��شخص طبیع��ي أو اعتب��اري یتمت��ع بھ��ذه الجن��سیة ف��إذا كان��ت     

، وواض�ح  )وكة لمصریینالسفینة مملوكة على الشیوع أشترط أن یكون أغلبیة الحصص ممل     
من النص أن المشرع الم�صري ل�م یأخ�ذ بمعی�ار البن�اء ال�وطني الكت�ساب الجن�سیة الم�صریة                   
للسفینة والسبب في ذلك إن صناعة السفن في مصر ال ت�زال قاص�رة ع�ن تلبی�ة حاج�ة ال�بالد                  
 إلى أسطول كبی�ر، ولھ�ذا رأى الم�شرع االس�تعانة ب�ضابط الملكی�ة الوطنی�ة فاش�ترط أن تك�ون            
السفینة مسجلة في میناء مصري، وأن تك�ون مملوك�ة ل�شخص طبیع�ي أو اعتب�اري مكت�سب            
للجنسیة المصریة وفي حالة امتالك السفینة على ال�شیوع فق�د اس�تلزم الم�شرع الم�صري أن           

 وھذه الشروط تطلبھ�ا الم�شرع ھ�ي ش�روط بق�اء      )٢(تكون أغلبیة الحصص مملوكة لمصریین   
تھا فھ��ي لی��ست ش��روط ابت��داء لك��سب الجن��سیة فق��ط ویترت��ب ودوام االحتف��اظ ال��سفینة بجن��سی

على ذلك القول بأن فقدان السفینة ألحد ھذه الشروط یفقد السفینة جن�سیة الدول�ة الت�ي كان�ت                    
  .)٣(تكتسبھا

یج�د أن  ) ١٥٠(أما ف�ي ظ�ل المحكم�ة التجاری�ة ال�سعودي ف�إن المتأم�ل ل�نص الم�ادة               
  .النظام قد قرر الجنسیة السعودیة للسفینة

وتثبت جنسیة السفینة بالعلم الذي یرفرف فوق سطحھا وال یعد رف�ع العل�م دلی�ل ق�اطع              
عل�ى جن��سیتھا فق�د ترف��ع ال�سفینة عل��م دول�ة أخ��رى دون أن یك�ون لھ��ا الح�ق ب��ذلك، ولھ��ذا       
جرى العمل أن یكون إثبات الجن�سیة بورق�ة رس�میة ت�صدر م�ن الجھ�ات المخت�صة ف�ي ك�ل                   

  .)٤(ینة للشروط التي طلبھا القانوندولة بعد التأكد من استیفاء السف
عل�ى  : (في قانون التجارة البحریة الم�صــري عل�ى       ) ١.١(وتأكیدًا لذلك نصت المادة     

الرب��ان أن یح��تفظ ف��ي ال��سفینة أثن��اء الرحل��ة بالوث��ائق الت��ي یتطلبھ��ا الق��انون وتتعل��ق           
ت�ي تثب�ت   ، وأھ�م وثیق�ة تتعل�ق بال�سفینة ھ�ي ال           )بالسفینة والبحارة والمسافرین وال�شحنة    

  .جنسیة السفینة وتحدد مالكھا
والمالح�ظ ف�ي ھ��ذا ال�سیاق أن الم��شرع ال�سعودي ق�د خل��ى ف�ي ت��شریعاتھ م�ن تنظ��یم        
بعض األحكام التي تتعلق بالسفن كالموطن والجنسیة واالسم وفي اعتقادي أن ذلك یمث�ل             

                                                           

  .٤٢كمال حمدي، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ١(
م، ٢٠٠٥عبد الحمید المنشاوي، قانون التجارة البحریة ف�ي الفق�ھ والق�ضاء، من�شأة الع�ارف،                ) ٢(

  .٢١ص
  .٨٨محمد بھجت قاید، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص) ٣(
  .٥٦م، ص٢٠٠٣حسین الماحي، القانون البحري، دار النھضة العربیة بالقاھرة، ) ٤(
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ال�سعودیة  قصورًا تشریعیًا كبیرًا نظرًا ألھمیة السفن ف�ي الع�صر الح�دیث ونظ�رًا الم�تالك                 
لح��دود بحری��ة ض��خمة ووقوعھ��ا ف��ي موق��ع جغراف��ي ھ��ام م��ن الناحی��ة االقت��صادیة، ل��ذلك  
فإنني أرى أن الحاجة قد أص�بحت ملح�ة إلص�دار نظ�ام بح�ري متكام�ل ی�نظم كاف�ة م�سائل                 

  .التجارة البحریة في السعودیة على غرار قانون التجارة البحریة المصري
 

ب اطا  

 ظز ارة انا   

تح��دثت ف��ي المبح��ث ال��سابق ع��ن تعری��ف ال��سفینة ووض��حت ال��شروط أو األرك��ان         
الواجب توافرھا في المنشأة البحریة، لكي یتم اكتسابھا لوصف السفینة، ومن خالل ذل�ك            

  .وضح الفرق بین السفینة وبین غیرھا من المنشآت البحریة
إلى القول بأن السفینة م�ال      وكذلك تحدثت عن الطبیعة القانونیة للسفینة خلصت فیھ         

منق��ول أف��ردت ل��ھ بع��ض الت��شریعات أحك��ام وقواع��د خاص��ة، بع��ضھا یت��شابھ م��ع أحك��ام      
وقواعد العقار، وأغفلت بعض التشریعات ومنھا النظام السعودي عن ھ�ذا الجان�ب فخل�ت           
ت�شریعاتھا م�ن ال��نص عل�ى العدی�د م��ن األحك�ام والقواع�د الت��ي تخ�ص ال�سفینة ك��الموطن         

  .االسموالجنسیة و
وفي ھذا الفرع أتحدث عن الحجز التحفظي على السفینة وذل�ك م�ن خ�الل مح�ورین،         
األول منھا أتحدث فیھ عن تعری�ف الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة والف�رع اآلخ�ر أتح�دث              

  .فیھ عن السفن التي یحظر الحجز علیھا بسبب صفة مالك السفینة أو نوع استغاللھا

 
  :لى السفینةالحجز التحفظي ع: الفرع األول

  :تعریف الحجز التحفظي على السفینة: أوال
س��بق أن ذك��رت ب��أن الحج��ز ف��ي القواع��د العام��ة ھ��و ض��بط الم��ال ووض��عھ تح��ت ی��د    
الق��ضاء بھ��دف من��ع الم��دین المحج��وز علی��ھ م��ن القی��ام ب��أي ت��صرف م��ن ش��أنھ اإلض��رار  

  .بالضمان العام للدائن
راء وقائي یھدف من�ھ ال�دائن   حجز تحفیظي، وھو إج: وذكرنا كذلك أن الحجز نوعان 

ال�ذي ل�یس بی�ده س��ند تنفی�ذي إل�ى االحتی��اط لحق�ھ ألج�ل من�ع الم��دین المحج�وز علی�ھ م��ن           
التصرف في المال المحجوز لحین حصول الدائن الحاجز على السند التنفیذي الذي یمكنھ   

  من اقتضاء حقھ من المدین المحجوز علیھ 
 الذي یتم بموجبھ ضبط المال بناء عل�ى  والنوع اآلخر من الحجز ھو الحجز التنفیذي   

سند تنفی�ذي ووض�عھ تح�ت ی�د الق�ضاء تمھی�دًا لبی�ع ھ�ذا الم�ال وتوزی�ع ن�اتج البی�ع عل�ى                      
  .مختلف الدائنین الحاجزین أن تعددوا
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ضبطھا بطلب م�ن دائ�ن حت�ى ی�تمكن          : والمقصود بالحجز التحفظي على السفینة إذن     
، وع�رف  )١( اتخاذ إجراءات التنفیذ علیھامن الحصول على سند تنفیذي بموجبھ یسـتطیع  

البعض الحجز التحفظي على ال�سفینة بأن�ھ من�ع ال�سفینة م�ن ال�سفر خ�شیة قی�ام المجھ�ز                      
  .)٢(بتھریبھا، ویلجأ إلیھ الدائن الذي لیس بیده سند تنفیذي

ومما سبق یتضح لنا أن الحجز على السفن یبدأ تحفظیًا ثم یتحول إلى تنفیذي، أو قد 
ذیًا من البدایة في حالة ما كان بی�د ال�دائن س�ند تنفی�ذي، وق�د یب�دأ الحج�ز عل�ى                   یكون تنفی 

السفن تحفظیًا ثم ال یتحول إلى تنفیذي وذلك في حالة وفاء المدین بما علیھ من التزامات 
  .للدائن الحاجز

وتبدو أھمیة التفرقة بین نوعي الحجز في األثر الذي یرتبھ كل منھم�ا عل�ى ال�سفن،                
لحجز التحفظي یجوز لمالك السفینة المحجوز علیھا الح�ق ف�ي الت�صرف فیھ�ا،     فبالنسبة ل 

أما في الحجز التنفیذي على السفینة فإنھ یترتب علیھ ع�دم نف�اد الت�صرفات الت�ي یتخ�ذھا         
  . )٣(مالك السفینة، ووقف قید الرھن

م ١٩٥٢وق��د عرف��ت الفق��رة الثانی��ة م��ن الم��ادة األول��ى م��ن معاھ��دة بروك��سل ل��سنة     
 بتوحید بعض قواعد الحجز التحفظي على السفن البحریة، الحجز التحفظي عل�ى        الخاصة

  .)٤(منع السفینة من التحرك بإذن من السلطة القضائیة"السفینة بأنھ 
م الحجز  ١٩٩٩وكذلك عرفت الفقرة الثانیة من المادة األولى من اتفاقیة جنیف لعام            

ة أو تقیی�د لنقلھ�ا ب�أمر م�ن محكم�ة      یعني أي توقیف لل�سفین  : (التحفظي على السفینة بأنھ   
ض�مانا لمطالب��ة بحری��ة ولكن��ھ ال یت��ضمن حج�ز ال��سفینة تنفی��ذًا أو تلبی��ة لحك��م ق��ضائي أو   

  .)٥()لسند آخر واجب النفاذ
والمتأم��ل لنظ��ام المحكم��ة التجاری��ة ال��سعودي ال یج��د ن��صوصًا خاص��ة ت��نظم الحج��ز     

سفن في الفصل الثاني في المواد التحفظي على السفن، وإنما نظم الحجز التنفیذي على ال
، وعلى ذلك یمكن القول ومن خالل إطالعي على العدی�د م�ن األحك�ام             ١٧٨ إلى   ١٥٩من  

الق��ضائیة ال��صادرة ع��ن ال��دوائر التجاری��ة ف��ي دی��وان المظ��الم والمت��ضمنة الحك��م ب��الحجز  
ي التحفظي على السفن، فإنھ یطبق على الحجز التحفظي عل�ى ال�سفن األحك�ام العام�ة الت�                 

الحج�ز التحفظ�ي ومن�ع الم�دعى علی�ھ والم�دین            "وردت في الفصل الثاني عشر وعنوان�ھ        
  ".من السفر

                                                           

ثروت عب�د ال�رحیم، ش�رح الق�انون البح�ري ال�سعودي، عم�ادة ش�ئون المكتب�ات، جامع�ة المل�ك               ) ١(
  .٦٦م، ص١٩٨٥سعود 

  .١٤١ي، القانون البحري، مرجع سابق، صكمال حمد) ٢(
  .٥م، ص٢٠٠٥محمد عبد الفتاح ترك، الحجز على السفینة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ) ٣(
معاھدة بروكسل الخاصة بتوحید بع�ض قواع�د الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن البحری�ة المبرم�ة          ) ٤(

انظ�ر  (م ١٩٥٥ م�ارس  ١  ف�ي ٢م، المنشورة في جریدة الوقائع الم�صریة، الع�دد    ١٩٥٢سنة  
  ).الملحق لإلطالع على نصوص المعاھدة

  .م، انظر الملحق لإلطالع على نصوص االتفاقیة١٩٩٩ مارس ١٢اتفاقیة جنیف المبرمة في ) ٥(
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وفي مصر كان قانون التج�ارة البح�ري ی�نظم الحج�ز التنفی�ذي دون الحج�ز التحفظ�ي               
م ت�م تنظ��یم  ١٩٩٠لع�ام  ) ٨(عل�ى ال�سفن غی�ر إن��ھ ب�صدور ق�انون التج�ارة البحری��ة رق�م        

، ل�ذلك ف�إن الم�أمول ل�دینا     ٦٦ إل�ى  ٥٩السفن في المواد م�ن      أحكام الحجز التحفظي على     
في السعودیة وفي ظل صدور مرسوم ملكي بالموافقة على التنظیمات القضائیة الجدیدة،            
وم�ن ض�منھا إن�شاء مح�اكم تجاری�ة متخص��صة بنظ�ر الق�ضایا التجاری�ة، ف�إن الحاج�ة ق��د           

لى السفن ألھمی�ة ذل�ك كم�ا    أصبحت ملحة أیضًا إلى إصدار تنظیم جدید للحجز التحفظي ع    
  .أسلفنا حین التطرق إلى أھمیة إصدار نظام جدید للتجارة البحریة في السعودیة

وقد كان االختصاص القضائي بإیقاع الحجز التحفظي على السفن معقود لھیئة حسم            
المنازعات التجاریة ومن ثم تم إلغاء ھیئة حسم المنازعات التجاریة ونقلت كافة مھامھ�ا          

 .صاتھا إلى الدوائر التجاریة بدیوان المظالمواختصا
وف�ي ظ�ل ق�انون التج�ارة الم�صري ف�إن رئ�یس المحكم�ة االبتدائی�ة المخت�صة أو م�ن            
یقوم مقامة ھو المختص باألمر بإیقاع الحجز التحفظي عل�ى ال�سفن، حی�ث ن�صت الم�ادة                  

أو م�ن   یجوز الحجز التحفظي على السفینة بأمر رئیس المحكمة المخت�صة           : (على) ٥٩(
  ).یقوم مقامة ویجوز األمر بتوقیع الحجز ولو كانت السفینة متأھبة للسفر

واالخت��صاص المح��دد ف��ي ال��نص ھ��و اخت��صاص ن��وعي، معق��ود ل��رئیس المحكم��ة         
االبتدائیة أو من یقوم مقامھ ولم یح�دد ال�نص االخت�صاص المك�اني ال�ذي یتح�دد ف�ي ھ�ذه                   

ات والمتمث�ل ف�ي محكم�ة المین�اء الموج�ودة        الحالة وفقًا للقواعد العامة في قانون المرافع      
  .)١(فیھ السفینة

 
  :أھمیة الحجز التحفظي على السفن: ثانیًا

إن تكلفة المشروعات البحری�ة تتع�اظم وت�زداد یوم�ًا ع�ن ی�وم، نظ�رًا الرتف�اع أس�عار                     
السفن وما علیھا من تجھیزات ومعدات مختلفة، وارتفاع أجور الربابنھ وكاف�ة المالح�ین    

ن على ال�سفینة، األم�ر ال�ذي أدى إل�ى ازدی�اد أھمی�ة االئتم�ان البح�ري ف�ي مج�ال                       والعاملی
المالحة البحریة وصناعة النقل البحري بصفة عامة، كما إنھ یستحیل تشغیل ھذه السفن              
وقی��ام ك��ل ھ��ذه الم��شروعات البحری��ة دون االحتی��اج إل��ى عملی��ات االقت��راض، والتموی��ل،   

ن الناش�ئة ع�ن المالح�ة البحری�ة وم�شاریع النق�ل        وطلب الحصول على آج�ال ل�سداد ال�دیو        
، ولك��ون ال��سفینة م��ن األم��وال المنقول��ة، ل��ذا فھ��ي تع��د عن��صرًا م��ن العناص��ر    )٢(البح��ري

، )٣(المكونة للذمة المالیة لمالكھا وعلى ذلك فھي تندرج في الضمان الع�ام ل�دائني مالكھ�ا       
 ال�سفینة فإن�ھ یج�وز     ومن ثم كما أسلفت حین الحدیث ع�ن تعری�ف الحج�ز التحفظ�ي عل�ى               

لھؤالء الدائنین توقیع الحجز التحفظي على السفینة استیفاء لحقوقھم خاص�ة إذا ل�م یك�ن     
بیدھم سند تنفیذي، وتظھر األھمیة العلمیة للحجز التحفظي من عدة نواحي نوجزھا كم�ا             

  :یلي

                                                           

  .١٥٩كمال حمدي، القانون البحري، مرجع سابق، ص) ١(
  .٥، مرجع سابق، صمحمد عبد الفتاح ترك، الحجز على السفینة) ٢(
  .١٤١دي، القانون البحري، مرجع سابق، صكمال حم) ٣(
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إن ال��سفینة ھ��ي األداة الرئی��سیة للمالح��ة البحری��ة، ل��ذا ف��إن األم��ر بتوقی��ع الحج��ز           -١
التحفظي علیھا یرتب آث�ارًا قانونی�ة ف�ي غای�ة األھمی�ة س�واًء بالن�سبة للم�دین وال�ذي                 
یمثل المجھز حیث تمثل السفینة أھم العناصر المكونة لذمتھ المالیة لما لھا من قیم�ة           
مالیة ضخمة، وأیضًا للطرف ال�دائن ال�ذي ل�یس بی�ده س�ند تنفی�ذي یمكن�ھ م�ن التنفی�ذ              

 .)١(تیفاء حقھالجبري على السفینة لحین اس
تزداد أھمیة الحجز التحفظي على السفینة بالنسبة للسفن األجنبیة وخاص�ة ف�ي حال�ة         -٢

التصادم البحري التي یخشى فیھ�ا م�ن ھ�روب ال�سفینة مرتكب�ة الح�ادث قب�ل أن تق�وم            
بالوفاء بما علیھا من تعویضات، أو التزامات حین تسببھا ف�ي الت�صادم البح�ري، ل�ذا         

لمت�ضررة م�ن الت�صادم البح�ري أو ال�دائنین ب�دیون بحری�ة وإل�ى              یلجأ مال�ك ال�سفینة ا     
طلب إیقاع الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة بھ�دف من�ع ال�سفینة مرتكب�ة الت�صادم م�ن                 
الھرب قبل دفع التعویضات الم�ستحقة علیھ�ا وال�دیون البحری�ة الت�ي علیھ�ا، أو بغی�ة            

ستیفاء ھذه التعویضات إجبار مالك السفینة المحجوز علیھا من تقدیم كفالة ضامنة ال   
  أو الدیون 

إن إیق��اع الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفینة ی��ساھم ف��ي الحف��اظ عل��ى حق��وق ال��دائنین       -٣
للمال��ك، أو المجھ��ز المحج��وز علیھ��ا م��ن ال��ضیاع، وبالت��الي ی��ساھم ف��ي ح��سن س��یر  

 .)٢(تنظیم المالحة البحریة مما یشكل أثرًا إیجابیًا في نمو التجارة البحریة
 المال��ك أو المجھ��ز الح��ق ف��ي توقی��ع الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفینة، إن م��نح دائن��ي -٤

یساھم في دعم االئتمان البحري، وعملیات التمویل المالي للمشاریع البحری�ة، عل�ى             
أساس أن حقوق ھؤالء لن تھدر م�ع وج�ود حقھ�م ف�ي إیق�اع الحج�ز التحفظ�ي عل�ى                   

 . السفینة
 القدیم�ة ل�م تھ�تم بتنظ�یم الحج�ز           ورغم ھ�ذه األھمی�ة العلمی�ة ف�إن غالبی�ة الت�شریعات            

التحفظ��ي ومنھ��ا التقن��ین الفرن��سي، وق��انون التج��ارة البح��ري الم��صري الملغ��ي، ونظ��ام     
المحكم��ة التجاری��ة ال��سعودي، فق��د اكتف��ت ھ��ذه الت��شریعات بتنظ��یم الحج��ز التنفی��ذي دون   

ع�ات  الحجز التحفظي، مما أجبر القضاء على االستعانة بالقواعد العام�ة ف�ي ق�انون المراف             
  .لتنظیم الحجز التحفظي

ثم تطورت بعض التشریعات وأصدرت ق�وانین خاص�ة بتنظ�یم الحج�ز التحفظ�ي عل�ى                 
م وأف�رد فی�ھ   ١٩٦٧ ین�ایر س�نة   ٣السفن، فأصدرت فرن�سا الق�انون البح�ري ال�صادر ف�ي       

 وأص�در الم�شرع   )٣(للحجز التحفظي نصوص خاص�ة تف�ادت م�ا أغفلت�ھ الق�وانین ال�سابقة             
م ونظ�م أحك�ام الحج�ز التحفظ�ي ف�ي الم�واد            ١٩٩٠ارة البحری�ة لع�ام      المصري قانون التج  

، وھناك تشریعات عربیة نظمت الحجز التحفظي على السفن، مث�ل ق�انون           ٦٦ – ٥٩من  
 – ١٠٠م ف�ي الم�واد م�ن        ١٩٦٢ أبری�ل س�نة      ٢٤التجارة البحري التون�سي ال�صادر ف�ي         

                                                           

 ومحم�د بھج�ت قای�د،       ٢بھجت عبد اهللا قاید، الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن، مرج�ع س�ابق، ص                ) ١(
  .٢٣١الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص

  .١٥١عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص) ٢(
  . وما بعدھا٢الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق، صبھجت عبد اهللا قاید، ) ٣(
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م م��ن ١٩٨٠ایو س��نة  م��١٨، وك��ذلك ق��انون التج��ارة البحری��ة الك��ویتي ال��صادر ف��ي ١.٦
  . )١(٧٨ – ٧٣المواد من 

وعلى المستوى ونظرًا لتنقل السفینة الدائم ب�ین م�وانئ دول كثی�رة، مم�ا ی�ؤدي إل�ى                   
اختالف قواعد الحجز التحفظي من دولة ألخرى، فق�د أدى ذل�ك إل�ى قی�ام اللجن�ة البحری�ة                

تحفظ��ي عل��ى  إل��ى ب��ذل العدی��د م��ن المح��اوالت لتوحی��د قواع��د الحج��ز ال    ) CMI(الدولی��ة 
م إل�ى إب�رام معاھ�دة بروك�سل الخاص�ة بتوحی�د قواع�د           ٥/١٩٥٢/ ١٠السفن، انتھ�ت ف�ي      

الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفن البحری��ة، وق��د وافق��ت م��صر عل��ى ھ��ذه االتفاقی��ة بموج��ب     
م ب��التحفظین ال��واردین بالم��ادة العاش��رة منھ��ا، وھ��ذه     ١٩٥٥ ل��سنة ١٣٥الق��انون رق��م  
  :)٢(التحفظات ھي

بیق أحكام المعاھدة على الحجز التحفظي الذي یوق�ع عل�ى ال�سفینة    الحق في عدم تط  -١
م��ن الم��ادة األول��ى ) س، ع(ب��سبب ال��دیون البحری��ة المن��صوص علیھ��ا ف��ي الفق��رات 

 وتطبق علیھا القانون الوطني
وأم��ا ب��الحق ف��ي ع��دم تطبی��ق ن��ص الفق��رة األول��ى م��ن الم��ادة الثالث��ة عل��ى الحج��ز         -٢

بب ال��دیون الم��ضمونة ب��رھن ال��سفینة وھ��ي التحفظ��ي ال��ذي یوق��ع عل��ى ال��سفینة ب��س
 .من المادة األولى) ن(المنصوص علیھا في الفقرة 

م اتفاقی�ة دولی�ة تنظ�یم أحك�ام     ١٩٩٩ م�ارس لع�ام    ١٢وقد أبرمت في جنی�ف بت�اریخ        
الحجز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن وذل�ك أثن�اء انعق�اد م�ؤتمر األم�م المتح�دة للتج�ارة والتنمی�ة               

ومم�ا یج�در   .  ولم تدخل ھ�ذه االتفاقی�ة بع�د حی�ز النف�اذ ال�دولي      والمنظمة البحریة الدولیة، 
بالذكر في ھذا المقام أن السعودیة حت�ى ھ�ذا الت�اریخ ل�م ت�نظم إل�ى اتفاقی�ة بروك�سل لع�ام                

م، وأرى إنھا فرصة سانحة ألن تنضم السعودیة لھذه االتفاقیة وأن تصدر ق�انون              ١٩٥٢
  . الحجز التحفظي من ھذه االتفاقیةخاص للتجارة البحریة یستوحي أحكامھ في تنظیم

 
  :السفن التي یحظر الحجز التحفظي علیھا: الفرع الثاني

بع��د أن تناول��ت تعری��ف الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفینة، وك��ذلك تح��دثت ع��ن أھمی��ة   
الحجز التحفظي على السفن وبینت بعض االعتب�ارات الت�ي أدت إل�ى ن�شوء فك�رة الحج�ز                

وكما ھو معلوم ف�ي القواع�د العام�ة، إن�ھ یج�وز لل�دائن          التحفظي على السفن وقد انتھیت      
أن یحجز على جمیع أموال مدینھ أیًا كانت طبیعتھا وذل�ك م�ا دام�ت ت�شكل ال�ضمان الع�ام         

وألن السفینة ھي مال منقول فالقاع�دة العام�ة ھ�ي ج�واز الحج�ز علیھ�ا                . لحقوق الدائنین 
ك�ل ن�وع م�ن    : (لتجاریة بقولھ�ا من نظام المحكمة ا) ١٥٩(وبیعھا، وقد أكدت ذلك المادة     

ال��سفائن أو المراك��ب البحری��ة یمك��ن أن ی��ضبط ویب��اع بحك��م محكم��ة التج��ارة وبموج��ب      
، وأك�دت ذل�ك    )إعالمھا ویلغ�ى امتی�از أص�حاب ال�دیون ب�أجراء األص�ول والقواع�د التالی�ة                

لك��ل م��ن یتم��سك : (م��ن ق��انون التج��ارة البحری��ة الم��صري بقولھ��ا) ٦١/١(أی��ضًا بالم��ادة 

                                                           

  .١٢، مرجع سابق، ص محمد عبد الفتاح ترك، الحجز على السفینة)١(
  .م٢٠٠٢عبد الرحمن السید قرمان، الوسیط في قانون التجارة البحریة، دار الجامعة، ) ٢(
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الدیون المذكورة في المادة السابقة أن یحجز على السفینة التي یتعلق بھا الدین أو           بأحد  
  ).على سفینة أخرى یملكھا المدین إذا كانت مملوكة وقت نشوء الدین

 
ویترت���ب عل���ى ذل���ك إن���ھ إذا فق���دت ال���سفینة وص���فھا الق���انوني س���واًء بثب���وت ع���دم  

حة البحریة، فإنھا تخ�ضع لقواع�د   صالحیتھا للمالحة البحریة، أو بزوال تخصیصھا للمال   
القانون العام في الحج�ز التحفظ�ي عل�ى المنق�والت ول�یس لقواع�د الحج�ز التحفظ�ي عل�ى             

  .)١(السفن البحریة
ومم�ا س��بق یت��ضح أن القاع��دة العام��ة ھ�ي ج��واز الحج��ز التحفظ��ي عل��ى جمی��ع   
 أنواع السفن البحریة، لكن ھذه القاع�دة ی�رد علیھ�ا بع�ض االس�تثناءات وھ�ي مح�ل           

  :دراستنا في ھذا المطلب وذلك على النحو التالي
  :السفن المتأھبة للسفر: األول

ال���سفن المتأھب���ة لل���سفر ھ���ي ال���سفینة الت���ي حم���ل ربانھ���ا األوراق، والم���ستندات،    
والشھادة الخاصة بت�سییر ال�سفینة مث�ل س�ند ملكی�ة ال�سفینة أو ش�ھادة الت�سجیل، وس�ند                 

جار ال�سفن، وقائم�ة ش�حن ال�سفینة وت�رخیص           الجنسیة، ودفتر أحوال السطح، وعقود إی     
  .)٢(المالحة، وشھادة الحجر الصحي، وشھادة السالمة الخاصة بتسییر السفینة

ولق��د انق��سمت ال��دول ف��ي ج��واز الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفن المتأھب��ة لل��سفر إل��ى    
  :)٣(اتجاھین

ھب��ة  ذھب��ت فی��ھ ال��دول إل��ى تقری��ر ع��دم ج��واز الحج��ز التحفظ��ي المتأ    :االتج��اه األول
م�ن  ) ١٧٨(للسفر، مثل بلجیكا والیونان وتونس والكویت والسعودیة حیث نصت الم�ادة   

ال یجوز ضبط السفینة المستعدة لل�سفر إنم�ا   : (نظام المحكمة التجاریة السعودي على إنھ 
یمكن ضبطھا لجھة الدیون الواقعة ألجل ال�سفر الم�ستعدة ل�ھ، إال إن�ھ م�ع ذل�ك إذا ق�دمت                    

لدیون الم�ذكور ت�تخلص م�ن ال�ضبط، واس�تعداد ال�سفینة یثب�ت بمج�رد                 كفیًال على إعطاء ا   
  ).أخذ الربان أوراق مرور السفینة

ولقد كانت مصر في ظل قانون التجارة البحري الملغي ال تجیز الحجز التحفظي على      
ال یجوز وضع الحجز على السفینة المتأھبة       : (منھ على ) ٢٩(السفن، حیث نصت المادة     

 إذا ك��ان م��ن أج��ل دی��ون مقترض��ة لل��سفر المتأھب��ة ل��ھ أنم��ا التكف��ل بتل��ك للقی�ام بال��سفر إال 
الدیون في ھذه الحالة یمنع الحجز وتعتب�ر ال�سفینة متأھب�ة لل�سفر إذا ك�ان ربأنھ�ا ح�امال                  

  ).ألوراق المرور للسفر
م�ن نظ�ام المحكم�ة التجاری�ة ال�سعودي إن الم�شرع          ) ١٧٨(وواضح من نص المادة     

 التحفظي على السفن المتأھبة للسفر إال في حالة م�ا ك�ان س�بب               السعودي ال یجیز الحجز   
الحجز التحفظي یعود إلى دیون نشأت بسبب السفر الذي تتأھب السفینة لھ، ومع ذلك إذا 

                                                           

  .١٨بھجت عبد اهللا قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق، ص) ١(
  .٣٨، مرجع سابق، ص محمد عبد الفتاح ترك، الحجز على السفینة)٢(
  .١٩بھجت عبد اهللا قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق، ص) ٣(
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تق��دمت ال��سفینة بكفی��ل ل��ضمان ھ��ذه ال��دیون فف��ي ھ��ذه الحال��ة ی��تم رف��ع الحج��ز التحفظ��ي   
  . قانون التجارة البحریة الملغيعنھما وھو نفس الحكم الذي قرره المشرع المصري في

 فذھبت فیھ ال�دول إل�ى تقری�ر ج�واز الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن              :أما االتجاه اآلخر  
م�ع  : (عل�ى ) ٣/١(م والت�ي ن�صت ف�ي الم�ادة       ١٩٥٢وذلك أس�وة بمعاھ�دة بروك�سل لع�ام          

 مراعاة أحكام الفقرة الرابعة والمادة العاشرة یجوز لكل مدع أن یحج�ز إم�ا عل�ى ال�سفینة     
التي تعلق بھا دینھ أو على أي سفینة أخرى یملكھا المدین الذي ك�ان وق�ت ن�شوء ال�دین               

  ...).مالكًا للسفینة التي تعلق بھا الدین حتى ولو وقع الحجز على سفینة تتأھب للسفر
م ش��أنھا ف��ي ذل��ك ش��أن معاھ��دة  ١٩٩٩وك��ذلك یمك��ن الق��ول أن معاھ��دة جنی��ف لع��ام   

ظي على السفن ولو كان�ت متأھب�ة لل�سفر، رغ�م ع�دم         بروكسل أجازت توقیع الحجز التحف    
النص بذلك، ومن الدول التي سارت على ھذا االتجاه روسیا، جمھوریة ماالش، المملك�ة              

منھ )  ٥٩( المتحدة، وكذلك مصر في ظل قانون التجارة البحریة الجدید حیث نصت المادة 
 االبتدائی�ة المخت�صة     یجوز الحجز التحفظي على السفینة بأمر من رئیس المحكمة        : (على

  ).أو من یقوم مقامھ، ویجوز األمر بتوقیع ھذا الحجز ولو كانت السفینة متأھبة للسفر
وتكمن الحكمة من تقریر الدول لع�دم ج�واز الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة المتأھب�ة                
للسفر في تغلیب المصلحة العامة على م�صلحة الح�اجز الخاص�ة، حی�ث أن توقی�ع الحج�ز        

 ھذه الحالة من شأنھ تعطیل الرحلة البحریة، وفي ذلك ضرر كبیر لیس فق�ط       التحفظي في 
على مالك السفینة بل على األشخاص الموجودین على ظھرھا في حالة ما إذا كانت تنق�ل    
أشخاص أو تأخر وصول البضائع أو فسادھا، وكل ذلك یؤدي إلى مشاكل قانونی�ة عدی�دة                

  .)١(یة ولحركة التجارة البحریةوإلى أضرار غیر جیدة لالقتصادیات الوطن
وقاعدة عدم جواز الحجز التحفظي على ال�سفن المتأھب�ة لل�سفر لی�ست قاع�دة عام�ة                  
فھي تنطبق على السفن التجاریة، وذلك النطباق الحكمة من الحظر في حالة ھذه السفن، 
وفیم��ا ع���داه یج���وز إیق��اع الحج���ز التحفظ���ي عل���ى ال��سفینة أو س���فن ال���صید، أو ال���سفن    

  .)٢(ة ألغراض ریاضیة أو علمیةالمخصص
ومما یالحظ إن ھذا الحظر ینطبق أیضًا في حالة كون السفینة في حالة سفر كم�ا ل�و      
توجھت السفینة من مین�اء ج�دة إل�ى أح�د الم�وانئ األوروبی�ة وتوقف�ت للراح�ة ف�ي مین�اء                 

فر ، وإذا ك�ان الحج�ز عل�ى ال�سفینة ف�ي حال�ة ال�س       )٣(العقبة األردني فإنھ ال یج�وز حجزھ�ا       
بسبب دیون أو تعویضات نشأت أثناء الرحلة البحریة، فإنھ یج�وز الحج�ز التحفظ�ي عل�ى      

  .)٤(السفینة أثناء السفر
 

                                                           

  .٢٣٤م، ص١٩٧٠على جمال الدین عوض، القانون البحري، دار النھضة العربیة، ) ١(
  .٢١، صبھجت عبد اهللا قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق) ٢(
  .١٤١فھد الحقباني، دراسات بحثیة في الحجز التحفظي على السفینة، مرجع سابق، ص) ٣(
  .٢١بھجت عبد اهللا قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق، ص) ٤(



 

 

 - ٢٩٢٣ - 

  : السفن التي یحظر الحجز التحفظي علیھا بسبب صفة مالكھا أو نوع استغاللھا:الثاني
وقی�ع  إذا كانت السفینة مملوكة للدولة أو ألحد أشخاص القانون العام فإنھ ال یج�وز ت  

الحجز التحفظي علیھا، وكذلك الحال إذا كانت السفینة مخصصة لخدمة عامة، ولتوضیح 
ھذه الحالة بدقة أكثر یجب التفرقة بینھا وبین حالة أخ�رى، وھ�ي حال�ة ال�سفن التجاری�ة                 

  :المملوكة للدولة، وذلك على النحو التالي
 :سفن الدولة الحربیة والسفن المخصصة لخدمة عامة -١

 الحربیة ھي السفن التي تخصصھا الدول ألغراض الدفاع ع�ن س�یادتھا             سفن الدولة 
أو الدفاع عن أمنھا البحري، أما السفن المخصصة لخدمة عامة، فھ�ي تل�ك ال�سفن الت�ي               
تخص��صھا لخدم��ة عام��ة وألغ��راض غی��ر تجاری��ة ك��سفن اإلرش��اد وس��فن اإلنق��اذ وك��ال        

  .)١(النوعین ال یحق الحجز التحفظي علیھا
م ل�م تتع�رض لموض�وع توقی�ع     ١٩٥٢كر إن معاھدة بروكسل لعام   والجدیر بالذ 

الحجز التحفظي على ال�سفن المملوك�ة للدول�ة، وم�ع ذل�ك ل�م یث�ر ذل�ك أي إش�كاالت             
م الخاص��ة ١٩٢٦فقھی��ة أو ق��ضائیة وذل��ك إعم��اال ألحك��ام معاھ��دة بروك��سل ل��سنة     

  :)٢(بحصانة سفن الدول والتي فرقت بین فرضین
المادة األولى من المعاھ�دة الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن الت�ي        أجازت فیھ    :الفرض األول 

تمتلكھ��ا الدول��ة وت��سـتغلھا ف��ي أغ��راض تجاری��ة، ش��أنھا ف��ي ذل��ك ش��أن ال��سفن        
  .المملوكة لألفراد

 حظرت فیھ الفقرة األولى من المادة الثالثة من المعاھدة الحج�ز التحفظ�ي              :الفرض الثاني 
  .ھا الدولة لخدمة عامة وغیر تجاریةعلى السفن الحربیة أو السفن التي تستغل

أما معاھدة جنیف فق�د ن�صت ص�راحة عل�ى ع�دم ج�واز إیق�اع الحج�ز التحفظ�ي عل�ى             
  . )٣(السفن الحربیة، أو أي سفن تملكھا أو تشغلھا الدولة لخدمة غیر تجاریة

أما في مصر ف�رغم إن ق�انون التج�ارة البحری�ة الجدی�د ل�م ی�نص ص�راحة عل�ى ع�دم                   
فظي على سفن الدول�ة الحربی�ة أو تل�ك ال�سفن الت�ي ت�ستخدم إلغ�راض                جواز الحجز التح  

تجاری��ة إال أن الفقھ��اء ق��د ق��رروا ع��دم الج��واز خاص��ة إن م��صر ق��د ان��ضمت لمعاھ��دة          
، وك�ذلك الح�ال ف��ي ال�سعودیة ف��رغم    )٤(م والخاص��ة بح�صانة ال��دول ١٩٢٦بروك�سل لع�ام   

  .عدم وجود نص صریح إال أني أرى عدم الجواز
م ف�إن س�فن   ١٩٢٦ علی�ھ الم�ادة الثالث�ة م�ن معاھ�دة بروك�سل لع�ام                ووفقا لما ن�صت   

  :الدولة الحربیة والسفن المخصصة للخدمة العامة قد تفقد حصانتھا في األحوال التالیــة
  . في المنازعات الناجمة عن التصادم البحري وغیره من حوادث المالحة البحریة -١
 .  عن الخسائر البحریة العامةفي القضایا الناجمة عن أعمال المساعدة واإلنقاذ -٢

                                                           

  .١٤١فھد الحقباني، دراسات بحثیة في الحجز التحفظي على السفینة، مرجع سابق، ص) ١(
إب��رام معاھ��دة بروك��سل المتعلق��ة بح��صانة س��فن ال��دول وع��دلت  ، ت��م ١٩٢٦ أبری��ل ع��ام ١ف��ي ) ٢(

  .م١٩٣٤ ینایر ٢٤بالبروتوكول في بروكسل بتاریخ 
  .م١٩٩٩من معاھدة جنیف ) ٨/٢(المادة ) ٣(
  .٣٥ –٢٩بھجت عبد اهللا قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق، ص) ٤(



 

 

 - ٢٩٢٤ - 

ف��ي الق��ضایا الخاص��ة بطل��ب التع��ویض أو بالتوری��دات وغیرھ��ا م��ن العق��ود المتعلق��ة      -٣
 .بالسفینة

 
وھذه الحاالت قد وردت على س�بیل الح�صر، ل�ذلك ف�ال یج�وز القی�اس وإی�راد ح�االت                   

  .)١(جدیدة تفقد ھذه السفن الحصانة التي قررتھا المعاھدة
 :سفن الدولة التجاریـة -٢

وھي السفن التي تملكھا الدولة وتستغلھا ألغراض تجاریة، وق�د ق�رر الفق�ھ ف�ي ك�ل              
من مصر وفرنسا عدم ج�واز الحج�ز التحفظ�ي علیھ�ا وذل�ك ألن الحكم�ة م�ن الحج�ز ھ�ي                     
المحافظة على الضمان العام للدائن الحاجز، أو إجبار الم�دین عل�ى تق�دیم كفال�ة ض�امنة،                  

  . للدولة لعدم الخوف على الضمان العام ألموالھاوھذه الحكمة غیر متحققة بالنسبة
أم��ا فیم��ا یتعل��ق ب��سفن ال��دول األجنبی��ة المخص��صة ألغ��راض تجاری��ة فق��د اس��تقر    
الق��ضاء ف��ي فرن��سا وم��صر إن��ھ إذا كان��ت ھ��ذه ال��سفن مملوك��ة ل��دول من��ضمة لمعاھ��دة   

م فإن�ھ ال یج�وز الحج�ز التحفظ�ي وإذا كان�ت مملوك�ة لدول�ة غی�ر                   ١٩٢٦بروكسل س�نة    
  .)٢(ضمة لھذه المعاھدة فإنھ یجوز الحجز التحفظي علیھامن

                                                           

  .٩٤ صمحمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، مرجع سابق،) ١(
  .٣٤ – ٢٩بھجت عبد اهللا قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق، ص) ٢(
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  الفصل الثاني

  إجـراءات احلجـز التحفظـي

سوف یتناول الباحث إجراءات الحجز التحفظي الواردة ف�ي ق�وانین المرافع�ات وذل�ك        
  :على النحو اآلتــي

  املبحث األول

  إجـراءات احلجـز التحفظـي

ظ�ام أث�رًا إجرائی�ًا مباش�رًا ویك�ون ج�زءا م�ن              اإلجراء ھو العم�ل ال�ذي یرت�ب علی�ھ الن          
ل��ذلك یمك��ن أن أق��ول ب��أن إج��راءات الحج��ز التحفظ��ي ھ��ي مجموع��ة م��ن       . )١(الخ��صومة

األعم�ال الت�ي رت�ب علیھ�ا النظ�ام أو الق�انون أث�رًا إجرائی�ًا مباش�رًا وھ�ذا األث�ر یتمث�ل ف��ي             
  .األمر بإیقاع الحجز التحفظي

  :الحجـز التحفظي
حجز التحفظ�ي بح�سب ك�ون الم�ال المحج�وز ل�دى الم�دین أو ل�دى         تختلف إجراءات ال  

الغیر، أو كان حجزًا تحفظیًا على العقار، وإن كانت ھذه اإلجراءات تتمی�ز بوح�دة تجعلھ�ا             
  . )٢(تبدو كھیكل إجرائي عام

  : إجراءات الحجز التحفظي على المنقوالت تحت ید المدین:أوال
ق ذكره تتمثل في المحافظة على الضمان   حیث إن الغایة من الحجز التحفظي كما سب       

العام للدائنین، لذا فإن األنظمة لم تتطلب إلیقاع الحجز التحفظي وجود سند تنفیذي، ومن 
  .ضمن ھذه األنظمة نظام التنفیذ السعودي والئحتھ التنفیذیة وقانون المرافعات المصري

ب�إجراءات الحج�ز   وأول ما نالحظھ ح�ین المقارن�ة ب�ین الن�صوص النظامی�ة المتعلق�ة                
التحفظي في نظام التنفیذ ونظام المحكم�ة التجاری�ة، وتل�ك ال�واردة ف�ي ق�انون المرافع�ات                   
المصري ھو ذلك التطابق الذي یندر أن یحدث بل إنھ یمكن القول بأن م�ا ورد ف�ي بع�ض              
نصوص نظام التنفیذ قد صیغ حرفیًا من قانون المرافعات المصري حتى مع وجود بعض          

  .الطفیفةاالختالفات 
ففي إجراءات الحجز التحفظي على المنقول لدى الم�دین ی�تم إتب�اع إج�راءات الحج�ز                 

مرافع�ات م�صري   ) ٣٢(التنفیذي على المنقوالت باستثناء البیع، وذلك وفقا لنص الم�ادة      
م��ن نظ��ام التنفی��ذ، واس��تثناء البی��ع م��ن ھ��ذه اإلج��راءات یتعل��ق بك��ون الغای��ة ف��ي    ) ٣٣(و

عن غایة الحجز التنفیذي كم�ا أس�لفت ال�ذكر ویمك�ن تف�صیل ھ�ذه        الحجز التحفظي تختلف    
  :اإلجراءات على النحو اآلتي

                                                           

محم��د كوم��ان، التعلی��ق عل��ى ن��صوص نظ��ام المرافع��ات ال��شرعیة ف��ي المملك��ة   ،  طلع��ت دوی��دار)١(
  .١٢، صم٢٠٠١، منشأة المعارف، ١العربیة السعودیة، جـ

جب�ري وفق��ا لنظ�ام المرافع��ات ال�شرعیة ف��ي    النظری�ة العام��ة للتنفی�ذ الق��ضائي ال  ،  طلع�ت دوی��دار )٢(
  .١٣٣، صم٢٠٠٤المملكة العربیة السعودیة، دار حافظ، 
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 قیام الدائن بتقدیم طلب إلى قاضي التنفیذ یطلب إیقاع الحجز التحفظي على منق�والت   -١
م�ن نظ�ام التنفی�ذ م�ع        ) ٢٤(مرافعات مصري والم�ادة     ) ٣١٩/٢(المدین وفقًا للمادة    

رار خط�ي م�ن كفی�ل غ�ارم ص�ادر م�ن كتاب�ة الع�دل وفق�ًا                   ضرورة ت�ضمین الطل�ب ب�إق      
  .من نظام التنفیذ) ٣٢(للمادة 

  . صدور موافقة قاضي التنفیذ بإیقاع الحجز التحفظي على منقوالت المدین-٢
 انتقال محضر المحكمة وتحریر محضر بمنقوالت المدین الصادر علیھا األمر بالحجز -٣

مرافع��ات م��صري والم��واد  ) ١./٣٢(ادة التحفظ��ي وتعی��ین ح��ارس علیھ��ا وفق��ا للم��   
  .من نظام التنفیذ والئحتھ التنفیذیة) ٣٨،٣٧،٣٦،٣٥،٣٣(

 إعالن الحاجز للمحجوز علیھ بمحضر الج�رد واألم�ر ال�صادر إلی�ھ ب�الحجز التحفظ�ي                  -٤
خالل ثمانیة أیام من تاریخ توقیع الحجز التحفظ�ي وإال أعتب�ر الحج�ز التحفظ�ي ك�ان           

مرافع��ات م��صریة، أم��ا ف��ي نظ��ام المرافع��ات     ) ٢./٣٢(دة ل��م یك��ن وذل��ك وفق��ا للم��ا   
الشرعیة فقد تم تحدید المدة بعشرة أی�ام م�ن نف�س الت�اریخ، وأوجب�ت نف�س الج�زاء                    

م�ن نظ�ام التنفی�ذ      ) ٤١(في حالة عدم التقید بتاریخ اإلعالن وذلك وفقًا ل�نص الم�ادة             
  .والئحتھ التنفیذیة

انی�ة أی�ام م�ن ت�اریخ تحری�ر مح�ضر        رفع دعوى ثبوت الحق وص�حة الحج�ز خ�الل ثم     -٥
الحجز وإال أعتبر الحجز التحفظ�ي ك�ان ل�م یك�ن، أم�ا نظ�ام المرافع�ات ال�شرعیة فق�د                      
حدد میعاد رفع الدعوى خالل نفس المیعاد الذي تطلبھ  اإلعالن المحجوز لدیھ وھ�و    
عشرة أیام، وكذلك رتب نفس الجزاء السابق في حالة عدم التقید بھذا المیع�اد وفق�ًا                

  .من نظام التنفیذ) ٤١(لما نصت علیھ المادة 
وإذا تم الحكم بصحة الحجز التحفظي على المنقول سواًء كان ھذا المنقول في حیازة 
المدین أو حی�ازة الغی�ر فإن�ھ ی�تم بیع�ھ حت�ى یح�صل ال�دائن الح�ائز عل�ى حق�ھ منھ�ا وذل�ك                        

) ٣٣٢( ین وفقا للمادة بإتباع اإلجراءات المقررة لبیع المنقول في حجز المنقول لدى المد
م��ن نظ��ام التنفی��ذ والئحت��ھ التنفیذی��ة وذل��ك بقی��ام     ) ٥٦:٤٩(مرافع��ات م��صري والم��واد   

المحضر ببیع المنقوالت المحجوزة بالمزاد العلني بأعلى سعر، ثم إیداع ثمنھا في خزانة              
  .قاضي التنفیذ واقتضاء حق الدائن من الثمن أو توزیعھ على الدائنین في حالة تعددھم

بذلك یكون رفع دعوى صحة الحج�ز وص�دور حك�م ل�صالح الح�اجز تحفظی�ًا یتح�ول                   و
  .)١(إلى تنفیذي فتباع المنقوالت بذات الطریقة التي تباع بھا في الحجز التنفیذي

 
  : إجراءات الحجز التحفظي على المنقوالت لدى الغیر:ثانیًا

یعلن فیھ�ا المحج�وز   یبدأ الحجز التحفظي على المنقوالت لدى الغیر من اللحظة التي          
لدیھ بمحضر الحجز وھي نفس اللحظة الت�ي یب�دأ فیھ�ا الحج�ز التحفظ�ي عل�ى م�ا للم�دین                  

                                                           

، ونبی��ل عم��ر  ٢٣٥، صم١٩٩٤ط��رق التنفی��ذ الق��ضائي، من��شأة المع��ارف،      طلع��ت دوی��دار،  )١(
  .٥٩٨م، ص٢٠٠٢وأحمد ھندي، التنفیذ الجبري قواعده وإجراءاتھ، دار الجامعة الجدیدة، 
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ل�دى الغی�ر فكالھم�ا حج�ز تحفظ�ي یج�وز لل�دائن توقی�ع أی�ًا منھم�ا ول�و ل�م یك�ن بی�ده س�ند                
  : ولذلك یمكن تقسیم ھذه اإلجراءات إلى حالتین)١(تنفیذي

  :ي بید الدائن عدم وجود سند تنفیذ:الحالة األولى
قی�ام ال��دائن بتق��دیم طل�ب إل��ى قاض��ي التنفی�ذ إلیق��اع الحج��ز التحفظ�ي عل��ى أم��وال      -١

المدین لدى الغیر مع تضمین الطلب بإقرار خطي من كفیل غارم صادرًا من كتابة 
 . العدل وفقًا لما سبق بیانھ

صدور موافقة قاضي التنفیذ باإلذن ب�الحجز التحفظ�ي وتق�دیر دی�ن الح�اجز ول�و                  -٢
) ٢٧( مرافعات مصري والمادة ) ٣٢٧(دیرًا مؤقتًا وفقًا لما نصت علیھ المادة تق

 .من نظام التنفیذ والئحتھ التنفیذیة
رف��ع دع��وى ص��حة الحج��ز وثب��وت الح��ق إل��ى المحكم��ة المخت��صة وفق��ا للقواع��د   -٣

السابق ذكرھا بشأن إجراءات الحجز التحفظي لمنقوالت الم�دین الت�ي تح�ت ی�ده               
  .ن إكمال اإلجراءات التي سنذكرھا في الحالة األخرىثم یتوجب على الدائ

  : وجود سند تنفیذي بید الدائن:الحالة الثاني
من باب أولى الق�ول إن�ھ م�ا دام بی�د ال�دائن س�ند تنفی�ذي فإن�ھ ال یتوج�ب علی�ھ اتخ�اذ                
اإلجراءات السابقة التي یتخذھا الدائن الذي لیس بیده س�ند تنفی�ذي، وإنم�ا یتوج�ب علی�ھ               

  :جراءات التالیةاتخاذ اإل
) ٣٢٨(وفق�ًا لم�ا ن�صت علی�ھ الم�ادة           ) الغی�ر (إعالن الحج�ز إل�ى المحج�وز لدی�ھ           -١

م���ن نظ���ام التنفی���ذ والئحت���ھ ) ٣٤(م���ن الم���ادة ) ٣(مرافع���ات م���صري والفق���رة 
 .التنفیذیة

بمحضر الحجز أو بالسند التنفی�ذي وفق�ًا للقواع�د         ) المدین(إبالغ المحجوز علیھ     -٢
 الفق��رة الرابع��ة م��ن إج��راءات الحج��ز التحفظ��ي عل��ى   ال��سابقة الت��ي ذكرتھ��ا ف��ي 

 .منقوالت للدین التي تحت یده
ب�التقریر عم�ا ف�ي ذمت�ھ للم�دین خ�الل خم�سة ع�شر              ) الغی�ر (قیام المحجوز لدی�ھ      -٣

مرافع��ات م��صري وخ��الل ) ٣٢٨(یوم��ًا م��ن ت��اریخ إعالن��ھ ب��الحجز وفق��ًا للم��ادة  
نظ�ام التنفی�ذ، وإذا أمتن�ع    ) ٢٧(عشرة أیام من تاریخ تبلغھ بالحجز وفق�ًا للم�ادة       

المحج���وز لدی���ھ ع���ن التقری���ر عم���ا ف���ي ذمت���ھ أو ق���رر غی���ر الحقیق���ة أو أخف���ى  
المستندات الواجب ت�سلیمھا للمحكم�ة م�ع التقری�ر، فیج�وز لل�دائن إقام�ة دع�وى             
علیھ ومطالبتھ بالمبلغ المحجوز من أجلھ ولھ أیضًا الحق في طلب التعویض إن 

من نظام )  ٩٥(المحجوز لدیھ وفقًا لنص المادة كان قد لحقھ ضرر من تصرفات 
 .مرافعات مصریة) ٣٢٨(التنفیذ وكذلك المادة 

                                                           

النظری�ة العام��ة للتنفی�ذ الق��ضائي الجب�ري وفق��ا لنظ�ام المرافع��ات ال�شرعیة ف��ي      ، طلع�ت دوی��دار ) ١(
  .١٣٥، مرجع سابق، صالمملكة العربیة السعودیة
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وللحاجز الحق ف�ي االعت�راض والمنازع�ة ف�ي التقری�ر ف�ي حال�ة م�ا إذا ك�ان التقری�ر                   
 واألم�وال الت�ي یج�وز الحج�ز علیھ�ا ب�اإلجراءات         )١(خاطئ أو تضمن بیانات غیر صحیحة     

ألعیان المنقولة التي للمدین عند األفراد والشركات والمؤسسات السابقة تشمل الدیون وا   
  .األھلیة والحكومیة والبنوك

  : إجراءات الحجز التحفظي على العقار:ثالثا
سبق أن ذكرنا إن المشرع المصري ال یجیز الحجز التحفظي على العقار على عكس           

م��ن نظ��ام ) ٤٥(ادة والم��) ٢٤(م��ن الم��ادة ) ٣(م�ا ورد ف��ي النظ��ام ال��سعودي ف��ي الفق��رة  
من نظام المحكمة التجاریة واللتین أجازت�ا الحج�ز التحفظ�ي عل�ى             ) ٥٧٢(التنفیذ والمادة   

العق��ار، وأم��ر الحج��ز التحفظ��ي ف��ي ھ��ذه الحال��ة یتمث��ل ف��ي ص��دور أم��ر المحكم��ة بوق��ف     
الت��صرفات الت��ي م��ن الممك��ن أن یق��وم بھ��ا الم��دین عل��ى العق��ار ك��البیع وال��رھن والھب��ة       

ا م��ن الت��صرفات، والمتأم��ل لن��صوص نظ��ام التنفی��ذ ال��سعودي والئحت��ھ     والوق��ف وغیرھ�� 
التنفیذیة ال یجد المشرع السعودي قد حدد إجراءات محددة للحج�ز التحفظ�ي عل�ى العق�ار              

لذلك یمكن القول بأن إج�راءات الحج�ز التحفظ�ي عل�ى            ) ٢٤(غیر ما ورد في نص المادة       
  .حفظي على منقوالت المدین التي بیدهالعقار ھي نفس اإلجراءات المتخذة في الحجز الت
م�ن نظ�ام المرافع�ات ال�شرعیة        ) ٢٤(ومما یجدر ذكره في ھذا المق�ام أن الم�ادة           

ال��سعودي ال تجی��ز للمح��اكم ال��سعودیة نظ��ر ال��دعاوى العینی��ة المتعلق��ة بعق��ار خ��ارج     
المملك��ة، األم��ر ال��ذي ال ینعق��د االخت��صاص أی��ضًا لمح��اكم التنفی��ذ بتوقی��ع الحج��ز أو      

اء التنفی�ذ عل�ى عق�ار خ�ارج المملك�ة، وم�ن ث�م ف�ال یج�وز الحج�ز التحفظ�ي عل�ى                     إجر
العق��ار الموج��ود خ��ارج المملك��ة، ل��ذلك یمك��ن الق��ول ب��أن أي إج��راء تق��وم ب��ھ محكم��ة  
سعودیة في عقار موجود خارج البالد ھو عمل باطل وإن ك�ان الب�د م�ن ص�دور مث�ل                     

 العقار بواسطة القضاء المختص ھذا الحجز فالبد من إتباع إجراءات الحجز في دولة
  .)٢(في تلك الدولة أو إعمال فكرة اإلنابة القضائیة

                                                           

  .٢٩٧، مرجع سابق ص محمود ھاشم، إجراءات التقاضي والتنفیذ)١(
 ف��ي النظری�ة العام��ة للتنفی�ذ الق��ضائي الجب�ري وفق��ا لنظ�ام المرافع��ات ال�شرعیة     ،  طلع�ت دوی��دار )٢(

  .٢٦٠، مرجع سابق، صالمملكة العربیة السعودیة
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  املبحث الثاني

  جـراءات احلجز التحفظي على السفنإ

في ھ�ذا المبح�ث س�وف یتح�دث الباح�ث ع�ن إج�راءات الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن             
ي على ال�سفن  وذلك من خالل مطلبین األول منھا أتحدث فیھ عن إجراءات الحجز التحفظ          

في النظام السعودي مقارنة بالقانون المصري، والمطلب الثاني أتحدث فیھ عن إجراءات            
  .الحجز التحفظي على السفن في االتفاقیات الدولیة

  اطب اول

 اودي ر ون إراءات از اظ  ان  اظم

  اري

 ب�الحجز وإع�الن مح�ضر الحج�ز، وأخی�رًا           نعرض في ھذا الصدد لالخت�صاص ب�األمر       
  .رفع دعوى صحة الحجز

  :االختصاص باألمر بالحجز التحفظي على السفن: أوال
وفق��ًا لنظ��ام المحكم��ة التجاری��ة ال��سعودي تخ��تص ال��دوائر التجاری��ة ب��دیوان المظ��الم   

، أن على الدائن )٥٦٤(بالنظر في طلبات الحجز التحفظي على السفن، وأوضحت المادة 
یتقدم إلى الحكوم�ة المحلی�ة وھ�ي أم�ارات المن�اطق عل�ى م�ستوى ال�سعودیة، وتح�ال                    أن  

منھا إلى المحكمة التجاری�ة الت�ي ل�م ی�تم إن�شائھا حت�ى ھ�ذا الت�اریخ وق�ام بمھامھ�ا ھیئ�ة                        
وت�����اریخ ) ٥/م(ح�����سم المنازع�����ات التجاری�����ة بن�����اء عل�����ى المرس�����وم الملك�����ي رق�����م     

ال��دوائر التجاری��ة ب��دیوان المظ��الم  ھ��ـ والت��ي نقل��ت كاف��ة اخت��صاصھا إل��ى   ١٢/٢/١٣٨٧
  .ھـ٢٦/١١/١٤٧٠وتاریخ ) ٦٣/م(بموجب المرسوم الملكي رقم 

ونظرا لطبیعة الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة والت�ي تقت�ضي االس�تعجال ف�ي إص�دار                 
األم�ر ب��ھ فق��د ج��رت الع��ادة ف��ي الواق�ع العمل��ي اخت��صارا للوق��ت والجھ��د أن یتق��دم ال��دائن   

ان المظ�الم، أو رئ�یس الف�رع بعری�ضتھ وفق�ًا للبیان�ات الت�ي                طالب الحجز إل�ى رئ�یس دی�و       
من نظ�ام المحكم�ة التجاری�ة، ث�م یح�ال الطل�ب إل�ى إح�دى ال�دوائر               ) ٥٦٥(تطلبتھا المادة   

، وإذا )٥٦٧(و ) ٥٦٦(التجاری��ة الت��ي تبح��ث تحق��ق ال��شروط الت��ي تطلبتھ��ا الم��ادتین        
ى ال�سفینة، وفق�ًا لم�ا ن�صت     تحققت ال�شروط تق�رر ال�دائرة التجاری�ة الحج�ز التحفظ�ي عل�         

إذا ت��وافرت ال��شروط ال��سالفة تق��رر المحكم��ة الحج��ز ح��اًال  (بقولھ��ا ) ٥٧٣(علی��ھ الم��ادة 
ویج��ري توقیع��ھ ث��م یبل��غ ذل��ك إل��ى الم��دین وال��شخص الثال��ث ح��سب ش��روط تبلی��غ أوراق  

  ).الجلب
للدائرة التي تنظر أمر الحجز التحفظ�ي الح�ق ف�ي رف�ض     ) ٥٨٤(ولقد أجازت المادة  

لب ب�شرط أن یك�ون الحك�م باألكثری�ة وموض�حًا فی�ھ أس�باب ال�رفض وذل�ك ف�ي الحال�ة             الط
التي یكون المدعي علیھ أو مالك السفینة موسرًا وال خوف على ما تحت ی�ده م�ن أم�وال       
وبضائع، وال یخشى قیامھ بتھریب أموالھ أو إخفائھا أو إفالسھ بشرط أن ال یلحق الدائن 

  .لتحفظيضرر من جراء رفض أمر الحجز ا
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ولقد استقر القضاء التجاري السعودي أیضًا عل�ى رف�ض ق�رار الحج�ز التحفظ�ي ف�ي             
  .حالة قیام المدین بتقدیم كفیًال مالیًا یضمن تأدیة أي حق أو حكم یصدر في القضیة

  :تبلیغ أمر الحجز التحفظي والتظلم منھ: ثانیا
علی�ھ والمحج�وز عن�ده    من النظام فإنھ یتم تبلی�غ المحج�وز         ) ٥٧٣(وفقًا لنص المادة    

) ٤٦٤(وفق طرق التبلیغ المنصوص علیھا في الفصل الثالث من النظام بدءًا م�ن الم�ادة                
، ویجب على المحجوز علیھ والمحجوز عنده أن یعترضا عل�ى ق�رار       )٤٧١(وحتى المادة   

ف��إذا تق��دم أح��دھم   ) ٥٧٤(الحج��ز خ��الل ثمانی��ة أی��ام م��ن ت��اریخ ووفق��ًا لمنط��وق الم��ادة        
اعتراضھ خالل المدة المذكورة فیقبل اعتراضھما وینظر فیھ حسب النظام، وأن أوكالھما ب

لم یعترضا ف�ي الم�دة الم�ذكورة ف�ال یقب�ل اعتراض�ھما بع�د ذل�ك ح�سبما ق�ررت ذل�ك الم�ادة                  
)٥٧٧ .(  

أم��ا ف��ي ظ��ل ق��انون التج��ارة البحری��ة الم��صري ف��رغم أن الق��انون ل��م ی��نص عل��ى           
) ٥٩(ظام المحكم�ة التجاری�ة ول�م ت�نص الم�ادة            إجراءات تفصیلیة كتلك التي وردت في ن      

من قانون التجارة البحری�ة عل�ى وج�وب قی�ام ال�دائن بتق�دیم طل�ب الحج�ز التحفظ�ي عل�ى                    
ال��سـفینة، لك��ن ذل��ك مفھ��وم بداھ��ة حی��ث ال یت��صور قی��ام المحكم��ة بإص��دار أم��ر الحج��ز       

 مقام�ة م�ن   التحفظي على السفینة بأمر رئیس المحكمة االبتدائیة المخت�صة أو م�ن یق�وم           
تلقاء نفسھ، وقد أعتبر البعض أن صدور موافقة المحكمة االبتدائیة تعتبر ح�د أدن�ى م�ن                 
الرقاب��ة الق��ضائیة الت��ي یج��ب توافرھ��ا نظ��را لخط��ورة الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفینة          
ولمباشرتھ من قبل الدائن دون أن یكون بیده سند تنفیذي بل یكفي مجرد االدعاء بوجود 

رقاب�ة الق�ضاء ف�ي التأك�د م�ن جدی�ة ال�دین والتأك�د إن�ھ م�ن ال�دیون            دین بح�ري وتنح�صر    
  .)١(البحریة التي أشرنا لھا سابقا

  : توقیـع الحجـز:ثالثًا
م��ن نظ��ام المحكم��ة التجاری��ة ال��سعودي، بع��د أن تق��رر      ) ٥٧٨(وفق��ا ل��نص الم��ادة   

توقیع المحكمة الحجز التحفظي على السفینة فاألصل أن تعین مأمورًا من طرفھا لیتولى              
الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة ف�إذا ل�م یت�سنى لھ�ا ذل�ك فإنھ�ا تطل�ب م�ن الح��اكم اإلداري             
ممثًال في أم�ارة المنطق�ة الت�ي تق�ع ف�ي دائرتھ�ا بتنفی�ذ أم�ر الحج�ز التحفظ�ي ع�ن طری�ق                    

  . الشرطة
/ ١٤٦وفي قضاء حدیث لدیوان المظالم ممثًال في قرار إیق�اع الحج�ز التحفظ�ي رق�م      

ھـ یتمثل في صدور ١٤١٢ق لعام /٦٤٥/٢ھـ الصادر في القضیة رقم ١٤١٢تج لعام / د
خطاب من الدائرة التجاریة عن طریق رئیس الدیوان أو الفرع إل�ى م�دیر المین�اء التخ�اذ          
إجراءات الحج�ز، وأحیان�ًا ی�تم تكلی�ف أم�ین س�ر ال�دائرة بالتع�اون م�ع الجھ�ات المخت�صة                

  .)٢(لتنفیذ قرار الحجز

                                                           

  .٦٩، مرجع سباق، ص حسین الماحي، القانون البحري)١(
  .١٦١، ١٦، ص فھد الحقباني، دراسات بحثیة في الحجز التحفظي على السفینة، مرجع سابق)٢(
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بوج��وب ت��سلیم ) ٦٤/١(رة البحری��ة الم��صریة تق��ضي الم��ادة وف��ي ظ��ل ق��انون التج��ا
محضر الحجز لربان السفینة، أو من یقوم مقامھ، وت�سلم ص�ورة أخ�رى للجھ�ة البحری�ة                
المختصة بالمیناء الذي وقع فی�ھ الحج�ز لمن�ع ال�سفینة م�ن ال�سفر، وت�سلم ص�ورة ثالث�ة                       

لثانیة من ذات الم�ادة ب�أن   لمكتب التسجیل بالمیناء الذي وقع فیھ الحجز، ونصت الفقرة ا   
ال��سفن الم��سجلة ف��ي م��صر إذا ت��م الحج��ز علیھ��ا خ��ارج الم��وانئ الم��صریة فیق��وم مكت��ب   
التسجیل ال�ذي بالمین�اء ال�ذي وق�ع فی�ھ الحج�ز بإخط�ار مكت�ب ت�سجیل ال�سفینة الم�صریة               
بالحجز للتأشیر بھ في السجل الخاص بھا أما إذا كان�ت ال�سفینة أجنبی�ة ف�ال یلت�زم مكت�ب             

  .)١(جیل بإخطار مكتب تسجیل السفینةالتس
  : رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق:رابعا

م��ن نظ��ام المحكم��ة التجاری��ة ال��سعودي إل��ى إن��ھ یج��ب عل��ى   ) ٥٧٥(أش��ارت الم��ادة 
الدائن الصادر لھ أمر الحجز التحفظي على ال�سفینة أن یرف�ع دع�وى ص�حة ثب�وت ال�دین             

لج�زاء  ) ٥٧٦(ج�وز علی�ھ، وتطرق�ت الم�ادة         وذلك خالل ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغ المح       
عدم تقدم الدائن بدعواه خالل ھ�ذه الم�دة والمتمث�ل ف�ي رف�ع الحج�ز والحك�م عل�ى ال�دائن                    

  .الحاجز بكافة المصاریف والعطل والضرر
على ال�دائن ال�صادر     ) ٦٥(وفي ظل قانون التجارة البحریة المصري أو جبت المادة          

 رف��ع دع��وى ثب��وت الح��ق وب��صحة الحج��ز أم��ام   ل��ھ أم��ر الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفینة  
المحكمة االبتدائیة التي وقع الحجز التحفظي على السفینة في دائرتھا خالل الثمانیة أیام             
التالیة لتسلیم محضر الحجز إلى ربان السفینة، أو من یق�وم مقام�ھ وإال ع�د الحج�ز ك�أن                 

  .لم یكن
ن�ا لھ�ا ف�ي الف�صل األول     وال تختلف ھذه الدعوى عن دعوى صحة الحجز التي تطرق        

  .من ھذه الدراسة

ب اطا  

 ظز اراءات اإدوت اا  نا   

بع��د أن تناول��ت ف��ي المطل��ب ال��سابق الح��دیث ع��ن إج��راءات الحج��ز التحفظ��ي عل��ى     
  .السفینة في النظام السعودي مقارنة بالقانون المصري

الت��ي تطلبتھ��ا االتفاقی��ات الدولی��ة وك��ذلك    ف��ي ھ��ذا المطل��ب أتح��دث ع��ن اإلج��راءات    
أتعرض لبعض المشكالت التي قد تث�ور ح�ین إیق�اع الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن وطنی�ًا                    

  .ودولیًا
  :إجراءات الحجز التحفظي على السفینة في االتفاقیات الدولیة: أوال

م فإن���ھ ال یج���وز الحج���ز ١٩٥٢وفق���ًا ل���نص الم���ادة الرابع���ة م���ن معاھ���دة بروك���سل 
ظ��ي عل��ى ال��سفینة إال ب��أمر ی��صدر م��ن محكم��ة، أو م��ن أی��ة س��لطة ق��ضائیة أخ��رى    التحف

مخت��صة ل��دى الدول��ة المتعاق��دة الت��ي یق��ع الحج��ز ف��ي دائرتھ��ا، ویج��ب عل��ى المحكم��ة أو   
الجھة القضائیة المختصة أن تتحقق من جدیة الدین ال�ذي یدعی�ھ طال�ب الحج�ز، ومعظ�م                 

                                                           

  .١٧٢، صمحمود مختار بریري، قانون التجارة البحریة، مرجع سابق) ١(
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ا النص، أي تجع�ل أم�ر توقی�ع الحج�ز عل�ى        الدول الموقعة على ھــذه المعاھدة تراعي ھذ      
  .)١(السفینة من اختصاص القاضي كما ھو الحال في مصر وإیطالیا وألمانیا

تخ�ضع قواع�د المرافع�ات      : (م�ن المعاھ�دة عل�ى     ) ٦(ومن ناحیة أخرى نصت الم�ادة       
الخاص��ة بحج��ز ال��سفینة وبالح��صول عل��ى اإلذن المن��صوص علی��ھ ف��ي الم��ادة الرابع��ة         

رضة التي تنشأ عن الحجز لقانون الدول�ة المتعاق�دة الت�ي توق�ع الحج�ز أو              وبالمسائل العا 
، وواضح من النص إن المعاھدة قد أحالت إلى قانون الدول التي توق�ع   )طلب من دائرتھا  

أمر الحج�ز عل�ى ال�سفینة كاف�ة م�ا یتعل�ق ب�إجراءات الحج�ز، وم�ا ین�شأ عن�ھ م�ن م�سائل                    
لة التي یقع في دائرتھا یكون ھو المرجع عارضھ، كذلك واضح من النص إن قانون الدو      

  .في تحدید الحكمة المختصة بتوقیع الحجز التحفظي على السفینة في میناء تلك الدولة
فعلى سبیل المث�ال تخ�ضع إج�راءات الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن األجنبی�ة الخاض�عة               

ی�ة ال�سابق   لمعاھدة بروكسل في مصر للقواعد واألحكام ال�واردة ف�ي ق�انون التج�ارة البحر            
  .بیانھا

أم��ا فیم��ا یتعل��ق ب��دعوى ص��حة الحج��ز فق��د ق��ررت الم��ادة ال��سابعة م��ن المعاھ��دة            
اختصاص محاكم الدولة التي یقع ف�ي دائرتھ�ا الف�صل م�ن موض�وع الن�زاع وذل�ك بت�وافر             

  :أحد شرطین ھما
أن تكون المحكمة التي یقع قي دائرتھا الحجز مختصة بدعوى ص�حة الحج�ز وفق�ًا                  -١

 .خليللقانون الدا
 : توافر العالقة بین السفینة محل الحجز والدین ومن ھذه الحاالت

إذا كان للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز رئیسي في الدولة التي یق�ع فیھ�ا       -أ
  .الحجز التحفظي على السفینة

  .إذا نشأ الدین في الدولة التي وقع الحجز التحفظي بدائرتھا  -ب
أثناء رحلة وقع الحجز التحفظي على ال�سفینة  إذا كان الدین البحري قد نشأ        -ج

  .أثنائھا
إذا نشأ الدین عن تصادم أو عن أعمال الم�ساعدة واإلنق�اذ أو ك�ان م�ضمونًا             -د

  .برھن بحري على السفینة المحجوز علیھا
أما إذا كانت المحكمة التي وقع الحجز على السفینة في دائرتھ�ا غی�ر مخت�صة أص�ًال            

فإن الكفالة أو الضمان الذي یقدم لرفع الحج�ز طبق�ًا للم�ادة             بالفصل في موضوع الدعوى     
الخامسة من المعاھدة یجب أن یضمن تنفیذ كل األحكام الالحقة التي تصدر م�ن المحكم�ة            
المختصة بالفصل في الموضوع، وتحدد المحكمة أو ال�سلطة الق�ضائیة الت�ي وق�ع الحج�ز          

ھ دع�وى الموض�وع أم�ام المحكم�ة       بدائرتھا المیعاد الذي یج�ب عل�ى الم�دعى أن یرف�ع فی�             
المخت�صة غی��ر إن�ھ إذا اتف��ق الخ��صوم عل�ى جع��ل االخت��صاص لمحكم�ة أخ��رى، أو اتفق��وا     
على التحكیم في النزاع جاز للمحكمة أن تحدد المیعاد الذي یج�ب عل�ى الم�دعي أن یرف�ع                   
فیھ دعوى صحة الحجز، وفي الحالتین المنصوص علیھما ف�ي الفق�رتین الثانی�ة والثالث�ة              

                                                           

  .٢٧٩، ص قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق بھجت عبد اهللا)١(
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ن المادة السابعة إذا لم ترفع الدعوى في المیعاد المح�دد ج�از للم�دعى علی�ھ طل�ب رف�ع                     م
  .)١(الحجز أو إبراء الكفیل

م�ن ھ�ذه االتفاقی�ة      ) ٢/١(م فق�د ن�صت الم�ادة        ١٩٩٩أما في ظل اتفاقیة جنی�ف لع�ام         
على إنھ ال یجوز حجز السفینة، أو رفع الحجز عنھا إال بموج�ب إذن م�ن محكم�ة الدول�ة                 

رف التي یوقع فیھ�ا الحج�ز التحفظ�ي، أم�ا الفق�رة الرابع�ة م�ن ذات الم�ادة فق�د أحال�ت                 الط
إجراءات الحج�ز التحفظ�ي عل�ى ال�سفن وك�ذلك رفع�ھ إل�ى ق�انون الدول�ة الت�ي یوق�ع فیھ�ا                         

  .)٢(الحجز
ون��صت الم��ادة الثانی��ة م��ن االتفاقی��ة عل��ى إن��ھ إذا وج��د اتف��اق یتعل��ق باالخت��صاص        

ن بأنھ یتم الفصل في المطالب�ة البحری�ة ف�ي دول�ة معین�ة غی�ر         القضائي أو بالتحكیم یتضم   
الدولة التي وقع فیھا الحجز فإنھ یجوز الحجز عل�ى ال�سفینة ف�ي نف�س الدول�ة الت�ي وق�ع          
فیھ��ا الحج��ز وفق��ًا لقانونھ��ا، أي الواض��ح م��ن ال��نص أن الدول��ة الت��ي یق��ع فیھ��ا الحج��ز         

 حت��ى م��ع وج��ود االتف��اق    التحفظ��ي تظ��ل ھ��ي المخت��صة بنظ��ر ال��دعوى وفق��ا لقانونھ��ا       
  .)٣(بالمخالفة

  :بعض المشكالت التي تثور حین إیقاع الحجز التحفظي على السفن وطنیًا ودولیًا: ثانیًا
قد تتحقق في الحجز التحفظي على السفن كافة الشروط التي ن�صت علیھ�ا الق�وانین              

ت الصحیحة التي الوطنیة واالتفاقیات الدولیة وقد یتخذ الدائن طالب الحجز كافة اإلجراءا
تطلبھا القانون، ومع ذلك تثور بعض اإلشكاالت حین إیقاع الحجز التحفظي عل�ى ال�سفن               
تختلف أحكامھا وقواعدھا ما بین القانون الوطني واالتفاقیات الدولیة وھي ما سـنتناولھ          

  :في الفروض التالیة
  :تعـدد الحجـز: أوال

یة تع��دد الحج��وز عل��ى س��فینة ل��م یتع��رض نظ��ام المحكم��ة التجاری��ة ال��سعودي لفرض�� 
واحدة، وكذلك لم یتع�رض لھ�ذه الم�سألة ق�انون التج�ارة البحری�ة الم�صري، أم�ا معاھ�دة                     

م فق�د تعرض�ت لحال�ة توقی�ع ع�دة حج�وزات لم�دع واح�د الس�ـتیفاء                   ١٩٥٢بروكسل لع�ام    
ال یجوز لمدع واحد في نف�س ال�دین أن یق�وم      "على إنھ   ) ٣/٢(الدین، حیث نصت المادة     

لتحفظي على السفینة أو یطلب تقدیم كفالة، أو ضمان عنھا أكثر من مرة واحدة بالحجز ا
ف��ي اخت��صاص دول��ة أو أكث��ر م��ن ال��دول المتعاق��دة، وإذا وق��ع الحج��ز عل��ى ال��سفینة أم��ام  
قضاء أحدى ھذه الدول أو قدمت كفالة، أو ضمان لرفع الحجز، أو لتجنبھ وجب رفع ك�ل            

ل��سفینة، أو عل��ى أي س��فینة أخ��رى مملوك��ة  حج��ز الح��ق آخ��ر وقع��ھ الم��دعي عل��ى ھ��ذه ا 
للمالك نف�سھ ب�سبب نف�س ال�دین البح�ري، وت�أمر المحكم�ة، أو أی�ة جھ�ة ق�ضائیة أخ�رى                     
مختصة في ھذه الدولة باإلفراج عن السفینة ما لم یثبت المدعى للمحكمة أو آلیة س�لطة     

حق أو وجود قضائیة أخرى مختصة إبراء الضامن أو الكفیل نھائیا قبل توقیع الحجز الال
  ".سبب صحیح آخر یبرر بقاء الحجز

                                                           

  .م١٩٥٢المادة السابعة من معاھدة بروكسل ) ١(
  .م١٩٩٩المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف ) ٢(
  .المادة الثانیة من معاھدة جنیف) ٣(
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والمالحظ على النص إنھ حدد الحظر على سفن الدول المتعاق�دة مم�ا یب�رر لن�ا الق�ول                   
بأنھ یجوز تع�دد الحج�ز عل�ى س�فن الدول�ة غی�ر المتعاق�دة وذل�ك الن المعاھ�دة ف�ي األص�ل                          

المتعاقدة، وعل�ى   تضمنت أحكام تتعلق بسفن الدول المتعاقدة على خالف سفن الدول غیر            
یج��وز : (م��ن معاھ��دة بروك��سل حی��ث ن��صت عل��ى) ٨/٢(س��بیل المث��ال م��ا ورد ف��ي الم��ادة 

توقیع الحجز على أیة سفینة تحمل علم دولة غی�ر متعاق�دة ف�ي دول�ة متعاق�دة ب�سبب أح�د               
ھذه الدیون المبینة في المادة األولى أو بسبب دین آخر یجیزه توقیع الحجز وفق�ا لق�انون                  

  .)ھذه الدول
ھي عدم إس�اءة ال�دائن لحق�ھ ف�ي الحج�ز عل�ى              ) ٣/٢(والحكمة من النص في المادة      

  .)١(السفینة وذلك بإیقاع الحجز علیھا أكثر من مرة
  :)٢(م فقد أجازت تكرار الحجز في الحاالت التالیة١٩٩٩أما اتفاقیة جنیف لعام 

یم�ھ ب�شأن   إذا كانت طبیع�ة أو مق�دار ال�ضمان المتعل�ق بتل�ك ال�سفینة وال�سابق تقد          -١
 . نفس المطالبة غیر كاف بشرط أال یتجاوز المقدار الكلي للضمان قیمة السفینة

إذا كان الشخص الذي سبق أن ق�دم ال�ضمان غی�ر ق�ادر أو یحتم�ل إال یك�ون ق�ادرا              -٢
 .على الوفاء ببعض أو كل التزامات ذلك الشخص

دیمھ وذلك إذا رفع الحجز على السفینة المحجوزة أو أفرج عن الضمان السابق تق -٣
 :لسببین

  .أما بطلب أو موافقة من المطالب استنادا إلى أسباب معقولة  - أ
 ألن الدائن لم یستطیع أن یتخذ خطوات معقول�ة تح�ول دون رف�ع الحج�ز أو                  - ب

 .اإلفراج عن الضمان
واألص��ل ف��ي ظ��ل اتفاقی��ة جنی��ف ع��دم ج��واز تع��دد الحج��ز عل��ى ال��سفینة إال ف��ي  

  :)٣(حالتین ھما
 كانت طبیع�ة أو مق�دار ال�ضمان ال�سابق تقدیم�ھ ب�شأن نف�س المطالب�ة                   إذا: الحالة األولى 

  .غیر كافي
  .من المادة الخامسة) ج(أو ) ب(بند ) ١(إذا أنطبق أحكام الفقرة : الحالة الثانیة

ولم توضح االتفاقیة األسـس التي یمكن فیھا اعتبار الضمان كاف وأن كن�ت أرى أن     
  .قضائیة المختصة وفقًا للقانون الوطنيذلك متروك للسلطة التقدیریة للجھة ال

 
  :أثر شرط التحكیم في جواز إیقاع الحجز التحفظي على السفن: ثانیًا

ق��د تت��ضمن العق��ود أو االتفاقی��ات البحری��ة المبرم��ة ب��ین أص��حاب المطالب��ة البحری��ة    
ومالك السفینة، شرطًا باللجوء إلى التحكیم لحل ما ینشأ بینھم من منازعات أو ق�د یتف�ق             

                                                           

  .٥٩، ص بھجت عبد اهللا قاید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابق)١(
  .م١٩٩٩اتفاقیة جنیف لعام من ) ٥/١( المادة )٢(
  .م١٩٩٩من اتفاقیة جنیف لعام ) ٥/٢(المادة ) ٣(



 

 

 - ٢٩٣٥ - 

لطرف�ان عل��ى اللج�وء إل��ى التحك��یم بع�د ن��شوء الن�زاع بینھم��ا وھ��و م�ا ی��سمى بم��شارطة      ا
  .)١(التحكیم

وف��ي ھ��ذا الف��رض یث��ور الت��ساؤل، ھ��ل یج��وز م��ع وج��ود ش��رط التحك��یم أو م��شارطة 
التحكیم أن یلجأ الدائن للقضاء لطلب الحجز التحفظي على السفینة، أم أن اتف�اق التحك�یم     

رتیھ والذي ی�سلب الق�ضاء س�لطة نظ�ر الموض�وع یمت�د أی�ضا            المعقود بین الطرفین بصو   
لی��شمل من��ع الق��ضاء م��ن اتخ��اذ اإلج��راءات التحفظی��ة وم��ن أھمھ��ا س��لطة األم��ر ب��الحجز   

  التحفظي على السفینة؟
 

إن االتج��اه الفقھ��ي ال��راجح وال��ذي یك��اد یك��ون مح��ل إجم��اع ی��بن الفقھ��اء الق��انون        
 اإلج��راءات التحفظی��ة حت��ى م��ع وج��ود الم��صري یجی��ز اللج��وء إل��ى الق��ضاء لطل��ب اتخ��اذ 

اتفاق التحكیم وذلك لك�ون اتخ�اذ اإلج�راءات التحفظی�ة ی�ستلزم وج�ود س�لطة ق�ادرة عل�ى                     
  .)٢(التنفیذ وھي متوافرة في القضاء وال تتوافر في التحكیم

  
وھو ما كرسھ المشرع المصري ف�ي ق�انون التحك�یم ف�ي الم�واد المدنی�ة والتج�اري،                 

م�ن ھ�ذا    ) ٩(یج�وز للمحكم�ة الم�شار إلیھ�ا ف�ي الم�ادة              (-: عل�ى  )١٤(حیث نصت المادة    
القانون أن تأمر بناء على طلب طرف التحكیم باتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة سواء قبل           

  .)٣( )البدء في إجراءات التحكیم أو أثناء سیرھا
 

ي وكذلك نصت علیھ معظم المعاھدات واالتفاقیات الدولیة في التحكیم التجاري ال�دول           
ومن ضمنھا قواعد التحكیم التي وض�عتھا لجن�ة األم�م المتح�دة للق�انون التج�اري ال�دولي             

 لھیئة التحكیم أن تتخذ بناء على طل�ب أح�د الط�رفین             -١: (على) ٢٦(حیث نصت المادة    
ت��راه ض��روریًا م��ن ت��دابیر مؤقت��ة ب��شأن الموض��وع مح��ل الن��زاع بم��ا ف��ي ذل��ك إج��راءات    

ع علیھا كاألمر بإیداعھا ل�دى الغی�ر أو بی�ع ال�سلع القابل�ة            المحافظة على البضائع المتناز   
  . للتلــف

یجوز أن تتخذ التدابیر المؤقت�ة ف�ي ص�ورة ق�رار تحك�یم مؤق�ت، ولھیئ�ة التحك�یم إذا             -١
 .اشترطت تقدیم كفالة لتغطیة نفقات التدبیر المؤقت

                                                           

الفرق بین ش�رط التحك�یم وم�شارطة التحك�یم یمك�ن ف�ي أن األول یك�ون م�درج أص�ال ف�ي العق�د                 ) ١(
األساس بین الطرفین وبذلك یكون ملزمًا لطرفیھ أما مشارطة التحك�یم فھ�و اتف�اق ال ح�ق ع�ن                    

لعقد اللج�وء إل�ى التحك�یم س�واء وج�د ن�زاع بینھم�ا أو ل�م یوج�د، محم�د           العقد یقرر فیھ طرفي ا  
ناصر البجاد، التحك�یم ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، مرك�ز البح�وث والدراسا�ـت اإلداریـ�ـة،                 

  .١٠٠ – ٩٩م، ص١٩٩٩
  .١٦٩، ص محمود مختار بریري، قانون التجارة البحریة، مرجع سابق)٢(
م، دار العرب��ي للن���شر  ١٩٩٢ ل���سنة ٢٧المدنی���ة والتجاری��ة رق��م   ق��انون التحك��یم ف���ي الم��واد    ) ٣(

  .والتوزیع الكتب القانونیة، القاھرة
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عتب�ر  الطلب ال�ذي یقدم�ھ أح�د الط�رفین إل�ى س�لطة ق�ضائیة باتخ�اذ ت�دابیر مؤقت�ة ال ی             -٢
 . )١()مناقضًا التفاق التحكیم أو نزوال عن الحق في التمسك بھ

ویسري ھذا الحكم حتى ولو نص اتفاق التحكیم على تخویل ھیئة المحكم�ین س�لطة             
األم��ر باتخ��اذ اإلج��راءات التحفظی��ة فیج��وز ألي ط��رف اللج��وء للمحكم��ة وطل��ب توقی��ع      

حك�یم ویك�ون تنفی�ذ أم�ر ھیئ�ة      الحجز التحفظي على السفینة، ولھ طلب ذلك م�ن ھیئ�ة الت   
م�ن ق�انون التحك�یم الم�صري     ) ٤(الحكیم من اختصاص القضاء، وھذا ما قررت�ھ الم�ادة         

 یجوز لطرفي التحكیم االتفاق على أن یكون لھیئة التحكیم بناء عل�ى طل�ب               -١: (بقولھـا
ع�ة  أحدھما أن تأمر أیًا منھما اتخاذ م�ا ت�راه م�ن ت�دابیر مؤقت�ة أو تحفظی�ة تقت�ضیھا طبی                

  وإذا تخل�ف  -٢. النزاع وأن تطلب تقدیم ضمانا كافا لتغطیة نفقات التدبیر الذي تأمر بھ           
من صدر إلیھ األمر عن تنفیذه جاز لھیئة التحكیم بناء على طلب الطرف اآلخر أن تأذن         
لھذا الطرف في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذه وذلك دون إخالل بحق ھذا الط�رف ف�ي      

م��ن ھ��ذا الق��انون األم��ر    ) ٩(س المحكم��ة الم��شار إلیھ��ا ف��ي الم��ادة    أن یطل��ب م��ن رئ��ی  
  ).بالتنفیذ
 

ولم ینص نظام التحكیم السعودي على ھذا المعن�ى ولك�ن الم�ستقر علی�ھ ق�ضائیا أن                  
ھیئة التحكیم تصدر قرارھا باتخاذ اإلجراء االحترازي ویكون قرارھا وفق�ا ل�نص الم�ادة               

كون للجھة القضائیة المختصة أص�ال بنظ�ر الن�زاع          من الالئحة التنفیذیة للنظام وی    ) ٤١(
  .)٢(من النظام، االختصاص باألمر بتنفیذ القرار) ٢،٢١، ١٩، ١٨(وفقا ألحكام المواد 

ویرى البعض أن الحكم یختلف في حالة وجود ش�رطًا قاطع�ًا ف�ي داللت�ھ عل�ى اتج�اه                    
اذ اإلج�راءات  نیة األطراف إل�ى اس�تبعاد ت�دخل الق�ضاء س�واء ف�ي الموض�وع أو ف�ي اتخ�          

التحفظیة وجعل االختصاص في ذلك لھیئة التحكیم ففي ھذه الحال�ة تك�ون ھیئ�ة التحك�یم           
، وھ��و م��ا س��ار علی��ھ الق��ضاء التج��اري    )٣(المخت��صة ب��النظر ف��ي اإلج��راءات التحفظی��ة   

السعودي وسیأتي تفصیل ذلك بشكل واضح حین الح�دیث ع�ن أث�ر الحج�ز التحفظ�ي ف�ي                   
  .تحدید االختصاص القضائي

أما في ظل المعاھ�دات واالتفاقی�ات الدولی�ة فق�د أحال�ت كم�ا س�بق أن أوض�حت كاف�ة               
األم��ور اإلجرائی��ة الت��ي ق��د ی��ستتبعھا الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفینة إل��ى ق��انون ال��دول     

  .المتعاقدة أي القانون الوطني
  

 

                                                           

م ١٩٩٦ دی�سمبر لع�ام   ١٥ الذي اتخذت�ھ الجمعی�ة العام�ة لألم�م المتح�دة ف�ي        ٣١/٩٨قرار رقم   ) ١(
والء رفع��ت، التحك��یم التج��اري ال��وطني ال��دولي ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة،  : من��شور ف��ي

  .٣٢٨ھـ، ص١٤١٩رفة التجاریة الصناعیة بمحافظة جدة، الغ
ھ�ـ  ١٤٠٣/ ١٢/٧ وت�اریخ  ٤٦/نظام التحكیم والئحتھ التنفیذیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م     ) ٢(

  .المنشور في جریدة أم القرى
  .١٧٠، ص محمود مختار بریري، قانون التجارة البحریة، مرجع سابق)٣(
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  :الحجـز التحفظـي التعسـفي: ثالثا
لتحفظ�ي عل�ى ال�سفینة، وك�ان ھدف�ھ      إذا لم یكن للدائن أي مصلحة من إیقاع الحج�ز ا  

إلح��اق ال��ضرر بالم��دین المحج��وز علی��ھ، وتعطی��ل ال��سفینة دون وج��ھ ح��ق ف��إن الحج��ز       
، ص�حیح أن الحج�ز   )١(التحفظي على السفینة في ھذا الفرض یعتبر حجزًا تع�سفیًا وكی�دیاً    

التحفظي على السفینة یندرج ضمن نطاق حق االلتجاء إل�ى الق�ضاء بمعن�اه الواس�ع لك�ن        
س���اءة اس���تخدامھ یعتب���ر تع���سفًا ف���ي اس���تعمال الح���ق موج���ب للتع���ویض إذا م���ا تحق���ق   إ

  . )٢(الضرر
ولم یف�رض الم�شرع الم�صري أي ج�زاء عل�ى الحج�ز التحفظ�ي التع�سفي ول�م یق�رر                  
م��سئولیة ال��دائن الح��اجز ع��ن الحج��ز الكی��دي أو التع��سفي س��واء ف��ي ظ��ل ق��انون التج��ارة  

رع الم��صري ت��رك ذل��ك للقواع��د العام��ة ف��ي    البح��ري الح��الي أو الملغ��ي ویب��دو أن الم��ش  
  .)٣(الحجز التحفظي على المنقول والتي تغرم الحاجز حجزًا تحفظیًا كیدیًا

إذا حك��م (م��ن ق��انون المرافع��ات الم��صري ذل��ك بقولھ��ا   ) ٣٢٤(حی��ث ق��ررت الم��ادة  
ب��بطالن الحج��ز التحفظ��ي أو بإلغائ��ھ النع��دام أس��بابھ ج��از الحك��م عل��ى الح��اجز بغرام��ة ال    

، وكذلك القواعد العامة ف�ي  )ز عشرین جنیھًا فضال عن التعویضات للمحجوز علیھ    تتجاو
م���ن نظ���ام ) ٢١٥(وك���ذلك ق���ررت الم���ادة  . الم���سئولیة التق���صریة ف���ي الق���انون الم���دني 

م��ن نظ��ام المحكم��ة التجاری��ة ال��سعودي  ) ٥٦٦(المرافع��ات ال��شرعیة ال��سعودي والم��ادة  
ق المحجوز علیھ وأض�راره إذا ظھ�ر أن   اشتراط كفالة من كاتب العدل لضمان جمیع حقو 

الح��اجز غی��ر محـ��ـق ف��ي طلب��ھ، وذل��ك لك��ي ت��ضمن الكفال��ة الحك��م ب��التعویض وم��ا یحل��ق   
  . بالمدین من أضرار أخرى

م لتحدی�د الق�انون ال�ذي یطب�ق ب�التعویض ع�ن       ١٩٥٢وقد عرضت معاھدة بروكسل  
، وك�ذلك  )٤(دائرتھ�ا أضرار الحجز التحفظي، وحددتھ بقانون الدول التي یوقع الحجز في           

م التعویض عن الحجز التحفظ�ي التع�سفي وك�ذلك ق�ررت أن             ١٩٩٩أقرت اتفاقیة جنیف    
محاكم الدول التي یوقع الحجز فیھ�ا ھ�ي المخت�صة بتحدی�د م�دى م�سئولیة ال�دائن طال�ب            
الحج��ز ع��ن الخ��سائر أو األض��رار الت��ي ن��شأت ع��ن حج��ز ال��سفینة ب��شكل تع��سفي دون       

  .)٥(مبرر

                                                           

  .٤١، صالتحفظي على السفن، مرجع سابقبھجت عبد اهللا قاید، الحجز ) ١(
  .١٥٢، ص كمال حمدي، القانون البحري، مرجع سابق)٢(
  .٢٥٩، صمحمد بھجت قاید، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، مرجع سابق) ٣(
  .م١٩٥٢من معاھدة بروكسل ) ٦/١(المادة ) ٤(
  .م١٩٩٩من اتفاقیة جنیف ) ٦(المادة ) ٥(
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ت��ي یمك��ن أن یحك��م بھ��ا عل��ى ال��دائن الح��اجز ت��شمل أساس��ًا        والتعوی��ضات ال 
إصالح ك�ل ض�رر أص�اب المحج�وز علی�ھ ب�سبب توقی�ع الحج�ز وم�ن أمثل�ھ ال�ضرر               

  : )١(المتكبد في حالة توقیع الحجز التحفظي بغیر مبرر ما یلي
  .مصاریف صیانة السفینة أثناء الوقت الذي توقفت فیھ في المیناء بسبب الحجز -١
ي دفعھ��ا مال��ك ال��سفینة لم��الك الب��ضائع الم��شحونة ب��سبب الحج��ز        التعوی��ضات الت��  -٢

والناش�ئة ع��ن ت�أخیر، أو ع��دم وص�ول الب��ضائع الم�شحونة ألن ھ��ذا الحج�ز ال یعتب��ر      
 .بالنسبة للمجھز من قبیل القوة القاھرة

 .أجور الطاقم أثناء حجز السفینة بغیر وجھ حق -٣
 .نةاألرباح التي فقدھا مالك السفینة بسبب احتجاز السفی -٤
 .مصاریف تقدیم الكفالة أو الضمان الالزمین لرفع الحجز ومنع توقیعھ -٥

 :وأرى أن یضاف إلیھا
 .مصاریف التحكیم أن تم اللجوء إلى التحكیم لفض النزاع -٦
م��صاریف الخب��راء والمحاس��بین الق��انونیین ف��ي حال��ة اللج��وء إل��ى تق��اریرھم لف��ض     -٧

 .النزاع
 . أتعاب المحاماة -٨

 
لفصل یمكن أن تالحظ أوجھ التوافق واالختالف في األحك�ام         وخالصة دراستنا لھذا ا   

م ١٩٥٢والقواعد التي قررتھا القوانین الوطنیة وبین تلك التي قررتھا معاھدة بروكسل 
  :م وذلك على النحو التالي١٩٩٩واتفاقیة جنیف 

إن الدیون البحریة التي وردت في نظام المحكمة التجاریة السعودي وقانون التجارة  -١
م ١٩٩٩م واتفاقی�ة جنی�ف ع�ام       ١٩٥٢یة الم�صري، وك�ذلك معاھ�دة بروك�سل          البحر

 .جاءت على سبیل الحصر لذلك ال یجوز القیاس علیھا و التوسع فیھا
إن الدیون الت�ي أوردھ�ا الم�شرع الم�صري ھ�ي ذاتھ�ا ال�واردة ف�ي معاھ�دة بروك�سل                -٢

ى مملوكة وأستثني من ذلك القروض البحریة، وكذلك المطالبة بثمن بیع سفینة أخر 
للمجھز، وأضاف المشرع المصري على الدیون الواردة في معاھدة بروكسل رس�وم    
الموانئ، والممرات المائیة، وم�صاریف إزال�ة أو انت�شال حط�ام ال�سفینة، والب�ضائع             
والت��أمین البح��ري، أم��ا نظ��ام المحكم��ة التجاری��ة ال��سعودي ف��إن ال��دیون ال��واردة ف��ي  

ا أوردة الم��شرع الم��صري ومعاھ��دة بروك��سل  ج��اءت بتع��داد أق��ل مم�� ) ١٥٤(الم��ادة 
م، واتفاقیة جنیف، ومن ناحیة أخرى فقد اشتملت على م�صطلحات قدیم�ة ال              ١٩٥٢

م ج�اءت أكث�ر ش�مولیة       ١٩٩٩تسایر العصر الحدیث، كم�ا نلح�ظ ب�أن اتفاقی�ة جنی�ف              
 .ودقة

م ینح�صر نطاقھم�ا ف�ي الحج�ز     ١٩٩٩م، واتفاقیة جنیف ١٩٥٢أن معاھدة بروكسل     -٣
عل��ى ال��سفینة دون الحج��ز التنفی��ذي، عل��ى خ��الف ق��انون التج��ارة البحری��ة التحفظ��ي 

                                                           

  .٤٤، صید، الحجز التحفظي على السفن، مرجع سابقبھجت عبد اهللا قا) ١(
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الم��صري حی��ث تع��رض للحج��ز بنوعی��ة، التحفظ��ي والتنفی��ذي، بینم��ا تف��رض نظ��ام      
 .المحكمة التجاریة السعودي إلى الحجز التنفیذي دون الحجز التحفظي

حجز م لم تتعرض إلجراءات ال١٩٩٩م، واتفاقیة جنیف ١٩٥٢ إن معاھدة بروكسل 
التحفظي على السفینة بل أحالت إجراءات الحجز التحفظ�ي عل�ى ال�سفینة وم�ا ین�شأ عن�ھ          

 .من مسائل عارضھ إلى قوانین الدول المتعاقدة
لقد أقر نظام المحكمة التجاریة السعودي التعویض على الحج�ز التحفظ�ي التع�سفي،               -٤

ق�د أق�رت التع�ویض    وأقر مسئولیة الدائن الحاجز عن ذلك، أما المعاھ�دة واالتفاقی�ة ف        
وترك��ت تق��دیره للق��وانین الوطنی��ة، بینم��ا ل��م یتع��رض الم��شرع الم��صري لم��سئولیة    
الدائن الحاجز حجزًا تحفظیًا تع�سفیًا، ول�م یل�زم طال�ب الحج�ز بتق�دیم كفال�ة وإن ك�ان          
ذل��ك ال یعن��ي ع��دم م��سئولیة ال��دائن الح��اجز ف��ي ھ��ذه الحال��ة اس��تنادًا عل��ى ق��انون          

 .شریعة األم للتقاضي الذي تعرض لھذه المسئولیة وأقرھاالمرافعات المصري ھو ال
 

اشترط المشرع السعودي أن یكون الدین البحري معین المقدار حال األداء أما      
المشرع المصري فاشترط أن یكون الدین البحري محقق الوجود فقط بینما اشترطت 

  . فقطم أن یكون الدین بحریًا١٩٩٩م واتفاقیة جنیف ١٩٥٢معاھدة جنیف 
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  الخاتمــة
  النتائـج والتوصیـــات

  :نتائـج الدراسـة: أوال
انتھت الدراس�ة بحم�د اهللا وتوفقی�ھ م�ن كتاب�ة ھ�ذا البح�ث ف�ي الحج�ز التحفظ�ي عل�ى                 

  :السفینة ویخلص البحث إلى النتائج التالیة
إن توقیع الحجز التحفظي عل�ى أم�وال الم�دین ھ�و إج�راء وق�ائي یتخ�ذه ال�دائن دون                      -٥

 تنفیذي بیده یھدف الدائن الحاجز من ورائھ إلى إجبار المدین على تقدیم           وجود سند 
 .الكفالة لضمان الوفاء بدینھ

أن توقیع الحجز التحفظي على أموال المدین ھو إجراء خطیر یتحمل الدائن الح�اجز             -٦
تبعة م�سئولیتھ القانونی�ة إذا حك�م الق�ضاء بإلغ�اء الحج�ز أو أعتب�ر الحج�ز التحفظ�ي                  

دیًا، ل��ذلك ألزم��ت أغل��ب الت��شریعات طال��ب الحج��ز تق��دیم كفال��ة ض��امنة     تع��سفیًا وكی��
لحق��وق الم��دین المحج��وز علی��ھ ف��ي حال��ة بط��الن الحج��ز، وإن م��ن ش��أن تق��دیم ھ��ذه  

 .الكفالة تفادي العدید من الحجوز التعسفیة
أن النظام السعودي أجاز الحجز التحفظي على العقار، وذلك تقدیرًا منھ ألھمیتھ ف�ي               -٧

 العقاریة، ولكون المدین قد یستطیع الت�صرف ف�ي أموال�ھ العقاری�ة ش�أنھ                المنازعات
في ذلك شأن أموالھ األخ�رى والن األم�وال العقاری�ة أح�د الرك�ائز المھ�م الت�ي ت�شكل                   

 . الذمة المالیة للشخص الطبیعي والشخص واالعتباري
مل�ك  أن أھمیة توقیع الحجز التحفظي على ال�سفینة تظھ�ر بوض�وح لل�دائن ال�ذي ال ی                 -٨

سندًا تنفیذیًا یمكنھ من إیقاع الحجز التنفیذي مباشرة اقتضاء لحقوقھ، وتزداد أھمیة 
ھ��ذا الن��وع م��ن الحج��وزات بالن��سبة لل��سفن األجنبی��ة خاص��ة ف��ي ح��االت الت��صادم          
البح��ري، حی��ث یخ��شى ھ��روب ال��سفینة مرتكب��ة الت��صادم قب��ل تمك��ن الم��ضرور م��ن    

 . ھذا التصادمالتصادم من استیفاء التعویض المناسب نتیجة
إنھ من المؤسف أن اغلب التشریعات البحریة اھتم�ت بتنظ�یم الحج�ز التنفی�ذي عل�ى                  -٩

السفن دون الحجز التحفظي رغم أھمیتھ كوسیلة للضغط على المدین وإجب�اره عل�ى          
الوفاء بدینھ، ورغم ذلك فإن الحجز التحفظي على السفینة یذیع انتشاره ف�ي الواق�ع          

تنفیذي، وذلك بسبب تعجل المدین المحجوز علیھ إلى تقدیم العملي أكثر من الحجز ال
الكفالة الكافیة حت�ى یتجن�ب تح�ول الحج�ز التحفظ�ي إل�ى حج�ز تنفی�ذي وم�ن ث�م بی�ع                        

 .السفینة
إن التشریعات البحریة وكذلك االتفاقیات الدولیة قد تطلبت شروطًا إلیق�اع الحج�ز         -١٠

 وال�بعض اآلخ�ر یخ�ص       التحفظي على السفینة بعضھا یخ�ص ال�سفینة مح�ل الحج�ز،           
أطراف الحجز وشروط أخرى تخص ال�دیون الت�ي یق�ع م�ن أجلھ�ا الحج�ز التحفظ�ي،                   
وكل ھذه الشروط تھدف إیقاع الحجز التحفظي بشكل قانوني نظرًا لما یشكلھ الحجز     

 .التحفظي من أھمیة بالغة على حركة التجارة البحریة
فظ�ي عل�ى ال�سفن ق�د أحال�ت          إن االتفاقیات الدولیة التي نظمت مسائل الحجز التح        -١١

كل إجراءات الحجز التحفظي وما یتفرع عنھ من مسائل إلى قوانین ال�دول المنظم�ة               
 .لھا
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لقد أقرت بعض الت�شریعات البحری�ة وس�ائل لل�تخلص م�ن الحج�ز التحفظ�ي عل�ى                    -١٢
ال�سفینة وك��ذلك أق��رت بع��ض أحك��ام الق��ضاء وس��ائل أخ��رى، وك��ل ذل��ك لھ��دف تجن��ب  

 .یث ال یظل أمر الحجز التحفظي على السفینة أمر دائــمتعطیل المالحة البحریة بح
  

  :توصیـات الدراسـة: ثانیًا
  :من خالل ما انتھیت إلیھ في ھذا البحث فإني أوصي بما یلي

یجب تفعیل قسم الحجز والتنفیذ الذي نص علیھ نظ�ام المرافع�ات ال�شرعیة والئحت�ھ                 -٥
ف�ة ن�صوص الحج�ز والتنفی�ذ     التنفیذیة، وذلك لكون أن�شاء مث�ل ھ�ذا الق�سم س�یفعل كا      

الواردة في باب الحجز والتنفیذ من نظام المرافع�ات ال�شرعیة وسی�ساھم م�ن ناحی�ة                  
 .أخرى في سرعة تنفیذ األحكام القضائیة وھي غایة كل المتنازعین

یجب توحید الجھة المختصة ب�الحجز التحفظ�ي ول�تكن مح�صورة فق�ط ب�ین المحكم�ة              -٦
في دیوان المظالم من جھة أخ�رى، وذل�ك لتف�ادي    العامة من جھة والدوائر التجاریة      

صدور أوامر حجوز تحفظیة من جھات أخرى ال تتوفر فیھا ضمانات ق�ضائیة كافی�ة         
 .تحمي حقوق جمیع أطراف الحجز

نظ��رًا لم��ا تتمت��ع ب��ھ المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة م��ن ح��دود بحری��ة طویل��ة االمت��داد       -٧
بع��د أن��شاء العدی��د م��ن الم��دن     ولوج��ود العدی��د م��ن الم��وانئ الكبی��رة فیھ��ا خاص��ة       

االقتصادیة الكبرى في منطقة جازن وفي محافظة ینبع فإن ذلك بال شك سیساھم في 
إزباد وتطور حركة التجارة البحریة، مما یستدعي األمر ضرورة المسارعة بإصدار           
نظام متكامل للتجارة البحریة على غرار قانون التجارة البحریة المصري، كما یجب             

ھ��ذا النظ��ام ف��ي حال��ة ص��دوره عل��ى تنظ��یم متكام��ل للحج��ز عل��ى ال��سفینة   أن ی��شتمل 
بنوعی��ة لتالف��ي بع��ض الق��صور وال��سلبیات الت��ي وردت ف��ي ق��انون التج��ارة البحری��ة  

 .المصري كما أوضحنا في طیات الدراسة
م أو اتفاقی��ة ١٩٥٢وج��وب ان��ضمام المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة لمعاھ��دة بروك��سل      -٨

یلھ�ا، حی�ث سی�ساھم بت�دعیم التع�اون ال�دولي ف�ي مج�ال         م في حالة تفع١٩٩٩جنیف  
التجارة البحریة وسـیعطي التجار في ال�سعودیة مزی�دًا م�ن ال�ضمانات القانونی�ة ف�ي                 

 .مجال التجارة البحریة خاصة أن السعودیة قد أنظمت لمنظمة التجارة العالمیة
ة جنیف المبرمة ضرورة سعي المنظمات والھیئات الدولیة القانونیة إلى تفعیل اتفاقی -٩

م والخاصة بالحجز التحفظي على السفینة وذلك لكونھا أحدث االتفاقیات  ١٩٩٩عام  
 .الدولیة في ھذا الشأن

وجوب تعدیل نظام المحكمة التجاریة ال�سعودي أو اس�تبدالھ بنظ�ام جدی�د یتواف�ق             -١٠
مع التطور التشریعي الذي تشھده المملكة العربیة السعودیة خاصة أن النظ�ام ش�ابھ    
عیوب وقصور شدیدة في مواضع عدیدة، السیما مع إنشاء المحاكم التجاری�ة وب�دء              

م���ن نظ���ام المرافع���ات  ) ٣٥(مباش���رتھا اخت���صاصاتھا المن���صوص علیھ���ا بالم���ادة    
  .ھـ١٤٣٩الشرعیة والئحتھ التنفیذیة وذلك مطلع العام الحالي 
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  قائمة المراجع
  :الكتب: أوال
 . القران الكریم-
 .٦/٥٩٣ ابن قدامھ، المغني -١
 .م١٣٧٥، دار صادر للطباعة، بیروت، المجلد العاشر، لسان العرب، ابن منظور -٢
أب��و الوف��ا، أحم��د، إج��راءات التنفی��ذ ف��ي الم��واد المدنی��ة والتجاری��ة، من��شأة المع��ارف   -٣

 .م١٩٨٢الطبعة الثانیة 
م، انظر الملحق لإلطالع على ن�صوص   ١٩٩٩ مارس   ١٢اتفاقیة جنیف المبرمة في      -٤

 .االتفاقیة
لبج���اد، محم���د ناص���ر، التحك���یم ف���ي المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة، مرك���ز البح���وث     ا -٥

 .م١٩٩٩والدراساـت اإلداریــة، 
 .م١٩٩٩بریري، محمود مختار، قانون التجارة البحریة، دار النھضة العربیة،  -٦
التحی��وي، محم��ود ال��سید عم��ر، النظ��ام الق��انوني للحج��ز وفق��ا آلخ��ر التع��دیالت ف��ي        -٧

 .م٢٠٠٢مصري وقانون الحجز اإلداري منشأة المعارف، قانون المرافعات ال
 .م٢٠٠٥ترك، محمد عبد الفتاح، الحجز على السفینة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -٨
الحاج، محمد عب�د الق�ادر، ال�وجیز ف�ي الق�انون البح�ري الیمن�ي، من�شورات الجامع�ة                -٩

 .م٢٠٠٣الیمنیة، الطبعة الثالثة، 
 .ھـ١٤٢٦في الحجز التحفظي على السفینة، الحقباني، فھد، دراسات بحثیة  -١٠
 .م٢٠٠٣حمدي، كمال، القانون البحري، منشاة المعارف، الطبعة الثالثة،  -١١
النظری��ة العام��ة للتنفی��ذ الق��ضائي الجب��ري وفق��ا لنظ��ام المرافع��ات   ، دوی��دار، طلع��ت -١٢

 .١٣٣م، ص٢٠٠٤الشرعیة في المملكة العربیة السعودیة، دار حافظ، 
، محم�د، التعلی�ق عل�ى ن�صوص نظ�ام المرافع�ات ال�شرعیة               كوم�ان ، دویدار، طلعت  -١٣

 .١٢م، ص٢٠٠١، منشأة المعارف، ١في المملكة العربیة السعودیة، جـ
دویدار، طلعت، القانون الدولي الخ�اص ال�سعودي، من�شأة المع�ارف باإلس�كندریة،             -١٤

 .م١٩٩٧
 .م١٩٩٤دویدار، طلعت، طرق التنفیذ القضائي، منشأة المعارف،  -١٥
 .م١٩٩٣، ٤مود سمیر، القانون البحري، دار النھضة العربیة، طالشرقاوي، مح -١٦
 .م٢٠٠٣الشواربي، عبد الحیمد، قانون التجارة البحریة، منشاة المعارف،  -١٧
ش��وقي، أس��امة أحم��د، اإلج��راءات المدنی��ة للتنفی��ذ الجب��ري، دار النھ��ضة العربی��ة،   -١٨

 .م٢٠٠٠
ئون المكتب��ات، عب��د ال��رحیم، ث��روت، ش��رح الق��انون البح��ري ال��سعودي، عم��ادة ش��  -١٩

 .م١٩٨٥جامعة الملك سعود 
العرین��ي محم��د ودوی��دار ھ��اني، مب��ادئ الق��انون التج��اري والبح��ري، دار الجامع��ة    -٢٠

 .م٢٠٠٠الجدیدة، 
عم���ر، نبی���ل وھن���دي أحم���د، التنفی���ذ الجب���ري قواع���ده وإجراءات���ھ، دار الجامع���ة     -٢١

 .م٢٠٠٢الجدیدة، 
 .م١٩٧٠لعربیة، عوض، على جمال الدین، القانون البحري، دار النھضة ا -٢٢
ع���وض، عل���ى جم���ال ال���دین، م���شارطات إیج���ار ال���سفن، دار النھ���ضة العربی���ة،       -٢٣

 .م١٩٨٧
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 .م١٩٩٨الفقي، عاطف محمد، قانون التجارة البحریة، دار النھضة العربیة،  -٢٤
، تم إبرام معاھدة بروكسل المتعلق�ة بح�صانة س�فن ال�دول     ١٩٢٦ أبریل عام    ١في   -٢٥

 .م١٩٣٤ ینایر ٢٤ وعدلت بالبروتوكول في بروكسل بتاریخ
م، دار العرب�ي  ١٩٩٢ ل�سنة   ٢٧قانون التحكیم في الم�واد المدنی�ة والتجاری�ة رق�م             -٢٦

 .للنشر والتوزیع الكتب القانونیة، القاھرة
م بإص��دار ق��انون التج��ارة البحری��ة، سل��سلة العرب��ي    ١٩٩٠ ل��سنة٨الق��انون رق��م   -٢٧

 .، دار العربي للنشر والتوزیع)٤(القانونیة 
، الحجز التحفظي على السفن، الریاض، جامعة المل�ك س�عود،   قاید، بھجت عبد اهللا   -٢٨

 .م١٩٨٨
م، دار ٢٠٠٣قای��د، محم��د بھج��ت، الوس��یط ف��ي ش��رح ق��انون التج��ارة البحری��ة،        -٢٩

 .النھضة العربیة
 دیسمبر لعام ١٥ الذي اتخذتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في         ٣١/٩٨قرار رقم    -٣٠

اري ال�وطني ال�دولي ف�ي المملك�ة       والء رفع�ت، التحك�یم التج�      : م منشور ف�ي   ١٩٩٦
 .ھـ١٤١٩العربیة السعودیة، الغرفة التجاریة الصناعیة بمحافظة جدة، 

قرم��ان، عب��د ال��رحمن ال��سید، الوس��یط ف��ي ق��انون التج��ارة البحری��ة، دار الجامع��ة،   -٣١
 .م٢٠٠٢

كوم��اني، لطی��ف جب��ر، الق��انون البح��ري، ال��دار العلمی��ة للن��شر والتوزی��ع، الطبع��ة      -٣٢
 .م٢٠٠٣ار الثالث، الثالثة، اإلصد

 .م٢٠٠٣الماحي، حسین، القانون البحري، دار النھضة العربیة بالقاھرة،  -٣٣
 .م١٩٩٩من اتفاقیة جنیف لعام ) ٥/١(المادة  -٣٤
 .م١٩٩٩من اتفاقیة جنیف لعام ) ٥/٢(المادة  -٣٥
 .م١٩٩٩من اتفاقیة جنیف ) ٦(المادة  -٣٦
 .م١٩٥٢من معاھدة بروكسل ) ٦/١(المادة  -٣٧
 .م١٩٩٩ھدة جنیف من معا) ٨/٢(المادة  -٣٨
 .م١٩٩٩المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف  -٣٩
 .المادة الثانیة من معاھدة جنیف -٤٠
 .م١٩٥٢المادة السابعة من معاھدة بروكسل  -٤١
معاھ��دة بروك��سل الخاص��ة بتوحی��د بع��ض قواع��د الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفن           -٤٢

 ٢م، المن�شورة ف�ي جری�دة الوق�ائع الم�صریة، الع�دد         ١٩٥٢البحریة المبرمة سنة    
 ).انظر الملحق لإلطالع على نصوص المعاھدة(م ١٩٥٥ مارس ١في 

المن��شاوي، عب��د الحمی���د، ق��انون التج���ارة البحری��ة ف��ي الفق���ھ والق��ضاء، من���شأة        -٤٣
 .م٢٠٠٥العارف، 

 .م٢٠٠٤موسى، طالب حسن، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -٤٤
 وت��اریخ ٤٦/ملك��ي رق��م م نظ��ام التحك��یم والئحت��ھ التنفیذی��ة ال��صادر بالمرس��وم ال      -٤٥

 .ھـ المنشور في جریدة أم القرى١٤٠٣/ ١٢/٧
 .ھـ١٣/٨/١٤٣٣وتاریخ ) ٥٣/م(نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٤٦
وت����اریخ ) ٢٧/م(نظ����ام الم����وانئ والمراف����ئ ال����صادر بالمرس����وم الملك����ي رق����م      -٤٧

 ٣٥٣٤ھ����������ـ المن����������شور بجری����������دة أم الق����������رى الع����������دد رق����������م  ٢٤/٦/١٣٩٤
 .ھـ٧/٧/١٣٩٤وتاریخ
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ھ��ـ ١/٩/١٣٧٤ف��ي) ٩٣(نظ��ام رھ��ن ال��سفن ال��صادر بق��رار مجل��س ال��وزراء رق��م   -٤٨
 .ھـ٢٦/١/١٣٧٤ وتاریخ ١٥٦٩المنشور بجریدة أم القرى العدد رقم 

 .م١٩٨٩ھاشم، محمود، إجراءات التقاضي والتنفیذ، جامعة الملك سعود  -٤٩
  :الدوریات القضائیة: ثانیا

 .یةالصادرة عن وزارة العدل السعود، مجلة العدل -٥٠
  .الصادرة عن جامعة الملك سعود،مجلة القانون واالقتصاد  -٥١

  :االتفاقیات واألنظمة: ثالثا
 .ھـ١/٩/١٣٧٤ في ٩٣نظام رھن السفن الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  -٥٢
نظام المحكمة التجاری�ة ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة ال�صادر بالمرس�وم الملك�ي              -٥٣

 ھـ١٥/١/١٣٥٠ وتاریخ ٢/رقم م
 ف���ي ٢٧/وانئ والمراف���ئ والمن���ابر ال���صادر بالمرس���وم الملك���ي رق���م م   نظ���ام الم���  -٥٤

 .ھـ٢٤/٦/١٣٩٤
 وت������اریخ ٣٧نظ������ام األوراق التجاری������ة ال������صادر بالمرس������وم الملك������ي رق������م       -٥٥

 .ھـ١/١٣٨٣م١١
 وت�����اریخ ٢/٢١نظ�����ام العالم�����ات التجاری�����ة ال�����صادر بالمرس�����وم الملك�����ي رق�����م  -٥٦

  .ھـ٢٨/٥/١٤٢٣
 وت���اریخ ٣٩/ ٢وم الملك���ي رق���م نظ���ام مكافح���ھ غ���سیل األم���وال ال���صادر بالمرس���  -٥٧

 .ھـ٢٥/٦/١٤٢٥
نظام مكافحھ المخ�درات والم�ؤثرات العقلی�ة ال�صادر بق�رار مجل�س ال�وزراء ورق�م                   -٥٨

 .ھـ١٢/٦/١٤٢٦ وتاریخ ٥٢
 .ھـ١٣/٨/١٤٣٣وتاریخ ) ٥٣/م(نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٥٩
وت��اریخ ) ٣٤/م(م نظ��ام التحك��یم والئحت��ھ التنفیذی��ة ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��   -٦٠

 .ھـ٢٤/٥/١٤٣٣
نظام المرافعات الشرعیة في المملكة العربی�ة ال�سعودیة ال�صادر المرس�وم الملك�ي                -٦١

 .ھـ٢٢/١/١٤٣٥وتاریخ ) ١/م(رقم 
م بإصدار قانون التجاریة البحریة في جمھوری�ة م�صر   ١٩٩٠ سنة ٨القانون رقم    -٦٢

 .العربیة
م ف�ي جمھوری�ة   ١٩٩٤ل�سنھ  ٢٧قانون التحكم في الم�واد المدنی�ة والتجاری�ة رق�م         -٦٣

 .مصر العربیة
 .قانون المرافعات المصري -٦٤
 .القانون المدني المصري -٦٥
معاھ��ده بروك��سل الخاص��ة بتوحی��د بع��ض قواع��د الحج��ز التحفظ��ي عل��ى ال��سفن           -٦٦

، ٢م المن��شورة ف��ي جری��ده الوق��ائع الم��صریة، الع��دد  ١٩٥٢البحری��ة المبرم��ة س��نة 
 .م١٩٥٥مارس 

 . بالحجز على السفنم الخاصة١٩٩٩معاھده جنیف لعام  -٦٧
  .م١٩٩٦ دیسمبر لعام ١٥ في ٣١/٩٨قرار الجمعیة ألعامھ لألمم المتحدة رقم  -٦٨

  
  




