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الفصل األكؿ
أحكاـ سبهيدية

إسم القانون
1ػ يسمى ىذا القانوف " قانوف النقل البحرل لسنة. " 2111
إلغاء وإستثناء
2ػ

()1

()2

يلغي :

( أ) قانوف نقل البضائع بالبحر لسنة ، 1951
(ب) القانوف البحرل لسنة . 1961
تظل صبيع اللوائح كاإلجراءات الٌب أزبذت دبوجب القانونْب اؼبنصوص عليهما ىف البند ( )1سارية
 ،إذل أف تلغى أك تعدؿ كفق أحكاـ ىذا القانوف .

تطبيق وإستثناء
3ػ

تطبق أحكاـ ىذا القانوف على صبيع أنواع ككسائل النقل البحرم كيستثُب من ذلك السفن اغبربية .

األحكام الواجبة التطبيق فى غياب النص
4ػ

فيما دل يرد بشأنو حكم ىف ىذا القانوف  ،تطبق :
( أ) األحكاـ ذات الصلة ىف أل قانوف آخر سارم ،
(ب) أحكاـ اإلتفاقيات الدكلية كاإلقليمية الٌب يصادؽ عليها السوداف ،
(ج) ما إستقرت عليو أحكاـ القضاء السوداىن ،
( د) العرؼ البحرل السارم .

تفسير
5ػ

ىف ىذا القانوف ما دل يقتض السياؽ معُب آخر :
" البحار "

" البيئة "

يقصد بو كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة
كحيمل دفَب حبرل  ،كيعترب الرباف من البحارة فيما يتعلق
بعقد العمل اؼبربـ بينو كبْب ؾبهز السفينة ،
يقصد هبا احمليط اغبيوم كالتفاعبلت الٌب ربدث داخلو
كيشمل الكائنات اغبية كما ربتويو من مواد كما حييط هبا
من ىواء كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف من منشآت كما
يستحدثو من صناعات أك مبتكرات ثقافية أك إجتماعية
أك ركحية ،

يقصد بو أم فعل أك إمتناع عن فعل أك إغفاؿ يؤدم إرل
" تلوث البيئة "
تغيّب يف خواص البيئة بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة كإرل
اإلضرار بالكائنات اغبية كغّب اغبية أك باؼبنشآت أك يؤثر
علي فبارسة اإلنساف غبياتو الطبيعية ،
يقصد بو أل سفينة أك جزء منها  ،غرقت أك جنحت أك
" حطاـ "
ىجرت أك أم آالت أك بضائع أك سلع أك أشياء ذات
قيمة على ظهرىا فقدت أك سقطت أك اُ ْسقطت من أل
سفينة  ،دكف أمل ىف إنقاذىا ،
يقصد هبا كل منشأة ذاتية الدفع صاغبة للمبلحة تعمل أك
" سفينة "
تكوف معدة للعمل ىف اؼببلحة البحرية سواء أستخدمت
ألغراض ذبارية أك غّب ذبارية أك ىف نقل الركاب كتعترب
ملحقات السفينة البلزمة إلستغبلؽبا  ،جزءن منها كتأخذ
حكمها ،
يقصد هبا كل سفينة مسجلة ىف ميناء سوداىن كترفع العلم
" سفينة سودانية "
السوداىن ،
" سفينة مبلحة ساحلية " يقصد هبا أل سفينة أعد تصميمها كمت بناؤىا لتبحر بْب
ميناء كميناء آخر على الساحل السوداىن  ،على مسافػػة
عشرين ميبلن حبريان من الساحل كحد أقصى ،
" سفينة مبلحة ىف أعاذل البحار " يقصد هبا أية سفينة أعد تصميمها كمت بناؤىا
لتبحر ىف أعاذل البحار كاحمليطات ،
يقصد هبا اؼبصلحة البحرية التجارية أك أل سلطة أخرل
" السلطة اؼبختصة "
تقوـ مقامها ،
يقصد هبا اعبهة اؼبختصة بإدارة اؼبوانئ البحرية الٍب ربددىا
" سلطة اؼبيناء "
السلطة اؼبختصة ،
يقصد بو رباف السفينة كضباطها كمهندسيها كأطبائها
" طاقم السفينة "
كإدارييها كعماؿ السطح كاؼباكينة كمقدمى اػبدمات فيها
،
يقصد بو عقد يلتزـ دبقتضاه اؼبالك بوضع السفينة اؼبتفق
"عقد إجيار السفينة "
عليها أك جزء منها ربت تصرؼ اؼبستأجر ،ؼبدة ؿبددة أك
للقياـ برحلة أك رحبلت نظّب أجر ،
يقصد بو عقد يلتزـ دبقتضاه شخص بالعمل علي ظهر
"عقد العمل البحرل"
سفينة مقابل اجر يقوـ بدفعو ؾبهز السفينة ،
يقصد بو عقد يلتزـ دبقتضاه الناقل بنقل البضائع أك
"عقد النقل البحرم "
األشخاص بالبحر مقابل أجر أك بدكف أجر ،
يقصد بو أل شخص يقوـ بإستثمار السفينة غبسابو بوصفو
" ؾبهز السفينة "
مالكان ؽبا أك مستأجران ؽبا ،

يقصد بو الصنادؿ كالقوارب كالقاطرات كلنشات اػبدمة
" اؼباعوف البحرل "
كاإلرشاد كمراكب الصيد كاليخوت السياحية كالرفصات
كاألحواض كالعوامات اػبشبية كاؼبراكب اؼبشاهبة ؽبا ،
يقصد بو الشخص اؼبرخص لو دبمارسة اؼبسح البحرل
" اؼبساح البحرل "
للسفن كالبضائع كمنشأت اؼبوانئ كفق أحكاـ اؼبادة 76
،
تشمل اؼبوانئ كاؼبرافئ الداخلية كاػبارجية الٍب ربددىا
" ميناء "
السلطة اؼبختصة ،
يقصد بو ؾبهز السفينة الذم تعاقد مع الشاحن لنقل
" الناقل "
بضاعتو بأجر أك بدكف أجر ،
"نادل اغبماية كالتعويض" يقصد بو أل صبعية أك إرباد مبلؾ أك مستأجرم السفن ،
للتأمْب التبادرل كغّب التبادرل لتحمل اؼبسئولية عن مبلؾ
السفن أك مستأجريها ذباه الغّب
،
يقصد هبا النفقات أك اؼبصاريف اإلضافية ؼبقابلة درء
" النفقات اإلستثنائية "
اؼبخاطر اؼبرتبطة باػبسائر اؼبشَبكة ،
" ىيئة تصنيف السفن " يقصد هبا اؽبيئة الٌب تقوـ باإلشراؼ على اؼبستول الفُب
كمستول اعبودة من خبلؿ إتباع اؼببادئ كالقواعد العاؼبية
ىف بناء كتعديل تصاميم السفن كصيانتها كإصدار
الشهادات كالتقارير اػباصة بذلك ،
يقصد بو الشخص اؼبرخص لو قانونان دبمارسة أعماؿ الوكالة
" الوكيل البحرل "
البحرية ،
يقصد هبا الوزارة اؼبختصة بشئوف النقل البحرل ،
" الوزارة "
يقصد بو الوزير الذل حيدده رئيس اعبمهورية .
" الوزير "

الفصل الثاىن
اإلشراف والتفتيش البحري
6ػ ( )1تتوذل السلطة اؼبختصة اإلشراؼ على النشاط البحرل للسفن التجارية كرقابتها كتفتيشها  ،كفق
السلطات اؼبمنوحة ؽبا دبوجب أحكاـ ىذا القانوف  ،كاإلتفاقيات الدكلية كاإلقليمية الٌب يصادؽ
عليها السوداف .
( )2على الرغم من أحكاـ البند ( )1جيوز للوزير أف ينشئ دبوجب قرار منو مكاتب للتفتيش البحرل
ىف أل من اؼبوانئ السودانية  .على أف زبضع تلك اؼبكاتب إلشراؼ السلطة اؼبختصة .

الفصل الثالث
السفينة

إسم السفينة السودانية
7ػ جيب أف يكوف لكل سفينة سودانية إسم توافق عليو السلطة اؼبختصة كال جيوز إجراء أل تعديل ىف إسم السفينة
إال بعد اغبصوؿ على موافقة السلطة اؼبختصة كتابة .
جنسية السفينة
8ػ

( )1تكتسب السفينة اعبنسية السودانية ىف أل من اغباالت اآلتية :
( أ) كوهنا مسجلة يف أحد اؼبوانئ السودانية ككاف مالكها متمتعان باعبنسية السودانية
،
(ب) كوهنا فبلوكة لعدة أشخاص على الشيوع ككاف أغلب مبلكها فبن يتمتعوف
باعبنسية السودانية ،
(ج) كوهنا فبلوكة لشركة ذات مسئولية ؿبدكدة أك سبلك الشركػػة جزء منها  ،على أف
يتمتع صبيع اؼبسامهْب باعبنسػية السودانية .
( )2على الرغم من أحكاـ البند ( )1جيوز للوزير أف دينح اعبنسية السودانية للسفينة اؼبملوكة لشركة
يكوف اؼبسامهْب فيها من غّب السودانيْب  ،شريطة أف يكوف مقر رئاسة الشركة يف السوداف  .كأف
يتم تسجيلها يف أحد اؼبوانئ السودانية بعد إزباذ اإلجراءات كإستيفاء صبيع اؼبتطلبات اؼبنصوص
عليها يف ىذا القانوف .

رفع العلم السودانى
9ػ

( )1جيب على كل سفينة سودانية أف ترفع العلم السوداىن .
( )2مع مراعاة أحكاـ البند ( ، )1جيوز للسفينة السودانية أف ترفع علمان غّب العلم السوداىن ىف حاالت
الضركرة الٌب تنص عليها االتفاقيات البحرية الدكلية .
( )3جيب على مالك السفينة السودانية كتابة :
( أ) إسم السفينة باألحرؼ العربية كاإلقبليزية بطريقة بارزة ىف مكاف ظاىر على
جانىب مقدمة السفينة ،
(ب) إسم كرقم اؼبنظمة البحرية الدكلية كإسم ميناء التسجيل على مؤخرهتا،
(ج) إسم السفينة كرقم تسجيلها كرقم اؼبنظمة البحرية الدكلية كضبولتها الكلية
كضبولتها الصافية اؼبسجلة  ،باغبركؼ العربية كاإلقبليزية  ،ىف مكاف ظاىر على
إحدل العوارض الرئيسية ىف غرفة القيادة .
( )4ال جيوز ؿبو أك إخفاء أك تغطية األحرؼ كاألرقاـ اؼبشار إليها ىف البند ( )3إال إذا قصد من ذلك
ضباية السفينة من األسر أك اإلستهداؼ اغبرىب .

حظر رفع العلم دون تسجيل السفينة
11ػ ( )1ال جيوز ألل سفينة أف تبحر رافعة العلم السوداىن إال إذا كانت مسجلة كفقان ألحكاـ ىذا القانوف
.
( )2على الرغم من أحكاـ البند( )1جيوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أك من يفوضو ،ىف حالة كجود
السفينة خارج السوداف  ،أف دينح تلك السفينة بعد فحصها إذنان نً مؤقتان برفع العلم السوداىن إذل
حْب كصوؽبا إذل السوداف لتسجيلها .

الفصل الرابع
تسجيل السفينة كالَبخيص للمواعْب البحرية

إنشاء وحدة تسجيل السفن وتعيين المسجل
11ػ ( )1تنشأ ضمن ىيكل السلطة اؼبختصة كحدة تسجيل السفن .
( )2يعْب الوزير مسجبلن لتسجيل السفن السودانية ككافة التصرفات القانونية الٌب تتم عليها .

تسجيل السفينة
12ػ ( )1يقدـ مالك السفينة أك ككيلو  ،طلب تسجيل السفينة إذل اؼبسجل .
( )2ربدد اللوائح إجراءات طلب التسجيل كمشتمبلتو كالبيانات اػباصة دبواصفات السفينة كالشهادات
اؼبؤيدة ؽبا كسجلها السابق كاغبقوؽ العينية اؼبَبتبة عليها كمشتمبلت دفَب اإليداع ككافة اؼبستندات
كالوثائق اؼبؤيدة لو كطريقة حفظو .
( )3يتم تسليم مالك السفينة أك ككيلو  ،شهادة التسجيل  ،بعد إكماؿ إجراءات تسجيلها متضمنة
كافة البيانات الٌب ربددىا اللوائح كفق أحكاـ البند (. )2
ترخيص المواعين البحرية
13ػ ( )1جيب على مالك أل ماعوف حبرل اغبصوؿ على ترخيص مبلحى من السلطة اؼبختصة جيدد سنويان
كفقان لؤلسس كالضوابط كاإلجراءات الٌب ربددىا اللوائح.
( )2ال جيوز ألل ماعوف حبرل العمل باؼببلحة البحرية إال بعد اغبصوؿ على ترخيص مبلحى كفق أحكاـ
البند (. )1

الفصل اػبامس
قيد اغبقوؽ اؼبتعلقة بالسفينة كشطبها
حجية القيد في السجل

14ػ

ال حيتج بأل حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها  ،على الغّب  ،إال بقيده لدل اؼبسجل ىف دفَب التسجيل اػباص
بالسفينة  ،إبتداء من تاريخ ذلك القيد .

القيد اإلحتياطى
15ػ ()1

تقيد قيدان إحتياطيان بدفَب التسجيل :
( أ) دعاكل إستصدار حكم ببطبلف اغبقوؽ اؼبقيدة على سفينة مسجلة أك الرجوع
فيها أك تعديل القيد أك شطبو ،
(ب) دعاكل قيد األعماؿ الٌب تقتضى التنازؿ عن سفينة مسجلة أك إكتساب
ملكيتها ،
(ج) القرارات الصادرة حبجز السفينة حجزان تنفيذيان .

()2

ال يتم القيد اإلحتياطى اؼبنصوص عليو ىف البند ( )1إال بإذف من احملكمة اؼبختصة  ،كيسقط القيد
اإلحتياطى دبضى عاـ على إجرائو مادل تصدر احملكمة اؼبختصة إذنان بتجديده أك إلغائو .

طلب المتضرر من التسجيل
16ػ جيوز لكل من تضرر من تسجيل أك تعديل أك شطب مت ىف دفَب التسجيل  ،أف يطلب من السلطة اؼبختصة
إلغاء اإلجراء الذل مت أك تعديلو مع توضيح أسباب الطلب كىف حالة عدـ اؼبوافقة عليو أك إجراء التعديل
للطرؼ اؼبتضرر من قرار السلطة اؼبختصة اللجوء إذل احملكمة اؼبختصة .

الفصل السادس
كثائق السفينة كالرقابة كالتفتيش
وثائق السفينة

17ػ ( )1جيب على كل سفينة معدة للمبلحة ىف أعاذل البحار أف ربمل على متنها الوثائق اآلتية :
( أ) شهادة تسجيل السفينة سارية اؼبفعوؿ صادرة من اؼبسجل ،
(ب) قائمة بأظباء أفراد الطاقم متضمنة آخر التعديبلت الٍب أدخلت علي تطقيم
السفينة  ،موثقة يف آخر ميناء كصلت إليو السفينة ،
(ج ) شهادة صبلحية السفينة لئلحبار سارية اؼبفعوؿ ،
(د ) شهادة التطقيم اآلمن ،
(ىػ) خطة الطوارئ لبلستعداد كالتصدم للتلوث البحرم ،
(ك ) شهادة التأمْب عن اؼبسئولية اؼبدنية الناصبة عن التلوث الزيٌب البحرل كاؼبواد
الضارة الواردة ىف االتفاقية الدكلية بشأف اؼبسئولية اؼبدنية لسنة ، 1992
(ز ) شهادة أىلية سارية اؼبفعوؿ كمعتمدة لكل من أفراد الطاقم دبن فيهم رباف
السفينة ،
(ح ) دفَب سجل الوقائع اليومية للسفينة ،
(ط ) دفَب حبرم لكل فرد من البحارة ،
(ل) أم شهادات أك مستندات أخرل يتطلبها ىذا القانوف أك اللوائح أك القواعد
الصادرة دبوجبو أك اإلتفاقيات أك الربكتوكوالت أك اؼبدكنات الدكلية أك
اإلقليمية كذلك كفقان لنوع السفينة كحجمها .
( )2تلتزـ كل سفينة ذبارية باإلضافة إذل الوثائق اؼبنصوص عليها ىف البند ( )1أف ربمل الوثائق اآلتية :
( أ) تصريح إحبار صادر من آخر ميناء ،
(ب) بياف صبركي موقع من قبل سلطات اعبمارؾ يف آخر ميناء للسفينة ،
(ج) شهادة صحية صادرة ىف آخر ميناء كصلت إليو السفينة من سلطات اغبجر
الصحى أك الزراعى أك البيطرل حبسب اغباؿ .
( )3جيب على مالك السفينة أك مستأجرىا أك رباهنا إبراز كثائق السفينة اؼبنصوص عليها ىف البندين
( )1ك( )2عند طلبها من السلطة اؼبختصة .
الرقابة والتفتيش واإلشراف

18ػ ( )1يكوف للسلطة اؼبختصة حق الرقابة كالتفتيش على السفن للتأكد من إستيفاء الوثائق اؼبنصوص
عليها ىف اؼبادة . 17
( )2مع مراعاة أحكاـ البند ( )1تقوـ السلطة اؼبختصة باإلشراؼ على السفن التجارية كرقابتها
كتفتيشها كفق السلطات اؼبمنوحة ؽبا دبوجب ىذا القانوف أك دبوجب اإلتفاقيات الدكلية كاإلقليمية
الٌب يصادؽ عليها السوداف .
الرقابة على السفن األجنبية
19ػ تتوذل السلطة اؼبختصة الرقابة على السفن األجنبية للتأكد من :
( أ) كجود الوثائق اؼبنصوص عليها ىف اؼبادة ، 17
(ب) موافقة السلطة اؼبختصة كإذف سلطة اؼبيناء إذا كانت تقوـ بعمليات الصيد أك
القطر أك اإلرشاد أك اؼببلحة الساحلية ىف اؼبياه السودانية كذلك بعد اغبصوؿ
على موافقة اعبهات اؼبختصة ،
(ج) توفّب شركط السبلمة طبقان ألحكاـ اإلتفاقيات الدكلية ذات الصلة ،
( د) كجود شهادة صبلحية من السلطة اؼبختصة ىف حالة البضائع الٌب مت شحنها
ىف اؼبوانئ السودانية .
الرقابة على سفن نقل الركاب والحيوانات الحية
21ػ ( )1مع مراعاة أحكاـ اؼبادة  17جيب على السلطة اؼبختصة :
( أ) ىف حالة السفن الٌب تقوـ بنقل الركاب للحج أك العمرة أك أل نقل صباعى
آخر أف تتحقق من إستيفاء الشركط كالضوابط اػباصة هبذا النوع من النقل دبا
ىف ذلك الرسوـ احملددة قانونان ،
(ب) ىف حالة السفن الٌب تقوـ بنقل اغبيوانات اغبية أف تتحقق من إستيفاء الشركط
كالضوابط اػباصة هبذا النوع من النقل .
( )2سبنح السلطة اؼبختصة السفينة شهادة صبلحية إحبار عند بدء كل رحلة .
حجز السفينة لعدم حيازة الوثائق
21ػ ( )1جيوز للسلطة اؼبختصة حجز أية سفينة يتبْب بعد تفتيشها عدـ حيازهتا للوثائق اؼبنصوص عليها يف
اؼبادة . 17
( )2جيب على السلطة اؼبختصة حجز أية سفينة يثبت حيازهتا لوثائق مزكرة .
شهادة صالحية السفينة لإلبحار
22ػ تتوذل السلطة اؼبختصة إصدار شهادة صبلحية السفينة لئلحبار  ،بناءن على طلب مالك السفينة أك ككيلو ،
كذلك بعد إستيفاء الشركط البلزمة كفق أحكاـ ىذا القانوف .
شروط إصدار شهادة صالحية السفينة لإلبحار
23ػ ()1

ربدد السلطة اؼبختصة شركط إصدار شهادة صبلحية السفينة لئلحبار كفقان للوائح .

()2

()3

سبنح السلطة اؼبختصة شهادة صبلحية السفينة لئلحبار  ،بعد معاينة السفينة كالتحقق من
صبلحيتها للمبلحة كمطابقتها ألحكاـ كمتطلبات االتفاقيات كالربتوكوالت كاؼبدكنات الدكلية أك
اإلقليمية ،كأحكاـ ىذا القانوف .
مع مراعاة أحكاـ البند ( )2جيوز للسلطة اؼبختصة أك السفارة السودانية أك من يقوـ بأعبائها يف
اػبارج  ،حبسب اغباؿ منح السفينة شهادة صبلحية لئلحبار مؤقتة يف حاالت الضركرة الٍب تتطلب
إستكماؿ رحلتها.

إنتهاء شهادة صالحية السفينة لإلبحار
24ػ ( )1تنتهى شهادة صبلحية السفينة لئلحبار ىف أل من اغبالتْب اآلتيتْب :
( أ) تعرض السفينة غبادث أك ضرر جيعلها غّب صاغبة للمبلحة  ،أك
(ب) إجراء تغيّبات جوىرية على السفينة .
( )2جيب على رباف السفينة أك مالكها إببلغ السلطة اؼبختصة باغبادث أك الضرر أك التغيّبات اعبوىرية
الٌب حدثت للسفينة .
( )3سبنح السلطة اؼبختصة شهادة صبلحية إحبار جديدة بعد معاينة السفينة كالتأكد من إستيفائها
للمتطلبات البلزمة للمبلحة .
إنتهاء سريان شهادة صالحية السفينة لإلبحار
25ػ

إذا إنتهت مدة سرياف شهادة صبلحية السفينة لئلحبار أثناء الرحلة  ،تعترب تلك الشهادة سارية تلقائيان حٌب
كصوؿ السفينة إذل أقرب ميناء سوداىن أك أكؿ ميناء أجنىب بو سفارة سودانية أك من يقوـ بأعبائها  .كىف صبيع
األحواؿ ال جيوز سرياف شهادة صبلحية السفينة لئلحبار ؼبدة تزيد على ثبلثْب يومان من تاريخ إنتهائها .

سلطة منع السفينة من اإلبحار
26ػ ( )1جيوز للسلطة اؼبختصة منع أية سفينة من اإلحبار إذا دل تتوفر فيهػا شركط السبلمة كالصبلحية
اؼبنصوص عليها ىف ىذا القانوف كىف اإلتفاقيات الدكلية كاإلقليمية ،
( )2جيب أف تكوف األكامر الصادرة دبنع السفينة من اإلحبار أك إلغاء ىذا اؼبنع مسببة  ،كتبلغ تلك
األكامر أك التصريح بالسفر إذل الرباف كسلطة اؼبيناء كدكلة العلم كىيئة تصنيف السفن فور
صدكرىا.
الفصل السابع
حقوؽ اإلمتياز على السفينة

الديون الممتازة على السفينة وتوزيعها
27ػ ( )1على الرغم من أحكاـ أل قانوف آخر  ،تكوف ديونان فبتازة على السفينة  ،الديوف اآلتية :
( أ) اؼبصاريف القضائية الٌب أنفقت غبفظ السفينة كبيعها  ،كرسوـ كأجور اؼبوانئ
البحرية كأل رسوـ أخرل  ،كالتعويضات عن األضرار الٌب تلحق دبنشآت
اؼبوانئ كاألحواض  ،كمصاريف طرؽ اؼببلحة كرفع عوائق اؼببلحة الٌب أحدثتها
السفينة كمصاريف اغبراسة ،
(ب) الديوف الناشئة عن عقد عمل الرباف كالبحارة كأجور النقل اؼبستحقة على صبيع
الرحبلت الٌب تتم خبلؿ عقد عمل كاحد ،

()2
()3

(ج) اؼبكافآت اؼبستحقة عن اؼبساعدة كاإلنقاذ كحصة السفينة ىف اػبسائر اؼبشَبكة،
( د) التعويضات اؼبستحقة عن التصادـ كغّبه من حوادث اؼببلحة كاإلصابات
البدنية الٌب ربدث للركاب كالبحارة كىبلؾ أك تلف البضائع كاغباكيات
كاألمتعة ،
(ىػ) الديوف الناشئة عن العقود الٌب يربمها الرباف كالعمليات الٌب جيريها خارج ميناء
تسجيل السفينة ىف حدكد صبلحياتو القانونية غباجة فعلية تقتضيها صيانة
السفينة أك متابعة السفر سواء كاف الدين مستحقان لو أك ؼبتعهدل التوريدات
أك اؼبقرضْب أك األشخاص الذين قاموا بإصبلح السفينة أك غّبىم من
اؼبتعاقدين،
( ك) التعويض الناتج عن العطل كالضرر ؼبستأجرل السفينة .
يتم توزيع حصيلة البيع بنسبة كل مطالبة من حجم الدين كفقان للَبتيب الذل ربدده اللوائح .
تَبتب الديوف اؼبمتازة اؼبنصوص عليها ىف البند ( )1على السفينة كأجرة النقل كملحقاهتا اػباصة
بالرحلة الٌب نشأ خبلؽبا الدين .

ملحقات ديون السفينة
28ػ يعترب من ملحقات ديوف السفينة كأجرة النقل اؼبنصوص عليها ىف اؼبادة  27ما يأتى :
( أ) التعويضات اؼبستحقة للمالك عن األضرار اؼبادية الٌب غبقت بالسفينة كدل يتم
إصبلحها أك عن فقداف أجرة النقل ،
(ب) التعويضات اؼبستحقة للمالك عن اػبسائر اؼبشَبكة إذا نشأت أضرار مادية
غبقت بالسفينة كدل يتم إصبلحها أك عن فقداف أجرة النقل ،
(ج) اؼبكافأة اؼبستحقة للمالك عن أعماؿ اؼبساعدة أك اإلنقاذ الٌب حصلت حٌب
هناية الرحلة بعد خصم اؼببالغ اؼبستحقة للرباف كالبحارة .
تعويضات التأمين ومساعدة الدولة

29ػ ال تعد من ملحقات ديوف السفينة كأجرة النقل التعويضات اؼبستحقة للمالك نظّب عقود التأمْب أك اؼبساعدة
الٌب سبنحها الدكلة .
مدة بقاء دين اإلمتياز

31ػ يبقى الدين اؼبمتاز على السفينة كأجرة النقل كملحقاهتما قائمان ما دامت األجرة مستحقة الدفع أك كانت ربت
يد الرباف أك فبثل اؼبالك .
ترتيب الديون الممتازة وفق ترتيب الرحالت

31ػ ( )1تتقدـ الديوف اؼبمتازة الناشئة عن أل رحلة الديوف اؼبمتازة الناشئة عن رحلة الحقة .
( )2مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ البند ( )1تأتى الديوف الناشئة عن عقد عمل كاحد يشمل عدة رحبلت
ىف مرتبة كاحدة مع ديوف آخر رحلة .
إنتقال الديون الممتازة مع ملكية السفينة
32ػ تتبع الديوف اؼبمتازة السفينة عند إنتقاؿ ملكيتها .
إنقضاء حق اإلمتياز
33ػ ينقضى حق اإلمتياز عند بيع السفينة قضائيان كفقان للشركط اآلتية  ،أف يتم :

( أ)
(ب)

إنتقال حق اإلمتياز إلى الثمن

تسجيل عقد البيع ىف سجل السفينة ،
نشر البيع بلوحة اإلعبلنات ىف مكتب تسجيل السفينة كىف كسائط النشر
كاإلعبلف األخرل ذات االنتشار الواسع  ،مرتْب تفصل بينهما شبانية أياـ على
أف يشمل النشر بيانات البيع كالثمن كإسم اؼبشَبل كموطنو .

34ػ ( )1ينتقل حق اإلمتياز إذل الثمن ىف حالة بيع السفينة قضائيان.
( )2جيب على كل صاحب دين فبتاز أف يتقدـ دبطالبتو خبلؿ مدة ال ذباكز سبعْب يومان من تاريخ آخر
نشر بالبيع ىف كسائط اإلعبلف .
الفصل الثامن
الرىن البحرل

عقد الرىن البحرى
35ػ ( )1جيب أف يكوف الرىن البحرل بعقد مكتوب  ،كيقع على السفينة أك جزء منها أك عدة سفن معينة
بذاهتا  ،بضماف مبلغ معْب .
( )2يسرل الرىن البحرل اؼبنصوص عليو ىف البند ( )1على التعويضات اؼبستحقة للمالك عن األضرار
اؼبادية الٌب غبقت بالسفينة كدل يتم إصبلحها .
( )3ال يسرل الرىن البحرل على أجرة النقل أك اؼبكافآت أك اإلعانات كاؼبساعدات الٌب سبنحها الدكلة
أك تعويضات التأمْب إال إذا مت اإلتفاؽ ىف عقد الرىن صراحة على أف يستوىف الدائن حقو من مبلغ
التأمْب بشرط قبوؿ اؼب ِ
ؤمنْب كتابة على ذلك .
ُ
( )4ال جيوز رىن السفينة إال دبوافقة أغلبية الشركاء الذين ديلكوف كقت الرىن أكثر من نصف حقوؽ
اؼبلكية اؼبشَبكة للسفينة .
إجراءات تسجيل الرىن البحرى

36ػ يك وف تسجيل الرىن البحرل ىف سجل السفينة بتقدًن صورة رظبية من عقد الرىن ؼبكتب تسجيل السفن كيرفق
معها طلب موقع من طالب التسجيل يشتمل على البيانات اؼبقررة ىف اللوائح.
تبعية الرىن البحرى للسفينة

37ػ يتبع الرىن البحرل السفينة أك أم جزء منها ىف أم يد كانت  ،كال جيوز التصرؼ ىف السفينة اؼبرىونة بعد
تسجيل الرىن ىف سجل السفينة .
مرتبة الرىن البحرى

38ػ ( )1يكوف الرىن البحرل من ديوف اإلمتياز كيأتى ىف اؼبرتبة الثانية بعد ديوف اإلمتياز اؼبنصوص عليها
ىف اؼبادة . )1(27
( )2تكوف مرتبة الديوف اؼبضمونة برىن حبرل كفقان لتاريخ تسجيل عقد الرىن .
( )3إذا مت تسجيل أكثر من عقد رىن على السفينة أك حصة فيها  ،يكوف ترتيبها كفقان ألسبقية
التسجيل ىف سجل السفينة .

شطب الرىن البحرى من سجل السفينة
39ػ يشطب الرىن البحرل من سجل السفينة  ،بناءن على إتفاؽ بْب الدائن كاؼبدين أك حبكػم قضائى .
رىن جزء من السفينة
41ػ ()1

إذا كقع الرىن على :

()2

()3

( أ) جزء ال يزيد عن نصف السفينة  ،فيجوز للدائن أف حيجز على اعبزء اؼبرىوف
كيبيعو ،
(ب) أكثر من نصف السفينة  ،فيجوز للمحكمة بناءن على طلب الدائن بعد إجراء
اغبجز  ،أف تأمر ببيع السفينة بأكملها .
جيب على الدائن اؼبرهتن ىف اغبالتْب اؼبنصوص عليهما ىف البند ( ( )1أ) ك(ب) إخطار باقى
الشركاء بالبيع  ،علي أف يتم اإلخطار قبل البيع خبمسة عشر يومان  ،لدفع الدين اؼبستحق أك إزباذ
إجراءات التنفيذ .
يَبتب على رسو اؼبزاد  ،خلو السفينة من كل رىن  ،كتنتقل حقوؽ الدائنْب إذل الثمن .

إنتقال ملكية السفينة قبل قيد محضر الحجز

41ػ إذا إنتقلت ملكية السفينة اؼبرىونة كليان أك جزئيان قبل قيد ؿبضر اغبجز  ،فعلى الدائن اؼبرهتن الذل إزبذ إجراءات
التنفيذ على السفينة  ،أف يعلن حائز السفينة دبحضر اغبجز مع إنذاره رظبيان بدفع الدين اؼبضموف بالرىن .
تفادى المالك الجديد إجراءات الحجز والبيع

42ػ ( )1جيب على اؼبالك اعبديد  ،لتفادل إجراءات حجز السفينة كبيعها  ،قبل البدء ىف ىذه اإلجراءات
أك خبلؿ اػبمسة عشر يومان التالية لئلخطار ،أف يبلغ الدائنْب اؼبقيدين ىف سجل السفن  ،ىف
ؿبلهم اؼبختار  ،دبلخص عقد بيع السفينة مع بياف تارخيو كإسم البائع كإسم السفينة اؼببيعة كنوعها
كضبولتها كشبنها كاؼبصاريف كقائمة الديوف اؼبقيدة مع توارخيها كمقدارىا كأظباء الدائنْب  ،كعلى
اؼبالك اعبديد أف يصرح بإستعداده لدفع الديوف اؼبضمونة بالرىوف فوران سواء أكانت مستحقة
األداء أـ غّب مستحقة كذلك ىف حدكد شبن السفينة .
( )2تأمر احملكمة بفك الرىوف الواقعة على السفينة  ،بعد إيداع اؼبالك اعبديد قيمة الرىوف لدل
احملكمة.

بطالن البيع اإلختيارى للسفينة المرىونة

43ػ يقع باطبلن البيع اإلختيارل للسفينة اؼبرىونة ما دل يوافق الدائن اؼبرهتػن على البيع كتابة .
الفصل التاسع
اغبجز التحفظى على السفينة
سريان أحكام الحجز التحفظى على السفينة

44ػ

تسرل أحكاـ اغبجز التحفظي على السفينة الٌب يستثمرىا ؾبهز السفينة .

توقيع الحجز التحفظي على السفينة

45ػ ( )1ال جيوز توقيع اغبجز التحفظى على السفينة إال ىف مطالبة حبرية بأمر من احملكمة اؼبختصة  ،كذلك
دكف اؼبساس حبق السلطة اؼبختصة أك سلطة اؼبيناء يف حجز السفينة كفقان ألحكاـ ىذا القانوف .
( )2تعترب أل من اؼبسائل اآلتية مطالبة حبرية  ،كىى :
( أ) اؽببلؾ أك التلف الناتج عن تشغيل السفينة ،
(ب) الوفاة أك اإلصابة البدنية الٌب ربدث ىف الرب أك البحر كتتصل إتصاالن مباشران
بتشغيل السفينة ،
(ج ) عمليات اإلنقاذ البحرل ،
(د ) الضرر الذل تلحقو السفينة بالبيئة أك بالشريط الساحلى أك باؼبصاحل اؼبتصلة
بو  ،كالتدابّب اؼبتخذة لتفادل أك تقليل أك إزالة الضرر كالتعويض عنو ،
كتكاليف التدابّب اؼبعقولة اؼبتخذة فعبلن أك الٌب يتعْب إزباذىا إلعادة البيئة اذل

(ىػ)
( ك)
( ز)
(ح)
(ط )
(ل )
(ؾ)

(ؿ)
( ـ)
(ف)
(س)
(ع)
(ؼ)
(ص)
(ؽ )
(ر)
(ش)

ما كانت عليو كاػبسائر الٌب يتكبدىا الغّب  ،كأل أضرار أك تكاليف أك
خسائر أخرل فباثلة ،
تكاليف أك مصاريف رفع السفينة الغارقة  ،أك احملطمة أك اعباكبة أك نقلها أك
إرجاعها أك إزالة األذل أك تدمّبىا  ،كيشمل ذلك األشياء على مًب السفينة،
التكلفة اؼبتعلقة باحملافظة على السفينة اؼبتخلى عنها كإعالة طاقمها ،
أل إتفاؽ يتعلق بإستخداـ السفينة أك إستئجارىا ،
أل إتفاؽ يتعلق بنقل البضائع أك الركاب على مًب السفينة ،
اػبسائر البحرية اؼبشَبكة ،
القطر أك اإلرشاد ،
اؼبواد  ،أك اؼبؤف  ،أك الوقود  ،أك اؼبعدات دبا ىف ذلك اغباكيات الٌب زكدت هبا
السفينة أك اػبدمات الٌب أديت لتشغيل السفينة  ،أك إدارهتا  ،أك احملافظة
عليها  ،أك صيانتها ،
بناء السفينة  ،أك إعادة بنائها أك إصبلحها أك ربويلها  ،أك ذبهيزىا ،
رسوـ كأجور اؼبوانئ البحرية كالقنوات كاألحواض كاؼبرافئ كغّبىا من اجملارل
اؼبائية ،
األجور كاؼببالغ اؼبستحقة لرباف السفينة  ،كضباطها  ،كسائر العاملْب هبا،
كيشمل ذلك نفقات العودة إذل الوطن ،
اؼبدفوعات الٌب يتم سدادىا لصاحل السفينة أك مالكيها ،
أقساط التأمْب اؼبستحقة الدفع من ؾبهز السفينة كيشمل ذلك شركات التأمْب
التبادذل ،
أل عموالت أك مصاريف كساطة أك ككالة  ،مستحقة الدفع من ؾبهز
السفينة ،
أل نزاع حوؿ ملكية السفينة أك حيازهتا ،
أل نزاع بْب الشركاء ىف ملكية السفينة بشأف إستخداـ السفينة أك عائداهتا ،
الرىن البحرل أك الرىن غّب اغبيازل أك أل عبء آخر ذل طبيعة فباثلة على
السفينة ،
أل نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة .

إجراءات الحجز
46ػ ( )1تنظر احملكمة إجراءات اغبجز التحفظي بصفة مستعجلة يف مدة ال ذباكز طبسة عشر يومان من
تاريخ إصدار األمر اؼبؤقت باغبجز التحفظي غبْب إبداء االسباب اؼبانعة من اغبجز أك تقدًن
الضمانة اؼبشار إليها يف اؼبادة .49
( )2يف حالة تقدًن الضماف جيوز ربويلو إذل احملكمة اؼبختصة إذا كانت احملكمة الٌب أكقعت اغبجز غّب
ـبتصة بنظر الدعول .

الحجز على السفينة التى يتعلق بها دين أو السفينة األخرى
47ػ حيق لكل من يتمسك بأل من الديوف اؼبنصوص عليها ىف اؼبادة  )2(45أف يتخذ اإلجراءات البلزمة للحجز
على السفينة الٌب يتعلق هبا الدين أك على أية سفينة أخرل ديلكها احملجوز عليو كقت نشوء الدين .

الحجز على السفينة المؤجرة لمستأجر
48ػ ( )1جيوز للدائن إزباذ اإلجراءات البلزمة لتوقيع اغبجز على السفينة إذا مت تأجّبىا ؼبستأجر يتوذل
إدارهتا الفنية ككاف كحده اؼبسئوؿ عن دين حبرل يتعلق هبا  ،أك على أية سفينة أخرل فبلوكة
للمستأجر .
( )2تسرل أحكاـ البند ( )1ىف صبيع اغباالت الٌب يكوف فيها الشخص غّب مالك للسفينة ملزمان بدين
حبرل متعلق هبا .

رفع الحجز التحفظى عن السفينة
49ػ ( )1مع مراعاة أحكاـ قانوف اإلجراءات اؼبدنية لسنة  ، 1983جيوز أف تأمر احملكمة برفع اغبجز
عن السفينة إذا قدـ أحد الضمانات اآلتية :
( أ) إيداع مبلغ الضماف نقدان أك صك مصريف معتمد خبزينة احملكمة ،
(ب) خطاب ضماف مصرىف سارل حٌب إنتهاء مرحلة التنفيذ ،
(ج ) تقدًن ضماف من نادل اغبماية كالتعويض للسفينة احملجوز عليها ،
( د) أم ضماف آخر يوافق عليو طالب اغبجز.
( )2على الرغم من أحكاـ البند ( )1جيوز للمحكمة أف تأمر برفع اغبجز التحفظى عن السفينة كأف
تأذف غبائز السفينة بإستغبلؽبا ،إذا تقرر اغبجز بسبب الديوف البحرية اؼبنصوص عليها ىف الفقرتْب
( ص) ك (ؽ) من اؼبادة  ، )2(45كقدـ ضمانان كافيان أك مت تنظيم إدارة السفينة خبلؿ مدة اغبجز
بالكيفية الٌب يقررىا اإلذف .
الفصل العاشر
اغبجز التنفيذل
إعالن المدين بالحجز التنفيذى ومكانو

51ػ ( )1ال جيوز توقيع اغبجز التنفيذل على السفينة إال بعد إعبلف اؼبدين كجيوز أف يتم اإلعبلف كتوقيع
اغبجز ىف إجراء كاحد .
( )2جيب تسليم اإلعبلف ؼبالك السفينة ىف ؿبل إقامتو كفقان ألحكاـ قانوف اإلجراءات اؼبدنية لسنة
 ، 1983فإذا كاف األمر متعلقان بدين حبرل على السفينة جاز تسليم اإلعبلف للرباف أك ككيلو .

اجراءات البيع بواسطة المحكمة

51ػ ( )1تقوـ ؿبكمة التنفيذ بتحديد السعر األساسى كمواصفات السفينة كشركط البيع كاألياـ الٌب ذبرل
فيها اؼبزايدة بالتنسيق مع السلطة اؼبختصة .
( )2تعلن احملكمة عن البيع بالنشر ىف أحد الصحف اليومية أك بأل طريقة أخرل مناسبة كتلصق شركط
البيع ككراسة اؼبواصفات على السفينة كدبكتب تسجيل السفن إذا كانت مسجلة ىف السوداف كىف
أل مكاف آخر تعينو احملكمة كيشتمل إعبلف البيع على البيانات اآلتية :
( أ) إسم الدائن كموطنو األصلى كاؼبوطن الذل إختاره ىف دائرة احملكمة الٌب توجد
فيها السفينة ،
(ب) اؼببلغ اؼبطلوب الوفاء بو ،
(ج ) إسم مالك السفينة كموطنو ،
(د ) إسم السفينة كأكصافها ،
(ىػ) إسم الرباف ،

()3

تحديد الثمن

(ك ) اؼبكاف الذل توجد فيو السفينة ،
(ز ) الثمن األساسى كشركط البيع ،
(ح ) احملل كاليوـ كالساعة الٌب يبدأ فيها البيع .
ال جيوز إجراء البيع إال بعد مضى ثبلثْب يومان من تاريخ النشر .

52ػ ( )1إذا قدـ يف جلسة اؼبزاد األكؿ عرض أعلى من السعر األساسي اؼبعلن  ،يقبل ىذا العرض يف اعبلسة
األكرل بصفة مؤقتة كربدد جلسة مزاد ثانية بعد سبعة أياـ كيتخذ العرض األعلي اؼبشار إليو أساس
اؼبزايدة يف اعبلسة الثانية الٌب يتم فيها البيع هنائيان بقبوؿ أعلي عرض قدـ يف أم من اعبلستْب.
( )2إذا دل يقدـ عرض ىف اليوـ اؼبعلن للبيع مسا ٍك للسعر األساسي جيب على احملكمة أف ربدد سعران
أساسيان جديدان أقل من األكؿ دبقدار ما تراه احملكمة مناسبان كتعْب اليوـ الذل جيرم فيو اؼبزاد كتتبع
ذات اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف البند (. )1
( )3جيب على من يرسو عليو اؼبزاد أف يدفع خبلؿ أربع كعشرين ساعة  %21من الثمن على أف يودع
باقى الثمن كاؼبصركفات األخرل خزانة احملكمة خبلؿ طبسة عشر يومان من تاريخ البيع كإال أعيد
بيع السفينة على نفقتو كمسئوليتو .

تسجيل البيع بالمزاد وتسجيل السفينة

53ػ ( )1يسجل مشَبل السفينة اؼببيعة باؼبزاد بناءن على حكم قضائى اغبكم  ،لدل اؼبسجل كذلك بعد
أف يكسب اغبكم قوة الشئ اؼبقضى فيو .
( )2جيوز ؼبشَبل السفينة اؼببيعة باؼبزاد بناءن على حكم قضائى إما أف يسجل السفينة اؼببيعة بإظبو كفقان
لئلجراءات اؼبنصوص عليها ىف ىذا القانوف أك أف حيصل من اؼبسجل على شهادة بشطب تسجيل
السفينة اؼببيعة السابق ليتسُب لو تسجيلها تسجيبلن جديدان .

أثر البيع بالمزاد

54ػ ( )1يَبتب على بيع السفينة باؼبزاد بناءن على حكم قضائى ما يأتى :
( أ) إهناء عقود خدمة طاقم السفينة ،
(ب) إبراء السفينة من صبيع اإلمتيازات كالرىوف كالديوف كأية حقوؽ أخرل مسجلة
على السفينة ،
(ج) تسجيل السفينة لدل اؼبسجل كفقان لئلجراءات اؼبنصوص عليها ىف ىذا
القانوف أك التأشّب ىف السجل بتحويل ملكيتها إذل اؼبشَبل .
( )2حيق ؼبشَبل السفينة أثر تقدديو حكم البيع باؼبزاد بناءن على حكم قضائى أف يطلب شطب تسجيل
اإلمتيازات كالرىوف كالديوف كأل حق آخر من سجل السفينة دبوطن التسجيل .
( )3تنتقل حقوؽ دائُب السفينة الٌب مت بيعها باؼبزاد بناءن على حكم قضائى إذل الثمن الذل بيعت بو
الفصل اغبادل عشر
أشخاص اؼببلحة البحرية ككاجباهتم كإستحقاقاهتم

واجبات الربان

55ػ يكوف الرباف مسئوالن عن قيادة السفينة كإدارة الرحلة البحرية كينوب عنو الضابط الذل يليو مباشرة ىف الدرجة
ىف حالة الضركرة  ،كمع عدـ اإلخبلؿ بعموـ ما تقدـ  ،يلتزـ الرباف باآلتى :
( أ) باألصوؿ الفنية يف اؼببلحة البحرية كاإلتفاقيات الدكلية كالعرؼ البحرم كاللوائح
اؼبطبقة يف اؼبوانئ السودانية  ،عند قيادة السفينة كإدارة الرحلة البحرية ،

(ب)
(ج)

( د)

(ىػ)

جبمع األدلة كالتحريات البلزمة الٌب ال ربتمل التأخّب  ،عند كقوع جردية على
ظهر السفينة كفقان للقوانْب اؼبنظمة لذلك ،
بإعداد تقرير إذل سلطة اؼبيناء خبلؿ أربع كعشرين ساعة من تاريخ كصوؿ
السفينة  ،إذا كقع أثناء الرحلة حادث غّب عادل يتعلق بالسفينة أك الشحنة
أك األشخاص اؼبوجودين عليها  ،كجيوز لتلك السلطة أف ربرر ؿبضران بشأف
البحارة كاؼبسافرين كصبع اؼبعلومات ،
بإزباذ الَبتيبات البلزمة لضماف توفّب العناية الطبية ىف حالة عدـ كجود طبيب
ضمن طاقم السفينة اؼبتعاقد معهم كذلك بتعيْب شخص ؽبذا الغرض ربت
إشرافو ،
باحملافظة على العلم السوداىن ىف السلم كاغبرب كفق أحكاـ ىذا القانوف .

الربان وكيالً عن مجهز السفينة
56ػ يكوف الرباف ككيبلن عن ؾبهز السفينة ىف اؼبكاف الذل ال يوجد فيو ىذا األخّب  ،كديثلو أماـ القضاء كديارس كافة
صبلحيات ؾبهز السفينة الٌب حيددىا لو القانوف ذباه من لو مصلحة على السفينة أك الشحنة .
الدفتر البحرى

57ػ ( )1ال جيوز ألل حبار سوداىن أف يعمل ىف السفن السودانية الٌب تبحر خارج اؼبياه اإلقليمية السودانية
إال بعد اغبصوؿ على دفَب حبرل من السلطة اؼبختصة .
( )2ربدد اللوائح شركط منح الدفَب البحرل اؼبنصوص عليو ىف البند (. )1

الترخيص للعمل أو التدريب على السفينة

58ػ ال جيوز ألل حبار أف يعمل أك يتدرب على السفينة إال بعد اغبصوؿ على ترخيص بذلك من السلطة اؼبختصة

عمل البحار األجنبى

59ػ ( )1ال جيوز ألل حبار أجنىب أف يعمل ىف سفينة سودانية تقوـ باؼببلحة الساحلية أك بالقطر أك اإلرشاد
ىف اؼبوانئ السودانية إال بعد اغبصوؿ على موافقة السلطة اؼبختصة .
( )2ال جيوز أف يزيد عدد البحارة األجانب ىف السفن السودانية الٌب تقوـ باؼببلحة ىف أعاذل البحارعن
النسبة الٌب ربددىا السلطة اؼبختصة كفق مقتضى اغباؿ.

تعويض البحارة فى حاالت معينة
61ػ دكف اؼبساس حبق البحار ىف اؼبطالبة بأل تعويض آخر من ؾبهز السفينة  ،يستحق البحار تعويضان مقداره راتب
شهرين ىف أل من اغبالتْب اآلتيتْب :
( أ) زبلى ؾبهز السفينة عن السفينة أك تركها أك مت إنتقاؿ ملكيتها ،
(ب) فقد البحار أمتعتو الشخصية ىف حالة ىبلؾ السفينة .

إستحقاق البحار المعين بالرحلة فى حالة القوة القاىرة

61ػ يستحق البحار اؼبعْب بالرحلة أجرة عن األياـ الٌب قضاىا فعبلن ىف خدمة السفينة إذا حالت قوة قاىرة دكف بدء
السفر أك مواصلتو  ،كال جيوز لو اؼبطالبة بأية مكافأة أك تعويض آخر .

حقوق البحار أثناء تأدية عملو

62ػ ( )1يلتزـ اجملهز أثناء تأدية البحار لعملو بتوفّب اإلقامة كاإلعاشة كالعبلج كالَبحيل ؾبانان .
( )2يتخذ ؾبهز السفينة التدابّب البلزمة لعبلج البحار دكف مقابل  ،إذا أصيب جبركح أك مرض أثناء
تأدية كاجبو على أنو إذا كانت اإلصابة أك اؼبرض ناشئان عن العصياف أك السكر أك تعاطى

()3
()4
()5

اؼبخدرات أك غّب ذلك من حاالت سوء السلوؾ يلتزـ اجملهز بعبلج البحار ىف حدكد ما يستحقو
من أجر .
يستحق البحار ىف حالة االصابة أك اؼبرض اثناء تأدية كظيفتو على ظهر السفينة أجره كامبلن أثناء
الرحلة .
يلتزـ ؾبهز السفينة بتعويض البحار إذا نتج عن االصابة أك اؼبرض عجز كلى أك جزئى كذلك كفق
القوانْب ذات الصلة.
ال يستحق البحار تعويضان إذا كانت االصابة أك اؼبرض ناشئان عن العصياف أك السكر أك تعاطى
اؼبخدرات أك غّب ذلك من حاالت سوء السلوؾ .

إعادة البحار إلى وطنو
63ػ ( )1جيب على ؾبهز السفينة إعادة البحار اذل كطنو إذا حدث منو أثناء السفر ما يهدد السفينة أك
البضاعة الٌب ربملها أك سبلمة الطاقم العامل  ،على أف يشمل ذلك نفقات عودتو كإقامتو
خصمان على إستحقاقو .
( )2إذا مت فصل البحار أثناء الرحلة بدكف سبب ككانت السفينة ىف ميناء أجنىب يلتزـ اجملهز بتحمل
نفقات عودتو مع منحو راتبو حٌب تاريخ إنتهاء العقد ككامل حقوقو كفقان لعقد خدمتو .

إلتزامات مجهز السفينة تجاه البحار المتوفى
64ػ ( )1يلتزـ ؾبهز السفينة ىف حالة كفاة البحار أثناء تأدية عملو بدفع نفقات دفنو أك نفقات نقل اعبثماف
اذل موطنو بناءن على طلب كرثتو .
( )2اذا توىف البحار اثناء تأدية عملو على السفينة كتعذر اإلتصاؿ بورثتو كجب على ؾبهز السفينة دفع
نفقات دفنو ىف أكؿ ميناء مقصود تصل إليو السفينة .
( )3يودع ؾبهز السفينة لدل خزانة احملكمة يف موطن البحار اؼبتويف األجر النقدل ككافة اؼببالغ اؼبستحقة
للبحار اؼبتوىف  ،خبلؿ فَبة أقصاىا شهرين من تاريخ الوفاة .

تعويض ورثة البحار المتوفى
65ػ إذا توىف البحار بسبب الدفاع عن السفينة أك الشحنة أك اؼبسافرين ىف السفينة  ،إستحق كرثتو تعويضان يعادؿ
أجر ثبلثة أشهر أك مبلغان يعادؿ أجرتو خبلؿ مدة الرحلة إذا كاف معينان بالرحلة  ،كيضاؼ اذل كليهما
اؼبكافآت كالتعويضات الٌب يقررىا ىذا القانوف كالقوانْب األخرل .
حظر الشحن الخاص
66ػ ال جيوز للرباف أك ألل من البحارة شحن أية بضاعة خاصة هبم أك غبساهبم اػباص على السفينة بكميات
ذبارية تتعارض مع مصلحة اجملهز إال بإذف من األخّب كيَبتب على اؼبخالفة إلزاـ اؼبخالف بدفع أجرة نقل
البضائع .
الفصل الثاين عشر
مسئولية ؾبهز السفينة
تجهيز السفينة

67ػ يتوذل ؾبهز السفينة ذبهيز السفينة كتشكيل الطاقم البحرل ككسائل السبلمة كفقان ؼبا ربدده اللوائح .
مسئولية مجهز السفينة عن أخطاء الطاقم البحرى
68ػ ()1

يكوف ؾبهز السفينة مسئوالن عن أخطاء الطاقم البحرل أك اؼبرشد أك أل شخص آخر ىف خدمة
السفينة إذا كقعت األخطاء أثناء تأدية عملهم أك بسببها .

()2

الفصل الثالث عشر
عقد العمل البحرل

ىف حالة حدكث كفاة أل شخص أك إصابتو نتيجة ػبطأ يف اؼببلحة يكوف ؾبهز السفينة ملزمان
بأحكاـ الديات ىف الوفاة كاإلصابة كفقان ألحكاـ القانوف اعبنائى لسنة  ، 1991مع اإلحتفاظ
حبقو ىف اؼبطالبة بالتعويض كفقان ألل قانوف آخر .

إثبات عقد العمل البحرى وإعتماده وحفظو
69ػ ()1
()2
()3
()4
()5

يتم إثبات عقد العمل البحرم بالكتابة أك بأم كسيلة أخرل من كسائل اإلثبات .
تعتمد السلطة اؼبختصة عقد العمل البحرم .
جيب اإلحتفاظ على مًب كل سفينة بعقود العمل البحرية اػباصة بالعاملْب هبا.
حيرر عقد العمل البحرل من أربع نسخ أصلية تودع إحداىا لدل السلطة اؼبختصة كتسلم لكل من
اجملهز كالرباف كالبحار نسخة منو
جيوز للوزير دبوجب أمر يصدره إعفاء بعض أنواع السفن أك الرحبلت أك البحارة من أحكاـ ىذه
اؼبادة .

فترة إختبار البحار
71ػ

تكوف فَبة إختبار البحار ثبلثة أشهر كحيق للمجهز خبلؽبا إهناء عقد عملو مع منحو أجره اؼبستحق كتكاليف
عودتو لوطنو .

مد عقد العمل البحرى
71ػ إذا إستمر العمل بعقد العمل البحرل بعد إنتهاء مدتو  ،إعترب العقد نافذان ؼبدة غّب ؿبددة تنتهى بعد إنقضاء
مهلة إنذار مدهتا شهران  ،كإذا إنقضت مهلة اإلنذار كالسفينة ما زالت ىف عرض البحر سبدد مدة العقد تلقائيان
إذل حْب كصوؿ السفينة أكؿ ميناء مقصود .
إنتهاء خدمة البحار أو إنهاؤىا
72ػ تنتهى خدمة البحار  ،ألل من األسباب اآلتية  ،كىى :
( أ) الوفاة ،
(ب) إنتهاء الرحلة اؼبتفق عليها ،
(ج ) إنتهاء مدة العقد ،
(د ) إتفاؽ الطرفْب ،
(ىػ) غرؽ السفينة أك ىبلكها الفعلى أك عدـ صبلحيتها للمبلحة بصورة رظبية أك
سحب ترخيصها أك اإلستيبلء عليها ،
( ك) إنتقاؿ ملكية السفينة لشخص آخر ،
(ز ) زبلى اؼبالك عن السفينة أك تركها ،
(ح ) إهناء عقد البحار ،
(ط ) عجز البحار عن أداء عملو ،
(ل) قياـ البحار بأل عمل يتناىف مع القوانْب السودانية .
تقادم دعاوى عقد العمل البحرى

73ػ تتقادـ صبيع الدعاكل الناشئة عن عقد العمل البحرل دبضى سنة من تاريخ إنتهاء العقد أك إهناؤه .

الفصل الرابع عشر
اؼبهن البحرية

شروط مزاولة المهن البحرية
74ػ ( )1يشَبط ؼبزاكلة اؼبهن البحرية اآلتى :
( أ) أف يكوف لدل رباف السفينة كضباطها كمهندسيها كضباط اإلتصاالت
شهادات أىلية تعتمدىا السلطة اؼبختصة كفقان ؼبا تقرره اإلتفاقيات الدكلية ،
(ب) أف تكوف ألطباء السفينة كإدارييها كعماؿ السطح كاؼباكينة كمقدمى اػبدمات
فيها  ،شهادات معتمدة من السلطة اؼبختصة كفقان ؼبا ربدده اللوائح .
( )2تقوـ السلطة اؼبختصة بإلغاء إعتماد شهادة األىلية ىف حالة ثبوت ـبالفة ألحكاـ البند (. )1
( )3ربدد اللوائح اؼبستويات اؼبختلفة لشهادات األىلية كمؤىبلت األشخاص الذين دينحوف تلك
الشهادات كأسس تقدير درجة الكفاءة الفنية للحصوؿ على تلك الشهادات كمناذج شهادات
األىلية للدرجات اؼبختلفة .

الشهادة األجنبية

75ػ جيوز للسلطة اؼبختصة إعتماد الشهادة األجنبية كشهادة أىلية صحيحة إذا مت تقوديها كفقان للقوانْب اؼبنظمة
لذلك  ،كأف حاملها مؤىل تأىيبلن كافيان للعمل اؼبطلوب .
ممارسة المسح البحرى

76ػ ( )1ال جيوز ألل شخص فبارسة عمليات اؼبسح البحرل مادل يكن :
( أ) سودانيان ،
(ب) حاصبلن على اؼبؤىل اؼبعتمد من السلطة اؼبختصة ،
(ج) حاصبلن على ترخيص من السلطة اؼبختصة كفقان ؼبا ربدده اللوائح .
( )2يكوف الَبخيص إلجراء اؼبسح البحرل  ،شخصيان  ،كال جيوز اإلنابة فيو أك التنازؿ عنو لشخص
آخر  ،على أف جيوز للمرخص لو اإلستعانة خبربة فنية من أل جهة ربت إشرافو .
( )3جيوز لكل سفينة ذبارية أف تستفيد من خدمات اؼبساح البحرل دبا يضمن سبلمة السفينة كالبضائع
احملمولة .
( )4يقدـ اؼبساح البحرل تقريران فنيان عن حالة السفينة كالبضائع عند اؽببلؾ أك التلف أك الفقداف للجهة
طالبة اػبدمة .
( )5ال جيوز للمساح البحرل أف ديثل مصاحل متعارضة .
( )6جيوز أف تأذف السلطة اؼبختصة للمساح غّب السوداين بإجراء اؼبسح .
الفصل اػبامس عشر
إجيار السفينة غّب اجملهزة
عقد إيجار السفينة غير المجهزة
77ػ ()1
()2

يكوف تأجّب السفينة غّب اجملهزة دبوجػب عقد يلتزـ دبقتضاه اؼبالك بتمكْب اؼبستأجر من اإلنتفاع
بسفينة معينة .
يلتزـ مستأجر السفينة غّب اجملهزة بإدارهتا فنيان كذباريان .

قانون علم السفينة غير المجهزة
78ػ يسرل على عقد إجيار السفينة غّب اجملهزة قانوف علم الدكلة الذل ربملو السفينة أك القانوف الذل خيتاره
األطراؼ .
عقد ايجار السفينة غير المجهزة المبيعة

79ػ ال يَبتب على بيع السفينة غّب اجملهزة إهناء عقد إجيارىا  ،على أف جيوز للمشَبل إهناء العقد إذا أثبت أنو دل
يكن عاؼبان كقت البيع بعقد إجيارىا كدل يكن ىف مقدكره أف يعلم .

حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر
 81ػ ( )1يكوف ؼبالك السفينة غّب اجملهزة اغبق ىف حبس البضائع اؼبملوكة للمستأجر ىف ميناء الوصوؿ إلستيفاء
األجرة اؼبستحقة عليو ما دل يقدـ كفالة تساكل األجرة اؼبستحقة .
( )2تقوـ احملكمة ىف حالة إستعماؿ حق اغببس بإيداع البضائع لدل أمْب تعينو  ،كؽبا أف تأمر ببيعها
أك بيع جزء منها كفاءن لؤلجرة .
( )3يكوف ؼبالك السفينة غّب اجملهزة حق إمتياز على البضائع اؼبملوكة للمستأجر كفقان ألحكاـ البند
( )1اذا كانت موجودة على السفينة أك مودعة لدم أمْب كفقان ألحكاـ البندين ( )1ك( )2كذلك
إلستيفاء دين األجرة كملحقاهتا .
( )4يبقى االمتياز قائمان كلو إختلطت البضائع بأخرل من نوعها .

إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن

81ػ ( )1جيوز للمستأجر إجيار السفينة غّب اجملهزة من الباطن  ،على أف يكوف اؼبستأجر األصلى
مسئوالن قبل اؼبالك عن االلتزامات الناشئة عن العقد ما دل ينص على خبلؼ ذلك ىف العقد .
( )2ال تنشأ عن اإلجيار من الباطن عبلقة تعاقدية مباشرة بْب اؼبالك كاؼبستأجر من الباطن  ،كمع ذلك
جيوز للمالك اغبجز على أمواؿ اؼبستأجر من الباطن دبا ال جياكز ما ىو مستحق عليو من اؼبستأجر
األصلى .
الفصل السادس عشر
إجيار السفينة اجملهزة
عقد إيجار السفينة المجهزة

82ػ

يكوف إجيار السفينة اجملهزة دبوجب عقد يلتزـ دبقتضاه اؼبالك بوضع السفينة اؼبؤجرة أك جزء منها ربت تصرؼ
اؼبستأجر للقياـ برحلة أك عدة رحبلت معينة كفقان إلتفاؽ األطراؼ .

مسئولية مالك السفينة المجهزة
83ػ يكوف مالك السفينة اجملهزة مسئوالن عن :
( أ) فقد أك تلف البضائع اؼبشحونة ىف اغبدكد اؼببينة ىف عقد النقل ما دل يثبت
أنو قاـ بتنفيذ إلتزاماتو اؼببينة يف العقد كأف الضرر دل ينشأ عن تقصّبه ىف
تنفيذىا ،
(ب) إدارة السفينة اجملهزة فنيان نً كذباريان
إلتزامات مالك السفينة المجهزة
84ػ ()1

يلتزـ مالك السفية اجملهزة :
( أ) بتسليم السفينة حبالة صاغبة للمبلحة مع تسليم الوثائق الٌب تثبت ذلك ،
(ب) بتعيْب البحارة كإبرـ عقود العمل معهم كدفع أجورىم ،

()2

(ج) بإصبلح األضرار الناذبة عن القوة القاىرة أك األضرار الٌب يقتضيها االستهبلؾ
الناشئ عن اإلستعماؿ العادل للسفينة ىف الغرض اؼبتفق عليو .
إذا ترتب عن األضرار اؼبشار إليها ىف الفقرة (ج) من البند ( )1تعطيل إستعماؿ السفينة  ،فبل
تستحق األجرة عن اؼبدة الٌب تبقى فيها السفينة غّب صاغبة للمبلحة  ،ما دل يثبت أف العطل
ناشئ عن عيب خفى دل يكن من اؼبستطاع كشفو بالفحص العادل .

التزامات مستأجر السفينة المجهزة
85ػ ()1

()2

()3
شحن البضائع

يلتزـ اؼبستأجر :
( أ)
(ب)

بدفع األجرة ىف اؼبيعاد اؼبتفق عليو دبوجب العقد ،
بإستعماؿ السفينة ىف الغرض اؼبتفق عليو كفقان ػبصائصها احملددة ىف ترخيص
اؼببلحة ،
(ج) برد السفينة عند إنتهاء عقد اإلجيار ىف اؼبيناء اؼبتفق عليو باغبالة الٌب كانت
عليها كقت التسليم مع الوضع ىف اإلعتبار االستهبلؾ الناشئ عن االستعماؿ
العادل ،
( د) بتحمل أل مطالبات أك تعويض للغّب بسبب يرجع إذل إستغبلؿ السفينة .
ىف حالة التأخّب ىف رد السفينة كفق أحكاـ البند (( )1ج) بسبب يرجع إذل اؼبستأجر ،يلتزـ
اؼبستأجر بدفع تعويض يعادؿ ضعف األجرة عن عدد أياـ التأخّب ما دل يثبت اؼبالك أف الضرر
جياكز ىذا التعويض .
إذا انقضت مدة اإلجيار أثناء الرحلة ديتد العقد حبكم القانوف إذل هنايتها كيستحق اؼبالك األجرة
اؼبنصوص عليها ىف العقد عن األياـ الزائدة .

86ػ ( )1يشحن اؼبستأجر كمية البضػائع اؼبتفق عليها  ،على أف يلتزـ بدفع األجرة كاملة إذا دل يقم بشحن كل
كمية البضائع اؼبتفق عليها .
( )2يلتزـ اؼبستأجر بشحن البضائع كتفريغها ىف مدة السماح احملددة ىف العقد  ،أك تطبيق ما جيرل بو
العمل باؼبيناء إذا دل يتفق الطرفاف على مدة ظباح .
( )3إذا دل يتم شحن البضائع أك تفريغها خبلؿ مدة السماح يلتزـ اؼبستأجر بدفع غرامة التأخّب
اؼبنصوص عليها ىف العقد .
( )4تعترب غرامة التأخّب من ملحقات األجرة كتسرل عليها أحكامها .

مدة السماح للشحن أو التفريغ

87ػ ( )1تبدأ مدة السماح األصلية للشحن أك التفريغ كفق ما ربدده مشارطة اإلجيار كذلك بعد تسلم
اإلخطار بإستعداد السفينة لشحن البضائع أك تفريغها .
( )2إذا مت الشحن قبل إنتهاء اؼبدة احملددة لو  ،فبل تضاؼ األياـ اؼبتبقية منها إذل مدة التفريغ ما دل يتم
اإلتفاؽ على غّب ذلك  ،على أف جيوز اإلتفاؽ على منح اؼبستأجر مكافأة الشحن أك التفريغ إذا
مت إقباز الشحن أك التفريغ ىف أقل من اؼبػدة احملددة .
( )3ما دل يتم اإلتفاؽ على خبلؼ ذلك ،ال ربسب أياـ العطل الرظبية أك أياـ العطل الٌب يقضى هبا
العرؼ ىف اؼبيناء ضمن مدة السماح األصلية للشحن أك التفريغ كيقف سرياف مدة السماح األصلية
للشحن أك التفريغ ىف حالة القوة القاىرة .

()4

ربسب أياـ العطل ضمن اؼبدة اإلضافية للشحن أك التفريغ كال يقف سرياهنا بسبب القوة القاىرة
على أف جيوز زبفيض غرامة التأخّب عن اؼبدة اإلضافية األكذل للشحن أك التفريغ ىف حالة إستمرار
اؼبانع .

إنتهاء مدة التفريغ
88ػ

يكوف للرباف اغبق ىف إنزاؿ البضائع على نفقة اؼبستأجر كمسئوليتو عند إنتهاء مدة التفريغ كجيب عليو إزباذ
التدابّب البلزمة للمحافظة على تلك البضائع .

شحن بضائع ال تخص المستأجر
89ػ ال جيوز ؼبالك السفينة اجملهزة اؼبؤجرة كليان أك جزئيان  ،أف يشحن ىف تلك السفينة أك ىف اعبزء اؼبؤجر منها  ،أل
بضائع ال زبص اؼبستأجر دكف إذف منو  ،ك يكوف للمستأجر اغبق ىف اؼبطالبة بأجرة البضائع اؼبشحونة دكف
إذنو  ،كذلك دكف اإلخبلؿ بأل تعويضات أخرل .
مسئولية المستأجر عن األضرار التى تلحق بالسفينة

91ػ ما دل يتفق على خبلؼ ذلك يكوف اؼبستأجر مسئوالن عن األضرار الٌب تلحق بالسفينة أك البضائع اؼبشحونة
فيها  ،إذا كانت ناشئة عن خطأ اؼبستأجر أك أحد تابعيو أك من ينوب عنو .
فسخ عقد إيجار السفينة المجهزة

91ػ ( )1يفسخ عقد إجيار السفينة اجملهزة إذا طرأت قوة قاىرة قبل بداية الرحلة دكف تعويض ألل من
الطرفْب .
( )2يظل عقد إجيار السفينة اجملهزة نافذان إذا كاف توقف السفينة أثناء الرحلة ناشئان عن قوة قاىرة دكف
تعويض أك زيادة ىف األجرة.
( )3جيوز للمستأجر فسخ العقد قبل البدء ىف شحن البضائع كيلتزـ بتعويض اؼبالك عن الضرر الذل
غبقو على أال جياكز التعويض مقدار األجرة اؼبتفق عليها .

اإلعفاء من سداد أجرة بقية الرحلة

92ػ يُعفى اؼبستأجر من سداد أجرة بقية الرحلة ىف حالة استحالة االستمرار ىف السفر بسبب اؼبالك على أف يتم
تعويض اؼبستأجر عن أل خسائر تنجم عن ذلك .
اإلجراءات فى حالة استحالة االستمرار فى
الرحلة بسبب يعود الى السفينة

93ػ ( )1جيب على رباف السفينة إذا تعذر كصوؽبا إذل اؼبيناء اؼبعْب لتفريغ البضائع بسبب السفينة  ،أف ينفذ
التعليمات الٌب يصدرىا مالك السفينة أك أف يتوجو اذل أقرب ميناء لتفريغ البضائع إذا دل تصدر
إليو تعليمات.
( )2يتحمل اؼبالك مصاريف نقل البضائع اذل اؼبيناء اؼبتفق عليو إال إذا تعذر ذلك لقوة قاىرة .
( )3مع مراعاة أحكاـ البند ( )2يتحمل اؼبستأجر نقل البضائع ىف األحواؿ اآلتية :
( أ) تعذر نقل البضائع للميناء اؼبتفق عليو ألسباب تتعلق بالقوة القاىرة ،
(ب) إرادتو تفريغ البضائع أثناء سّب الرحلة ىف ميناء غّب اؼبتفق عليو .

تفريغ البضائع على نفقة المستأجر

94ػ

جيوز للمستأجر تفريغ بضائعو على نفقتو أثناء الرحلة ىف أل ميناء خبلؼ اؼبيناء اؼبتفق عليو  ،على أف يدفع
األجرة اؼبتفق عليها .

إستحقاق األجرة إذا تلفت البضائع المشحونة
95ػ ( )1تستحق أجرة السفينة كاملة إذا تلفت البضائع اؼبشحونة ىف السفينة مٌب كاف ذلك التلف كليان أك
جزئيان ألل من األسباب اآلتية :
( أ) خطأ اؼبستأجر أك تابعيو ،
(ب) طبيعة البضاعة أك عيب فيها ،
(ج) إضطرار الرباف لبيع البضاعة أثناء السفر بسبب عيب فيها أك تلفها ،
( د) صدكر أمر من الرباف بإتبلؼ البضاعة ػبطورهتا أك ضررىا أك حظر نقلها دكف
علم اؼبالك عند الشحن ،
(ىػ) كوف البضاعة اؼبشحونة حيوانات كنفقت أثناء السفر بسبب ال يرجع اذل خطأ
اؼبالك أك تابعيو ،
( ك) قرار الرباف إلقاء جزء من البضاعة ىف البحر إلنقاذ السفينة أك بقية الشحنة
كذلك مع مراعاة أحكاـ اػبسائر اؼبشَبكة .
( )2ال تستحق األجرة إذا تلفت البضائع اؼبشحونة ىف السفينة بسبب آخر غّب منصوص عليو ىف
البند( )1إال إذا إشَبط إستحقاؽ األجرة ىف صبيع األحواؿ.
( )3ال تربأ ذمة اؼبستأجر من دفع األجرة بَبؾ البضائع كلو تلفت أك نقصت كمياهتا أك قيمتها أثناء
السفر .
( )4ال تستحق األجرة كفق أحكاـ البند ( ، )1إذا كانت السفينة غّب مطابقة للمواصفات الفنية لنقل
البضائع .

انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة المجهزة
96ػ تنقضى الدعاكل الناشئة عن عقد اجيار السفينة اجملهزة دبضى سنة من تاريخ انتهاء الرحلة .
الفصل السابع عشر
اإلجيار الزمِب

عقد اإليجار الزمنى
97ػ يكوف اإلجيار الزمُب للسفينة دبوجب عقد يلتزـ اؼبالك دبقتضاه بأف يضع سفينة ؾبهزة ربت تصرؼ اؼبستأجر
ؼبدة زمنية معينة .

وضع السفينة تحت تصرف المستأجر
98ػ

يلتزـ اؼبالك بوضع السفينة اؼبؤجرة ربت تصرؼ اؼبستأجر ىف الزماف كاؼبكاف اؼبتفق عليهما ىف حالة صاغبة
للمبلحة كؾبهزة كفقان لشركط عقد اإلجيار طواؿ مدة العقد .

إدارة السفينة الفنية

99ػ ( )1يتوذل اؼبالك إدارة السفينة الفنية كذبهيزىا كصيانتها كتعيْب البحارة كإعاشتهم كدفع أجورىم  ،كيكوف
مسئوالن عن ىبلؾ السفينة ما دل يثبت أف اؽببلؾ ناشئ عن خطأ اؼبستأجر.
( )2جيوز االتفاؽ على أف يتوذل اؼبستأجر إدارة السفينة الفنية  ،كيكوف مسئوالن عن ىبلؾ السفينة
كاػبسائر اؼبشَبكة ما دل يثبت أف اؽببلؾ ناشئ عن خطر اؼببلحة أك خطأ اؼبالك .

إدارة السفينة التجارية
111ػ ()1

يتوذل اؼبستأجػر إدارة السفينة التجػارية كيتحمل نفقاهتا كيشمل ذلك تزكيد السفينة بالوقود كالزيوت
كالشحوـ كاؼباء العذب كدفع رسوـ اؼبوانئ كاالرشاد كالقطر كمصاريف الشحن كالتفريغ كالوكبلء
كغّبىا من اؼبصركفات الٌب يقتضيها اإلستغبلؿ التجارل للسفينة .

يتبع الرباف التعليمات الصادرة إليو من اؼبستأجر ىف كل ما يتعلق باالستغبلؿ التجارل للسفينة ىف
اغبدكد اؼبنصوص عليها ىف العقد .

()2

المسئولية عن الضرر
111ػ ()1
()2

يتحمل اؼبالك الضرر الذل يصيب البضاعة إذا كاف ناشئان عن تقصّبه ىف تنفيذ إلتزاماتو .
يتحمل اؼبستأجر األضرار الٌب تلحق بالسفينة ماعدا الضرر الناشئ عن االستعماؿ العادل .

سريان األجرة
112ػ ()1
()2
()3
إسترداد السفينة

تسرل األجرة من اليوـ الذل توضع فيو السفينة ربت تصرؼ اؼبستأجر كمع ذلك ال تستحق األجرة
إذا ىلكت السفينة أك توقفت بسبب القوة القاىرة أك فعل اؼبالك .
إذا فقدت السفينة مث ثبت أهنا ىلكت استحقت األجرة كاملة حٌب تاريخ علم اؼبالك بذلك .
إذا إنقضت مدة اإلجيار أثناء الرحلة إمتد العقد تلقائيان لنهاية الرحلة كيستحق اؼبالك األجرة اؼبتفق
عليها ىف العقد عن األياـ الزائدة .

113ػ يسَبد اؼبالك السفينة إذا دل يستوؼ األجرة اؼبستحقة لو خبلؿ سبعة أياـ من تاريخ إستحقاقها  ،كمع ذلك
يلتزـ اؼبالك بنقل البضائع اؼبشحونة اذل ميناء الوصوؿ مقابل أجرة اؼبثل كذلك مع عدـ اإلخبلؿ حبقو القانوىن
ىف التعويض .
تسليم المستأجر للسفينة

114ػ يلتزـ اؼبستأجر عند انتهاء مدة االجيػار بتسليم السفينة ىف اؼبيناء اؼبتفق عليو كىف حالة عدـ االتفاؽ يلتزـ
بتسليم السفينة يف اؼبيناء الذل كضعت فيو ربت تصرؼ اؼبستأجر باغبالة الٌب سلمت هبا .
إنقضاء دعاوى عقد اإليجار الزمني
115ػ تنقضي الدعاكل الناشئة عن عقد اإلجيار الزمِب دبضي سنة من تاريخ إنتهاء اإلجيارة .
الفصل الثامن عشر
عقد النقل البحرل

إصدار سند الشحن
116ػ ()1

()2

()3
()4

جيب على الناقل أك من ينوب عنو إصػدار سند الشحن بالبضػائع الٌب مت شحنها ىف السفينة
كتسليمو للشاحن أك ألل شخص حيدده كال ديتنع عن ذلك إال بسبب إمتياز األجرة أك ملحقاهتا
اؼبقررة ىف ىذا القانوف .
جيوز للناقل أف يصدر " سند شحن مباشر " يتعهد دبقتضػاه بنقل البضػائع إذل اؼبيناء اؼبتفق عليو ،
على مراحل متتابعة كبدكف اؼبساس باغبق يف مقاضاة الناقل األخّب الذم أكصل البضاعة إذل ميناء
الوصوؿ  ،يكوف أيضان الناقل األكؿ مسئوالن عن صبيع اإللتزامات الناشئة عن " سند شحن مباشر "
حٌب إذا مت النقل ىف أل مرحلة من مراحلو عن طريق ناقل آخر كعن أعماؿ الناقلْب البلحقْب
الذين يتسلموف البضائع إذل حْب اإلنتهاء من النقل .
يسأؿ أم من الناقلْب البلحقْب يف حاالت النقل اؼبتتابع عن األضرار الٌب تقع أثناء النقل .
حيق للناقل أف ديتنع عن تسليم البضاعة إذا دل يقدـ اليو سند الشحن األصلى أك خطاب ضماف
مصرىف يوافق عليو الشاحن .

مشتمالت سند الشحن
117ػ يكوف سند الشحن مشتمبلن على البيانات اآلتية :
( أ) إسم السفينة كجنسيتها ،
(ب) مكاف إصدار سند الشحن كتارخيو
(ج) عدد النسخ الٌب مت ربريرىا من سند الشحن ،
( د) إسم موطن كل من الناقل كالشاحن كاؼبرسل اليو ،
(ىػ) نوع البضائع اؼبسلمة اذل الناقل كتاريخ تسليمها ،
( ك) عدد الطركد كأكزاهنا كعبلماهتا ،
( ز) تاريخ الشحن ،
(ح) ميناء الشحن كميناء التفريغ ،
(ط) مقدار أجرة النقل ككيفية حساهبا كشركط دفعها ،
(ل ) توقيع الرباف اك الوكيل البحرل كالشاحن ،
( ؾ) رقم البوليصة .
البضائع المسلمة إلى الناقل
118ػ ( )1جيب أف تشتمل البضائع اؼبسلمة إذل الناقل ىف سند الشحن على البيانات اآلتية:
( أ) العبلمات الرئيسية البلزمة للتحقق من نوع البضائع كذلك طبقان للبيانات الٌب
يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن كجيب أف تكوف ىذه العبلمات كافية
لتعيْب البضائع كموضوعة بطريقة ذبعل قراءهتا ميسورة حٌب هناية النقل ،
(ب) عدد الطركد أك القطع أك الكمية أك الوزف حسب األحواؿ طبقان للبيانات الٌب
يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن ،
(ج ) اغبالة الظاىرة للبضائع .
( )2جيوز للناقل أك من ينوب عنو إبداء ربفظات على قيد بيانات الشاحن اؼبتعلقة بعبلمات البضائع
كعددىا أك كميتها أك كزهنا إذا كانت لديو أسباب جدية للشك ىف صحتها أك دل تتوفر لديو
الوسائل العادية للتحقق منها .
عدم اإلحتجاج بخطاب الضمان على الغير

119ػ كل خطاب ضماف أك إتفاؽ يضمن دبقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن األضرار الٌب تنتج عن إصدار سند
شحن من أل ربفظات ال حيتج بو على الغّب  ،كمع ذلك فللغّب أف يتمسك باإلتفاؽ اؼبذكور ىف مواجهة
الشاحن .
البضائع غير المذكورة فى سند الشحن

111ػ جيوز للرباف ىف حالة كجود بضائع ىف السفينة غّب مذكورة ىف سند الشحن أك كانت البيانات اؼبتعلقة هبا ـبالفة
للحقيقة :
( أ) قبل السفر  ،أف يقوـ بإنزاؽبا من السفينة دبكاف الشحن أك يَبكها ىف السفينة ،
مع سداد أجرة تعادؿ أجرة البضائع اؼبماثلة لنوعها دكف اإلخبلؿ حبق الناقل
ىف التعويض ،
(ب) أثناء السفر  ،أف يأمر بإلقائها ىف البحر إذا كاف من شأهنا :

(أكالن) إحداث أضرار بالسفينة أك بالبضائع اؼبشحونة فيها  ،أك
(ثانيان) كاف نقلها يستلزـ دفع غرامات أك أداء مصاريف تزيد عػلى قيمتها ،أك
(ثالثان) كاف بيعها أك تصديرىا فبنوعان قانونان .
واجب الربان فى تسليم البضائع
111ػ ()1

()2

()3

جيب على الرباف تسليم البضائع للمرسل اليو أك ككيلو ىف مقابل أل من نسػخ سند الشحن األصلية
كفق اآلتى :
( أ) للشخص اؼبذكور إظبو ىف سند الشحن اإلظبى ،
(ب) للشخص الذل يتقدـ بسند الشحن عند الوصوؿ ىف حاؿ سند الشحن
غباملو ،
(ج) للمظهر إليو األخّب ىف سند الشحن الصادر لآلمر .
جيب على الرباف  ،ىف حالة ما إذا تقدـ عدة أشخاص بنسخ من سند الشحن القابل للتداكؿ ،
لتسلم البضائع  ،أف يأخذ بالسند األسبق تارخيو  .فإذا كاف تاريخ التظهّب كاحدان ىف صبيع
السندات اؼبقدمة فعلى الرباف أف يودع البضاعة لدل شخص آخر يتفق عليو اؼبتزاضبوف أك لدل
الشخص الذل تعينو احملكمة إذل حْب الفصل ىف منازعة اؼبتزاضبْب .
يعترب التظهّب بدكف تاريخ صادران ىف تاريخ تقدًن سند الشحن .

إذن تسليم كميات معينة من البضائع
112ػ ()1

()2

جيوز لكل من لو حق ىف تسلم البضائع دبقتضى سند الشحػن  ،أف يطلػب من الناقل إذنان بتسليمو
كميات معينة من البضائع كفق اإلتفاؽ بينهما  ،كيصدر إذف التسليم بإسم شخص معْب بتوقيع
الناقل .
جيب على الناقل ىف حالة سند الشحن القابل للتداكؿ  ،أف يذكر فيو بيانان عن أذكنات التسليم الٌب
أصدرىا كالبضائع اؼببينة لكل منها  ،فإذا مت توزيع كامل الشحنة بْب أذكف تسليم متعددة كجب
على الناقل ىف ىذه اغبالة أف يسػَبد سند الشحن .

عدم حضور صاحب الحق لتسلم البضائع

113ػ جيوز للناقل ىف حالة عدـ حضور صاحب اغبق لتسػلم البضائع أك رفض إستبلمها  ،أف يطلب من احملكمة
اإلذف لو بإيداعها عند أمْب تعينو احملكمة  ،كجيوز للناقل أف يطلب من احملكمة بيع البضائع كلها أك
بعضها إلستيفاء أجرة النقل كغرامة التأخّب .

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

قانون البحر االقليمي والجرف القاري
السوداني لسنة 0792
()0792/00/02

اسم القانون.
1ػ

يسمى ىذا القانوف " قانوف البحر اإلقليمي كاعبرؼ القارم السوداين لسنة . " 1971

تفسير .
2ػ يف ىذا القانوف  ،ما دل يقتض السياؽ معُب آخر :
"أعارل البحار" يقصد هبا كل أجزاء البحر الٍب ال تدخل يف البحر اإلقليمي أك اؼبياه
الداخلية عبمهورية السوداف ،
"جرؼ قارل " يقصد بو قاع البحر كما ربت القاع يف اؼبناطق الٍب تقع خارج حدكد
البحر اإلقليمي عبمهورية السوداف إذل عمق مائٍب مَب كفيما بعد
ىذا اغبد إذل العمق الذم يسمح باستغبلؿ اؼبوارد الطبيعية لتلك
اؼبناطق ،
يقصد هبا جزء من اليابسة أك شعب أك صخرة أك حاجز أك بناء
"جزيرة "
صناعي دائم ال تغمره اؼبياه يف أدىن مستول يصل إليو اعبزر
اؼبنخفض ،
"خط القاعدة " يقصد بو اػبط أك اػبطوط الومهية اؼبوضحة يف اؼبادة  6لقياس
عرض البحر اإلقليمي ،
يقصد بو أم امتداد أك اكبراؼ أك مدخل أك حبّبة مطلة على البحر
"خليج"
أك منحُب أك شرـ أك أم لساف حبر آخر ،
يقصد بو ساحل البحر األضبر يف صبهورية السوداف كاؼبوضح
"ساحل"
باػبرائط اؼبعتمدة من صبهورية السوداف كيشمل اؼبنشآت اػبارجية
الدائمة للميناء كالٍب تشكل جزء ال يتجزأ من اؼبيناء ،
يقصد هبا كل منطقة مغطاة دباء ضحل يبقى جزء منها غّب مغمور
"ضحضاح "
باؼبياه يف أدىن مستول يصل إليو اعبزر اؼبنخفض ،
"مركر برئ" يقصد بو مركر السفن عرب البحر اإلقليمي دكف أف يكوف مقَبنان بأم
أعماؿ ـبلة حبسن النظاـ أك بأمن كسبلمة صبهورية السوداف أك
ـبالفة لقواعد القانوف الدكرل كيشمل اؼبركر الربئ توقف السفينة أك
إلقاء مرساىا يف البحر اإلقليمي يف حالة الضركرة أك اػبطر أك
اغباالت الٍب تقتضيها ظركؼ اؼببلحة العادية ،
يقصد بو ألف كشبامنائة كاثناف كطبسوف ألف مَبان ،
"ميل حبرم"
يقصد بو اؼبكاف اؼبخصص لرسو السفن كشحن كتفريغ ضبولتها منها
"ميناء"
كاغبصوؿ على كافة اػبدمات البحرية الٍب ربتاج إليها يف اؼببلحة .

سيادة أحكام ىذا القانون.
3ػ

تسود أحكاـ ىذا القانوف على الرغم من أم نص ـبالف يف أم قانوف آخر .

المياه الداخلية.
4ػ

ألغراض ىذا القانوف يقصد باؼبياه الداخلية عبمهورية السوداف اؼبياه الداخلية يف حدكد اعبمهورية كتشمل ما
يأيت :
(أ ) اؼبوانئ كاؼبرافئ كاؼبراسي ،
(ب) مياه اػبلجاف الواقعة يف طوؿ سواحل صبهورية السوداف ،
(ج) مياه أم ضحضاح يف اذباه الرب ال يبعد أكثر من اثِب عشر ميبلن حبريان عن الرب
أك عن أم جزيرة سودانية ،
(د)
اؼبياه الٍب بْب الرب كأية جزيرة سودانية كال تبعد اكثر من اثِب عشر ميبلن حبريان
من الرب ،
(ىػ) اؼبياه الٍب بْب اعبزر السودانية الٍب ال تبعد عن بعضها بأكثر من اثِب عشر ميبلن
حبريان .

البحر االقليمي .
5ػ

ديتد البحر اإلقليمي عبمهورية السوداف إذل مسافة اثِب عشر ميبلن حبريان يف اذباه البحر  ،تقاس من خط
القاعدة اؼبستول كما ىو موضح على اػبرائط ذات اؼبقياس الكبّب اؼبعتمدة يف صبهورية السوداف .

خط القاعدة لقياس البحر اإلقليمي.
6ػ

()1

يكوف ربديد خط
(أ )

(ب)
(ج)
(د )

(ىػ)
(ك )

القاعدة لقياس عرض البحر اإلقليمي عبمهورية السوداف كفقان ؼبا يلي :
إذا كاف الرب أك شاطئ اعبزيرة مكشوفان بأكملو للبحر أدىن حد الكبسار اؼبياه
من الساحل كما ىو مبْب على اػبرائط ذات اؼبقياس الكبّب كاؼبعتمدة يف
صبهورية السوداف ،
يف حالة كجود خليج داخل صبهورية السوداف  ،خط يرسم من أحد طريف
األرض من مدخل اػبليج إذل الطرؼ اآلخر ،
يف حالة كجود ضحضاح ال يبعد أكثر من اثِب عشر ميبلن حبريان من الرب أك من
جزيرة سودانية أدىن حد الكبسار اؼباء من ذلك الضحضاح ،
يف حالة كجود ميناء أكمرفأ يف مواجهة البحر اؼبفتوح  ،خطوط ترسم على
طوؿ اعبانب اؼبواجو للبحر من اؼبنشآت األكثر بركزان من منشآت اؼبيناء أك
اؼبرفأ كخطوط ترسم فيما بْب أطراؼ تلك اؼبنشآت ،
يف حالة كجود جزيرة ال تبعد عن الرب بأكثر من اثِب عشر ميبلن حبريان  ،خطوط
مناسبة ترسم من الرب على طوؿ الشواطئ اػبارجية للجزيرة ،
يف حالة كجود ؾبموعة جزر ديكن كصلها ببعضها خبطوط ال يزيد طوؿ الواحد
منها على اثِب عشر ميبلن حبريان كال تبعد أقرب جزيرة منها على الرب بأكثر من
اثِب عشر ميبلن حبريان  ،خطوط ترسم من الرب على طوؿ الشواطئ اػبارجية

()2

()3

عبميع جزر اجملموعة إذا كانت اعبزر على ىيئة سلسلة أك ترسم على طوؿ
الشواطئ اػبارجية ألكثر شواطئ اجملموعة بركزان إذا دل تكن اعبزر على ىيئة
سلسلة
(ز) يف حالة ؾبموعة من اعبزر ديكن كصلها ببعضها خبطوط ال يزيد طوؿ الواحد
منها على اثِب عشر ميبلن حبريان كتبعد أقرب جزيرة منها من الرب باكثر من اثِب
عشر ميبلن حبريان  ،خطوط ترسم على طوؿ الشواطئ اػبارجية عبميع جزر
اجملموعة إذا كانت اعبزر على ىيئة سلسلة اك ترسم على طوؿ الشواطئ
اػبارجية للجزر األكثر بركزان من اجملموعة إذا دل تكن اعبزر على ىيئة سلسلة .
إذا نتج من ربديد البحر االقليمي كفقان ألحكاـ ىذا القانوف كجود حيز فبا يعترب من مياه أعارل
البحار أصبح كلية ؿباطان باؼبياه االقليمية كال يتجاكز امتداده يف أم اذباه اثِب عشر ميبلن حبريان فإف
ذلك اغبيز يكوف جزء من البحر االقليمي .
إذا تداخلت اؼبياه الداخلية عبمهورية السوداف اؼبوضحة يف اؼبادة  4أك البحر االقليمي احملدد كفقان
ألحكاـ اؼبادتْب 5ك 6مع اؼبياه الداخلية أك البحر االقليمي لدكلة أخرل ربدد اؼبياه الداخلية أك
البحر االقليمي عبمهورية السوداف كتلك الدكلة ،كفقان لقواعد القانوف الدكرل ما دل يوجد اتفاؽ
على غّب ذلك .

السلطة في اتخاذ إجـراءات في البحر االقليمي.
7ػ

عبمهورية السوداف أف تتخذ صبيع اإلجراءات البلزمة يف البحر االقليمي :
(أ ) غبماية نفسهػا ضد أم عمل ضار بأمنهػا كسبلمتهػا أك مصاغبها كذلك كفقان
للقوانْب السودانية كقواعد القانوف الدكرل .
(ب) ؼبنع السفن الداخلة إذل اؼبياه الداخلية من األخبلؿ بالشركط الٍب خيضع ؽبا
دخوؿ تلك السفن يف ىذه اؼبياه .

السفن األجنبية.
8ػ ( )1على السفن الٍب سبر يف البحر االقليمي مراعاة القوانْب السودانية السارية اؼبفعوؿ ككذلك أحكاـ
القانوف الدكرل كاالتفاقيات الدكلية كعلى األخص ما كاف منها متعلقان بالنقل كاؼببلحة البحرية .
جيوز عبمهورية السوداف أف سبنع السفن األجنبية من اؼبركر يف مساحات ؿبددة من حبرىا االقليمي
()2
إذا رأت أف ذلك اؼبنع ضركرم ألمنها كيشَبط لسرياف ىذا اؼبنع أف يسبقو إعبلف معقوؿ .
خيضع مركر السفن اغبربية يف البحر االقليمي الذف مسبق كللحكومة اغبق يف ازباذ صبيع التدابّب
()3
الٍب تراىا ضركرية إزاء السفن اؼبخالفة كعلى الغواصات أف تسّب فوؽ سطح اؼباء يف البحر االقليمي
كعليها أف ترفع علم الدكلة الٍب تتبعها الغواصة .
السلطـة في فرض الرقابة على منطقة أعالي البحار.
9ػ

جيوز للحكومة أف تفرض الرقابة البلزمة على منطقة أعارل البحاراؼبتاطبة لبحرىا االقليمي حٌب مسافة  6أمياؿ
حبرية تقاس من هناية البحر االقليمي عبمهورية السوداف كذلك :
(أ ) ؼبنع كقوع اؼبخالفات لقوانينها اػباصة باعبمارؾ كالضرائب كاؽبجرة كالصحة
كاألمن يف اقليمها أك يف حبرىا االقليمي ،

(ب)

للمعاقبة على اؼبخالفات الٍب ترتكب ضد تلك القوانْب يف اقليمها أك يف حبرىا
االقليمي .

حقوق السيادة .
11ػ ( )1تكوف عبمهورية السوداف حقوؽ السيادة على اعبرؼ القارم بغرض التنقيب كاستغبلؿ الثركات
الطبيعية فيو كال حيق ألم شخص أف ينقب يف ذلك اعبرؼ أك يستغلو أك يدعي حقان فيو بدكف
موافقة ؾبلس الوزراء .
ال يتوقف ثبوت اغبقوؽ اؼبشار إليها يف البند ( )1أك فبارستها على كضع اليد الفعلي أك الرمزم أك
()2
إعبلف قرار بشأهنا .
سلطة اقامة المنشآت  ..........الخ في الجرف القاري.
11ػ ( )1عبمهورية السوداف اغبق يف إقامة كصيانة اؼبنشػآت كاألجهزة األخرل البلزمة يف اعبرؼ القارم
كتشغيلها للتنقيب فيو كاستغبلؿ ثركاتو الطبيعية كؽبا أف تقيم حوؿ ىذه اؼبنشآت كاألجهزة
مناطق أمن تتخذ فيها اإلجراءات الكفيلة غبمايتها .
( )2جيوز أف سبتد مناطق األمن اؼبذكورة فيما تقدـ ؼبسافة  511مَب حوؿ اؼبنشآت كاألجهزة األخرل الٍب
اقيمت مقاسة من كل نقطة من طرفها اػبارجي .
عدم االخالل بوصف المـياه المتاخمـة والفضاء الهوائي.
12ػ ال زبل حقوؽ صبهورية السوداف فيما يتعلق باعبرؼ القارم بالوصف القانوين للمياه الٍب تعلو اعبرؼ من
حيث كوهنا من أعارل البحار أك للفضاء اؽبوائي الذم يعلوىا .
الثروات الطبيعية.
13ػ تتكػوف الثركات الطبيعية اؼبشػار إليها يف اؼبادة  11من اؼبوارد الطبيعية اؼبعدنية كغّبىا من اؼبوارد غّب اغبية ،
ككذلك الكائنات اغبية الٍب تكوف يف طور حصادىا سواء كانت متحركة فوؽ أك ربت قاع البحر أك غّب
قادرة على التحرؾ إال بوساطة االتصاؿ اعبسماين اؼبستمر بالقاع أك دبا ربتو .

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جمهورية السودان

وزارة النقل والطرق والجسور

مشروع الئحو تنظيم حماية البيئة بالمؤانى البحرية السودانية لسنة 0202
عمال باحكام المادة ( )069من قانون النقل البحري لسنو  0202وبناءا على توصية السلطة المختصة اصدر
انا وزير النقل والطرق والجسور الئحة تنظيم حماية البيئة بالموانئ البحرية السودانية لسنة .0202

اسم الالئحة وبدء العمل بها

 .1تسمى ىذه البلئحة ( الئحة تنظيم ضباية البيئة باؼبوانئ البحرية السودانية ) كيعمل هبا من تاريخ التوقيع عليها.

تفسير

 .2يف ىذه البلئحة كما دل يقتض السياؽ معُب اخر تكوف للكلمات كاؼبسميات الواردة فيها ذات اؼبعاين
اؼبوضحة ؽبا بقانوف النقل البحرم لسنة  ، 2111كعلى كجو اػبصوص تكوف للعبارات االتية اؼبعاين اؼبوضحة
اماـ كل منها -:
أ /ادارة الرقابة البحرية  -:يقصد هبا االدارة احملددة لتوذل مهاـ الرقابة البحرية كفقا لوصفها كدكرىا الوظيفي
كاؼبخولة من السلطة اؼبختصة .
ب /الضائع اػبطرة  -:يقصد هبا البضائع اؼبصنفة كبضائع خطرة حسب التصنيف العاؼبي للبضائع اػبطرة
كاالتفاقيات الدكلة ذات الصلة .
ج /االدارات اؼبختصة -:يقصد هبا االدارات العامة كاالدارات اؼبساعدة هبيئة اؼبوانئ البحرية .
اختصاصات ادارة الرقابة البحرية

 .3تكوف الدارة الرقابة البحرية االختصاصات االتية -:
أ /مراقبة كضبط كمنع التلوث داخل اؼبوانئ البحرية كفقا الحكاـ القوانْب كاللوائح كالسارية ككفقا لبلتفاقيات
كاالقليمية كؽبا كاغبق ىف كضع الضوابط البلزمة ؼبنع التلوث يف اؼبوانئ كتقدير اثاره كالسيطرة عليو بالتنسيق مع
االدارات اؼبختصة .
ب /كضع خطة خاصة انشر كترقية الوعي البيئي كالعمل على ربقيق سبلمة البيئة يف اؼبوانئ البحرية بالتنسيق مع
االدارات اؼبختصة .
ج /اعداد االرانيك كاعبداكؿ الٍب ربدد – على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر – طريقة االببلغ عن حاالت تلوث البيئة
يف اؼبوانئ البحرية ك تصنيف اؼبواد اػبطرة كاؼبواد اؼبلوثة االخرل كغّبىا فبا تراه مناسبا للحفاظ على سبلمة البيئة يف
اؼبوانئ البحرية .
ت /مواالة صبيع االجراءات القانونية دبا فيها التحقق ىف حاالت تلويث البيئة ىف اؼبوانئ البحرية كازباذ االجراءات
االدارية كالقضائية البلزمة بالتنسيق مع اعبهات اؼبختصة .
حاالت التلوث

 -4تعترب ام من اغباالت االتية حالة تلوث ىف اؼبوانئ
أ /تسرب اؼبواد البَبكلية كالكيميائية ( سائلة  -صلبة  -غازية ) من سفينة اك ماعوف حبرم اك خزانات اك اػبطوط
اذل مياه البحر اك االرض اك اؽبواء داخل اؼبيناء .
ب /تفريغ الزيوت اؼبستخدمة من سفينة اك ماعوف حبرل اك خزانات  ،ىف مياه البحر اك على ارض داخل اؼبوانئ
دكف مراعاة للضوابط الٍب ربددىا االدارة اؼبختصة كفق اؼبعايّب الدكلية كاؼبتبعة ىف ىذا الشاف .
ج /رمي اؼبواد الكيميائية اك ام مواد اخرل سبثل خطورة على البيئة اك اغبيوانات البحرية اك نظافتها .

د /تفريغ اؼبواد السائلة اك النفايات اك اؼبواد اؼبلوثة الناذبة من غسيل خزانات سفينة اك ماعوف حبرم اك تفريغ مياه
الصرؼ الصحي اك مياه التوازف دكف مراعاة ؼبا تقرره ادارة الرقابة البحرية اك دكف مراعاة للمعايّب الدكلية اؼبعركفة
ؼبعاعبة مثل ىذه اؼبواد .
ق /تفريغ اؼبواد اػبطرة أك كضعها على ارض اؼبيناء أك الرصيف دكف مراعاة للمعاير الٍب ربددىا االداره اؼبختصة أك
أداره ألرقابو البحرية كدف مراعاة للمعاير الدكلية اؼبعتمدة يف تفريغ مثل ىذه اؼبواد
ك/رمى ال من اؼبخلفات مثل اؼبواد الببلستكيو كاغبباؿ الصناعيو كشباؾ الصيد كاكياس القمامو كاالكساخ دبا فيها
اؼبنتجات الورقيو كالزجاجيو كاػبزفيو كاػبشبيو كادكات التعبئو كفضبلت الطعاـ داخل مياه البحر اك ىف سحات التخزين
اك االرصفو اك اؼبسارات
ز /رمى ـبلفات اؼبنشأت الصناعيو قابلو للتحلل اكغّب القابلو للتحلل اك ـبلفات اؼبباىن ىف البحر اككضعها على
االرصفو اك اؼبسارات اك ساحبل التخزين دكف مراعاه للضوابط الٌب ربددىا اداره الرقابو البخريو اك ال اداره اخرم ـبتصو
حبسب اغباؿ
ح/تصاعد االخبره كالدخاف الناتج عن استعماؿ االالت اؼبيكانيكيو كغّبىا دبا يتجاكز اغبد اؼبسموح بو حسب اؼبقايس
الدكليو
ط /اصدار الضوضاء كاالصوات دبا يتجاكز اغبد اؼبسموح بو حسب اؼبقايس الدكليو
م /أم فعل يكوف لو تأثّب سالبا على البيئة داخل اؼبؤاىن البحرية كفقا ؼبا تقرره أداره الرقابة البحرية كاالدارت اؼبختصة
كفقا للمعاير الدكلية كاالقليميو كاحمللية
منع ومحافحة التلوث

 -5أ جيب علي مالك اك ؾبهز كل سفينة اك كل سفينة كماعوف حبرم إرساؿ بيانات كأملو عن أم بضائع خطره
حسب التصنيف (1ك)7ينوم شحنها إرل اؼبؤاين السودانية قبل شحنها للحصوؿ علي موافقة اعبهات اؼبختصة
 -5ب مع مراعاة إحكاـ ألفقره (أ)من البند ( )5جيب علي مالك كؾبهز كل سفينة كماعوف حبرم إرساؿ إشعار
ببيانات كاملو عن بضائع خطره موجودة
-5ج جيب علي مالك أك ؾبهز أك رباف إم سفينة أك ماعوف حبرم اككيلها اؼببلحي اإلببلغ عن أم حاالت تسريب
للزيوت أك الوقود أك أم مواد سائلو كخطره منقولة علي السفينة أك اؼباعوف البحرم فور حدكثو  ،كيقدـ اإلببلغ ألداره
ألرقابو البحرية يف األمنوذج الذم تعده اكبالطريقو الٍب ربددىا
المخلفات والعقوبات

-6أ /يعد مرتكبا ـبالفو كل من يايت أم من االفعاؿ اؼبنصوصو عليها يف البند()4كيعاقب بالسجن اك الغرامو أك
بالعقوبتْب
-6ب /يعد إمهاؿ أم من فقرات البند ()5ـبالفو إداريو ألحكاـ البند اؼبذكور كجيوز ألداره الرقابة البحرية فرض غرامو
ماليو عليها كما جيوز لبلداره اؼبختصة رفض استقباؿ السفينة أك اؼباعوف البحرم باؼبيناء
-6ج /جيوز ألداره الرقابة البحرية فرض جزاءات ماليو علي كل من خيالف أحكاـ ىذه االئحو  ،كما جيوز ؽبا التوصية
عبهات االختصاص بسحب ألرخصو اؼبمنوحة ؼبمارسو نشاط مرتكب اؼبخالفة
-6د /جيوز ألداره ألرقابو البحرية اغبجز اإلدارم علي سفينة كماعوف حبرم بسبب ـبالفو أحكاـ ىذه البلئحة كال يفك
اغبجز األبعد أزالو اإلضرار الٍب نتجت عن اؼبخالفة أك بإيداع خطاب ضماف من نادم اغبماية كالتعويض أك خطاب
ضماف مصريف حبسب مات قرره
صدرت ربت توقيعي كخامت الوزارة يف اليوـ ........من شهر ......سنو........
د/اضبد بابكر هنار
كزير النقل كالطرؽ كاعبسور

بسم اهلل الرضبن الرحيم
ىيئة اؼبوانئ البحرية
إدارة الرقابة البحرية
** الئحة ترخيص قوارب النزىة **
استنادا على القانوف البحرم السوداين لسنة 2111ـ الفصل الرابع  )2(13 ، )1(– 13فيما خيتص بَبخيص اؼبواعْب
البحرية ككضع لوائح تنظيمية لتحديد األسس كالضوابط إلجراءات الَبخيص .
كإدراكا ألمهية قوارب النزىة كإزدياد النشاط السياحي الذم تشهده الوالية كإقباؿ كثّب من مرتادم الشواطي على ىذا
النوع من القوارب فبا أدل إذل ازدياد عدد القوارب العاملة يف ىذا اجملاؿ .
قد مت توين عبنة خاصة بوضع اللوائح اؼبتعلقة بوضع اؼبواصفات الفنية كالسياحية كاالحتياطات الواجبة للحفاظ على
سبلمة االشخاص كايضا احملافظة على البيئة البحرية كاؼبنظر العاـ للشاطئ .
كقد مت تشكيل اللجنة من قبل السيد مدير إدارة الرقابة البحرية بتوجيهة من السيد اؼبدير العاـ ؽبيئة اؼبوانئ البحرية .

كالٍب ضمت يف عضويتها كل من اعبهات األتية -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

إدارة الرقابة البحرية
كزارة السياحة
مصائد االظباؾ
شرطة السياحة
األمن البحرم
اإلدارة العامة للعمليات البحرية

كقد مت االتفاؽ على البنود اآلتية للعمل هبا كلوائح للتصديق لقوارب النزىة -:

االسم  :تسمى ىذه البلئحة ببلئحة ترخيص قوارب النزىة لسنة 2112ـ .
النطاؽ  :تطبق ىذه البلئحة على صبيع قوارب النزىة على امتداد الساحل السوداين على أال تزيد اؼبسافة داخل البحر
على اثنْب كيلومَب أك أقرب منطقة كسر األمواج أيهما أقرب .
الدخوؿ إذل حيز التنفيذ  :تعترب ىذه البلئحة سارية منذ التوقيع عليها من اعبهات اؼبختصة .
اإلشراؼ  :تشرؼ على تنفيذ كمراقبة بنود ىذه البلئحة شرطة السياحة بوالية البحر األضبر بالتعاكف مع أعضاء اللجنة.
الَبخيص  :تعترب إدارة الرقابة البحرية ىي اعبهة اؼبفوضة بإصدار أك ذبديد الَبخيص لقوارب النزىة كيتم ذلك بعد
فحص القارب كمعاينتو .
اؼبادة األكذل -:
 -1بدف القارب -:
 1-1جيب اف يكوف قارب النزىة مصنوعا من مادة القايرب جبلس أك األؼبونيوـ أك اػبشب
اؼبوسكي بسمك ال يقل عن ¾ بوصة .
 2-1أف ال يقل طوؿ اؼبركب عن ستة امتار كعرضو  1.5مَب .
 3-1جيب هتيئة القارب كذبهيزه دبقاعد ثابتو كمرحية تسع كل الركاب اؼبصرح هبم .
 4-1جيب توفر مظلة مناسبة كاقية من الشمس على امتداد منطقة جلوس الركاب داخل
القارب .
 5-1طبلء البدف بصورة جيدة .
 6-1كتابة اسم القارب على جانيب اؼبقدمة من اػبارج .

اؼبادة الثانية -:

اؼبادة الثالثة -:

اؼبادة الرابعة -:

7-1

توفر إضاءة كافية كمصدر طاقة احتياطي .

 -2ضبولة القارب -:
 1-2ربدد ضبولة القارب عند الَبخيص حسب ذبهيزات القارب كاؼبواصفات الفنية األخرل على
أال يزيد عدد االشخاص يف اصغر قارب (ستة مَب) عن العشرة أشخاص باإلضافة إذل عدد اثنْب
من الطاقم .
 2-2اليسمح بتجاكز العدد اؼبصرح بو دكف الرجوع للسلطات اؼبختصة كاستصدار تصريح بذلك
بعد مطابقة الشركط البلزمة .
 -3معدات السبلمة بالقوارب -:
-1-3أ جيب أف تتوفر عدد كايف من سَبات النجاة ذات اؼبواصفات اؼبعتمدة كمكتوب عليها
اسم القارب خبط كاضح كدبادة غّب قابلة للمسح .
-1-3ب اليقل عدد سَبات النجاة عن عدد األشخاص اؼبصرح هبم باإلضافة إذل طاقم القارب.
-1-3ج جيب على صبيع الركاب ارتداء سَبات النجاة طيلة فَبة تواجدىم بالقارب .
-2-3أ كجود طوؽ قباة متصل حببل قابل للطفو للقوارب من  11-6أمتار كتوفر عدد اثنْب
طوؽ للقوارب الٍب تزيد عن عشرة أمتار .
-2-3ب جيب كتابة اسم القارب على طوؽ النجاة .
 3-3توفر عدد اثنْب ؾبداؼ احتياطي على ظهر القارب .

 -4معدات مكافحة اغبريق -:
-1-4أ جيب توفر طفاية حريق بودرة أك رغوية سعة ستة كيلو .
-1-4ب جيب التأكد من أف الطفاية تعمل بصورة جيدة كيتم الكشف السنوم عليها من جهة
معتمدة ككضع ديباجة الفحص السنوم على الطفاية .
-1-4ج جيب أف يكوف أفراد طاقم القارب على دراية تامة بكيفية استعماؿ طفاية اغبريق .
اؼبادة اػبامسة -:
 -5اؼباكينة -:
-1-5أ جيب أف ال تقل قوة اؼباكينة عن  21حصاف كال تزيد عن عن  41حصاف .
-1-5ب أف تكوف اؼباكينة حبالة جيدة مع كجود الغطاء العلوم للماكينة .
-2-5أ جيب اف يكوف تانك الوقود حبالة جيدة كؾبهز يف مكاف خاص كمغلق .
-2-5ب جيب اف يسع تانك الوقود لكمية كافية من الوقود كيف صبيع اغباالت جيب التأكد دائما
من كجود كمية من الوقود تكفي لتحرؾ القارب من كإذل اؼبارينا .
 3-5جيب التأكد دائما من أنو ال يوجد أم تسرب للوقود أك الزيت يف صبيع أجزاء اؼباكينة أك
التانك .
اؼبادة السادسة -:
 -6ذبهيزات صعود كنزكؿ الركاب -:
-1-6أ جيب أف يتم زبصيص مكاف مناسب لصعود كنزكؿ الركاب من كإذل القارب .
-1-6ب جيب اف تكوف منطقة صعود كنزكؿ الركاب ؾبهزة حبواجز مناسبة لتفادم سقوط الركاب

-2-6أ جيب أف تكوف منطقة توقف القارب عند ربميل الركاب أك عند نزكؽبم تتناسب مع ارتفاع
القارب حٌب يتم صعود كنزكؿ الركاب بأماف .
-2-6ب دينع منعا باتا كجود سقالة متحركة للصعود أك النزكؿ من القارب .
اؼبادة السابعة -:
 -7طاقم قارب النزىة -:
-1-7أ جيب أال يقل عدد أفراد الطاقم عن اثنْب (ريس +حبرس) .
-1-7ب جيب أال يقل عمر الريس عن الػ  25عاما كخربة عملية ال تقل عن اػبمسة سنوات يف
قيادة القوارب كحيمل رخصة ريس قارب سارية .
-1-7ج جيب أال يقل عمر البحرم عن الػ 18عاما كخربة ال تقل عن ثبلث سنوات يف العمل
على القوارب .
 2-7يكوف أفراد الطاقم على دراية تامة بكيفية استعماؿ معدات مكافحة اغبريق كمعدات
السبلمة األخرل .
اؼبادة الثامنة -:
 -8احملافظة على البيئة البحرية -:
 1-8جيب ازباذ االحتياطات البلزمة للمحافظة على البيئة البحرية كعدـ إلغاء اؼبخلفات على
البحر .
 2-8التأكد من عدـ تسرب الزيوت كالوقود .
 3-8جيب توفر سلة للنفايات داخل القارب كعدـ السماح بإلغاء أم ـبلفات غلى البحر .
 4-8كل من خيالف اؼبواد أعبله يعرض نفسو للعقوبة الٍب ربددىا اعبهات اؼبختصة .
اؼبادة التاسعة -:
 -9ترخيص كذبديد الَبخيص لقوارب النزىة -:
-1-9أ يتم تقدًن طلب الَبخيص إلدارة الرقابة البحرية (اؼبصلحة البحرية سابقا) موضحا فيو
مكاف عمل القارب كمرفق معو اؼبستندات اآلتية -:
 خطاب من كزارة السياحة . اؼبوافقة األمنية . شهادة ملكية القارب . ترخيص إدارة اؼبصائد البحرية . بوليصة تأمْب سارية  .مواصفات القارب .-1-9ب يتم الكشف على القارب بواسطة أحد مفتشي إداترة الرقابة البحرية .
-1-9ج يتم التصديق عند عدـ كجود مبلخظات على القارب كدينح الَبخيص بعد دفع الرسوـ
اؼبقررة .
 2-9يتم الَبخيص لفَبة عاـ تنتهي بنهاية العاـ اؼبيبلدم على أف ذبدد سنويا بعد اكتماؿ
اإلجراءات أعبله .
-3-9أ ال يسمح ألم قارب نزىة مزاكلة العمل بدكف ترخيص حاؿ انتهاء الَبخيص .
-3-9ب كل من خيالف اؼبادة (-3-9أ) يعرض نفسو للغرامة كحجز القارب معا
 4-9جيب أف تكوف رخصة القارب كرخصة ريس القارب متوفرة يف صبيع األحواؿ على ظهر
القارب .

