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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خٌر خلق هللا محمد واله وصحبه أجمعٌن        

 ..وعلى من سار على نهجه الى ٌوم الدٌن

 ...        أما بعد

       كان النقل البحري وال ٌزال الوسٌلة الرئٌسٌة فً المبادالت التجارٌة الدولٌة فرغم تطور 

النقل الجوي والنقل البري ، اال إن ما ٌنقل من البضائع فً التجارة الدولٌة عن طرٌق البحر ٌحتل 

 .مكان الصدارة 

       حٌث وضعت عدة قواعد تحكم النقل البحري وخاصة عقد إٌجار السفٌنة الن ازدادت أهمٌته 

فً الفترة األخٌرة وذلك لتغٌٌر األوضاع و إقبال الناس كثٌراً على نقل البضائع عن طرٌق السفن 

لعدم قدرة الطائرات وغٌرها من وسائل النقل على نقل تلك البضائع وذلك للكمٌة الهائلة التً 

 .تتمتع بها البضائع

      ومن المعروف إن صناعة النقل البحري قد تطورن بشكل كبٌر،من حٌث هٌكل السفن 

وحجمها والوقود المستخدم فً تحرٌكها،وكذلك الكلفة التً ٌصرفها المستأجر فً نقل بضائعه 

 .تكون قلٌلة فً السفن مقارنة بوسائل النقل األخرى

      ومن المعروف أٌضاً أن اإلنسان بحاجة إلى االنتقال من مكان إلى أخر فً إطار مزاولة 

نشاطه الٌومً ومع نمو حركة تدوٌل االقتصاد تزٌد حاجة اإلنسان إلى االنتقال من دولة إلى 

أخرى مما ٌتطلب استعمال وسٌلة معٌنة لنقله واألفضل له أي أن أفضل وسٌلة لنقله هً السفٌنة 

وذلك لألسباب أعاله وباإلضافة إلى التنقل عن طرٌق السفٌنة كلفتها تكون اقل بالنسبة لوسائل 

 .النقل األخرى

 

 

 



 

 

1 

واإلنسان الذي يرغب باالنتقال قد ال يممك السفينة وبالتالي غالبا ما يمجا إلى إيجارىا وذلك يمجا 
إلى أبرام عقد إيجار السفينة مع مالك السفينة وفق شروط يحددىا الطرفين ويفرض ىذا العقد 

.                           حقوق والتزامات عمى عاتق الطر فين وىذا ما يتناولو الباحث في بحثو

:      سيتناول الباحث في بحثو مبحثين

في ىذا المبحث يتطرق الباحث إلى . بعنوان ماىية عقد إيجار السفينة وصورهالمبحث األول   
تعريف عقد إيجار السفينة في المطمب األول واختالف التعريفات التي وردت بشأن ىا النوع من 
العقد وكذلك يتطرق الباحث إلى خصائص عقد إيجار السفينة والى أىميتو ويرى الباحث ضرورة 

. ىذا العقد وذلك لرغبة الناس في عقدىا أصبحت كثيرة

أما المطمب الثاني سيتناول الباحث صور إيجار السفينة ومن المعروف أن لكل عقد لو صور 
.                                       متعددة فمذلك أن عقد إيجار السفينة شأنو شأن سائر العقود

فان صور إيجار السفينة أما أن تكون مجيزة أي مجيزة من ناحية األدوات والطاقم والوقود 
. الخ....والمعدات وأما أن تكون غير مجيزة أي خالية من األدوات والطاقم والمعدات 

 سيتناول الباحث االلتزامات الناشئة عن ىذا العقد بما انو عقد فيفرض المبحث الثاني   وفي 
التزامات عمى عاتق الطرفين أي كل من المؤجر والمستأجر وىذه االلتزامات تختمف فيما إذا كانت 

ذا كانت ألمشارطو .  بالرحمةهلمشارطأ بالمدة وا 

     وفً النهاٌة ٌتطرق الباحث إلى أهم االستنتاجات التً استنتجها من خالل بحثه والمقترحات 

 .الخاصة بهذا النوع من العقد
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 المبحث األول

يجار السفينة وصورهإ عقد ةماىي  

وذلك ألن ,قدم في الظيور من عقد النقل البحري بسندات الشحن أينة فيجار السإيعتبر عقد     
كثر لنقل بضائعو أو ألى مشارطات اإليجار الستئجار سفينة إالتاجر كان يمجأ في بداية األمر 

وقد تناول المشرع البحري في األحكام العامة إليجار السفينة وبعض .يممك سفنا لنقميا  التي كان ال
و أيجار السفينة عمى وجو العموم سواء كانت مجيزة إالقواعد العامة الواجبة التطبيق عمى 

 ..وسوف نتناول ىذه األحكام بعد الحديث عن تعريف عقد اإليجار (غير مجيزة)عارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دار النيضة ,2ج,1ط,الوسيط في شرح التجارة البحرية , مين قايدأاهلل  محمد بيجت عبد.د .( 
         5ص,2005_2004_,القاىرة_العربية
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 المطمب األول       

  :-يجار السفينةإتعريف عقد 

 -:يجار السفينة فمنيم من عرفوإعديدة بشأن عقد  وردت تعريفات       

 وأوبمقتضاه يؤجر المجيز لمشاحن السفينة كميا ,نو العقد المبرم بين المجيز والشاحنأب)      
  (و لرحالت معينة خالل مدة معينة أبعضيا لرحمة

:-وعرفو آخر  

و جزء أبأنو عقد يمتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة )       
التأجير )و رحالت معينة أو لمقيام برحمة أ (التأجير بالمدة)منيا مقابل أجرة وذلك لمدة محددة 

 . (بالرحمة

-:يضاأ   وعرف   

جره بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أنو عقد بمقتضاه يمتزم المؤجر مقابل أب)       
 .(و جزء منياأ

 

                                                           

 128ص,2002_,بغداد_بيت الحكمة,1ط,القانون البحري العراقي,مجيد حميد العنبكي.د ( 

الحميد  عبد.د,164ص, 2006 _2005_,القاىرة_دار النيضة العربية,1ج,القانون البحري,اهلل اهلل محمد حمد حمد د. أ( 
 ,367ص,2003_,اإلسكندرية_منشأة المعارف,قانون التجارة البحرية, الشواربي

 223ص,1995_,القاىرة_دار الجامعة العربية,القانون البحري الجديد,مصطفى كمال طو. د( 
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 :-  وأما المشرع العراقي فعرفو 

بأنو تمكين المستأجر لمسفينة من االنتفاع بيا في االستغالل البحري في مقابل أجرة يدفعيا )    
 .(إلى مؤجرىا 

 ..ويبرز من خالل التعاريف أعاله بأن ثمة فارق بين إيجار السفينة والنقل البحري 

 .يتميز بوضع سفينة معينة أو جزء منيا تحت تصرف المستأجر :األول 

 .فال يتضمن أي التزام بوضع سفينة تحت تصرف الشاحن : إما الثاني 

 :    من خالل التعاريف والفارق الذي تبين أعاله بأن إليجار السفينة أىمية وخصائص 

       من عقد إيجار السفينة األىمية

تزداد أىمية إيجار السفن بالنسبة لممصدرين الذين يرغبون في تصدير كميات كبيرة ومتتابعة من 
خاصًا ليذا الغرض فيستأجرون سفنًا غير مجيزة ويقومون بتجييزىا  البضائع وال يممكون أسطوالً 

 وكذلك مالكو السفن الذين يرغبون في زيادة السفن التي وتموينيا وتعيين الطاقم الالزم إلدارتيا 
كذلك تمجأ ليذه الطريقة بعض شركات المالحة بالنسبة لمسفن التي ال تستغميا .يقومون باستغالليا

 .خالل بعض الفترات 

                                                           

  .127د مجيد حميد العنبكي,مصدر سبق ذكره,ص  .( 

 . المصدر نفسو ( 
 .4,ص1991-القاىرة – د سمير الشرقاوي,عقود البحرية ,دار النيضة العربية ( 

 .4ص,1991_,القاىرة_دار النيضة العربية,العقود البحرية,سمير الشرقاوي. د( 
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      وتبرز أىميتو أيضًا من ناحية القوة االقتصادية المتكافئة الذي يتمتع بيا كل من المؤجر 
 .والمستأجر مما يسمح ليما بمناقشة شروط العقد 

ما الخصائص الذي يتمتع بو عقد إيجار السفينة   :-     وا 

لذا ينعقد صحيحا بتطابق أرادتي المؤجر , عقد إيجار السفينة من العقود الرضائية  (1
 .وال يمزم لصحة تمامو شكل خاص (أطراف العقد)والمستأجر 

ال يثبت عقد إيجار السفينة أال بالكتابة عدا تأجير السفينة التي ال تزيد حمولتيا الكمية عن (2
 .عشرين طنا

ألنو ينشئ حقوقا والتزامات لكال الطرفين أي يرتب ,عقد أيجار السفينة عقد ممزم لمجانبين(3
 .التزامات متبادلة في ذمة كل من المؤجر والمستأجر

ألن كل من المؤجر والمستأجر في نفس القوة , عقد أيجار السفينة ليس من عقود اإلذعان (4
 .االقتصادية

 .عقد إيجار السفينة من العقود التجارية دائما بالنسبة لكل من المؤجر والمستأجر(5

 لممستأجر أن يستغل السفينة في نقل األشخاص وفي نقل البضائع ولو كانت ممموكة لمغير (6

 .إال إذا نص في عقد اإليجار عمى ذلك

                                                           

 .223ص,مصدر سبق ذكره,مصطفى كمال طو.د,127ص,مصدر سبق ذكره,مجيد حميد العنبكي. د( 
 .165ص,مصدر سبق ذكره,د حمد اهلل محمد حمد اهلل. أ( 
 .267ص,2003_,اإلسكندرية_منشأة المعارف,قانون التجارة البحرية,عبد الحميد الشواربي. د( 
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لممستأجر تأجير السفينة من الباطن إال إذا نص في عقد اإليجار عمى غير ذلك ويظل (7
 .مسؤواًل من قبل المؤجر

 .تأجير السفينة كميا أو جزء منيا يعد من قبيل إيجار المنقول(8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .367ص, مصدر نفسو( 
 .7ص,مصدر سبق ذكره,محمد بيجت عبد اهلل أمين قايد. د( 
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 :-المطمب الثاني

           صور إيجار السفينة

 :     يتحقق استغالل السفينة عادة بوضعيا تحت تصرف الغير في صور مختمفة أىميا

يجار سفينة غير مجيزة,إيجار سفينة مجيزة  .وا 

          إيجار السفينة مجيزة

إيجار السفينة ))بحري بقولو (168)    عرف التقنين البحري ىذا النوع من اإليجار في المادة
مجيزه عقد يمتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاممة التجييز تحت تصرف المستأجر 

 .((وذلك لمدة محددة أو لمقيام برحمة أو رحالت معينة

وبالتالي يقوم ,    ويتضح من ذلك أن المؤجر ىو الذي يتولى تجييز السفينة تجييزا كامال 
بتعيين الربان وأفراد الطاقم البحري وتزويد السفينة بكل ما ىو الزم النجاز الرحالت البحرية 

 .ويترتب عمى ذلك إن المؤجر يحتفظ بصفة المجيز

 

 

                                                           

 .219ص,مصدر سبق ذكره,مصطفى كمال طو. د( 
  .26ص,مصدر سبق ذكره,محمد بيجت عبد اهلل أمين قايد.د,171ص,مصدر سبق ذكره,حمد اهلل.د .( 
  .184ص ,2008_بيروت_منشورات الحمبي الحقوقية ,1ط,القانون البحري والجوي,ىاني دويدار. د( 
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    قد يقوم مالك السفينة بتأجيرىا بأكمميا أو جزء منيا إلى شخص يقوم بنقل بضاعتو 
ويعتبر الربان والبحارة من ,ويقدم المالك السفينة إلى المستأجر في ىذه الحالة مجيزة,عمييا

 ,تابعي المالك ال المستأجر

ويتم انعقاد العقد بين الطرفين ويجب أن يتم كتابة العقد ويثبت فيو المعمومات كاممة وان 
وفي ىذه الحالة يستطيع المستأجر استغالل .أتمام العقد يجب عمى الطرفين االلتزام بو

كما لو الحق في ,السفينة مع ربانيا إضافة لما موجود فييا من أدوات ومؤن لتيسير السفينة
إبرام عقود النقل البحري مع الغير بأسمو ال باسم مالك السفينة وان المستأجر مسؤوال عن 

األضرار التي تصيب السفينة ويتحمل جميع النفقات وجميع الخسائر البحرية إال إذا ثبت أنيا 
 .وعمى المستأجر دفع األجرة إلى المؤجر.ناتجة عن خطأ المؤجر

 .بالغذاء والوقودوان المستأجر يقوم بالتعاقد مع الربان والطاقم ويقوم بتموين السفينة 

 

 

                                                           

 .377ص,مصدر سبق ذكره,عبد الحميد الشواربي. د( 

 

سوق _وسط البمد_عمان,الدار العممية الدولية و دار الثقافة,القانون البحري,عادل عمي المقدادي .( 
 . 90ص,2002,البتراء

 

 www.bahrainlaw.net,219ص,مصدر سبق ذكره,مصطفى كمال طو. د( 
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 :-      ومن البيانات التي يجب إن تذكر في عقد إيجار السفينة مجيزة ىي كما يمي

 ,اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منيما(1

 .اسم السفينة وجنسيتيا وحمولتيا وغيرىا من األوصاف الالزمة لتعيينيا(2

 .مقدار األجرة وطريقة حسابيا(3

 .مدة اإليجار(4

     وان ىذه البيانات لم تأتي عمى سبيل الحصر أي بمعنى يستطيع الطرفان أن يضيفا 
غيرىا من البيانات التي يرى المتعاقدان ضرورتيا لتحديد التزام كل منيما بوضوح كذلك تخمف 
نما يؤثر عمى قيمة المشاركة في  احد البيانات التي ذكرىا القانون ال يؤدي إال بطالن العقد وا 

 .اإلثبات فيما يتعمق بيذا البيان

 :و أما من ناحية أثبات العقد

    ذكرنا فيما سبق إن عقد إيجار السفينة المجيزة يجب إن تتم بالكتابة وباإلضافة إلى ذلك 
يجب أن يقيد العقد في سجل السفن وذلك بالنسبة لمسفن الكبيرة التي تزيد حمولتيا الكمية 

 .عن عشرين طنا

 
                                                           

 .94ص,مصدر سبق ذكره,عادل عمي المقدادي. د( 
 .220ص,مصدر سبق ذكره,مصطفى كمال طو. د( 

 .9ص,مصدر سبق ذكره,محمد بيجت عبد اهلل أمين قايد. د( 
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   فأن الكتابة شرط ضروري إلثبات عقود إيجار السفن الكبيرة التي يجاوز حجميا عن 
ويستحسن المجوء لمكتابة إلثبات عقود إيجار السفن الصغيرة تجنبا لما قد يثور , عشرين طنا

والقانون لم يشترط .بين المتعاقدين من منازعات أثناء تنفيذ العقد حول الشروط الواردة فيو
 .شكال معينا في كتابة العقد فيستوي إن تكون الكتابة عرفية أو رسمية

    

فأن الدعاوي تنقضي بمضي :    أما تقادم الدعاوي الناشئة عن إيجار السفينة مجيزة
سنتين ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ 

 .    انتياء الرحمة األخيرة إذا امتدت المدة

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .9ص,مصدر سبق ذكره,محمد بيجت عبد اهلل أمين قايد. د( 
 .53ص, مصدر نفسو( 
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 إيجار السفينة غير مجيزة   

بمقتضى ىذا النوع من اإليجار يمتزم مالك السفينة بأن يضع تحت تصرف        
وخالية من ,ال بالربان وال بأشخاص المالحة البحرية اآلخرين,سفينة غير مجيزة,المستأجر

 .المؤونة والوقود لمدة معينة مقابل أجرة يتفق عميو في العقد

ويعد ىذا العقد نادرا بالقياس لمشارطات اإليجار ,     ويعتبر ىذا العقد بمثابة إيجار مال منقول
 .ولعقد إيجار السفينة دورة في االئتمان,األخرى 

    وفي ىذا العقد يمتزم المستأجر بتجييز السفينة وتزويدىا بالبحارة تمييدا الستغالليا خالل 
 .المدة المحددة في العقد بحيث يكون المستأجر ىو مجيز السفينة

   ويمكن االتفاق عمى أن يتولى المؤجر جانبا من التجييز كتزويد السفينة ببعض المؤن 
 .واألدوات المالحية

 

                                                           

 .91ص,مصدر سبق ذكره,عادل عمي المقدادي. د( 

 

 .168ص,1992,القاىرة,دار النيضة العربية,النقل البحري لمبضائع,عمي جمال الدين عوض. د(

 

 .168ص,مصدر سبق ذكره,حمد اهلل محمد حمد اهلل.د. أ( 

 

  .182ص,مصدر سبق ذكره,ىاني دويدار. د( 
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ويمتزم المؤجر بتسميم السفينة إلى المستأجر في الزمان والمكان المتفق عمييا وفي حالة         
ويقع عمى عاتق المؤجر أصالح ما يصيب السفينة من تمف متى ,صالحة لممالحة واالستعمال

 .نشأ التمف عن قوة قاىرة أو عيب ذاتي في السفينة

ويجب عميو .      والمستأجر ىو الذي يتحمل مصاريف استغالل السفينة ونفقات التأمين عمييا
 .استعمال السفينة بالغرض الذي أعدلو والمتفق عميو

      وعند انتياء مدة العقد يجب عمى المستأجر رد السفينة إلى مالكيا بالحالة التي كانت 
عمييا وقت أن تسمميا مع مراعاة االستيالك الناشئ عن االستعمال العادي ويجب أن يرد في 

 .الزمان والمكان المعينين في العقد

ذا تأخر المستأجر في رد السفينة لسبب ال يرجع اليو التزم بأن يرفع عمى سبيل التعويض      وا 
الجزافي ما يعادل األجرة عن الخمسة عشر يوما األولى ويدفع ما يعادل مثمى األجرة عن أيام 

 .ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز ىذا المقدار,التأخير التي تزيد عمى ذلك

 

 

                                                           

 .www.echoroukolin.com,375ص,مصدر سبق ذكره,عبد الحميد الشوازي. د( 
 .224ص,مصدر سبق ذكره,مصطفى كمال طو. د( 
 .6ص,مصدر سبق ذكره,سمير الشرقاوي. د( 
 .225ص,مصدر نفسو,مصفى كمال طو. د( 
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      باإلضافة إلى االلتزامات المارة ذكرىا ىنالك التزامات أخرى تقع عمى عاتق المستأجر ىي 
يمتزم المستأجر بتزويد السفينة بالبحارة ويمتزم بأداء أجورىم وغيرىا من االلتزامات التي تقع عمى 

 .ويتحمل المستأجر مصروفات استغالل السفينة ونفقات التأمين عمييا,عاتق المجيز

مثل الزيوت والحبال ومواد التنظيف )     ويمتزم المستأجر برد ما كان عمى السفينة من مؤن
ذا كانت ىذه األشياء مما ييمك ,بالحالة التي كانت عمييا وقت تسميم السفينة اليو(والصيانة وا 

 .باالستعمال التزم برد ما يماثميا

     ويمتزم المستأجر بالضمان قبل المؤجر حال رجوع الغير عمى المؤجر لسبب يرجع إلى 
وليذا الحكم فائدتو إذ يخشى رجوع الغير عمى المؤجر كمالك ,استغالل المستأجر لمسفينة

فينا يقوم ,لمسفينة أثر تصادم راجع إلى خطأ الربان أو خالل تسويو خسارة مشتركة مثال
 .المستأجر بتعويض المؤجر 

 :أما بالنسبة لمدعاوي الناشئة عن العقد

    وتتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجيزة بمضي سنتين من تاريخ ردىا 
و االصوب أن سيري , إلى المؤجر أو من تاريخ شطبيا من سجل السفن في حالة ىالكيا

 .التقادم من تاريخ انتياء العقد

                                                           

 .375ص,مصدر سبق ذكره,عبد الحميد الشواربي. د( 
 .168ص,مصدر سبق ذكره,حمد اهلل محمد حمد اهلل.د. أ( 
 .94ص,مصدر سبق ذكره,عادل عمي المقدادي. د( 
 

 .168ص,مصدر سبق ذكره,عمي جمال الدين عوض. د( 
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                        المبحث الثانً

       االلتزامات الناشئة عن إٌجار السفٌنة

من المعروف إن كل عقد ٌنشؤ بٌن طرفٌن ٌرتب حقوقا والتزامات على كال الطرفٌن وبما     

 .أن عقد إٌجار السفٌنة عقد كسائر العقود فلذلك من البدٌهً ٌرتب حقوقا والتزامات أٌضا

وإذا كانت  (ألمشارطه الزمنٌة)   فهذه االلتزامات تختلف فٌما إذا كانت ألمشارطه لمدة معٌنة

 .(ألمشارطه بالرحلة)على أساس الرحلة
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                    المطلب األول

    التزامات المإجر والمستؤجر فً ألمشارطه الزمنٌة

بؤن ٌضعها مجهزة تحت (المإجر)عقد ٌتعهد بمقتضاه مالك السفٌنة:ألمشارطه لمدة معٌنة

 .تصرف المستؤجر لمده زمنٌة محددة مقابل أجرة معٌنة ٌدفعها المستؤجر

 التزامات المإجر:أوال

 ٌلتزم المإجر بؤن ٌضع تحت تصرف المستؤجر سفٌنة معٌنة فً حالة صالحة للمالحة     

 .ولالستعمال المتفق علٌه فً الزمان والمكان المعٌنٌن

     وبما أن المإجر مالك السفٌنة وٌدٌرها مع الربان والطاقم لذلك عند تؤجٌر السفٌنة ٌقوم 

 .بنقل إدارتها المالحٌة للمستؤجر مع الربان والطاقم

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .173ص,مصدر سبق ذكره,حمد هللا محمد حمد هللا.د. أ( 
 .224ص,مصدر سبق ذكره,مصطفى كمال طه. د( 
 .93ص,مصدر سبق ذكره,عادل علً المقدادي.د

 

 .29ص,مصدر سبق ذكره,محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد. د( 
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   وإذا كان المإجر ٌحتفظ باإلدارة المالحٌة للسفٌنة ٌمارسها من خالل الربان وبقٌة الطاقم 

الذٌن ٌقوم بتعٌٌنهم ودفع أجورهم وبالتالً فهم تابعون له ٌلتزمون بؤوامره فهو ٌتخلى 

للمستؤجر عن اإلدارة التجارٌة للسفٌنة والتً ٌكون له بمقتضاها حق استغالل السفٌنة 

وٌتعٌن على تابعً المإجر من ربان , لحسابه سواء فً نقل األشخاص أو نقل البضائع

 .وطاقم االلتزام بتعلٌمات المستؤجر

    وٌلتزم المإجر بصٌانة السفٌنة طوال فترة اإلٌجار والقٌام بكل ما ٌلزم للمحافظة على 

صالحٌتها للمالحة فهذا ٌعنً بؤن المإجر ال ٌلتزم بؤن ٌسلم للمستؤجر سفٌنة صالحة للمالحة 

عند بدء تنفٌذ العقد فحسب وإنما أٌضا ٌلتزم بالبقاء على السفٌنة فً هذه الحالة طوال مدة 

 .العقد

    وٌلتزم المإجر بإصالح التلف الذي ٌصٌب السفٌنة وإذا ٌرتب على ذلك التلف تعطٌل 

السفٌنة وتعطٌل استعمالها لمدة تجاوز األربعة وعشرٌن ساعة فال تستحق األجرة عن المدة 

 .التً تبقى فٌها السفٌنة معطلة 

   وٌسترد المإجر حقه فً التصرف فً السفٌنة إذا لم ٌستوف األجرة المستحقة له خالل 

وفً هذه الحالة ٌلتزم المإجر بنقل بضائع المستؤجر , ثالثة أٌام من تارٌخ أعذار المستؤجر

المشحونة فً السفٌنة إلى مٌناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم اإلخالل بحقه فً طلب 

 .التعوٌض

 

                                                           

 .175ص,مصدر سبق ذكره,حمد هللا محمد حمد هللا.د. أ( 

 

 .225-224ص,مصدر سبق ذكره,مصطفى كمال طه. د( 

 

 .8ص,مصدر سبق ذكره,سمٌر الشرقاوي. د( 

 

       29ص,مصدر سبق ذكره,محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد. د( 
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 التزامات المستؤجر:ثانٌا

     عند انتقال اإلدارة التجارٌة إلى المستؤجر فٌتحمل المستؤجر مصارٌف نفقاتها وتزوٌد 

 .السفٌنة بالوقود والزٌوت والشحوم وأداء الرسوم فً الموانئ

 .     وٌجب على المستؤجر استعمال السفٌنة بطرٌقة مناسبة وبالغرض المتفق عٌه

     وٌلتزم أٌضا بدفع األجرة كاملة عن المدة التً ٌكون فٌها السفٌنة تحت تصرفه ولو 

ومع ذلك إذا أصٌبت السفٌنة بضرر جعلها غٌر صالحة .توقفت بسبب حوادث المالحة

ساعة فال تستحق (األربعة والعشرون)لالستعمال التجاري واحتاج أصالحها لمدة تجاوز

 .األجرة خالل المدة الزائدة التً تبقى فٌها السفٌنة غٌر صالحة لالستعمال

     وال تستحق األجرة إذا هلكت السفٌنة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المإجر أو 

وإذا انقطعت أنباء السفٌنة ثم بثت هالكها استحقت األجرة كاملة إلى تارٌخ آخر ,بفعل تابعٌه

 .نبؤ عنها

 

 

 

 

                                                           

 .175ص,مصدر سبق ذكره,هانً دوٌدار. د( 

 

 .33ص,مصدر سبق ذكره,محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد. د( 

 

 ,200ص,1971,دار المطبوعات الحقوقٌة األسكندرٌة,دروس فً القانون البحري والجوي,أكثم الخولً. د( 

 .371ص,مصدر سبق ذكره,عبد الحمٌد الشوازي.د

 

 .177ص,مصدر سبق ذكره,حمد هللا محمد حمد هللا.د. أ( 

 
 
 
 

19 



 .    وال تخفض األجرة إذا ردت السفٌنة قبل انتهاء مدة اإلٌجار إال إذا اتفق على غٌر ذلك

    وٌلتزم المستؤجر عند انقضاء عقد اإلٌجار برد السفٌنة فً المٌناء الذي وضعت فٌه تحت 

وإذا انقطعت مدة اإلٌجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاٌة الرحلة ,تصرفه

 .وٌستحق المإجر األجرة المنصوص علٌها فً العقد عن األٌام الزائدة

    وفً حالة إصابة السفٌنة ببعض األضرار التً تجاوز االستعمال العادي فٌسؤل عنها 

المستؤجر إال إذا كانت هذه األضرار ال ترجع إلى المستؤجر وإنما سببها الربان والبحارة فً 

وعلى ذلك ٌسؤل المستؤجر إذا أساء .اإلدارة المالحٌة للسفٌنة أو منشؤها القوة القاهرة

استعمال السفٌنة ولم ٌستعملها فً الغرض الذي أجرت له كؤن شحن فٌها بضائع محظور 

شحنها كالمواد الحارقة أو األسلحة أو المتفجرات أو بضائع لم تعد السفٌنة أصال لشحنها 

 .كالحٌوانات الحٌة

وكثٌرا ما   .(بها حروب أو ثورات أو اضطرابات)     أو قام بإرسالها فً موانئ خطٌرة

تتضمن مشارطات اإلٌجار شروط متعلقة بالقٌود التً ترد على استعمال السفٌنة المإجرة من 

ذلك شرط المٌناء اآلمن وشرط توافر تسهٌالت اإلقالع وشرط الحرب وٌسؤل المستؤجر إذا 

 .لحق السفٌنة أضرار بسبب سوء استعمال السفٌنة

 

 

 

 

                                                           

 .177ص,مصدر سبق ذكره,حمد هللا محمد حمد هللا.د. أ( 
 ,173ص,مصدر سبق ذكره,علً جمال الدٌن عوض. د( 
 .94ص,مصدر سبق ذكره.عادل علً المقدادي.د
 .34ص,مصدر سبق ذكره,محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد. د( 

 .                                                   175ص,مصدر سبق ذكره,علً جمال الدٌن عوض. د(
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    وقد بٌنا فٌما سبق بؤن عقد إٌجار السفٌنة هو عقد ملزم للجانبٌن أي أنه ٌرتب حقوقا 

والتزامات على عاتق الطرفٌن المإجر والمستؤجر فلذلك عند أخالل أحدهما فً التزاماته فؤنه 

 .ٌتعرض إلى مسإولٌة تعاقدٌة ونحكم هذه المسإولٌة نصوص مشارطه اإلٌجار

     فالمستؤجر ٌسؤل عن األضرار التً تصٌب السفٌنة جراء استقالل المستؤجر بإدارتها 

كما لو أهمل فً الكشف عن خطؤ ,التجارٌة إذا كانت األضرار ناجمة عن سوء هذه اإلدارة

 .الشاحن فً ذكر البٌانات المتعلقة بوزن البضائع

     ومسإولٌة المستؤجر قبل المإجر ال تقتصر على ما ٌلحق السفٌنة من أضرار مادٌة 

وإنما تمتد أٌضا إلى ما ٌتكبده المإجر أو مالك السفٌنة من غرامات وتعوٌضات تدفع للغٌر 

بسبب إرسال المستؤجر السفٌنة اى موانئ أو أرصفة أو أحواض غٌر واردة فً 

وأما مسإولٌة المإجر تكمن فً حالة حدوث أضرار للمستؤجر وتمنعه من ,ألمشارطه

 .استغالل السفٌنة بسبب ٌرجع للمإجر أو أحد تابعٌه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .185ص,مصدر سبق ذكره,هانً دوٌدار. د( 
 .202ص,مصدر سبق ذكره,أكثم الخولً. د( 
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 المطلب الثانً                                    

       التزامات المإجر والمستؤجر فً ألمشارطه بالرحلة

هً عقد ٌلتزم بمقتضاه المإجر بوضع سفٌنة كاملة التجهٌز أو سعة أو :ألمشارطه بالرحلة

مساحة معٌنة منها تحت تصرف المستؤجر وذلك للقٌام برحلة أو عدة رحالت محددة فً مدة 

 .غٌر محددة ولقاء أجر معلوم 

 :التزامات المإجر:أوال

     تكون للمإجر السلطة اإلدارٌة والتجارٌة على السفٌنة وأما المستؤجر فلٌس له إال نقل 

وعلٌه ٌعد هذا النوع من ألمشارطه مزٌجا ,بضاعته التً ٌروم إٌصالها من مٌناء إلى آخر

 .من عقد اإلٌجار من ناحٌة وعقد النقل من ناحٌة أخرى

    وٌلتزم المإجر بؤن ٌضع السفٌنة تحت تصرف المستؤجر فً الزمان والمكان المتفق 

وفً حالة صالحة للمالحة ومجهزة بما ٌلزم لتنفٌذ الرحلة المنصوص علٌها فً عقد ,علٌهما

 .اإلٌجار 

 

 

 

 

 

                                                           

 .38ص،مصدر سبق ذكره،محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد. د( 
 .373ص،مصدر سبق ذكره،عبد الحمٌد الشواربً. د( 

 .186ص،مصدر سبق ذكره،هانً دوٌدار. د( 
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وٌضاف الى ذلك وجوب تعٌٌن البضاعة التً ٌرفع المستؤجر نقلها حتى ٌتسنى للمإجر     

 .تجهٌز السفٌنة بما ٌتالئم مع طبٌعة البضاعة المنقوله 

وٌلتزم ,وٌلتزم المإجر بؤال ٌشحن فً السفٌنة بضائع غٌر خاصة بالمستؤجر اال بموافقته    

أي بؤن تسٌر السفٌنة بسرعة معقولة أثناء ,أٌضا باتمام الرحلة فً مدة معقولة

وتكون مسإولٌته عقدٌة أمام ,وٌسؤل المإجر اذا أخل بالتزام مفروض علٌه.الرحلة

 .وتقوم هذه المسإولٌة  الواجب األثبات ,المستؤجر

ٌلتزم المستؤجر فً المشارطة بالرحلة بالتزامٌٌن أساسٌٌن :التزامات المستؤجر:ثانٌا

 :-هما 

شحن البضائع على ظهر السفٌنة وتفرٌغها منها فً المواعٌد المحددة لذلك وٌتبع فً -1

فاذا لم ٌوجد عرف فً ,حساب المدد وبدء سرٌانها العرف السائد فً مٌناء الشحن أو التفرٌغ

 .هذا المٌناء أو ذاك أتبع العرف البحري العام

دفع األجرة وما ٌلحق بهآ من مبالغ مستحقة عن التؤخٌر فً القٌام بعملٌات الشحن -2

ولكن قد تبدأ الرحلة ثم استحال ,والتفرٌغ فً المواعٌد التً حددتها ألمشارطه أو العرف

االستمرار فٌها بسبب قاهر ال ٌرجع إلى المإجَر فال ٌلتزم المستؤجر إال بدفع ما تم من 

 .وقد ال ٌلتزم المستؤجر بدفع األجرة إذا أنتجت االستحالة بفعل المإجر أو تابعٌه.الرحلة

 

 

 

                                                           

 .186ص،مصدر سبق ذكره،هانً دوٌدار. د( 
 .182ص،مصدر سبق ذكره،حمد هللا محمد حمد هللا.د. ا( 

 ،184-183ص،مصدر سبق ذكره،حمد هللا محمد حمد هللا.د. ا( 
 .45ص،مصدر سبق ذكره،محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد.د
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     وإذا لم ٌتم الشحن أو التفرٌغ فً المدة األصلٌة سرت مهلة إضافٌة أولى ال تجاوز المدة 

وذلك دون اإلخالل بما ,وٌستحق المإجر عنها تعوٌضا ٌومٌا ٌحدده العقد أو العرف,األصلٌة

 .قد ٌستحق من تعوٌضات أخرى 

     وإن المشرع قد أشترط الكتابة فً عقد إٌجار السفٌنة بمختلف صوره وأنواعه وذلك ألنه 

من العقود التً ترد على السفٌنة وٌسمى السند الذي تم فٌه االتفاق على العقد وتدوٌن 

إال أن المتعاقدٌن ٌعفٌان من تنظٌم سند خطً فً ,المعلومات الكامنة فٌه بسند إٌجار السفٌنة

 .حالة المالحة الساحلٌة القرٌبة 

     سبق وإن بٌن الباحث أن المستؤجر هو المسإول عن األضرار التً تصٌب السفٌنة إذا 

كان سبب األضرار ناجم عن المستؤجر أو احد تابعٌه وٌسؤل مسإولٌة عقدٌة وٌجب على 

المستؤجر أعادة السفٌنة إلى ما كانت علٌه وقت إبرام عقد إٌجارها أذا كان استرجاعها ممكنا 

 .أما أذا كان مستحٌال فٌعوض المإجر

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ،وما بعدها183ص،مصدر سبق ذكره،حمد هللا محمد حمد هللا.د. ا( 

 .24ص،1991،األسكندرٌة_منشأه المعارف،عقد النقل البحري،احمد محمود حسنً.د

 

 .129ص،مصدر سبق ذكره،مجٌد حمٌد العنبكً. د( 
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     لكن فً حالة تصادم السفٌنة مع سفٌنة أخرى فالقانون البحري وضع التزامات غٌر 

 :-االلتزام الرئٌسً المتمثل بالتعوٌض وٌمكن أجمال تلك االلتزامات كما ٌلً 

وهو التصادم الذي ٌعجز فٌه أولو الشؤن عن أقامة الدلٌل :التصادم المشكوك فً سببه-1

على سبب حدوثه وٌوجد شك حول الواقعة التً سببته أو هو تصادم سببه غٌر معروف أو 

ففً هذه الحالة كل .تناقض اإلثبات المادي كتناقض أقوال الشهود وتناقض التقارٌر البحرٌة

 .سفٌنة تتحمل أضرارها

ٌشٌر النص إلى الخطؤ الذي ٌعزى إلى أحدى : التصادم الناشئ عن خطؤ أحدى السفن-2

السفٌنتٌن وعلى هذا ٌمكن أن ٌعزى هذا الخطؤ إلى الربان أو أي شخص من طاقمها وقد 

 .ٌعزى الخطؤ إلى المالك أو المستؤجر وٌتمٌز هذا التصادم بمعرفة سببه 

وقد ٌمكن تحدٌد .ٌتمٌز هذا التصادم أٌضا بمعرفة سببه:التصادم بسبب الخطؤ المشترك-3

ففً الحالة األولى تكون المسإولٌة بنسبة .نسبته لكل من السفٌنتٌن أو ال ٌمكن تحدٌد ذلك

 .خطؤ كل سفٌنة وفً الحالة الثانٌة تكون المسإولٌة بٌنهما متساوٌة 

      وفً حالة التصادم ال ترفع الدعوة الجزائٌة إال أمام السلطات القضائٌة أو اإلدارٌة لدولة 

وال ٌجوز ألي .العلم او الدولة التً ٌكون الشخص أو السفٌنة المشكو منها من رعاٌاها 

 .سلطة غٌر سلطة الدولة التً هً دولة العلم إن تصدر أمر باحتجاز السفٌنة أو احتباسها 

 

 

 

 

 

                                                           

 .190-189ص،2004،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع،1ط،القانون البحري :طالب حسن موسى. د( 
 .191ص، المصدر نفسه ( 
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      إما الدعوة المدنٌة فً مسائل التصادم البحري فٌمكن أن ترفع أمام أحدى المحاكم اآلتٌة 

 :-وفقا الختٌار المدعً 

 .محكمة موطن الدعً علٌه أو المحكمة التً ٌقع بدائرتها احد مراكز استغالله -1

محكمة المكان الذي ٌجري فٌه الحجز على سفٌنة المدعى علٌه أو على سفٌنة أخرى -2

 .مملوكة لنفس المدعى علٌه أو أمام محكمة المكان الذي كان ٌمكن فٌه توقٌع الحجز

إذا كان هذا التصادم قد وقع فً أحدى الموانئ أو ,محكمة المكان الذي وقع فٌه التصادم -3

 .المٌاه اإلقلٌمٌة

      إن ما تناوله الباحث أعاله ٌعتبر التقادم العام بدعوى التصادم 

     أما التقادم الخاص بدعوى التصادم

 

 

أن التقادم دعوى التصادم المتمثلة بالتعوٌض الذي تدفعه الدولة المسإولة عن السفٌنة 

الضارة إلى الدولة المسإولة عن السفٌنة المتضررة من النظام العام فال ٌجوز االتفاق على 

 .مخالفته 

      فتقادم دعوى التعوٌض ٌنقضً بمرور سنتٌن من تارٌخ الحادث 

وأما تقادم دعوى المطالبة بالفرق عندما ٌدفع احد المسإولٌن فً التصادم مبلغا اكبر مما 

ٌلتزم به عند وقوع ضرر بدنً اللتزامه بالتضامن مع غٌره من المسإولٌن قبل المدعً فان 

ومن المعدل علٌه أن مدة التقادم تخضع ألسباب .تقادمها ٌنقضً بمضً سنة من ٌوم الدفع

 .وٌرجح فً تحدٌد هذه األسباب إلى المحكمة التً ترفع أمامها الدعوى . الوقف واالنقطاع

 

                                                           

 191ص،مصدر سبق ذكره ،طالب حسن موسى. د( 

 .611بند ،613ص،1999،- القاهرة-دار النهضة العربٌة ،القانون البحري،محمود سمٌر الشرقاوي.د. أ( 
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 (شكمية عقد إيجار السفينة)

 :  تم التوافق والتعاقد بين كال من.../../....الموافق........انو في يوم

 .مصري الجنسية/...........................السيد:اوال

 رقم قومي/عائمية/ويحمل بطاقة شخصية.........محافظة...........قسم...........ومقيم ب

 ../../....صادرة بتاريخ........سجل مدني.......رقم

 (طرف أول مؤجر)                                                    

 .مصري الجنسية/........................السيد:ثانيا

 رقم قومي/عائمية/ويحمل بطاقة شخصية........محافظة...........قسم........ومقيم ب

 ../../....صادرة بتاريخ.........سجل مدني......رقم

 (طرف ثاني مستأجر)                                                  

 

 

 
                                                           

دار المطبوعات  ,الصيغ القانونية الحديثة في العقود المدنية والتجارية,د عماد مجدي عبد الممك. أ( 
 201_198ص,2009_,األسكندرية_الجامعية
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 :بعد أن أقر الطرفان بأىميتيما لمتعاقد والتصرف اتفقا عمى االتي

                             البند األول

    بموجب ىذا العقد أجر الطرف األول المؤجر الى الطرف الثاني المستأجر السفينة 
وتبمغ .......ومعطى ليا اسم......التجارية الممموكة لو والمقيدة بسجل السفن تحت رقم

 .وفقًا لمشيادة الخاصة بيا......طنًا وىي من الدرجة.......حمولتيا

                            البند الثاني

جنيو شاماًل السفينة ........     القيمة االيجارية المتفق عمييا بين الطرفين مبمغ قدره
 .بتجييزىا من مؤن ومعدات وقد دفعو المستأجر وقت التعاقد

                           البند الثالث

فقط غير قابمة لمتجديد ..........    من المتفق عميو بين الطرفان أن مدة ىذا العقد ىي 
 .../../.... وتنتيي في .../../.... تبدأ من 

                          البند الرابع

كافة األوراق الالزمة لتسيير  (المستأجر)بتسميم الطرف الثاني  (المؤجر)  يمتزم الطرف األول 
 .السفينة من رخصة وقت تسميم السفينة

 
                                                           

 .32ص,2003_,عمان_دار العممية الدولية,2ط,القانون البحري ,لطيف جبر كوماني . د( 
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                          البند الخامس

تجييز السفينة بالمؤن الالزمة من حيث الوقود واألدوات  (المؤجر)   يمتزم الطرف األول 
 .ويقر بسالمة السفينة المؤجرة من حيث الييكل واآلالت 

                         البند السادس

بأنو عاين السفينة معاينة نافية لمجيالة ويمتزم بالمحافظة  (المستأجر)    يقر الطرف الثاني 
 .عمى السفينة ويكون مسؤواًل عنيا طوال فترة التعاقد

                        البند السابع

 .استخدام السفينة بالغرض الذي أعدت لو السفينة  (المستأجر)   يمتزم الطرف الثاني 

                       البند الثامن

بتسميم السفينة المؤجرة بالحالة التي عمييا وقد استالمو  (المستأجر)   يمتزم الطرف الثاني 
 ليا وذلك في نياية مدة العقد

                       البند التاسع                   

استبدال طاقم السفينة أو أيًا من معداتيا دون أذن  (المستأجر)   ال يحق لمطرف الثاني 
 .(المؤجر)كتابي من الطرف األول 

                                                           

 .33ص,مصدر سبق ذكره,محمد بيجت عبد اهلل أمين قايد. د( 
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 البند العاشر                           

 ...........  اي نزاع ينشأ بخصوص ىذا العقد يكون من اختصاص محاكم

 عشر                            البند الحادي

 .  حرر ىذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لمعمل بيا عند المزوم 

 

 (الطرف الثاني المستأجر)                               (الطرف أألول المؤجر)

 التوقيع                                                   التوقيع

 

 

 

 

 

                                                           

دار المطبوعات ,1999 لسنة77عقد نقل البضائع في القانون التجاري الجديد رقم. المستشار الدكتور سعيد الجدار( 
 .52ص,بدن سنة نشر_,اإلسكندرية_الجامعية
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تعريف ىذا النوع من العقد وصره  (استئجار وتأجير السفن)تناول الباحث في بحثو بعنوان     

وااللتزامات الناشئة عنو من قبل المؤجر والمستأجر واستنتج من خالل بحثو بأن عقد إيجار 
السفينة ىو عقد كسائر العقود المدنية والمتمثل بالحقوق وااللتزامات المترتبة عمى كال 

الطرفين وىذه الحقوق تتمثل بدفع األجرة من قبل المستأجر مقابل أالنتفاع بالعين المؤجرة 
وااللتزامات متمثمة بالمحافظة عمى العين المؤجرة والعقد ال ينعقد بإيجاب صادر من (السفينة)

 .طرف وقبول من الطرف اآلخر

  وكذلك استنتج الباحث بأن المتطمبات االجتماعية والحياة االقتصادية بحاجة ماسة إلى ىذا 
النوع من العقد وذلك لسيولة النقل بالسفن مقارنة بوسائل النقل األخرى وباإلضافة إلى قمة 

 .تكاليفو

ما المقترحات التي يقدميا الباحث   :وا 

نييب من المشرع العراقي أن يسري عمى نيج ما سار عميو المشرع المصري واألردني (1
 .بخصوص عقد إيجار السفينة

إما بخصوص طبيعة العقد يقترح الباحث معالجة حالة اإلرادة المنفردة التي يفرضيا (2
المؤجر ويجب عمى المستأجر إن يقبميا عمى الرغم من أن عقد إيجار السفينة بخصيصتو 
عقد ممزم لمجانبين وعقد من عقود اإلرادة إال انو في اغمب األحيان ىو عقد صوري اي انو 

 .عقد ذو إرادة منفردة من الباطن وممزم لمجانبين من الظاىر

31 



 

ضرورة وضع معاىدة دولية بخصوص إيجار السفن وذلك لكثرة رغبة األفراد عمى التنقل (3
 .من دولة إلى أخرى بحرا فمذلك ضرورة وضع بنود خاصة بيذا النوع من العقود

 

 

 

  وأخيرا اسأل اهلل أن يوفقني  في عممي المتواضع فان تفوقت فكان توفيقي من اهلل وان 
 أخطأت فكان بسببي
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