احلمكمكا ااد مكابمس اح مكابمو ااشمكمكخ ااع مك بن ص رمكمكن مس مكمكق مك مكمكق مك اا مكاب
ممكمكمكمكمكمكابمك اممكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكاب ة أس اخلميمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكة

------------------------حممكمكمكمكمكمكمكمكة متبيمكمكمكمكمكمكمكز أس اخلميمكمكمكمكمكمكمكمكمكة
ادلاـمكمكمكمكمكمكمكمك ة ااتجاب ىة
هبئة احملمكة :
ـيس ادلائ ة
ـابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسة اارشيف
وعض ية ااش ب يق املشتعاب يقص مس اش احلابى و الح عب اانابطى أب احب وأمني
اارس ااش ب ص مشابم عىل
يف اجللشمكمكمكمكمكة اانلنبة املنن مكمكمكمكمك ة مب مكمكمك احملمكمكمكمكمكمكة بــــ ا اا ضمكمكمكمكمكابء بــابمــاب ة أس اخلميـــة
يف ي م الح  25ش ال  1437همك امل افق  31مق ي اب مق اانابم 2016
يف ااطنمكق امل يـــ فمك جــ ول احملمكــة بمك قـم  193اشنـــة  10ق 2015
امل جز :
ادليق اابح ي – احلجز عىل ااشفينة – اا ابن ن اا اجو ااتطببق  -اانطابق اابح ي
اا قابـمكمكمكمكمكع
بن الاطالع عىل الو اق ورامع اات ي اذلي تاله ااش ب اا ابيض ص
وامل افنة وبن امل اوةل :
وميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعـــه ااعلكبة .

ع بة ،

ميث ان اا قابـع عمكىل ممكاب يبمكني ممكق احلمكا املطنمك ن فيمكه ورمكابئ الو اق تتحدمك يف أن
اارشمكمك ة املطنمك ن ضمك هاب الوىل أقابممكمكع عمكمكىل اارشمكمك ة املطنمك ن ضمك هاب ااكابنبمكمكة واارشمكمك ة
ااطابعنة ادلع ى مق  124اشمك نة  2015ممك أس اخلميمكة بطلمكو احلمكا بدمكبة و بمك
احلجز ااتحفظ عىل ااشمكفينة – املشمك ت ج ة ممكق قبمك املطنمك ن ضمك هاب ااكابنبمكة واملخل مكة
للطابعنة – مببنابء اادابمس الممك عمكىل ع يضمكة مق  1155اشمك نة  2015أس اخلميمكة
يف 2ص4ص 2015وبدبة ادليق بذمة املطنمك ن ضمك هاب ااكابنبمكة واازابمكاب بمك ن تمكامسي اغمكاب مبلمك
( )165,114,98مسوال أو ممكاب ينمكابمسدل ادل ل االممكاب ا ( )607,623,130مس ل وااف اـمك
االتفابقية ب اقع  %2شغ ًاي مق ات خي فع ادلع ى ومىت متابم ااش امس  .وقاباع بباب ًان ذلكل ،
اهناب رش ة وطنبة تنخ يف جتاب ة خمتلف أن اع اانفط وت ي ه اىل خمتلف ااشفق يف مجبمكع
أحنابء اانابمل  ،بتاب خي 10ص6ص 2014مت االتفابق عىل ت ي وق مس مع املطنمك ن ضمك هاب ااكابنبمكة
يف تعمكمكلب ااشمكمكفينة  )BIncH-6( 6 .........املخل مكمكة للطابعنمكمكة ووكل مب ا مكفاب منبنمكمكة
عىل أن يك ن اات يمك يف مينمكابء فمكزباج ااغنمك ومت االتفمكابق عمكىل أن يكمك ن ادلفمكع مكالل
ال ني ي م ًاب مق ات خي تشلمي اا ق مس واافنمك مت اات يمك يف 30ص6ص9 ، 2014ص7ص2014
ووكل مب جو ايدمكابال ارمك تالم ممك قنني ممكق ابمكن املغن رمكني ااشمكفينة وامتتمك م ابمتغمكاب
ووكل بفابـ ة اتفابقية  %2يف حابةل اات ن ادلفع يف املبنابمس احمل مس رمكلف ًاب و م مممك م عمك
الر تح ابق هذا املبل مل ت فع املطن ن ض هاب و مكذكل ااطابعنمكة  ،وممكق ننمكع ادلعمك ى
بتمكاب خي 29ص6ص 2015ممكمكمكع احملمكمكمكة اامكزام املطنمك ن ضمك هاب ااكابنبمكمكة بمك ن تمكامسي للرشمكمك ة
املطن ن ض هاب الوىل مبل ( )165,114,89مسوال أم ييك أو ماب ينابمسدل ادل ل االممكاب ا
( )607,623,13مس ل وااف اـ  %2ر ن ًاي مق ات خي املطابابة ومىت ااش امس  ،وبتثببمكع
احلجز ااتحفظمك عمكىل ااضمكامن املمكابو املمك مسع ممكق قبمك ااطابعنمكة زينمكة احملمكمكة ارمك ت نفع
ااطابعنة هذا احلا االر تئنابف مق  320اش نة  2015أمابم حممكمكة ارمك تئنابف أس اخلميمكة
 ،اايت قضع بتاب خي 12ص10ص 2015بت يب احلا املش ت نف ىف اجلزء املش تابنف  .طننمكع
ااطابعنة يف هذا احلا بط يق المتبزي واو ُع ض ااطنق عىل هذه احملمكة يف غ فمكة معمك ة
أ أنه ج ي اانظ .
وميث ان ااطنق أقمي عىل أ بنة أر بابب تننى ااطابعنة ااشبو الول واا جه الول ممكق
ااشبو ااكاب وااشمكبو ااكابامكث م مكاب عمكىل احلمكا املطنمك ن فيمكه خمابافمكة اا مكابن ن واخلطمك يف
تطبب ه او قىض بتثببع احلجمكز عمكىل ااكفمكابةل املابابمكة اامكيت مت ايمك اعغاب ممكق ااطابعنمكة ماباكمكة

ااشمكمكفينة م اهنمكاب ايشمكمكع طمك ف يف ع مك ت يمك اا قمك مس مكمكام أهنمكاب ايشمكمكع ضمكابمنة دليمك ن
املش مك ت ج ة – ااع مكمك ة املطن مك ن ض مك هاب ااكابنبمكمكة – فض مك ًال عمكمكىل أن اارشمكمك ة ال مكمكنة
املش ت ج ة وامللزمة بش امس قمية اا ق مس واهناب ق مع هذا ااضامن مىت يمك ااشمكامح للشمكفينة
ااشف وايس اق ا ًا م اب بدبة هذا ااضامن مباب ينببه ويش ت جو ن ضه .
وميث ان هذا اانن غن ر ي وكل أن اانص يف املابمسة  115مق قابن ن اابح عمكىل أنمكه
"جي ز ت قيع احلجز ااتحفظ ب م مق احملمكة امتتدة وال ي قع هذا احلجمكز اال وفمكابء دليمكق
حب ي وي د ادليق اابح ي  ....... :ب -اان مس اخلاب ة ار تنامل ااشفينة أو ارمك تلالاغاب
مب تىض ع اجياب أو غنه . ) ......
واملابمسة  116مق هذا اا ابن ن  " :الك مق يمتشك ب ح ادلي ن املذا ة يف املابمسة ااشابب ة
أن حيجز عىل ااشفينة اايت يتنلق هباب ادليق أو عىل أي رفينة ميلكغاب امل يق  ،واملابمسة
 117مق هذا اا ابن ن  " :اوا أج ااشفينة ملش ت ج مع منبه مق امسا هتاب املالمية
ونن وح ه مشاول عق مسيق حب ي متنلق هباب  ،جابز لدلائق ت قيع احلجز عىل هذه
ااشفينة أو عىل أن رفينة أخ ى ممل ة للخش ت ج واته وال جي ز ت قيع احلجز مب تىض
وكل ادليق عىل أية رفينة أخ ى للامكل املاج  ، "...وت ل هذه ااند ص جممتنة عىل
أن منابط ت قيع احلجز عىل ااشفينة ه أن يك ن ادليق احملج ز عنه دل فة ادليق
اابح ي طب ًاب ملاب و مس تن يفه ااند ص ااشابافة ااببابن وأن تك ن ااشفينة مش تنخةل أو
جمغزة مق ط ف ماباكغاب أو مش ت ج هاب وجمغزهاب  ،فمبج مس أي ع مس يربباب املش ت ج يف
هذه احلابةل بل ض تش بن وار تنامل ااشفينة كن مس اا ق مس مع االن ينطى ال ن ادلائق
احلق يف ت قيع احلجز ااتحفظ عىل وا ااشفينة  .اعتباب هاب ضابمنة اغذا ادليق  .ملاب نن
وكل  ،ونن اابني أن ااشفينة املخل ة للطابعق اايت مت تزوي اا ق مس هباب مق قب
اارش ة املطن ن ض هاب الوىل وأن امل ي نبة اثبتة يف مق اارش ة املش ت ج ة و
املطن ن ض هاب ااكابنبة ومل يكبع ر امس هذه امل ي نبة فتك ن ااشفينة ضابمنة اغذا ادليق
ومق يك ن ااضامن اذلي مسفنه املابكل ااطابعق ه مبكاببة ضامن اش امس هذا ادليق واو
اازتم احلا املطن ن فيه هذا اانظ فابن اانن علبه هبذا اانن يك ن عىل غن أرابس وال
ي ح يف وكل ماب انهتىى اابه احلا يف أر باببه أن ر امس ااضامن ه مبكاببة اق ا مق
ااطابعق بدبة هذا ااضامن وكل أن امل أنه اوا أقمي احلا عىل مسعابمتني مش ت لتني
وننع اح اهام نفية محل قضابـه فابن .........يف ادلعابمة الخ ى –بف ض حصته -يك ن

غن منتج  .ملاب نن وكل ونن احلا املطن ن فيه ق أقابم قضابءه بدبة احلجز عىل
ااضامن املابو امل م مق مابكل ااشفينة ااطابعق ارتنابمس ًا اىل أن ااشفينة ضابمنة دليق
املطن ن ض هاب الوامكى وه مسيق حبمكمك ي اضخــــابن و فاباــة ااشفينــة املخل ــة للطابعمكمكق
واملش ت ج ة مبن فة املطن ن ض هاب ااكابنبة فغذه ادلعابمة نفية وح هاب محل قضابءه يف هذا
ااع ن فابن تنببه يف ادلعابمة ااكابنبة –وأى نن وجه اا أي فيه – يك ن غن منتج ومق
غن م ب ل .
وميث تننى ااطابعنة اا جه ااكاب مق ااشبو ااكاب مق أر بابب ااطنق عىل احلا
املطن ن فيه اخلط يف تطببق اا ابن ن او متشكع بش ط مق املطن ن ض هاب يف اقابمة
ادلع ى ملم ر تة أشغ مق ات خي شع ء احلق يف 25ص7 ، 6ص 7اش نة  2014وقيابباب
بت مي طلو احلجز بتاب خي 2ص4ص 2015طب ًاب للاممسة 93ص 1مق قابن ن اابح ي مباب ينببه
ويش ت جو ن ضه .
وميث ان هذا اانن غن ر ي وكل أن امل أن قابن ن املنابمال امل نبة اش نة 1985
ه اا ابن ن اانابم اذلي ي جع اابه يف ش ن مجبمكع املنمكابمال امل نبمكة وااتجاب يمكة ىف لك ممكاب مل
ي مس بع نه قابن ن أو نص ابص ونن مق امل املابمسة  473منه أنه ال ين ض احلق مبمك و
اازمابن واكق ال تشخح ادلع ى به عىل املنك ان ضابء مخس عرش ر نة بلن عذ رشع
مع م اعابة ماب و مس فيه أماكم اب مكة وملمكاب نن اا مكابن ن ااتجمكاب ي اابحمك ي مق  26اشمك نة
 1981ق عىن يف املابمستني 84صه 93 ،ص 1منه بت ابمسم ادليمك ن اانابشمك ئة عمكق اان مك مس اامكيت
يربباب اا ان واانخلباب اايت جي هيمكاب مكاب ج مينمكابء تشمكجب ااشمكفينة حلابجمكة فنلبمكة ت تضمك اب
بابنة ااشفينة أو متاببنة ااشف مباب مامساه أن املطابابة ب ميمكة اادمكبابنة واال مكالحاب وتزويمك
اا ق مس ال حيمكغاب اات ابمسم املند ص علبه يف اا ابن ن ااتجاب ي اابح ي طابملاب اهناب متمكع مسا مك
املبنابء املشجهل ف اب  .ملاب نن وكل وننع ادلع ى اا اهنة املطابابة ب مية اا ق مس اذلي مت
تزوي ه اىل ااشفينة مسا املبنابء املشجهل ف اب – فمكزياج ااغنمك  -فابهنمكاب رمك ج عمكق أممكاكم
اات ابمسم املند ص علبه يف اا ابن ن ااتجاب ي اابح ي وممكق فمكابن ااننمك علبمكه هبمكذا ااننمك
يك ن عىل غن أرابس ويتنني فضه ويك ن ااطنق مته غن م ب ل  .وملاب ت م .

امكمكمكمكمكمكمكمكذاـك
ممكع احملمكــــة :
فض ااطنق وأازمع ااطابعنة اا ر م واملداب يف مع مدابمس ة مبل اات مني .

ملح ظة
ااغبئة ااىت جحز وت اواع ووقنع مش مسة احلا ىه ـابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسة اارشيف وعض ية ااشابمسة
املشتعاب يق ص مسص اش احلابى و عب اانظمي ع به أماب ااغبئة ااىت نط ع احلا فغىى ااغبئة املبينة بد احلا .

