
 م 2022-4-5| تأريخ اإلصدار:  لسادس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                       113 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 السعودي النظام في للربان القانونية المسؤولية

The Legal Responsibility of the Captain in the Saudi System 

 يوسف بن حسن مشنويإعداد الباحث/ 

 ماجستير في القانون، المملكة العربية السعودية

 

 الملخص:

 من سعودية،ال العربية المملكة في التجاري البحري النظام في القانونية الربان مسؤولية تحديد إلى الدراسة تهدف     

 خالل نم للربان، القانوني المركز على التعرف اآلخرين، البحرية المالحة بأشخاص وعالقته الربان ماهية توضيح خالل

النظام البحري التجاري في المملكة أن كما  .ومسؤولياته الربان التزامات وتحديد ووظائفه، وسلطاته، وعزله، تعيينه آلية

إلى توفير الحماية الكاملة ألشخاص المالحة البحرية، والذي يمثل العنصر البشري، إال أن الربان بصفته  يهدف العربية السعودية

المسؤول األول على السفينة، يعد ملتزماً أمام كافة أطرف المالحة البحرية، ويعتبر ممثالً قانونياً للمجهز وللشاحنين وللسطلة 

لنظام البحري التجاري، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة على السؤال العامة، ولذلك خصه المنظم بفصل مستقل من ا

 التالي: ما نطاق المسؤولية القانونية للربان في النظام البحري التجاري السعودي؟ 

ذي خصه لتبرز أهمية البحث من الناحية العملية من أهمية التجارة البحرية والتي يتمثل فيها دور الربان بشكل رئيسي، واو

المنظم السعودي باختصاصات ومسؤوليات تفصيلية، ولما لها من أثر على االئتمان في التجارة البحرية والتي تمثل جزء هاماً 

 من التجارة الدولية. 

 للربان القانونية بالمسؤولية المتعلقة واألحكام األنظمة بتحليل التحليلي، الوصفي المنهج على البحث هذا في اعتمدت

 دراسةال حدود وتمثلت. السعودي التجاري البحري النظام في والخاصة العامة الربان اختصاصات حدود ومدى يلها،وتفاص

 البحري النظام في للربان القانونية والمسؤولية هـ،٣٤٤١ عام الزمنية والحدود السعودية، العربية بالمملكة المكانية

 .موضوعية كحدود( هـ5/4/0441 وتاريخ( 33/م) رقم السامي باألمر الصادر التجاري

معالجة و ،ما النظام المطبق عليهااقتراح الفصل في عالقة الربان بالمجهز والعقود القائمة بينهما هل يطبق ويوصي الباحث ب

 .حاالت مخالفة الربان للنظام العام أثناء تمثيله للسلطة العامة

 .التجاري البحري النظام السعودي، النظام الربان، القانونية، المسؤوليةالكلمات المفتاحية: 
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The Legal Responsibility of the Captain in the Saudi System 

 

Abstract:  

The study aims to determine the legal responsibility of the master in the commercial maritime 

system in the Kingdom of Saudi Arabia, by clarifying the nature of the master and his 

relationship with other seafaring persons, identifying the legal status of the master, through the 

mechanism of his appointment and dismissal, his powers, and functions, and determining the 

obligations and responsibilities of the master. The commercial maritime system in the Kingdom 

of Saudi Arabia aims to provide full protection for the people of maritime navigation, which 

represents the human element, but the captain, as the first official on the ship, is committed to all 

parties to maritime navigation, and is considered a legal representative of the supplier, shippers 

and the public authority, and therefore he singled out him Organized by an independent chapter 

of the commercial maritime system, and accordingly, the problem of the study is to answer the 

following question: What is the scope of the captain’s legal responsibility in the Saudi 

commercial maritime system? 

The importance of the research from a practical point of view emerges from the importance of 

maritime trade, in which the role of the master is mainly represented, which the Saudi regulator 

assigned to detailed terms of reference and responsibilities, and because of its impact on credit in 

maritime trade, which represents an important part of international trade. 

In this research, I relied on the descriptive analytical approach, by analyzing the regulations and 

provisions related to the captain's legal responsibility and their details, and the extent of the 

captain's public and private competencies in the Saudi commercial maritime system. The limits 

of the spatial study in the Kingdom of Saudi Arabia, the time limits of 1443 AH, and the legal 

responsibility of the captain in the commercial maritime system issued by the Royal Decree No. 

(M / 33), dated 5/4/1440 AH, were objective limits. 

The researcher recommends a proposal to separate the relationship of the master with the 

supplier and the existing contracts between them. Does the system applied to them be applied, 

and to address cases of the master’s violation of the public order while representing the public 

authority. 

Keywords: Legal responsibility, the captain, the Saudi system, the merchant marine system  
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 :المقدِّمة

إن التجارة الدولية تمثل عامالً مهما في ازدهار الحياة االقتصادية والمعيشية للمجتمعات، ويعود ذلك إلى قلة تكلفة النقل 

هو ووالتطورات الفنية والتكنولوجية التي طرأت على صناعة السفن التي خفضت من استهالك الوقود وزادت السرعة البحري 

باإلضافة إلى قدرة السفن على نقل الحموالت الكبيرة والثقيلة والتي يصعب نقلها في المجال  ،ما أسهم في تطور التجارة الدولية

 . 1البري والجوي

معبراً مهماً للتجارة البحرية، وقد اهتمت باعتباره أن البحر يمثل أهمية قصوى لدى دول العالم المختلفة باإلضافة إلى 

للمالحة البحرية منذ زمن طويل، وسعت إلى إبرام العديد من االتفاقيات  وضع أحكامفي تنظيم هذا االتصال من خالل الدول 

م، ومعاهدة هامبورغ لسنة 0294، فقد أبرمت في هذا المجال عدد من االتفاقيات؛ كمعاهدة بروكسل لسنة ذلكالدولية من أجل 

 . 2م9111م لسنة ام، ومعاهدة روترد0291

وبما أن النقل البحري من أهم موضوعات القانون البحري وهو أساس العالقة التجارية البحرية، فإن على الناقل البحري 

أن يستعين بوكالء ومعاونين يعاونونه في عمليات تسيير السفينة واستغاللها إكماالً لعمليات النقل وفق للمتطلبات المحددة بعقد 

 النقل. 

قين المطب أشخاص المالحة البحرية الذين يعملون على ظهر السفينة ولئك المعاونين وهو أحد أبرزأ يعد الربان أحد أهمو

، إال أنه يتميز بصفة خاصة عن غيره من األشخاص العاملين على السفينة، باعتباره المسؤول اتفاقيات المالحة البحريةألحكام 

 . 3مؤهل يعهد إليه مالك السفينة تولي قيادتها األول على السفينة، وله دون غيره الكلمة عليها، فهو شخص

وللربان مركز قانوني خاص، إذ أنه يتمتع بسلطات وصالحيات واسعة باعتباره ممثالً قانونياً لمالك السفينة أو مجهزها، 

توقيع فيها، بل وواإلشراف على العاملين ويعد ممثالً للسلطة العامة على ظهر السفينة، باإلضافة إلى قيادة السفينة وإدارتها 

 الجزاءات على أفراد طاقمها، أو المسافرين على متنها في األحوال التي تتطلب ذلك. 

التزامات الربان وحدود صالحياته، ومسؤولياته وقد أفرد  ، حدد فيه4وقد أصدر المنظم السعودي نظاماً للتجارة البحرية

 لهذه المسؤوليات وااللتزامات. تفصيلية دراسة هذا اول في بحثناً نتلذلك فصالً كامالً، وسن

 :  البحث مشكلة

لذي شخاص المالحة البحرية، وايهدف النظام البحري التجاري في المملكة العربية السعودية إلى توفير الحماية الكاملة أل

 ويعتبر ،المالحة البحرية يمثل العنصر البشري، إال أن الربان بصفته المسؤول األول على السفينة، يعد ملتزماً أمام كافة أطرف

ممثالً قانونياً للمجهز وللشاحنين وللسطلة العامة، ولذلك خصه المنظم بفصل مستقل من النظام البحري التجاري، وعليه فإن مشكلة 

 الدراسة تتمثل في اإلجابة على السؤال التالي: ما نطاق المسؤولية القانونية للربان في النظام البحري التجاري السعودي؟ 

 

                                                           
ع  .مجلة بحوث ودراسات العالم اإلسالمي(. مفهوم الربان كأحد أشخاص المالحة البحرية في بعض التشريعات العربية. 9103بابكر، علي. ) 1

.01 .33. 
. المملكة العربية السعودية: شرح القانون البحري والجوي السعودي(. 9191-9102درويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني. ) 2

 .5بة جرير. صمكت
 .035. صمنشورات الحلبي الحقوقية. لبنان. أساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة((. 9109طه، كمال. ) 3
 هـ5/4/0441( وتاريخ 33الديوان الملكي، النظام البحري التجاري، مرسوم ملكي رقم )م/ 4
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 :  البحثأهداف 

من خالل  ،دراسة إلى تحديد مسؤولية الربان القانونية في النظام البحري التجاري في المملكة العربية السعوديةتهدف ال

 النقاط التالية: 

 توضيح ماهية الربان وعالقته بأشخاص المالحة البحرية اآلخرين.  .0

 فه. التعرف على المركز القانوني للربان، من خالل آلية تعيينه وعزله، وسلطاته، ووظائ .9

 تحديد التزامات الربان ومسؤولياته.  .3

 :البحثأسئلة 

 أبرز أسئلة الدراسة تتمحور فيما يلي:     

 ما معنى الربان، وما عالقته بأشخاص المالحة البحرية اآلخرين؟  .0

 ما هو المركز القانوني للربان؟  .9

 ما هي التزامات الربان ومسؤولياته؟  .3

 :  البحثأهمية 

 الجانبين النظري والعملي، على النحو التالي:تبرز أهمية الدراسة من 

  أوالً: الناحية النظرية:

أن االختصاصات الممنوحة للربان تنطوي على العديد من المسؤوليات التي تهدد طبيعة الحقوق المترتبة له وحقوق 

 .أشخاص المالحة البحريةأشخاص المالحة البحرية، وهذا ما يستدعي التحقق من مدى توفر الحماية القانونية ألطراف 

  ثانياً: الناحية العملية:

 يتمثل فيها دور الربان بشكل رئيسي، والذي خصهتبرز أهمية البحث من الناحية العملية من أهمية التجارة البحرية والتي 

ل جزء هاماً ي تمثالمنظم السعودي باختصاصات ومسؤوليات تفصيلية، ولما لها من أثر على االئتمان في التجارة البحرية والت

 من التجارة الدولية. 

 :  البحثمصطلحات 

 :الربان

 رئيس المالحين. والجمع: َربابيُن. وربَّان كل شيء: معظمه ومجموعه.اللغوي: المعنى 

كفل يهو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط القانونية ويُعهد إليه قيادة السفينة واتّخاذ اإلجراءات الالزمة بما : المعنى االصطالحي

 أمن الرحلة وسالمة الركاب والبضائع واالضطالع بمهام قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة

الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً مالم يتم االتفاق المجهز: 

 على خالف ذلك.

معدة للعمل في المالحة البحرية على وجه االعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة كل منشأة عائمة السفينة: 

  الالزمة الستغاللها جزءاً منها.
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 شخص يدون اسمه في سجل السفن لدى الدولة المعنية بصفته مالكاً للسفينة.مالك السفينة: 

  .مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها هي المالحة التي تتم في البحر، وذلك: البحرية المالحة

العقد المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها او ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل  عقد العمل البحري:

 . أجر

مخالفة واجب من الواجبات االجتماعية، وهي نوعان مسؤولية : وهي التي يترتب عليها جزاء قانوني جراء المسؤولية القانونية

 مدنية، ومسؤولية جنائية.

: هي المسؤولية التي تهدف إلى جبر الضرر الذي يصيب المتضّرر عند إخالل المدين بااللتزام العقدي أو المسؤولية المدنية

 إخالل الشخص بالتزام قانوني مفروض عليه.

زام الشخص بتحمل العواقب التي تترتب على فعله الذي باشره ما لم يكن هناك أسباب ال تستدعي وهي الت الجنائية:المسؤولية 

 قيامها كأسباب التبرير واإلباحة.

 حدود البحث:

مر ألتتمثل الحدود الموضوعية للبحث في المسؤولية القانونية للربان في النظام البحري التجاري الصادر باالحدود الموضوعية: 

 (. هـ5/4/0440( وتاريخ 33)م/ السامي رقم

 ه.0443 الحدود الزمانية:

 المملكة العربية السعودية. الحدود المكانية:

 

 منهج البحث: 

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، بتحليل األنظمة واألحكام المتعلقة بالمسؤولية القانونية للربان  

 في النظام البحري التجاري السعودي. العامة والخاصة وتفاصيلها، ومدى حدود اختصاصات الربان

 : البحثفصول تقسيمات 

 .في النظام البحري المبحث التمهيدي: ماهية الربان

 المطلب األول: تعريف الربان.

  .التطور التاريخي لقانون التجارة البحريالمطلب الثاني: 

 األول: المركز القانوني للربان: المبحث

 األول: تعيين الربان وعزله.  المطلب

 الثاني: سلطات الربان ووظائفه. المطلب

 الثاني: التزامات الربان ومسؤولياته: المبحث

 األول: التزامات الربان. المطلب

 الثاني: مسؤوليات الربان.  المطلب
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 ماهية الربان في النظام البحري: المبحث التمهيدي

 تمهيد وتقسيم:

البحري في عمليات تسيير السفينة واستغاللها من االستعانة بمعاونين، إلكمال عملية النقل، فكان الربان قائد ال بد للناقل  

، وهو بمثابة العمود الفقري في إدارة السفينة السفينة هو أول المعاونين، وأحد أشخاص المالحة البحرية، ورئيس الطاقم البحري

، وقد أثر التطور التاريخي للمالحة البحرية 1ةارية يقوم بها نيابة عن صاحب السفينوقيادتها لما له من صالحيات مالحية وتج

على دور الربان من حيث تحديد مسؤولياته واختصاصاته، وصولنا إلى األنظمة البحرية في العصر الحاضر، وعليه فسنتحدث 

  عن معنى الربان، والمالحة البحرية تاريخياً في مطلبين هما: في هذا المبحث

 المطلب األول: تعريف الربان. 

 .لقانون التجارة البحريالمطلب الثاني: التطور التاريخي 

 

 تعريف الربان: المطلب األول

)من يجري السفينة( والجمع َربابيُن وربابِنة، وقد صرح البعض أنه الربابي منسوب إلى في اللغة بأنه الربان يعرف 

 .2شعوب وغيرها، وقالوا: )تربن( إذا صار ربانا الرب، متعلق عمله بما في باطن البحر من

القبطان وهو قائد السفينة، ويعتبر الربان من أهم أشخاص المالحة البحرية على  بأنهالربان أما في االصطالح فقد عرف 

ويكون مسؤوالً عن اإلدارة واإلشراف على أفراد طاقم السفينة، والربان أحد رجال الطاقم البحري  ظهر السفينة، فهو يتولى قيادتها

و الذي عن غيره من العاملين البحريين فه يميزهباعتباره يعمل على ظهر السفينة إال أن له مركزاً قانونياً خاصاً على ظهر السفينة 

باط السفينة ومالحيها وبمعنى آخر هو القائد األعلى للسفينة وله وحده الكلمة يهيمن على جميع البحريين وهو الرئيس األعلى لض

 .3العليا عليها

للربان مكانة بارزة بين أفراد الطاقم  المنظميعتبر من أهم أشخاص المالحة البحرية ويرأس طاقهما، وقد أعطى كما أنه 

لربان سلطة لال يتمتع به قرينه في وسائل النقل البرية، ف البحري ومنحه سلطات واسعة، باإلضافة إلى أنه خصه بمركز قانوني

تجارية يكون فيها ممثالً قانونياً للمجهز، ووكيالً تجارياً له، والمكلف بجميع األعمال الالزمة لنجاح الرحلة البحرية، كما قد يكون 

 إدارية على ظهر السفينة وذلك لحفظ األمنممثالً للشاحنين في بعض األحوال، وإلى جانب هذه السلطات التجارية فالربان سلطة 

توقيع أنواع الجزاءات على أفراد الطاقم أو المسافرين في والنظام على ظهر السفينة ولذلك أعطاه القانون التجاري البحري سلطة 

مواليد والوفيات، لاألحوال التي تقتضي ذلك، كما منحه سلطات التحقيق في الجرائم التي ترتكب على ظهر السفينة، وكذلك إثبات ا

 وتوثيق العقود التي تبرم على السفينة. 

                                                           
ع  .مجلة بحوث ودراسات العالم اإلسالمي(. مفهوم الربان كأحد أشخاص المالحة البحرية في بعض التشريعات العربية. 9103بابكر، علي. ) 1

.01 .33. 
 /https://www.almaany.comمعجم المعاني  2
ع  .مجلة بحوث ودراسات العالم اإلسالميخاص المالحة البحرية في بعض التشريعات العربية. (. مفهوم الربان كأحد أش9103بابكر، علي. ) 3

.01 .33. 
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ف هذا التعرينرى أن وعرف المنظم السعودي الربان بأنه "الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها"  وقد

ق هذا التحديد بل علقد جمع بين تحديد شخص الربان وصفته، إذ أن المنظم من خالل هذا التعريف لم يكتفي بتحديد شخص الربان 

 وهي صفة لها تأثير في اختيار من يقوم بعمل الربان. بعبارة "المؤهل"

 التطور التاريخي لقانون التجارة البحري: الثانيالمطلب 

عرف  ت في العصور القديمة منذ أنبيعود القانون البحري في نشأته إلى قانون المالحة البحرية ذاتها، فهو قانون عتيق ن

حر، كما أن هذا القانون يتطور بتطور البيئة التي يحكمها، فمن الثابت أن أساليب المالحة البحرية تطورت كثيراً بعد أن الناس الب

 .1بل وصارت اآلن تسير بالطاقة الذرية كانت مراكب صغيرة تسير بدافع الهواء، أصبحت عائمات ضخمة تسير بقوة البخار،

القواعد والعادات التي تكونت من خالل العالقات البحرية، وتعود اآلثار األولى ويمكن رد نشأة القانون البحري إلى 

الذين تركوا تاريخاً حافالً  2للقانون البحري وفقاً للرأي الراجح، وفي ضوء الدراسات التاريخية، منذ آالف السنين، إلى الفينيقيين

وكانت لهم مستعمرات عديدة في نواحيه المختلفة، أهمها  في المالحة والتجارة، فقد سيطر الفينيقيون على البحر المتوسط،

والعادات البحرية، وقد خلف لنا الفينيقيون نظام الرمي في  والتي يرتبط بها األعراف 3المستعمرة التي أقاموها في جزيرة رودس

 ها من الخطر الذي يهددها،البحر، والذي يتمثل في أن الربان إذا قام برمي بضاعة في البحر لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذ

وباقي الشاحنين للمطالبة بقيمة ما أفادوه من هذه التضحية، وهذا النظام  كان لصاحب البضاعة الرجوع بالتعويض على الربان 

 4هو أصل نظرية الخسائر البحرية المشتركة.

نظاماً آخر وهو "قرض المخاطر  وكان لإلغريق أيضاً دور هام في نشأة القانون البحري، فقد كانوا أهل البحر وعرفوا

فينة التي يزمع القيام بها، فإذا عادت الس البحرية للرحلة، ويتمثل هذا النظام في أن شخصاً يقرض الربان المبلغ الالزم الجسيمة"

يكن  مسالمة استرد المقرض قيمة القرض مضافاً إليه نصيبه من األرباح، أما إذا غرقت السفينة ضاعت على المقرض أمواله ول

 .5له حق المطالبة بأي شيء وهذه القاعدة تعد األصل التاريخي لنظام التأمين البحري

أما الرومان فلم يكن لهم دور أصيل في القانون البحري كالدور الذي قاموا به في تطوير القانون المدني، ألنهم كانوا 

انها إلى الرومان الفضل في تقرير النيابة بين مجهز السفينة وربيعتبرون التجارة برية أو بحرية مهنة ال تليق بهم، ومع ذلك يرجع 

خروجاً على القواعد العامة في القانون الروماني التي ال تجيز النيابة في العقود، فإذا تعاقد الربان مع الغير، انصرفت االلتزامات 

 .6الناشئة عن العقد إلى المجهز وجاز للغير الرجوع مباشرة عليه

                                                           
 .03. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  1
في األلف الثالث قبل الميالد وتعد هذه القبائل من األقوام السامية، وقد الفينيقيون من القبائل العربية التي هاجرت إلى منطقة الهالل الخصيب  2

، أي األحمر األرجواني نسبة إلى صناعة Phoinixاختلف المؤرخون في تحديد الموطن األول لهم، وفينيقا اسم مشتق من الكلمة اليونانية 

ق.م( مرادفة لكلمة كنعاني، الذين تاجر معهم اليونانيون  0911أصبحت حوالي )األصباغ الغالبة على الصناعة في البالد، علماً أن كلمة فينيقي 

 لمدة طويلة.
 هي جزيرة يونانية في البحر األبيض المتوسط.  3
. وتجدر اإلشارة إلى أن نظرية الخسائر البحرية المشتركة هي 04. مرجع سابق. صأساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة(طه، كمال.  4

ية أو مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل او تنفق عن قصد وبكيفية معقولة، من أجل السالمة العامة لتجنب خطر داهم يهدد كل تضح

 (. هـ5/4/0440( وتاريخ 33النظام البحري التجاري الصادر األمر السامي رقم )م/السفينة أو البضائع الموجود عليها )
 .09. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعودين؛ العمارين، حسني. درويش، درويش؛ العمر، عدنا 5
 04. مرجع سابق. صأساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة(طه، كمال.  6
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ام للقانون البحري في العصور الوسطى، ويرجع الفضل في ذلك إلى العرب )المسلمين األوائل( في بروز وقد نشأت أحك

، كما عقب الحروب الصليبية حركة واسعة النطاق في الشرق والغرب ازدهرت فيها 1وبعض قواعدها شأن المالحة البحرية

ول أوربا الغربية، حيث ظهرت مواٍن هامة على بحر الشمال وبحر الموانئ اإليطالية، وزاد االهتمام بالمالحة البحرية كذلك في د

 البلطيق.

 وقد كان لكل منطقة بحرية عادات خاصة بها دونت في مجموعات نوجز ألهمها في اآلتي:

وترجع إلى القرن الرابع عشر وتضم العادات البحرية التي كانت متبعة في  Consulst do la merالبحر  قنصلية .0

 الحوض الغربي للبحر المتوسط. 

إلى القرن الثاني عشر وتشتمل على األحكام البحرية التي كانت سارية  وترجع Rolrs d,Oleron قواعد أوليرون .9

 في موانئ غرب أوروبا.

 وتضم العادات البحرية التي كانت مطبقة في منطقة بحر البلطيق.  Recueil do wisbyمجموعة وسبي  .3

ووضعت في مدينة راون بفرنسا في القرن السادس عشر وتشتمل على قواعد  Cuidon de la mer مرشد البحر .4

 2مفصلة للتأمين البحري.

ماسة إلى تقنين قواعد القانون وشهدت العصور الحديثة نمو وازدهار للمالحة وارتقاء وسائلها الفنية، وظهرت الحاجة ال

أطلق عليه اسم م 0310، فقد ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر عام 3البحري ليسهل الوقوف عليها وتطبيقها

(ordonnance sur la marine وقد حظي بشرح وتعليق كبار فقهاء القرن الثامن عشر أمثال فاالن )valin  وأمير جون

Emerigon4ن ألحكام هذا القانون تأثير كبير على معظم التشريعات البحرية التي أخذت به؛ كهولندا وإسبانيا والسويد، ، وقد كا

ويعد أول تشريع مصري للقانون البحري عبارة ترجمة لهذا القانون، وقد بقي هذا القانون حتى تم إصدار مجموعة نابليون عام 

الثاني فيها لتنظيم التجارة البحرية، وقد كان لهذا القانون تأثير كبير على م وهي المجموعة التجارية التي خصص الكتاب 0119

 .5البالد األخرى كالدولة العثمانية
 

 المركز القانوني للربان: المبحث األول

يرتبط ربان السفينة بمالكها أو مجهزها بعقد بحري، شأنه في ذلك شأن باقي أشخاص المالحة البحرية؛ إال أنه ينفرد 

، وأهمية الربان ال تصدر عن أنه المسيطر على المصالح 6خاصة نظراً لمركزه القانوني المتميز عن غيره من األشخاص بأحكام

المادية المرتبطة بالرحلة البحرية فحسب، بل ألنه أيضاً رئيس ذلك المجتمع الصغير من البشر، الكائن فوق السفينة كالجزيرة 

 وسط أمواج البحر. 

                                                           
 .01. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  1
 05. مرجع سابق. صانون البحري )دراسة مقارنة(أساسيات القطه، كمال.  2
 انظر المرجع السابق. 3
 . مصر. منشأة المعارف. اإلسكندرية.مبادئ القانون البحري(. 0295البارودي، علي. ) 4
 .91. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  5
 .041. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  6
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رحلة البحرية )على خالف الرحالت الجوية السريعة( قد تطول أياماً متتالية تصل إلى أسابيع وشهور، وإذا تصورنا أن ال

فإن الربان قائد هذا المجتمع الصغير المعزول، قد يواجه مشاكل أخرى غير المشاكل الفنية المتعلقة بقيادة السفينة، هذه المشاكل 

، لذلك ومن أجل الوقوف 1ة التي تواجهها الحكومات في إدارة شؤون الدولةتعتبر في الحقيقة صورة مصغرة من المشاكل العام

 ، وفق اآلتي: ذلكعلى حقيقة المركز القانوني للربان، فسنتحدث عن 

 المطلب األول: تعيين الربان وعزله. 

 المطلب الثاني: سلطات الربان ووظائفه.
 

 تعيين الربان وعزله: المطلب األول

 أوالً: تعيين الربان: 

وصفة المجهز في هذا التعيين أنه هو المستغل لهذه السفينة وصاحب المصلحة في اختيار  ،يعين الربان هو الذيالمجهز 

 ن الربان هناأل ،وتعيين الربان، وقد يقوم بتعيين الربان مالكها، وعلى المعين أن يلتزم بالشروط اإلدارية التي نص عليها المنظم

يعد ممثالً له، ويقوم نيابة عنه بالعديد من األعمال القانونية؛ إضافة إلى كونه مسؤوالً عن أخطائه وأخطاء البحارة الذين يعملون 

 .2تحت رقابته وإشرافه، وعن العقود التي يبرمها الربان أثناء قيامه بوظيفته والمرتبطة باالستغالل البحري

روط بل ال بد من تقييده بشر الشأن، فإن حرية المجهز في اختياره ليست مطلقة، ولما كان الربان يقوم بعمل فني خطي

فيجب أن تتوفر لديه الخبرة، والمؤهالت التي تسمح له بمباشرة  ،3كفاءة محددة تتناسب وخطورة دور الربان في قيادة السفينة

 فرها في الربان تختلف باختالف حمولة السفن ونوععمله، وطبقاً للعديد من التشريعات القانونية، فإن المؤهالت التي يجب توا

المالحة التي تقوم بها، هذا وتعد شهادة ربان أعالي البحار أعلى الشهادات المطلوبة في قيادة السفن؛ إذ يستطيع من يحمل هذه 

 .4الشهادة قيادة أية سفينة ومن أية حمولة وفي أية رحلة

يكون متمتعاً بالجنسية السعودية، بل يجوز للمجهز أن يستخدم ربابنة أجانب وال يشترط في ربان السفينة السعودية أن 

 . 5في حالة الضرورة

ونرى أن الربان في عصر التقنية ال بد أن تتوفر فيه مؤهالت التعامل مع األجهزة التقنية المساعدة على قيادة السفينة، 

 ة ألهميتها ولم قد تشكله من تسهيل لمهمة الربان في قيادة السفينة. ويجب أن تتوفر لديه تلك المهارات على مستوى عالي من اإلجاد

 

 

 

                                                           
 .25-24. مرجع سابق. صمبادئ القانون البحريالبارودي، علي.  1
 .041. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  2
( من الئحة نظام الموانئ والمنائر 359،350. انظر هذه الشروط في المواد )23. مرجع سابق. صمبادئ القانون البحريلي. البارودي، ع 3

 والمرافئ السعودية الملغاة.
 . 041. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  4
م ظتجدر اإلشارة إلى أن بعض التشريعات تشترط أن يكون الربان حامالً جنسية دولة السفينة، كقانون التجارة البحرية األردني، إال أن المن 5

ة( ئاالسعودي لم يتطرق لهذا االشتراط، وقد تتطرق له اللوائح الالزمة لتطبيق النظام البحري التجاري، حيث أحالت المادة )األربعون بعد الم

 تحديد الشروط والمؤهالت التي يجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة، وعددهم على السفينة للوائح. 
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 ثانياً: عزل الربان: 

، وعلى ذلك فإذا ( من النظام البحري التجاري أيضاً على حق المالك أو المجهز في عزل الربانالمائةتقضي المادة )

التي تمكنه من قيادة السفينة؛ إال أن له مطلق الحرية في كان المجهز مقيداً في تعيين الربان بضرورة توافر المؤهالت والخبرات 

 عزله في أي وقت وبغير عذر مقبول. 

ويعد حق المالك أو المجهز بعزل الربان حقاً مطلقاً يتعلق بالنظام العام، فال يجوز حرمان المالك أو المجهز منه متى فقد 

 ثقته فيه، حتى لو كان بينهما اتفاق يقتضي بغير ذلك.

ويعود ذلك إلى أن الربان يمارس كافة السلطات الممنوحة له بعيداً عن أنظار المجهز أو المالك، وقد يقوم بأعمال من   

أو بأحد المنقولين فيها، وبهذا فإن عدم منح المجهز لهذه شأنها أن تلحق الضرر بالسفينة أو بالعملية التجارية القائمة على ظهرها، 

 نتيجة لتصرفات الربان.  الصالحية قد يلحق به خسائر

ال عزله الحق في طلب التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة، ونرى أن المنظم حالربان في والمنظم قد منح 

السعودي يتماشى في هذه الحالة مع القواعد العامة والتي تلزم الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه جراء عزله، متى 

وإلثبات الضرر الذي سببه له خطأ المجهز حتى  بأجر، وفي هذه الحالة يقع على الربان عبء إثبات خطأ المجهز، كانت الوكالة

 .1يمكنه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله

بالنسبة  عد تجارياً إالويعد عقد العمل البحري الذي بناًء عليه يتم تعيين الربان وعزله عمالً تجارياً، إال أن هذا العقد ال ي

إلى مجهز السفينة، وبشرط أن تكون السفينة تجارية، وحينئذ تكون تجارية العقد بالتطبيق لنظرية التبعية، أما بالنسبة للربان فإن 

 .2العقد يعد عمالً مدنياً وفقاً للقواعد العامة في مدنية عقد العمل بالنسبة للعامل
 

 ووظائفهسلطات الربان : المطلب الثاني

يمتاز الربان عن غيره من أشخاص المالحة البحرية بسلطات وصالحيات واسعة، حيث يختص بالجوانب الفنية في  

الرسالة البحرية، كما يعد ممثالً قانونياً للمجهز فيما يتعلق باألعمال المتعلقة باالستغالل التجاري البحري، ويعد الممثل للسلطة 

وة على ما يقوم به الربان أحيانا من تصرفات لمصلحة أصحاب البضائع المشحونة على ظهر العامة على ظهر السفينة، عال

 . 3السفينة

يان وظائفه باعتباره ممثالً للمجهز، وباعتباره ممثالً للسلطة العامة، ومدى بعلى سلطات الربان ووظائفه، ب وسنقف

 الشاحنين، وسنتناول ذلك على النحو اآلتي: بالقانونية  صلته

 فرع األول: الربان باعتباره تابعاً وممثالً للمجهزال

فة تجارية ، ووظيللربان بوصفه ممثالً للمجهز، وظيفتان: وظيفة فنية هي قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية المقررة 

 النحو التالي: الوظائف تباعاً على  ، وسوف نعالج هذه4هي إبرام العقود والتصرفات الالزمة إلدارة السفينة واستغاللها
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 أوالً الوظيفة الفنية للربان:

الوظيفة الفنية للربان في قيادة السفينة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول، وفقاً لخط السير المحدد له، لذا توجب  تتمثل 

عليه أن يدير الرحلة البحرية من الناحية الفنية البحتة، ويجب عليه القيام بكافة األعمال التي تؤمن سالمة السفينة وما عليها من 

ما أشارت إليه المادة )الواحدة بعد المائة( من النظام البحري التجاري" للربان وحده قيادة السفينة، أرواح بشرية وأموال، وهو 

 وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه في الدرجة مقامه في حال وفاته أو غيابه أو وجود مانع أخر"، 

ها أثناء لى الميناء، كما يلتزم الربان بالبقاء في السفينة وعدم مغادرتال يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى تصل إبهذا فو

 : بعد أن يتحقق من اآلتي، إال 1سفرها وعدم األمر بتركها

 . تعرضت لخطر جسيم أنها .أ

 أخذ رأي ضباطها.  .ب

 .2أثمن البضائع ما أمكن ذلكووفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة 

الربان أن يراعي في قيادته للسفينة األصول الفنية في المالحة البحرية واالتفاقيات الدولية، ويجب على  

واألعراف البحرية والقوانين النافذة في موانئ الدول التي ترسو بها السفينة، كما يجب على الربان أن يحافظ على 

خالل الرحلة البحرية، واألصل أن يتبع الربان خط صالحية السفينة للمالحة، وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم السفينة 

السير المعتاد، وال يجوز له االنحراف عنه؛ إال في حالة الضرورة؛ كتجنب عاصفة عاتية أو إصابة آالت السفينة بخلل 

 .3اضطره إلى الرسو في أقرب ميناء

ات أو لمجهز أن يصدر إليه التعليمويالحظ أن سلطة الربان في قيادة السفينة من الناحية الفنية مطلقة، فليس ل 

 .4األوامر في هذا الشأن، وللربان أن يرفض قيادة السفينة إذا كانت األوامر غير مقبولة أو كان فيها ضرر للسفينة

وفي ظل التطورات الحديثة في صناعة السفن نرى بأن الوظيفة الفنية للربان ليست من السهولة بمكان، وعليه 

لم تعد كما كانت في السابق بال أصبح بإمكان الربان معرفة التغيرات المناخية المتوقعة وتوقيتها،  إذا أن قيادة السفينة

 وبإمكانه أن يضع خطط لتجنبها ويعد تقصيره في ذلك إخالل بهذه الوظيفة.

 الوظيفة التجارية للربان: ثانياً:

ود تجاريًـا، حيث له الحق إبرام العقصالحيات قانونية تتعلق باستغالل السفينة استغالال الربان بيتمتع 

والتـصرفات الالزمـة لـذلك؛ كاستالم البضائع مـن الشاحنين، واإلشراف على رصها، وتسليمها ألصحابها عنـد 

 الوصول، وله أن يقوم بإصالح السفينة وشراء األدوات الالزمة لها، وتعيين بحارتها.

                                                           
يس مقصوراً على الربان وحده؛ وإنما مغادرة جميع من على متن السفينة من المسافرين ونعتقد أن المقصود بمغادرة الربان في هذه الحالة، ل 1

والبحارة ومن ضمنهم الربان، حيث ال يعقل أن يسمح للربان وحده بمغادرة السفينة عندما يحدق بها خطر جسيم وتركها وما عليها تواجه 

هذه الحالة إلى ربانها، وهو ما يدلل عليه ما نصت عليه الفقرة )الثانية( من مصيرها؛ بل على العكس من ذلك فالسفينة أحوج ما تكون له في 

  المادة )الثانية بعد المائة( والتي أوجبت على الربان عند مغادرته السفينة أن يخلص معها ما يمكنه تخليصه من أثمان وبضائع ومستندات.
 .049. مرجع سابق. صالبحري والجوي السعودي . شرح القانوندرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني 2
 .044انظر المرجع السابق ص 3
 .031. مرجع سابق. صأساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة(طه، كمال.  4
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ث يمارس اختصاصه التجاري الذي يمنحه إجراء هذه التصرفات يعـد الربان ممثلـا قانونيًا للمجهز، حيوبذلك 

كون على أن ت ،لحساب المجهز ومصلحته حيث تنصرف إليه آثارها ويكون مسؤوال عن االلتزامـات التي تترتب عليها

لمجهز في ا فإن الربان في أداءه لوظيفته التجارية مقيد بحدود توجيهاتونتيجـة لذلك،  متعلقة بالسفينة والرحلة البحرية

 كل أمر يخص السفينة أو الشحنة التي تحملها. 

كما أن الربان يعد نائباً قانونياً عن المجهز فيما يرتبط باألعمال الالزمة للسفينة كإصالحها أو شراء األغذية 

ز، عن المجهوالمهمات واألدوات، كما أنه يمثله أمام القضاء، ويترتب على ذلك أن يقوم الربان بتحريك الدعاوى نيابة 

 .1وللغير أن يقاضيه بهذا الوصف وذلك في حدود نيابته القانونية التي تتعلق بالسفينة أو الرحلة البحرية

ديد ، لذلك فقد أثارت تحوال يكون الربان ممثالً للمجهز إال بعد إبرام عقد العمل الذي بموجبه عين كربان للسفينة

الطبيعة القانونية لعالقة الربان بالمجهز جدالً كبيراً ال يزال محتدماً حتى اليوم، فقد ذهب رأي إلى أن عالقة الربان 

خذ ولكن يؤبالمجهز عالقة تعاقدية ينظمها عقد عمل، فشبه الربان بالعامل من حيث مركزه وسلطات رب العمل عليه، 

أن الربـان ال يقتـصر عملـه على األعمال المادية فحسب؛ وإنما يقوم بأعمال قانونية؛ كالتصرفات على هـذا الرأي، بـ

 .2والتي ال يمكن توافرها في عقد العمل الذي يتمثل في األعمال المادية دون القانونيةالـتي يجريها نيابة عن المجهز، 

إلى أن  مستندين في ذلك عقد وكالة،مبنية على  أصلها بين الربان والمجهز أنها فيتكييـف العالقة  في ويرى أخرون

ية أنه حصر أعمال الربان في األعمال القانونالرأي  ويؤخذ على هذامـن التصرفات القانونية نيابة عن المجهز، الربان يقوم بالعديد 

ال الشحن ؛ كقيادة السفينة وأعمبها الربانالتي يقوم  األعمال المادية البحتةمغفالً الالزمــة السـتغالل االسـتثمار البحري فحسب؛ 

ل وعقد عمعقد  بينأنها مزيج  علىطبيعة هذه العالقة يف يك االختالف في اآلراء الفقهية إلى ظهور رأي هذا وقد أدي، والتفريغ

 .3وكالة

التزامات معينة، فال يمكن اعتباره وكيال أو ممثال يستمد  واسعة، تقابلهاإلى أنه نظرا لما يتمتع به الربان من سلطات   

ًء إلى ادتبا ا يستمدها من القانون، وال يترتب على عقد العمل سوى إسناد مركز قانوني محددمنإو نيابته من عقد العمل،

ناد على اس عقد العمل بينه وبين المجهز شخص معين، يمنح القانون من صاحبه سلطات واسعة، يباشرها بمجرد إبرام

  .4مركز ربان السفينة إليه

" يكون الربان وكيال عن حيث نص علىللرأي القائل بأنـه وكيل عن المجهز ولكن المنظم السعودي ذهب 

للمسؤولية يرد على هـذه  مام القضاء، وتشمل الوكالة األعمال الالزمة للسفينة والرحلة، وكل تحديدأ المجهز، ويمثله

الربان السلطات التي يقررهـا لـه النظام قبل من له مصلحة في  على الغير حسن النية، ويمارسالوكالة ال يحتج بـه 

الوكيل عن المجهز إال في المكان الذي ليس فيه  بأنه "ال تثبت للربان صفةف نص أخر الشحنة"، وأضا السفينة أو

 .5كان هذا الغير يعلم بذلك" بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير إال إذا المجهز أو وكيل عنه، وال يحتج
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 بُحارة،ال كتعيينوالرحلة  األعمال الالزمة للسفنالمجهـز في الربـان يقـوم بالنيابة عن ويتضح مما سبق أن 

ات يبرم هـذه التصرفوالربان للرحلة المزمع القيام بها، وإبرام عقود النقل، الزمة إصـالح السفينة، أو شراء المؤون الو

إلى المجهز بشرط أن تكون متعلقة رة صرف آثار هذه التصرفات مباشبحيث تنلحساب المجهز، و الشخصيمه باس

حالة  ، أما في، وال تكون للربان هذه السلطات الواسعة إلى إذا لن يوجد المجهز أو وكيل عنهبالسفينة والرحلة البحرية

لمجهز ل بان إبرام هذه التـصرفات دون الرجوعيستطيع الر رسو السفينة في ميناء يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه، فال 

 .1وكيله أو

ـب أن يرفع الدعاوى كنائويمثل المجهـز أمـام القضاء، وإضافة إلى تلك السلطات الممنوحة للربان فله أيضاً أن 

 .2لة البحريةحنيابته القانونية التي تتعلق بالسفينة أو الرحدود  في عـن المجهز، كمـا أن للغـير أن يقاضيه بهـذا الوصف

كف ي ن يقترض بضمان السفينة أو أجرتها، فإذا لمأالرحلة البحرية ء ناأثإذا طرأت ضرورة ملحة وللربان  

إال بعد الحصول على إذن من المحكمة شريطة إال يكون االقتراض نة السفينة، حهذا الضمان جاز االقتراض بضمان ش

ها فمن لسفينة خارجا متى كانت السفينة داخل المملكة، وإن كانتلسفينة في نطاق اختصاصها ا المختصة التي تكون

 .3القضائية المحلية" ممثلية المملكة، وإن لم تكـن هناك ممثلية السلطة

المختصة أن يبيـع مـن البضائع  أما إذا لم يتيسر للربـان االقتراض فله بعـد الحـصول على إذن من المحكمة

المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أسـاس السعر  ، ويتـولى الربـان أوالمبلغ المطلوب المشحونة بمقـدار

ين أو للشاحن ويجوز ،في المينـاء المشحونة إلية، وفي اليوم المتوقع وصولها فيه جنسها ونوعها لبضائع من الجاري

 .4قل الكاملةبشرط أداء أجرة الن وكالئهم أن يعترضوا على رهـن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها

أن دور الربان في نطاق االختصاصات التجارية قد ضعف في الوقت الحاضر عما كان عليه  البعض ويرى

في الماضي بسبب وجود ممثلين للمجهز في الموانئ المختلفة وتطور وسائل االتصال، بحيث أصبح دور الربان قاصراً 

بأن المنظم السعودي قد نحى باتجاه هذا الرأي في صياغته للنظام البحري  وعليه نرى، 5على القيادة الفنية للسفينة

التجاري، فلم يشر إلى الوظيفة التجارية للربان إلى في نص واحد وقيد تلك الوظيفة بتعليمات المجهز، وأوجب عليه أن 

 .6يبلغ المجهز بكل ما يتعلق بالسفينة والشحنة بحسب العرف

 للسلطة العامة ه ممثالً الفرع الثاني: الربان بوصف

سالمتها بمن عليها من المسافرين  يعد الربان وهو على ظهر السفينة، ممثال للسلطة العامة، فهو المسؤول عن

 تمتعي حفظ النظام واألمن وتنفيـذ أحكـام القانون، وبناء على ذلك فهو والمالحين وما تحمله من بضائع، وهو المنوط به

على ظهرها. ويمكننا بيان هذه على النحو  تمكنه من قيامـه بواجبه كممثل للسلطات العامةبصالحيات وسلطات خاصة 

 : اآلتي

                                                           
 .044. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  1
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 ( من المادة الثانية عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي.0الفقرة ) 3
 ( من المادة الثانية عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي.3(، )9الفقرة ) 4
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 :: سلطة التحقيقأوالً 

مما ريًا؛ جمعا بشت متنها، حاملة على طبيعة الرحالت البحرية تتطلب المكوث في البحر لفترات زمنية طويلة

ررة توقيع الجزاءات المقيمكنها التي تقع على ظهر السفينة، و الجرائمفي  وجـود سلطة لها وظيفة النظرمعه يتطلب 

تحريات الاالستدالالت، وإجراء  جريمة على ظهر السفينة، فيجب على الربان أن يتولى جمع ، فإذا وقعتلتلك الجرائم

، وأن يتخذ تهماالقتضاء أن يأمر بالتحفظ على الم التي ال تحتمل التأخير، إلى حين وصول السلطات المختصة، وله عند

تخذها، ا، وأن يقوم بتحرير تقرير باإلجراءات التي ثبات الجريمةإاألشياء التي تفيد في  لمحافظة علىلالتدابير الالزمة 

ويسلم هذا التقرير مرافقاً له محضر جمع االستدالالت، واألشياء المضبوطة إلى الجهة المختصة في أول ميناء يصل 

 . 1إليه من موانئ المملكة

 :: سلطة التوثيقثانياً 

حـدثت والدة أو وفـاة إثبـات هذه  اً إذعليه  على الربان أن يوثق كافة األحداث التي تقع على السفينة، فيجب 

ل المدنية، بـاألحوا الوقائع الرسمي للسفينة، واتبـاع اإلجـراءات المنصوص عليها في األنظمة الخاصة الوقائع في دفتر

مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعته  في حالة وفاة أحد األشخاص الموجودين في السفينة، أن يقوم باالشتراك يهعلو

 .2في أول ميناء يصل إليه من موانئ المملكة السلطة المختصةوالمحافظة عليها وتسليمها إلى 

إن كان ، وواج والوصايا والهباتتوثيق العقود التي تحتاج إلى الشكلية في إبرامها؛ كعقود الزكما أن للربان   

ة طبيع فنرى أنها من ضمن االختصاصات التي يمكن له أن يقوم بها إذا أنصراحةً، المنظم السعودي لم ينص عليها 

 .الرحلة البحرية تتطلب وجود هذه الصالحيات على متنها؛ السيما في الرحالت البحرية التجارية

 :: سلطة التأديبثالثاً 

 نةالسفيحفظ النظام وأمن  األشخاص الموجودين عليها، السلطات التي يقتضيها كل لىلربان السفينة ع

 من يرتكب عمال فيه إخالل بالنظام أو يرفض االمتثال على كل التأديبيةوسالمة الرحلة، وله توقيع العقوبات واألشخاص 

يجوز له و ال يوجد به لدولة علم السفينة، في ميناء أجنبي كانت السفينة في عرض البحر، أو بها إذا للتدابير التي يأمر

  .3تدخل السلطات المحلية أن يتخذ من وسائل القوة ما يلزم لحفظ النظـام، وأن يطلب عند الضرورة

وبناًء على ما سبق من سلطات واختصاصات ممنوحة للربان بوصفه ممثالً للسلطة العامة، إال أنه ال يمكن أن 

باعتباره هو الذي يمثل ممنوحة له  الصالحيات ذهوتعد هللمجهز،  مـا يظل تابعا وممثالً ، وإنعامـاً  موظفاً  نصفه بأنه

ا، لظروف الرحلة البحرية، وبعد السفينة عن الذي ترفع السفينة علمه سلطة الدولـة على البقعـة العائمـة مـن الدولة

 .4نالسلطات العامة للدولة، ولعدم إمكانية أن تخضع هذه السلطات لغير الربا

                                                           
. انظر المادة السادسة 049. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  1

 بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي.
 . وانظر المادة الرابعة والخامسة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي.041نفس المرجع السابق ص  2
. انظر المادة الرابعة بعد 041. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  3

لسعودي. ويجدر اإلشارة إلى أنه ال يتصور أن توقع العقوبات التأديبية إال على العاملين في خدمة السفينة المائة من النظام البحري التجاري ا

 والرحلة البحرية، حيث أن العقوبة التأديبية تعرف بأنها جزاء مهني مشتق من نظام وظيفي. 
 .053. مرجع سابق. ص مبادئ القانون البحريجاسم، فائز.  4
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 الفرع الثالث: العالقة بين الربان والشاحنين

ببعض التـصرفات لـصالح الشاحنين؛ فمثال إذا أصبحت  تدعو الظروف الربان في بعض األحيان إلى القيامقد 

السفينة غير صـالحة للمالحة أثنـاء الـسفر وتعـذر إصالحها، وجـب على الربـان ان يـستأجر سفينة أخرى لنقل البضائع 

لبضائع نقذ االمشحونة الى المحل المعين لها، وكذلك على الربان إذا اضطر الى ترك السفينة في حالة الخطر المحدق أن ي

إال على  التي ال تستقيمالمشتركة البحرية  القائمة على نظرية الخسائر الحاالتوفي ، التي يكون ثمنها أكبر من غيرها

ونظًرا لعدم وجود عالقة مباشرة بـين الربـان ، ،على السواء لـصالح المجهـز والشاحنيناعتبار أن الربان ملزم بالعمل 

إال اعتبار الربان ممثالً قانونياً لكل ذوي الشأن في الرحلة البحرية، وإذا كان المجهز هو  والشاحنين، فقد اتجه الرأي

صاحب المصلحة الرئيسية والجوهرية في الرحلة البحرية، فإنه إذا تطلب األمر القيام بعمل مستقل لصالح الشاحنين 

 1نيابة عنهم. لحسابهم فعلى الربان أن يباشره

لشاحنون بنتائج األعمال التي يقوم بها الربان في صالحهم، ويحق للربان أن يطالب وبناًء على ذلك يلتزم ا

 .2الشاحنين بكل المصروفات التي أنفقها في صالحهم، كما يجوز له أن يتقاضى باسمه وبوصفه ممثالً عن للشاحنين

 

 التزامات الربان ومسؤولياته: المبحث الثاني

قانونياً موضوعياً، يتحدد له بموجبه سلطات واختصاصات واسعة يمنحها إياه القانون، يرتب عقد العمل للربان مركزاً  

، كما يترتب على هذا العقد مسؤولية الربان شخصياً تجاه المجهز عن األخطاء 3ويبين له ما يتوجب عليه من التزامات وواجبات

 أخطائه تجاه الغير. التي تقع منه في أدائه لوظيفته، باإلضافة إلى مسؤوليته الشخصية عن 

ويترتب على ذلك أن يكون هناك إثبات لتلك األضرار يجب أن يتقدم بها المتضرر وأن يقيم من خاللها الدليل على وقوع  

 الضرر، وسنعرض لذلك في المطلبين التالية:

 المطلب األول: التزامات الربان.

 . المطلب الثاني: مسؤوليات الربان
 

 لربانالتزامات ا: المطلب األول

جبة عليه الواعض االلتزامات الالزمة بللربان للقيام بعمله،  النظامالسلطات والصالحيات الواسعة التي يمنحها  يقابل 

 لضمان قيامه بمهمته على الوجه المطلوب؛ سواء قبل بدء الرحلة، أو أثناء القيام بها، أو عند الوصول، وسنبين ذلك وفق اآلتي: 

 الربان قبل بدء الرحلة البحرية: التزامات الفرع األول

حافظ على صالحية أن ييه يجـب علف يلتزم الربان بالكشف عن السفينة للتأكد من مدى سالمتها قبل السفر للرحلة البحرية،

  السفينة للمالحة وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم السفينة خالل الرحلة البحرية،

                                                           
 .043. مرجع سابق. صالقانون البحري )دراسة مقارنة( أساسياتطه، كمال.  1
 .052. مرجع سابق. ص مبادئ القانون البحريجاسم، فائز.  2
 .050. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  3
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أن بـتي يتطلبهـا القـانون، وتتعلـق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة، كما يجب عليه أن يتأكد من وجود الوثائق ال

ة التي يتطلبها التي تتعلق بالسفينة والتجارة والركاب والشحن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة البحرية بالوثائق والشهادات والسجالت

 .1النظام واالتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها

 : التزامات الربان أثناء الرحلة البحريةفرع الثانيال

نة بنفسه، أن يتولى الربـان قيـادة السفي وجوب ترتبط التزامات الربان أثناء الرحلة بصميم عمله الفني، والتي تتمثل في

ن أن يغادر ال يجوز للربا أنهكما  ،قيادة السفينة حتى وصوله الى ميناء الوصول يجوز له أن يتخلى عن أثنـاء الرحلة البحرية، وال

 وبعد أخذ رأي ضباطها، وفي هـذه الحالة يجـب عليه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ق،قال بسبب خطر محإالسفينة أو يأمر بتركها؛ 

  .2أوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك

ت الممرااجتياز خروجها منها، أو أثناء  يتولى بنفسه قيادة السفينة عنـد دخولها الموانئ أو أنكما أنه يتوجب عليه 

 ، دبمرش حتى ولو كان الربان ملزما باالستعانة البحرية، وكذلك في جميع األحوال التي تعترض المالحة عقبات خاصة،

مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والركاب  أن يتخذ اإلجـراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على يهيجب علو

سالمة األرواح، والمحافظـة  في حالـة الـضرورة القيـام بكـل عمل عاجل تقتضيه وعلى الربان، الحقوق على الشحنةوذوي 

 ،عادي، إذا سمحت الظروف بذلك ن يقرر القيام بإجراء غيرأالمجهز قبل  والشحنة، ومع ذلك يجب عليه إبالغ علـى السفينة

ذلك؛ وإال كـان ملزًما بتعويض مالك السفينة أو مـستأجرها عن  يجـوز له التنصل منالسفر الـذي تعهـد به، وال وعليه أن يتم 

 .3أو المصروفات التي ينفقها نتيجة مخالفة الربان هذا االلتزام تلحقه، األضرار التي

 : التزامات الربان عند الوصولالفرع الثالث

اء لوصول، أن يتولى قيـادة الـسفينة بنفسه عند دخوله مينويقع على عاتق الربـان أيًضا عنـد وصـول السفينة في مينـاء ا

المالحة عقبات خاصـة،  األحوال التي تعترض الوصول، أو خروجهـا منها أو أثناء اجتيـاز الممـرات البحرية، وكذلك في جميع

 .4نئ المملكةحتـى ولو كان الربان ملزماً باالستعانة بمرشد باعتبار أن اإلرشاد إجباريا لجميع السفن في موا

ينة السف يتوجب على الربان أن يقدم إلى سلطات الدولة في الميناء الذي يقصده خالل أبع وعشرين ساعة من وصلو

المملكة من  عليه، ويكون التأشير خارج يرشالسفينة للتأيل الوقـائع الرسمي للسفينة إلى مكتب تسج ضطراًرا، دفترااختيـاًرا أو 

 .5ممثلية المملكة

 

                                                           
مبادئ . البارودي، علي. 059. مرجع سابق. صالقانون البحري والجوي السعوديشرح درويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  1

( من المادة الثانية بعد المائة، والمادة التاسعة بعد المائة من النظام البحري التجاري 9. انظر الفقرة )21. مرجع سابق. صالقانون البحري

 السعودي.
مبادئ . البارودي، علي. 059. مرجع سابق. صح القانون البحري والجوي السعوديشردرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  2

 . انظر المادة الثانية بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي.21. مرجع سابق. صالقانون البحري
المائة والمادة السادسة عشرة بعد المائة من النظام  . وانظر المادة الثانية بعد المائة والمادة الثالثة بعد053-059انظر نفس المرجع السابق. ص  3

 البحري التجاري 
 انظر المادة الثالثة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي 4
( من 9. وانظر الفقرة )053. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  5

 العاشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي. المادة
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ذلك أن يعد تقريرا ب انبعادية تتعلق بالسفينة أو الشحنة وجب على الر أثناء الرحلة البحرية حوادث غير تأطرإذا و

اع مـن صحة التقريـر بسم وعلى الهيئة أن تتحققالميناء،  صول السفينة إلىومن  خـالل أربـع وعـشرين سـاعة1إلى الهيئةيقدمـه 

ك ويحرر محضًرا بذل ذلك، وبجمع المعلومات التي تـساعد في الوصول إلى الحقيقة، قتـضى األمرإذا اأقوال البحارة والركاب 

 بالـشحنة، فـال يجوز للربان أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير تسلم صورة منه إلى الربـان، وأخيرا إذا تعلق الحادث

 .2المذكور، إال في حالة الضرورة القصوى
 

 مسؤوليات الربان: الثانيالمطلب 

ه في ؛ إال أنبالطرق المثلىبينا سابقاً، أن القانون قد منح الربان صالحيات وسلطات واسعة من أجل قيامه بوظيفته 

لية مدنية عن يسأل مسؤوفالربان عن األخطاء التي قد تقع منـه أثنـاء قيامـه بوظائفـه المختلفة الفنية أو التجارية،  يسألهالمقابـل 

يسأل أيًضا جنائياً أو تأديبيـاً عن األفعال واألعمال التي يقوم بها، متى جاءت مخالفة وشخصية قبـل المجهز والغير، أخطائه ال

 للنصوص القانونية المتعلقة بحفظ النظام واألمن والتأديب في السفن، وسنبين ذلك من خالل اآلتي: 

 أوالً: المسؤولية المدنية

خطأ شخصي يقع منه، وقد تنشأ عن أخطاء األشخاص الذين يتواجدون على ظهر السفينة؛  قد تترتب المسؤولية المدنية على

 كالبحارة والمسافرين، ونوضح لذلك من خالل التقسيم التالي: 

 مسؤولية الربان عن أخطائه الشخصية: .أ

 إذا حتى ولو كانت يسيرة؛ إالالتي تقع منه أثناء تأديته لوظيفته، عن اخطائه يكون الربان مسؤوالً مسؤولية شخصية 

عن كل خطأ يصدر منه مهماً كان  ستطاع إثبات السبب األجنبي الذي ال يد له فيه، فالربـان يعـد مسؤوال في مواجهة المجهزا

 نع عقدية أساسها العقد المبرم بينه وبين المجهز، ومن ثم يلتزم الربان بالتعويضبسيطاً، وتكون مسؤولية الربان في هذه الحالة 

 . 3نتائج هذا الخطأ

ل الركاب قب مسؤولية تقصيرية إذا توافرت أركانها وفقاً للقواعد العامة، وتكون تلك المسألة  كما يسأل الربان قبل الغير

وأصحاب البضائع المشحونة على السفينة؛ كفقـد البـضائع أو تلفهـا، وفي هذه الحالة يتعين علـى الغير إثبات خطأ الربان الشخصي، 

وقد جرى العمل على أن يرجع الغير على المجهز، فالمجهز يسأل مع الربان في هذه الحالة إذ أن الربان يعد تابعاً والمجهز متبوعاً 

يكون مسؤوال عن تعـويض الـضرر بالتضامن مع الربـان، ويبقى الربان مسؤوالً عن أخطاءه بذلك ، وومسؤوالً عن أعمال تابعه

د النقل البحـري، حتى ولو تم االتفاق على إعفاءه منها، على أن الربان ال يسأل عن األضرار التي تصيب الشخصية أثناء تنفيذه عق

الشاحنين، متى كانت ناتجـة عن إجراءات تمـت بأمر المجهـز فيما يتصل باالستغالل التجاري، حيث يعد المجهز هو المرتكب 

 .4الحقيقي للخطأ، ما دام أنه قد صدر بأمر منه

                                                           
 يقصد بها الهيئة العامة للنقل وهي الُسلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة العربية السعودية. 1
 انظر المادة الحادية عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي. 2
(. 9103. بابكر، علي. )054. مرجع سابق. صشرح القانون البحري والجوي السعوديدرويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني.  3

 .33. 01. ع .مجلة بحوث ودراسات العالم اإلسالميمفهوم الربان كأحد أشخاص المالحة البحرية في بعض التشريعات العربية. 
. مرجع سابق. أساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة(. طه، كمال. 014-013. مرجع سابق. صون البحريمبادئ القانالبارودي، علي.  4
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 :1مسؤولية الربان عن أخطاء الغير .ب

البحارة على ظهر السفينة يتبعون للمجهز، ويعملون لحسابه، والربان يتولى تعيينهم، ويقوم باإلشراف عليهم، ويصدر 

ة ييسأل الربان عن أخطاء البّحـارة، النعدام الرابطة القانونلهم أوامره، ويقوم بذلك بوصفه ممثالً للمجهز، ومن ذلك ال يمكن أن 

ؤوليته ، وتقوم مسمخطئه في اإلشراف عليه اختيارهم أوإذا ثبت أن الخطأ الصادر منهم يرجع إلى تقصير الربان في إال بينهما، 

 .2في هذه الحالة، على الخطأ الشخصي الصادر منه، وليس على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعية

اإلشراف والرقابة عليهم، أو أنه لم يحافظ في إال إذا ثبـت أنه قصر  وأخيراً ال يمكن مسألة الربان عن أخطاء الركاب،

على النظام في السفينة، مع مراعاة أنه يقع على عاتق المضرور أن يقيم الدليل على خطأ الربان وعالقة السببية بين الخطأ 

لـه، وإذا قضى بـالتعويض، فيحـق  والضرر الذي أصابه، وترفع دعوى المسؤولية غالبًا على المجهز، بوصف الربـان تابعـاً 

للمجهـز وفقا للقواعـد العامة، الرجوع على الربان بما دفعه، أما إذا كان سبب الضرر خطأ مشترك بين المجهز والربان، كانا 

 .3مسؤولين بالتضامن عن تعويض المضرور

 ثانياً: المسؤولية التأديبية والجنائية

تأديبيا إذا ارتكب خطأ فني ترتب عليه وقوع حادث بحري فيه خطر على األرواح أو األموال، أو كان من  يعاقب الربان

 شأنه أن يؤدي الى احتمال وقوع هـذا الحادث.

كما يعاقب الربان جنائياً إذا أساء استعمال سلطته، أو ترك أحد البحاّرة مريضاً أو جريحاً دون أن يحقق لـه وسائل العالج 

حيل، أو إذا لم يبـذل ما يستطيع مـن جهد، إلنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه في البحر، متى كان ال والتر

، وقد حدد المنظم عقوبات مالية على الربان الذي يرتكب مخالفة فيها يترتب عليه خطر جدي لسفينته أو لألشخاص الراكبين فيها

عدم وجود مسوغ بثة سفينة تشرف على الغرق، أو شخص يعثر عليه في البحر، وقيد ذلك إساءة الستعمال السلطة أو رفض الستغا

 .4مقبول يمنعه من األفعال المشار إليها
 

 :الخاتمة

تكمن أهمية موضوع البحث في استعراض أهم جوانب المسؤولية القانونية للربان من خالل المرور على وختاماً، 

إصدار نظام يختص بالتجارة البحرية، خالل اختصاصاته وصالحياته، واألدوار المنوطة به والتي أبرزها المنظم السعودي من 

 مراعياً أهمية الرحالتوبحارة ومرشدين وشاحنين، وربان ومجهز ضابطاً بذلك حقوق كل من له صلة بالرحلة البحرية، من مالك 

مخالفة  محدداً عقوبات لكل البحرية التجارية التي تتطلب السرعة واالئتمان، مشكالً حماية قانونية ألطراف هذه العالقة التجارية،

 يرتكبها الربان أثناء أدائه لرحلته البحرية.

هيدي: والذي استعرضت فيه ماهية الربان وذلك بتعريف الربان وأساس التجارة وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحث تم

 البحرية ونشأتها وتطورها، وما رتبه ذلك التطور من تأثير على التشريعات واألعراف الدولية في التجارة البحرية، 

                                                           
 يقصد بالغير هنا كل من يباشر نشاطاً على ظهر السفينة كالطاقم والمرشد والركاب. 1
 .030. مرجع سابق. صمبادئ القانون البحريجاسم، فائز.  2
شرح . درويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني. 045. مرجع سابق. صالبحري )دراسة مقارنة( أساسيات القانونطه، كمال.  3

 .053. مرجع سابق. صالقانون البحري والجوي السعودي
 دي. سعوانظر المواد الخامسة والسبعون والسادسة والسبعون والسابعة والسبعون والثمانون بعد الثالثمائة من النظام البحري التجاري ال 4
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المطلب الثاني عن التطور مما استوجب أن اقسم معه هذا المبحث إلى مطلبين: كان المطلب األول عن تعريف الربان، و

 التاريخي لقانون التجارة البحرية.

ثم قسمت البحث إلى مبحثين رئيسيين: حيث تكلمت في المبحث األول على المركز القانوني للربان، مقسماً إلى مطلبين 

صيالً دقيقاً ضمن تفرئيسيين، تضمن األول آلية تعيين الربان وعزله، والمطلب الثاني عن اختصاصات ووظائف الربان والذي ت

 لتلك االختصاصات والوظائف. 

أما المبحث الثاني: فقد ناقشت فيه المسؤولية القانونية للربان من خالل مطلبين تضمن األول توضيحاً اللتزامات الربان 

المسؤولية  تشملالمنصوص عليها في النظام البحري التجاري السعودي، والمطلب الثاني مسؤولية الربان ما بين مسؤولية مدنية 

 العقدية والمسؤولية التقصيرية، ومسؤولية تأديبية ومسؤولية جنائية. 

 وفي نهاية هذه الدراسة توصلت إلى النتائج والتوصيات التالية: 

 النتائج: 

توجيهات بعدم تحديد الوظيفة التجارية للربان بشكل دقيق في النظام البحري التجاري، واالكتفاء باإلشارة إليها وربطها  .0

 المجهز، مما قد يتسبب في تفسير حدود هذه الوظيفة بخالف ما يرمي إليه المنظم.

أن العالقة القائمة بين الربان والمجهز يشوبها الكثير من الغموض، ويثير حولها الكثير من التساؤالت هل هي عقد  .9

 عمل أم عقد وكالة أم مزيج بينهما؟ 

ك ال وبذلالربان يمثل السلطة العامة في عدد من الصالحيات واالختصاصات، وال ينطبق عليه صفة الموظف العام،  .3

يمكن مسألته لو وقعت منه أحد الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة أو أي نظام أخر يطبق على الموظفين 

 العموميين.

 ه بوظيفته كموثق، وما األنظمة التي تحكم قيامه بهذه الوظيفة.عدم وضوح حدود صالحيات الربان أثناء قيام .4

 أن المنظم السعودي لم يعالج حاالت الشراكة بين الربان والمجهز.  .5

 : التوصيات

 ما النظام المطبق عليها.وعالقة الربان بالمجهز والعقود القائمة بينهما توضيح أحكام  .0

 .أثناء تمثيله للسلطة العامةمعالجة حاالت مخالفة الربان للنظام العام  .9

 

 المصادر والمراجع

 المصادر: .0

 القران الكريم.

 المراجع: .2

 أوالً: المراجع العامة: 

 منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان.. . أساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة(كمال، طه -

 اإلسكندرية.. مصر. منشأة المعارف. مبادئ القانون البحري(. 0295، علي. )البارودي -

 . دار أمجاد للنشر والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية. مبادئ القانون البحري(. 9109، فائز. )جاسم -
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 ثانياً: الكتب المتخصصة:

. المملكة شرح القانون البحري والجوي السعودي(. 9191-9102درويش، درويش؛ العمر، عدنان؛ العمارين، حسني. ) -

 جرير.العربية السعودية: مكتبة 

 ثالثاَ: األنظمة واللوائح:

 هـ(. 5/4/0441( وتاريخ 33النظام البحري التجاري الصادر األمر السامي رقم )م/ -

 ه.94/3/0324( وتاريخ 99نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -

( وتاريخ 010الصادرة بقرار وزير المواصالت رقم ) الالئحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية -

 ه.2/01/0325

 ه.04/2/0434( وتاريخ 393تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) -

 رابعاً: المواقع االلكترونية: 

مجلة بحوث (. مفهوم الربان كأحد أشخاص المالحة البحرية في بعض التشريعات العربية. 9103بابكر، علي. ) -

 .33. 01. ع .ودراسات العالم اإلسالمي

 الحمداني، محمد. الفينيقيون في شرق وغرب البحر المتوسط. -

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=134364  

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/Publishers.aspxالمكتبة السعودية الرقمية  -

 /http://www.ncar.gov.saالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات  -

 https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspxموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  -

 /https://www.almaany.comمعجم المعاني موقع معجم المعاني  -
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