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( 8181مارس  33) 8331جمادي األولً  81ظهير شريف مؤرخ في 

يتعلك باللقط البحرية
1

 

 اٌحّس هلل ٚحسٖ؛

 ٠ؼٍُ ِٓ وراتٕا ٘صا أؼّاٖ هللا ٚأػع أِطٖ أٔٗ،

ذمط٠ط اٌمٛاػس اٌرٟ ٠رّشٝ ػ١ٍٙا فٟ ذؽ١ٍُ أٚ ت١غ اٌٍمظ اٌثحط٠ح ح١ث الرضٝ اٌحاي 

 ٚذؼ١١ٓ حمٛق ِرٍظ١ٙا ِٚا ٠رحرُ ػٍٝ أضتاتٙا ِٓ اٌّؽؤ١ٌٚح،

 أطسضٔا أِطٔا اٌشط٠ف تّا ٠أذ5ٟ

: في تحذيذ اللقط البحريةالفصل األول
2
 

اٌرٟ ٠فُٙ تاٌٍمظ اٌثحط٠ح وً ِا ٠ؼثط ػ١ٍٗ ِٓ األش١اء اٌطاف١ح ػٍٝ ٚخٗ اٌّاء أٚ 

ذؽررطج ِٓ لؼط اٌثحاض ِا ػسا ِا ٠ررض تظٕاػح اٌظ١س اٌثحطٞ أٚ اٌرٟ ذمصف ػٍٝ 

 اٌؽٛاحً ٚاٌشٛاطئ ٚشٌه تسْٚ طاحثٙا.

 اٌثحط٠ح5ِّٚا تؼس تاٌرظٛص ِٓ اٌٍمظ 

 5 اٌّحظٛالخ اٌثحط٠ح ِثً اٌؼٕثط ٚاٌّطخاْ ٚاإلؼفٕح ٚاألؼّان شاخ اٌشحُ.أوال

د أٚ طغ١طج ٚاٌؽالؼً اٌغ١ط اٌّؼٍمح تحثاي أٚ 5 اٌّطاؼٟ أٞ اٌّراطف وث١طج وأثاويا

 تؼٛاِاخ ذسي ػ١ٍٙا.

 5 اٌحٍٟ ٚاألش١اء اٌث١ّٕح اٌرٟ ذٛخس ِغ اٌغطلٝ ِا ػسا ث١اتُٙ.ثالثا

أِا إٌثاخ اٌّؼطٚف تٛضق اٌثحط ٚغ١طج ِٓ إٌثاذاخ اٌثحط٠ح فال ذؼرثط ِٓ اٌٍمظ 

 .اٌثحط٠ح تً ذؼس ِٓ ِحظٛالخ اٌٍّه اٌؼِّٟٛ اٌسٌٚح اٌشط٠فح

 الفصل الثاوي: في المخلصيه

إْ األشراص اٌص٠ٓ ٠ؽررطخْٛ األش١اء اٌؽائثح ِٓ لؼط اٌثحط أٚ ٠دّؼٛٔٙا ػٍٝ 

األِٛاج أٚ اٌشاطئ ؼٛاء ٚلغ شٌه فٟ شٛاطئ إ٠اٌرٕا اٌشط٠فح أٚ ِٕطمرٙا اٌثحط٠ح ٠دة ػ١ٍُٙ 

ّٕائط اٌثحط٠ح أْ ٠ؼٍّٛا تّا شوط ِىرة اٌّطفأ األلطب أٚ ِٛظفٟ اٌس٠ٛأح أٚ ِٛظفٟ إزاضج اٌ

ٚاٌؼالِاخ اٌّش١طج إٌٝ األذطاض أٚ ِٛظفٟ إزاضج ٔمً اٌؽٍغ أٚ حىِٛح اٌّطالثح اٌّس١ٔح فٟ 

ؼاػح تؼس إذطاخٙا ِٓ اٌثحط أٚ اٌؼثٛض ػ١ٍٙا ٚأْ ٠ؽٍّٛ٘ا ٌُٙ فٟ أثٕاء اٌٍّٙح  42ٍِٙح 

ّا اٌّصوٛضج. ٠ٚدة ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ اٌّصوٛض٠ٓ أْ ٠سفؼٛا أ٠ضا ٌٍّرٍظ١ٓ ذٛط١ال ِفظال ت

 ذؽٍّٖٛ ُِٕٙ ِٓ األش١اء اٌؽائثح.

 

                                                           

 .412 ص ،(2421 ِاضغ 42) 2332 األٌٚٝ خّازٜ 44 تراض٠د 254 ػسز اٌطؼ١ّح اٌدط٠سج -1

 2322ضخة  22اٌفظً اٌفط٠س ِٓ اٌظ١ٙط اٌشط٠ف اٌّؤضخ فٟ  ر١ُّ اٌفظً األٚي أػالٖ، تّمرضُٝ ذغ١١ط ٚذذ -2

 .413ص  ،2443ِاضغ  42تراض٠د  521اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ػسز  (،2443فثطا٠ط  43)
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ٚإشا ٌُ ٠رثط اٌّرٍظْٛ تّا ػثطٚا ػ١ٍٗ أٚ ٌُ ٠ؽٍّٖٛ ٌّٓ شوط ِٓ األػٛاْ 

ف١ؽرٛخثْٛ اٌؼمٛتاخ اٌّرطذثح ػٍٝ اٌؽاضل١ٓ ِٚرفٟ األش١اء اٌّؽطٚلح اٌّرضّٕح فٟ 

 إٌظٛص اٌؼس١ٌح اٌداضٞ اٌؼًّ تٙا.

 الفصل الثالث: في واجبات ضبط المرفأ

ضثاط اٌّطاؼٟ أْ ٠ٙرّٛا تحطاؼح ٚحفع األش١اء اٌؽائثح اٌرٟ ذؽٍُ ٌُٙ ٠دة ػٍٝ 

ٚػٕس ػسَ ٚخٛزُ٘ ف١ىٍف تّا شوط أػٛاْ اٌس٠ٛأح أٚ أػٛاْ غساضج إٌّائط ٚاٌؼالِح اٌساٌح 

ػٍٝ األذطاض أٚ أػٛاْ إزاضج ٔمً اٌؽٍغ أٚ إزاضج اٌّطالثح اٌّس١ٔح ٚشٌه إٌٝ أْ ٠مغ ذؽ١ٍّٙا 

 طب.إٌٝ ضاتظ اٌّطفأ األل

٠ٚحطض اٌضاتظ اٌّصوٛض حاال لائّح ِفظٍح تّا ؼٍُ ٌٗ ف١ٙا ٚاٌّٛضغ اٌصٞ أٚزػد ف١ٗ 

 ٚتّا أذس ِٓ االحر١اطاخ ٌحطاؼرٙا ٚاٌّحافظح ػ١ٍٙا.

 الفصل الرابع: في اإلعالن والىشر

 ذٕشط لائّح األش١اء اٌؽائثح ٚلغ ذر١ٍظٙا فٟ اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ٌٍسٌٚح اٌحا١ِح ٚشٌه فٟ

 تٛاؼطح اٌّس٠ط اٌؼاَ ٌألشغاي اٌؼ١ِّٛح. ٟأشٙط ٚذٍظك فٟ وً ِىاذة اٌّطاؼتسء وً ثالثح 

٠ٚدة أْ ٠صوط فٟ ٘صٖ اٌمائّح اٌرفاط١ً اٌرٟ ِٓ شأٔٙا أْ ذؽًٙ ِؼطفح األش١اء 

اٌّصوٛضج ٚذظٛطا ا١ٌَٛ ٚاٌّىاْ اٌص٠ٓ اورشفد ف١ّٙا ِغ ت١اْ اٌظطٚف ٚاٌؼالِاخ 

األش١اء شاخ أ١ّ٘ح ف١دة ذٍظ١ك اإلػالٔاخ ٚإشا وأد ٘صٖ  اٌّؼطفح ٌألش١اء اٌّصوٛضج.

ٚإخطاء إٌشط فٟ اٌدط٠سج تسْٚ أزٔٝ ذأذ١ط. وّا أٔٗ ٠دة أْ ٠ثٍغ طاحثٙا ضؼ١ّا إشا واْ 

 ِؼطٚفا تأْ ٠أذص٘ا فٟ أخً ذؼ١ٕٗ اإلزاضج اٌّصوٛضج.

 الفصل الخامس: في رد األشياء السائبة

ٛزػح ف١ٗ ٚشٌه فٟ أخً ثالثح ٠ّىٓ اٌّطاٌثح تاألش١اء اٌؽائثح ٌسٜ ِىرة اٌّطؼٝ اٌّ

أشٙط اترساء ِٓ ٔشط اإلػالْ تٙا ٚػٍٝ أضتاتٙا ٚٚوالئُٙ أْ ٠ثثرٛا ِا ٌُٙ ِٓ اٌحمٛق 

 تٛاؼطح ذصاوط اٌشحٓ أٚ اٌرأ١ِٓ أٚ اٌمائّاخ أٚ غ١ط٘ا ِٓ األٚضاق اٌّثثرح ٌٍّى١رُٙ.

٠حطض٘ا ٚذطخغ األش١اء اٌؽائثح ألضتاتٙا تشطط أْ ٠سفؼٛا ِا طثط ػ١ٍٙا حؽة لائّح 

اٌّس٠ط اٌؼاَ األشغاي اٌؼ١ِّٛح ٚذضّٓ ٘صٖ اٌمائّح طٛائط ذر١ٍظٙا ٚحفظٙا ٚالؼ١ّا 

طٛائط ٔمٍٙا ٚذعٔٙا ٚحطاؼرٙا ٚذحط٠ط لائّرٙا ذٍظ١ك اإلػالٔاخ ٚٔشط٘ا ٚحمٛق اٌس٠ٛأح 

 اٌد وّا ذضّٓ ؼُٙ اٌّرٍظ١ٓ حؽة اٌفظً اٌؽاتغ تؼسٖ.

 مطالب بهاالفصل السادس: في األشياء السائبة أو غير ال

إشا ٌُ ٠طاٌة تاألش١اء اٌؽائثح لثً أرٙاء األخً اٌّؼ١ٓ تاٌفظً اٌراِػ فئٔٙا ذظثح 

ِٚا ٠ٕرح ػٓ اٌث١غ اٌّصوٛض  ٍِىا ٌٍسٌٚح اٌشط٠فح ٠ٚمغ ت١ؼٙا تٛاؼطح إزاضج األِالن اٌّرع١ٔح

 ٠ؽٍُ ٌرع٠ٕح اٌسٌٚح تؼس إؼماط حع ِرٍظٟ ذٍه األش١اء.

واف١ا ٌؽس ِا ط١طذٗ اإلزاضج فٟ ؼث١ً ذر١ٍظٙا ٚت١ؼٙا ٚإشا ٌُ ٠ىٓ اٌّرحظً ِٓ اٌث١غ 

ٚشٌه تؼس زفغ حع اٌّرٍظ١ٓ ٌٙا ف١ّىٓ ٌإلزاضج اٌطخٛع ػٍٝ ضب ٘صٖ األش١اء اٌصٞ ٚلغ 
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إػالِٗ ضؼ١ّا ٚفك اٌفظً اٌطاتغ أػالٖ ٚال ٠ّىٕٗ اٌررٍض ِٓ ِطاٌثح اإلزاضج اٌّصوٛضج إال 

ش١اء اٌؽائثح ٚػسَ ِمسضذٗ ػٍٝ أذس٘ا ِٓ إشا أثثد أؼثاب اٌمٛج اٌما٘طج اٌّٛخثح ٌغطق األ

 اٌّىاْ اٌّٛزػح ف١ٗ.

 الفصل السابع: في حقىق المخلصيه

 ٠ؼطٟ ػازج ٌٍّرٍظ١ٓ ثٍث األش١اء اٌرٟ ػثطٚا ػ١ٍٙا. ٠ٚؽرثٕٝ ِٓ شٌه5

5 اٌّطاؼٟ أٞ اٌّراٌف وث١طج وأد أٚ طغ١طج ٚاٌؽالؼً اٌرٟ اؼررطخد ِٓ لؼط أوال

ٍىا ٌُٙ إشا ٌُ ٠طاٌة تٙا فٟ األخً اٌّؼ١ٓ تاٌفظً اٌراِػ اٌثحاض فئٔٙا ذظثح ترّاِٙا ِ

 أػالٖ.

5 األش١اء اٌرٟ ٟ٘ ِٓ ِحظٛالخ اٌثحط فئٔٙا ذىْٛ ترّاِٙا ٍِىا ٌّرٍظ١ٙا إشا ثاويا

 اؼررطخٛ٘ا ِٓ ػمط اٌثحط أٚ خّؼٛ٘ا ػٍٝ األِٛاج ِا ػسا ِحظٛالخ اٌظ١س اٌثحطٞ.

ٚاٌصذائط اٌحطت١ح ػٍٝ اذرالف أٔٛاػٙا ٚػٍٝ 5 أِا اٌثاضٚز ٚاٌرثغ ٚاألؼٍحح إٌاظ٠ح ثالثا

اٌؼَّٛ وً األش١اء اٌّحرىطج أٚ إٌّّٛع خٍثٙا ِٕؼا لطؼ١ا أٚ اٌرٟ ٠حراج اخٍثٙا إٌٝ ذؽط٠ح 

ذظٛطٟ فئٔٙا ال ذمؽُ ػ١ٕا، تً ذؽٍُ حؽة األحٛاي ٌإلزاضج اٌرٟ ٌٙا إٌظط ٠ّٕٚح تؼسئص 

١ح تٕؽثح اٌثٍث ٌم١ّح األش١اء اٌؽائثح ٌّرٍظ١ٙا ذؼ٠ٛض ٠ؼ١ٕٗ اٌّس٠ط اٌؼاَ ٌألشغاي اٌؼِّٛ

 اٌرٟ ذمسض٘ا اإلزاضج اٌّىٍفح تصٌه.

أِا اٌّرٍظْٛ ف١ؽٍُ ٌُٙ فٟ ِىرة اٌّطؼٟ اٌصٞ ذٛضغ ف١ٗ األش١اء اٌؽائثح ٚشٌه ِٓ 

 ططف ِاٌىٙا ٚػٕس ػسَ ٚخٛزٖ ِٓ ططف ضاتظ اٌّطفأ.

ثّٕٙا شٟء فٟ ٠ٚمغ ذمؽ١ُ األش١اء اٌؽائثح ػ١ٕٙا وٍّا أِىٓ شٌه تسْٚ أْ ٠مطغ ِٓ 

ِماتٍح طٛائط إٌمً ٚاٌحطاؼح ٚاٌحعْ ٚاٌّحافظح ػ١ٍٙا إّٔا ٠شرطط ػٍٝ اٌص٠ٓ ٌُٙ حك ف١ٙا 

٠س أْ ٠سفؼٛا اٌظٛائط اٌالظِح ٌرحؽ١ٓ حاي األش١اء اٌؽائثح ترّاِٙا أٚ ذحؽ١ٓ لؽُ ِٕٙا ِّا ٠ع

 ِٕاتٗ.اٌس٠ٛأح ٚغ١ط٘ا ِٓ اٌضطائة ٚشٌه وً ػٍٝ حؽة فٟ ثّٕٙا ٚأْ ٠سفغ أ٠ضا طٛائط

ٚاٌفظً  244ٚإشا ٌُ ٠ىٓ اٌرمؽ١ُ ػ١ٕا ِّىٕا، ف١مغ اٌث١غ تطط٠ك اٌّعا٠سج ٚفما ٌٍفظً 

 ِٓ اٌظ١ٙط اٌّرؼٍك تاٌّطافؼح اٌّس١ٔح. 522

أِا األش١اء اٌؽائثح ٌٍرٍف أٚ اٌفؽاز ف١ّىٓ ت١ؼٙا لثً أرٙاء ا٢خاي اٌّؼ١ٕح أػالٖ تّٛخة 

ا ٌٍّطافؼاخ االػر١از٠ح ٚشٌه تٕاء ػٍٝ طٍة أشْ ػسٌٟ ذظسضٖ اٌّحىّح اٌرٟ ٌٙا إٌظط ٚٚفم

 اٌّس٠ط اٌؼاَ األشغاي اٌؼ١ِّٛح.

 ٚػٍٝ وً حاي ف١ؼفٝ اٌّرٍظْٛ ِٓ طٛائط اٌث١غ ترّاِٙا. 

أِا األػّاي اٌّرؼٍمح ترؽ١ٍُ ِا ٠ٕٛب وال ِٓ أضتاب اٌحمٛق ٚاألػّاي اٌّرؼٍمح أ٠ضا 

ا ذمط٠ط ِفظً فٟ ٔؽرر١ٓ تاٌث١غ ٚاٌمؽّح اٌٛلؼ١ٓ تٛاؼطح ضاتظ اٌّطفأ ف١حطض تشأٔٙ

 ٠ّض١ٙا ِٓ ٌٗ حك فٟ شٌه ثُ ٠ظازق ػ١ٍّٙا اٌّس٠ط اٌؼاَ األشغاي اٌؼ١ِّٛح ٚاٌؽالَ.

 

 .2421ِاضغ ؼٕح  43اٌّٛافك  2332خّازٜ األٌٚٝ ػاَ  23ٚحطض تطتاط اٌفرح فٟ 
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 لس ؼدً ٘صا اٌظ١ٙط اٌشط٠ف تاٌٛظاضج اٌىثطٜ

 خّازٜ األٌٚٝ ػاِٗ طح تٗ 24تراض٠د  

 ٓ ِحّس اٌدثاصِحّس ت

 2421ِاضغ ؼٕح  45اطٍغ ػ١ٍٗ ٚأشٔٗ تٕشطٖ اٌطتاط فٟ 

 


