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الجمهورية العربية السورية

القانون رقم /55 /
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
وعلى ماأقره رللس الشعب يف جلستو ادلنعقدة بتاريخ 23/2/7/22ىـ و70/75/2557م.

يصدر مايلي :
( الفصل األول )
المادة  -0يقصد يف تطبيق أحكام ىذا القانون التعابَت ادلبينة جبانب كل منها :

يقصد يف تطبيق أحكام ىذا القانون التعابَت ادلبينة جبانب كل منها :
أ _ الوزارة – وزارة النقل .
ب – الوزير – وزير النقل .
ج – ادلديرية العامة – ادلديرية العامة للموانئ .
د – ادلدير العام – ادلدير العام للمديرية العامة للموانئ .
هـ مناطق ادلالحة – وتشمل :
 أعالي بحار  :تعٍت ادلناطق اليت تشمل احمليطات والبحار ادلفتوحة اليت تقع خارج ادلناطق احملـدودة( رحلة دولية قصَتة ) .

 الرحلــة الرحريــة الدوليــة القرــيرة  :ىــي الرحلــة البحريــة الــيتادليناء األم و تبعد أكثر م  /255/ميل ع أقرب بر .
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يتهــاوز مــداىا /155 /ميــل ع ـ

 المالحــة الحــاحلية  :ىــي الرحــالت البحريــة مــابُت م ـوانئ اعمهوريــة العربيــة الســورية وأحــد م ـوانئيف

البلدان اجملـاورة الـيت يسـت دم يف معأـ أجزائهـا وسـائل ادلالحـة الســاحلية البصـرية

حتديد موقع السفينة .
و– المحمول  :المحمول القائم للحفينة  :ويعٍت احله الكلي عميع فراغات السفينة مقاساً
بالط ادلسهل الذي يعادل  /2.32/م 2
المادة  -3تعرف وتقس رتب الضباط على السف التهارية ويف ادلوانئ وفق اآليت:
أ -الربان  :ىو الش ص ادلؤىل الذي يتوىل قيادة السفينة ويكون مسؤو ً عنها .

ب -ضابط الحطح  :ىو الش ص ادلؤىل م غَت الربابنة وادلرشدي ويتوىل فعالً تسيَت السفينة
أومناوراهتا يكون مسؤو ً ع النوبة فيها ويشمل الرتب التالية :
ضابط أول أعايل حبار – ضابط ثان أعايل حبار – ضابط ثالث أعايل حبار

ج – ض ــابط الال ــل ي  :ى ــو الشـ ـ ص ادلؤى ــل ال ــذي يت ــوىل مس ــؤولية تشـ ـ يل و ــيانة ا ــألجهزة
الالسلكية على السفينة .

د – المرش ـ ــد الرح ـ ــر  :ى ـ ــو الش ـ ـ ص ادلؤىـ ــل لت ـ ــويل عملي ـ ــات رشـ ــاد الس ـ ــف

يف ادل ـ ـوانئ

وادلصبات البًتولية .
ى ـ ـ كريـ ــر المهند ــيي الرح ـ ـرييي  :ى ــو الشـ ـ ص ادلؤى ــل فنيـ ـاً
للسفينة وسالمة أجهزهتا ادليكانيكية .

إلدارة الق ــوة ادليكانيكي ــة احملرك ــة

و – المهن ــدل الرح ــر  :ى ــو الش ـ ص ادلس ــؤول فني ـاً ع ـ تش ـ يل و ــيانة الق ــوة احملرك ــة للس ــفينة
ويكون مسؤو ً ع النوبة فيها  ،ويشمل الرتب التالية :
 -7مهندس حبري ثان
 -2مهندس حبري ثالث
ز – مهن ـ ــدل كهرب ـ ــا الح ـ ــفينة  :ى ـ ــو الشـ ـ ـ ص ادلس ـ ــؤول فنيـ ـ ـاً عـ ـ ـ

ـ ــيانة و ـ ــالح ادلع ـ ــدات

الكهربائية على السفينة اليت تستدعي وجود مهندس كهربائي على متنها .
( الفرل الثاني )
الربابنة وضراط الحطح وضراط الال ل ي

المادة  – 2حيق حلاملي الشهادات البحرية اآلتية ش ل الوظائف ادلبينة جبانب كل منها :
أ -شهادة ربان أعالي بحار  :قيادة السف م أي زلمول وم أي نوع ويف أية رحلة .
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ب – شهادة ضابط أول أعالي بحار :
 ضابط أول أعايل حبار على السف م أي زلمول وم أي نوع ويف أية رحلة . قيادة سف بضائع تقوم برحالت أعايل حبار ويقل زلموذلا ع  /055/ط . قيادة سف بضائع تقوم يف رحالت دولية قصَتة يقل زلموذلا ع  /2555/ط . قيادة سف بضائع تقوم بادلالحة الساحلية يقل زلموذلا ع  /0555/ط . قيادة سف ركاب تقوم بادلالحة الساحلية يقل زلموذلا ع  /055/ط .ج – شهادة ضابط ثان أعالي بحار:
 ضابط مالحة ثان على سف تقوم برحالت أعايل حبار . ضابط أول يف سف بضائع تقوم برحالت أعايل حبار ويقل زلموذلا ع  /055/ط . ضابط أول يف سف بضائع تقوم برحالت دولية قصَتة ويقل زلموذلا ع  /2555/ط . ضابط أول يف سف بضائع تقوم بادلالحة الساحلية ويقل زلموذلا ع  /0555/ط . قيادة سف بضائع تقوم بادلالحة الساحلية يقل زلموذلا ع  /055/ط . ضابط أول يف سف ركاب تقوم بادلالحة الساحلية ويقل زلموذلا ع  /055/طد – شهادة ضابط ثالث أعالي بحار :
 ضابط ثالث يف سف أعايل حبار م أي زلمول وم أي نوع ويف أية رحلة. ضابط ثان يف سف بضائع تقوم برحالت أعايل حبار ويقل زلموذلا ع  /055/ط . ضابط ثان يف سف بضائع تقوم برحالت دولية قصَتة ويقل زلموذلا ع  /2555/ط ضابط ثان يف سف بضائع تقوم بادلالحة الساحلية ويقل زلموذلا ع  /0555/ط . ضابط أول يف سف بضابع تقوم بادلالحة الساحلية ويقل زلموذلا ع  /055/ط . ضابط ثان يف سف ركاب تقوم بادلالحة الساحلية ويقل زلموذلا ع  /055/ط .المادة  – 4مع مراعاة أحكام ادلادة / 2 /م ىذا القانون حيدد احلد األدىن الواجب توفره م محلة شهادات
األىلية البحرية للعمل على سطح السف التهارية وفق ماىو مبُت يف اعدول رق -7 -
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جدول رقم ()0
نطاق الرحلة

أعايل حبار

رحلة دولية قصَتة

مالحة ساحلية

نوع الحفينة والمحمول القائم لها

الحد األدنى لضراط الحطح

ربان

ض7

ض2

ض2

سف
سف
سف
سف

ركاب أيا كان زلموذلا .
بضائع  /2555/ط فأكثر.
بضائع أقل م  /2555/ىل /055/ط
بضائع تقل  /055/ط

7
7
7
-

7
7
7
7

7
7
7
7

7
7
-

سف
سف
سف
سف
سف

ركاب أيا كان زلموذلا .
بضائع  /0555/ط فأكثر.
بضائع أقل م  /0555/ىل /2555/ط
بضائع أقل م  /2555/ىل/055/ط
بضائع أقل  /055/ط

7
7
7
-

7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

7
7
7
-

سف
سف
سف
سف
سف
سف
سف

ركاب /2555/ط فأكثر .
بضائع  /0555/ط فأكثر.
بضائع أقل م  /0555/وحىت/2555/ط
بضائع أقل م /2555/ط ىل/055/ط
ركاب أقل م /2555/ط ىل/055/ط
ركاب أقل م /055/ط .
بضائع أقل  /055/ط .

7
7
-

7
7
7
7
7
-

7
7
7
7
7
7
-

7
7
7
7

الفرل الثالث
( المهند ون الرحريون وال هربائيون )
المادة  – 7حيق حلاملي الشهادة البحرية األتية ش ل الوظائف ادلبينة جبانب كل منها
أ  -شهادة كرير مهند يي بحرييي :
 -كبَت مهندسُت على السف أيا كانت استطاعة زلركاهتا أو الرحلة القائمة هبا .
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ب – مهندل بحر ثان :

 -مهندس ثان مسؤول ع اخلدمة على السف أيا كانت استطاعة زلركاهتا أو الرحلة القائمة هبا.

 كبَت مهندسُت على سف أعايل حبار تزيد استطاعة زلركاهتا ع  /205/ك واط. كبَت مهندسُت على سف تقوم برحالت دولية قصـَتة وـ تزيـد اسـتطاعة زلركاهتـا عـ /2555/ك واط .
 كبَت مهندسُت على سف تقوم بادلالحة الساحلية و تزيد استطاعة زلركاهتا ع  /1555/ك واط.ج – شهادة مهندل بحر ثالث :
 مهندس ثالث مسؤول ع النوبة على السف أيا كانت استطاعة زلركاهتا أو الرحلة القائمة هبا. مهندس حبري ثان على سف أعايل حبار تزيد استطاعة زلركاهتا ع  /205/ك واط مهندس حبري ثان على سف تقوم برحـالت دوليـة قصـَتة وـ تزيـد اسـتطاعة زلركاهتـا عـ /2555/ك واط
 مهندس حبري ثان على سف تقوم بادلالحة الساحلية و تزيد استطاعة زلركاهتا ع  /1555/ك واط كبَت مهندسُت على سف تقوم برحالت دولية قصَتة تزيد استطاعة زلركاهتا ع  /205/ك واط كبَت مهندسُت على سف تقوم بادلالحة الساحلية و تزيد استطاعة زلركاهتا ع  /2555/ك واطالمــادة  – 6مــع مراعــاة أحكــام ادلــادة  /0/الســابقة حيــدد احلــد اــألدىن لعــدد ادلهندســُت البحـريُت الــذي ينب ــي
توفره على السف التهارية وفق ماىومبُت يف اعدول رق -2-

جدول رقم ()3
الحد األدنى لشهادات المهند يي
الرحرييي

نطاق الرحلة

قدرة اآلالت

أعايل حبار
أو رحلة دولية
قصَتة

  /2555/ك.واط فأكثر أقل م  /2555/ك .واط ىل /205/ك.واط
 -أقل م  /205/ك.واط

كرير

مهندل ثان

مهندل ثالث

7
-

7
7

7
2

-

-

2

7
-

7
7

7
2

مهند يي

مالحة ساحلية

  /1555/ك.واط فأكثر أقل م  /1555/ك .واط ىل /2555/ك.واط
 أقل م  /2555/ك .واط ىل /205/ك.واط
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-

-

2

 -أقل م  /205/ك.واط

المــادة -5

-

-
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جيــوز شـ ل الوظــائف ادلبينــة يف ادلـادتُت الرابعــة والسادســة الســابقتُت ـ م ـ محلــة ادلؤىــالت

ادلذكورة فيهما .
وتستثٌت مـ للـح حالـة القـوة القـاىرة واحلاـ ت الـيت تـت اقتضـى موافقـة مسـبقة مـ ادلديريـة العامـة

ووفقاً لشروط حيددىا قرار يصدره الوزير.

الفرل الرابع

المرشدون الرحريون
المادة  -8حيق حلاملي الشهادات البحرية التالية ش ل الوظائف ادلبينة جبانب كل منها :
 شهادة مرشد بحر  :وتكون على ثالث درجات : -7مرشد بحر درجة أولى  :حيق حلاملها قيادة أي سفينة يف منطقة اإلرشاد احملددة.
 -2مرشد بحر درجة ثانية :حيق حلاملها قيـادة السـف الـيت يقـل زلموذلـا عـ  /1555/طـ مسـهل
يف منطقة اإلرشاد احملددة5

 -2مرشد بحر درجة ثالثة :حيق حلاملها قيـادة السـف الـيت يقـل زلموذلـا عـ  /2555/طـ مسـهل
يف منطقة اإلرشاد احملددة5
المادة  -9جيوز أن ديارس اإلرشاد يف ادلوانئ وادلصبات البًتولية السورية
الش ــهادات ادل ــذكورة

األشـ اص احلائزون على

يف ادل ــادة /3/الس ــابقة مـ ـ ى ــذا الق ــانون ويص ــدر ال ــوزير القـ ـرارات الالزم ــة

لتنأي اإلرشاد يف ادلوانئ وادلصبات البًتولية 5
الفرل الخامس
أح ام عامة
المادة -01
أ – ديـنح الـوزير الشـهادات ادلنصـوص عنهـا يف ادلـادة /2/مـ ىـذا القـانون دلـ اجتـاز امتحانـاي يـؤد

أمام عنة سلتصة  5يصدر الوزير قرارات بتشـكيل ىـذه اللهنـة ومـواد ا متحـان وشـروطو والرسـوم
اليت حتصل م ادلتقدمُت ليو 5

ب -ديــنح ادلــدير العــام اــألفراد الشــهادات الــيت يف يــرد لكرىــا يف ادلــادة  /2/مـ ىــذا القــانون ويصــدر
الوزير قرارات تشكيل اللهان ومواد ا متحان وشروطو والرسوم اليت حتصل م ادلتقدمُت ليو 5

المــادة  -00جيــوز للــوزير أن ديــنح أي ضــابط حبــري ســابق أو مهنــدس حبــري ســابق تــرك اخلدمــة يف الســف

احلربية شـهادة ختولـو العمـل علـى السـف التهاريـة ،بعـد أداء ا متحـان الـالزم بـادلواد الـيت تتطلبهـا
طبيعة العمل على ىذه السف  ،ويصدر الوزير القرار اخلاص بذلح 5
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الم ــادة  -03ديك ـ للمديري ــة العام ــة أن ت ــنأ دورات تأىيلي ــة للع ــاملُت عل ــى الس ــف التهاري ــة م ـ الـ ـراغبُت
للتقــدم لالمتحانــات ادلنصــوص عنهــا يف ادلــادة /75/م ـ ىــذا القــانون ويتحمــل ادلتقــدمون ذلــذه
الدورات رس ا نتساب الذي حيدد بقرار يصدر ع الوزير با تفاق مع وزير ادلالية5
المادة  -02يصدر الوزير القرارات الالزمة بشأن معادلة الشهادات البحريـة األجنبيـة للطلبـة العـرب السـوريُت
خــارج اعمهوريــة العربيــة الســورية م ـ قبــل عنــة سلتصــة حيــدد قوامهــا ومهامهــا بق ـرار يصــدر ع ـ

الوزير 5
المـادة  -04حيـق للعـاملُت يف مديريـة التفتـيا البحـري بادلديريـة العامـة الصـعود يف أي وقـت علـى أي سـفينة
موجــودة يف م ـوانئ اعمهوريــة العربيــة الســورية ب ــرض التفتــيا علــى شــهادات األىليــة البحريــة
للطــاق وعل ــى ك ــل رب ــان أن يق ــدم ى ــذه الش ــهادات للع ــاملُت ادل ــذكوري عن ــد الطل ــب وللمديري ــة
العامــة أن توقــف أو دتنــع ســفر كــل ســفينة تســتويف الشــروط ادلنصــوص عنهــا يف ادلـواد (-/-2
 )1-0م ىذا القانون 5
المــادة-07

تســري أحكــام ىــذا القــانون علــى الســف احلربيــة أو الســف الــيت تســت دمها اعهــات العامــة

ألغراض غَت جتارية و على العائمات اليت تعمل داخل ادلوانئ5
المــادة  -06يعاقــب بــاحلبس مــدة تزيــد عـ ســتة أشــهر وب رامــة تتهــاوز ةســة عشــر ألــف لــَتة ســورية أو
بإحد ىـاتُت العقـوبتُت كـل مالـح أو رلهـز أو ربـان سـفينة خيـالف أحكـام ادلـواد (  )0-/-2مـ
ىذا القانون5
المـادة  -05يعاقـب بـاحلبس مـدة

تزيـد عـ سـنتُت وب رامـة

تتهـاوز ةسـة وعشـري ألـف لـَتة سـورية كـل

ش ص ش ل بطريق ال ا أو باستعمال وثائق مزورة وظيفة ربان أو مرشد حبـري أو ضـابط سـطح أو

مهندس حبري يف سفينة حتمل عل اعمهورية العربية السورية ما يف يقع الفعل حتت طائلـة عقوبـة أشـد
5
الم ــادة  -08ينه ــى العم ــل بالق ــانون رقـ ـ /15/لع ــام  7417وادلرس ــوم التشـ ـريعي رقـ ـ  / 721/لع ــام 7414
والنصوص األخر ادل الفة 5
المادة  -09يصدر السيد الوزير التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام ىذا القانون 5
المادة  -31بنشر ىذا القانون يف اعريدة الرمسية .
دمشق في 0433/8/6هـ الموافق لـ  3110/01/32م
رئيس الجمهورية
بشار األسد
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