القرار /3465/

تاريخ ;34/9/422
الشروط العامة

تسجيل الســفن

الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
قرار رقم /3465 /
وزير النقل:

 -بناءً على أحكام ادلرسوم التشريعي رقم  /39/لعام  4391ادلتضمن إحداث وزارة النقل.

 وعلى أحكام ادلرسوم التشريعي رقم  /05/لعام  6552ادلتضمن تشكيل احلكومة. وعل ىىى أحك ىىام ادلرس ىىوم التشى ىريعي رق ىىم  /401/لع ىىام  4324ادلتض ىىمن مو ىىام ومل ىىةحيات ادلديري ىىة العام ىىةللموانئ.

 -وعلى أحكام القانون رقم  /69/تاريخ .43/44/6551

يقرر ما يلي:

الفصل األول  -السفينة الكبيرة
أوال  :تعاريف:
المادة  - 3يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة جانب كل منها:
االتفاقية الدولية :كل اتفاقية دولية ذات مللة بالعمل البحري ومنضمة إليوا اجلموورية العربية السورية.
محمول السفينة القائم :ىو احملمول القائم احملسوب وفقا لةتفاقية الدولية حلساب احملمول لعام 4323
السفينة الكبيرة :كل سفينة يزيد حمموذلا القائم عن/655 /طن.
ثانياً :الشروط العامة لتسجيل السفينة الكبيرة :

المادة  - 4تسجل السفينة تحت العلم السوري (رفع العلم السوري):

 -4إذا كانت السفينة دملوكة من قبل أشخاص سوريح طبيعيح أو اعتباريح أو من يف حكموم.
 -6إذا كانىىت السىىفينة دملوكىىة مىىن قبىىل أشىىخاص إىىج سىىوريح مق ىىيمح إقامىىة دائمىىة يف اجلمووريىىة العربيىىة
السورية.
 -9إذا كانىىت السىىفينة دملوك ىىة مىىن قبىىل أش ىىخاص طبيع ىىيح أو اعتب ىىاريح إىىج س ىىوريح ش ىري ة أن يك ىىون ذل ىىم
شىىخق قىىائم بالتمأيىىل أو اى دارة مىىن مىواطث اجلمووريىىة العربيىىة السىىورية ،وجيىىوز أن يكىىون ىى ا الشىىخق
القىىائم بالتمأيىىل أو ا ى دارة طبيعي ىاً أو اعتباري ىاً منشىىااً أو ماسس ىاً حس ى ا ملىىول يف الق ىىر ومفو ىاً
بالعمل باسم مالك السفينة وحلسابو وينبغي ذل ا الشخق أن يكون رىن أي إجىراء قىانوو و قىادراً علىى
الوفاء مبساوليات مالك السفينة وفقاً للقوانح وا نظمة الوطنية.

 -1جي ى أن تكىىون السىىفينة مصىىنفة لىىد إحىىد ىياىىات التصىىنيل ادلعتمىىدة مىىن قبىىل ادلديريىىة و الىىة فنيىىة
تتوافق مع ادلت لبات البحرية الدولية والوطنية.
ثالثاً :إجراءات التسجيل

المادة  - 5منح السفينة شهادة تسجيل مؤقت (وثيقة رفع علم سوري مؤقتة):
 -4دتنح ادلديرية وثيقة العلىم السىوري ادلاقتىة للسىفينة ادلملوكىة أو ادلنشىخلة يف اخلىارج وادلىراد تسىديلوا يف عىداد
السىىفن السىىورية دلىىدة و تتدىىاوز ثةثىىة أشىىور قابلىىة للتمديىىد حسى تقىىدير ادلديريىىة بعىىد تقىىد طلى مىىن
مالك السفينة أو وكيلو القانوو مرفقاً بالأبوتيات التالية:
 4-4ملورة عن فاتورة أو عقد البيع ،أو ملورة عن عقد البناء باللغة العربيىة أو اونكليزيىة مة ىة أملىووً،
مبين ىاً فيىىو أاىىاء البىىائعح وأاىىاء ادلش ىةيح ،وحصصىىوم وجنسىىيا م ،واسىىم الصىىانع ،واسىىم السىىفينة
ونوعوا ،وجنسيتوا السابقة وتاريخ ومكان توقيع الفاتورة أو عقد البناء .
 6-4الوثىائق الىىب تىىبح ا بعىاد الرئيسىىية للسىىفينة وحمموذلىا القىىائم والصىىايف وسىنة البنىىاء واسىىت اعة حمركا ىىا

ا ساسية وطرازىا.
 9-4الوثائق الب تأبت جنسية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو يف اجلموورية العربية السورية.
 1-4ملورة عن شوادة تصنيل سىارية ادلفعىول للسىفينة لىد إحىد ىياىات التصىنيل ادلعتمىدة مىن قبىل
ادلديرية.
 -6دتنح ادلديرية الوثائق والشوادات الفنية ادلاقتة ادل لوبة بناءً على شوادا ا الفنية سارية ادلفعول.
 -9يب ل مفعول شوادة التسديل ادلاقت ادلمنوحة عندما تام السفينة احد ادلوانئ السورية و دتنع من
السفر حلح إدتام إجراءات التسديل الدائم  ،و ك لك عند انتواء ادلدة احملددة يف الشوادة.
المادة  -6تسجيل السفينة تحت العلم السوري:
أ -ثبوتيات تسجيل السفينة المملوكة أو المبنية في الخارج
يقدم طل من قبل مالك السفينة أو وكيلو القانوو مرفقاً بالأبوتيات التالية:

 -4فاتورة أو عقد البيع ،أو ملورة عن عقد البناء باللغة العربية أو اونكليزيىة مة ىة أملىووً ،مبينىاً فيىو أاىاء
البىىائعح وأاىىاء ادلش ىةيح ،وحصصىىوم وجنسىىيا م ،واسىىم الصىىانع ،واسىىم السىىفينة ونوعوىىا ،وجنسىىيتوا
السابقة وتاريخ ومكان توقيع الفاتورة أو عقد البناء مصدقة أملوو .
 -6الوث ىىائق ال ىىب ت ىىبح ا بع ىىاد الرئيس ىىية للس ىىفينة وحمموذل ىىا الق ىىائم والص ىىايف وس ىىنة البن ىىاء واس ىىت اعة حمركا ىىا
ا ساسية وطرازىا.

 -9شوادة ش من قيود علموا السىابق مصىدقة أملىووً أو ببىان مىن الصىانع مصىد أملىووً للسىفينة الىب
ىىىي قيىىد البنىىاء وإىىج ادلسىىدلة سىىابقاً أو حمضىىر البيىىع بىىادلزاد العلىىث مصىىد أملىىووً للسىىفينة ادلباعىىة بىىادلزاد
العلث.
-1ببان قيد مصد أملووً يأبت عىدم وجىود رىىن أو حدىز أو أيىة حقىو أغىر للغىج علىى السىفينة ادلبنيىة
أو قيد البناء.
 -0شوادة تصنيل سارية ادلفعول للسفينة ملادرة عن ىياة تصنيل معتمدة من قبل ادلديرية.
-2تقرير الكشل الفث عن السفينة .
 -9خم ات السفينة (خم ط عام للسفينة ،خم ط السعات...,اخل).
 -1الوثائق الب تأبت جنسية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو يف اجلموورية العربية السورية.
 -3إيصال باستيفاء رسم تسديل السفينة.
ب -تسجيل السفينة البناء محلياً :
 -3ثبوتيات البناء :

-4-4طل إىل ادلديريىة مىن قبىل ملىاح العةقىة أو وكيلىو القىانوو للحصىول علىى موافقىة البنىاء ،مرفقىاً بىو
ملىىورة عىىن ىويتىىو أو ج ىواز السىىفر ،يىىبح يف ال ل ى نىىو ومواملىىفات السىىفينة ادل ىراد بناءىىىا مرفق ىاً
مبخ ط عام للسفينة يبح التقسيمات الرئيسية ومكان البناء واجلوة البانية للسفينة.
-6-4إيصال باستيفاء رسم ترغيق البناء.
 -9-4يتقىىدم ملىىاح العةقىىة أو وكيلىىو القىىانوو بكافىىة ادلخ ىىات والدراسىىات الةزمىىة غىىةل عمليىىة البنىىاء
(دراسىىة ات ىزان السىىفينة -خم ىىات السىىفينة  ... -اىىخل) مصىىدقةً مىىن قبىىل إحىىد ىياىىات التصىىنيل
ادلعتمدة لد ادلديرية.
 -1-4إملدار رغصىة بنىاء ملىاحلة دلىدة عىامح مىن تىاريخ منحوىا ،قابلىة للتمديىد دلىدة أقصىاىا عىامح غىرين
مىىن تىىاريخ انتوىىاء ملىىةحيتوا ،بنىىاءً علىىى طل ى ملىىاح العةقىىة ،وىىيف حىىال انتوىىاء ادلىىدة وى ى يباشىىر
ملاح العةقة بالبناء تعترب الرغصة ملغاة
 -4ثبوتيات التسجيل:
 4-6طل تسديل يقدم من مالك السفينة أو وكيلو القانوو مرفقاً بإ بارة البناء والىب تتضىمن رغصىة و
عقد البناء مبيناً فيو كافة مواملفات السفينة وأبعادىا الرئيسية وكافة ادلخ ىات والدراسىات ادل لوبىة
للبنى ىىاء والتسى ىىديل (دراسى ىىة اى ىىوتزان ,خم ى ىىط عى ىىام ,خم ى ىىط السى ىىعات ,)...,وأن تكى ىىون ادلخ ى ىىات
والدراسات النوائية مصدقة من قبل إحد ىياات التصنيل ادلعتمدة لد ادلديرية.
 6-6شوادة تصنيل سارية ادلفعول للسفينة ملادرة عن ىياة تصنيل معتمدة من قبل ادلديرية.
 9-6تقرير الكشل الفث عن السفينة .

 1-6الوثائق الب تأبت جنسية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو لو يف اجلموورية العربية السورية.
 0-6إيصال باستيفاء رسم تسديل السفينة.
ج-إجراءات التسجيل

 - 4تقوم ادلديرية با جراءات التالية:
أ -تنظيم حمضر تسديل السفينة بعد استكمال الأبوتيات ادلبينة أعةه.
ب -التخلكد من سدةت ادلديرية بخلن السفينة إج مدرجة على القائمة السوداء.
ت -مىىنح مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو شىىوادة تسىىديل ملكيىىة السىىفينة والشىىوادات ادل لوبىىة بعىىد
انتواء إجراءات التسديل.
 -6كل سفينة مسدلة جي أن تتخى ااىاً توافىق عليىو ادلديريىة وأن يكتى ىى ا اوسىم علىى جىانا ادلقدمىة
باى حرا اونكليزيىىة وك ى لك يف ادلىىاغرة مصىىحوبا باسىىم مينىىاء التسىىديل ورقىىم اىىو و وىىيف مكىىان بىىارز
منوا.

المادة  -7إجراءات منح بدل فاقد عن شهادة التسجيل للسفينة:
عند فقدان شوادة التسديل نح مالك السفينة أو وكيلو القانوو شوادة تسديل ماقتة دلىدة و تتدىاوز
شورين حلح ملدور شوادة ادللكية اجلديدة عند تقدمو ب ل إىل ادلديريىة غىةل مىدة و تتدىاوز سىة
عشر يوماً من تاريخ فقد الشوادة على أن يرفق ب لبو:
 -4حمضر أو تقرير عن فقدان شوادة التسديل مصد أملووً من السل ة ادلعنية يف مكان الفقد.

 -6مضىىي مىىدة أكأىىر مىىن سىىة عشىىرة يوم ىاً علىىى إعىىةن فقىىد شىىوادة التسىىديل بإحىىد الصىىحل احملليىىة
با افة إىل اجلريدة الراية.
 -9إيصال باستيفاء الرسم ادلقرر.
رابعاً  :نقل ملكية السفينة كلياً أو جزئياً

المادة  -8لنقل ملكية السفينة كلياً أو جزئياً:
ىبح فيىىو ااىىو الكامىىل واسىىم الشىىاري و
 -4يتقىىدم مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو ب ل ى إىىىل ادلديريىىة يى ي
احلصة ادلراد بيعوا من أملل /6155/سوم كامل ملكية السفينة مرفقاً بالأبوتيات التالية:
 4-4ملورة عن اذلوية الشخصية أو جواز السفر ساري ادلفعول للبائع والشاري.
 6-4شوادة تسديل السفينة.
 9-4إيصال استيفاء الرسوم ادلةتبة على نقل ادللكية.

 -6ينظم حمضر بيع ،ودتنح شوادة تسديل جديدة للسفينة و السدل ادلختصر ادلتواملل.
 -9تعمم ادلديرية إعةن تبديل معلومات تسديليو عن السفينة إىل اجلوات ذات العةقة.

 -1و جيوز نقل ملكية سفينة ما تكن ملحيفتوا غالية من أي حدوزات تنفي ية أو رىونات.
 -0و جيىوز تبىديل اسىم سىفينة مىا تكىن ملىحيفتوا غاليىة مىن أيىة إشىارات دعىاو أوحدىوزات تنفي يىة
أو حدوزات احتياطيةأورىونات.
خامساً  :شطب السفينة

المادة  - 9ثبوتيات شطب السفينة:
يتم ش السفينة بعد تقد طل إىل ادلديرية من مالىك السىفينة أو وكيلىو القىانوو غىةل ثىةثح يومىاً
من تاريخ قيام سببو مرفقاً بالأبوتيات الةزمة وفقاً حلاوت الش التالية:

أ -الهالك الكلي للسفينة (غرق– احتراق– تحطم  ...الخ).
 - 3في المياه اإلقليمية:

وثيقىىة (حمضىىر – تقريىىر – إعىىةم )...تأبىىت واقعىىة ىىىةة السىىفينة ملىىادرة عىىن ا ى دارة البحريىىة يف مكىىان
وقو اذلةة ي دولة و مصدقة أملووً.

 - 4في المياه الدولية:

وثيق ىىة (حمض ىىر – تقري ىىر  -إع ىىةم  -إف ىىادات  -مش ىىاىدات )...تأب ىىت واقع ىىة ى ىىةة الس ىىفينة يف ادلي ىىاه
الدولية ،ملادرة عن أحىد مراكىز ا نقىاذ الدوليىة أو احمل ىات الةسىلكية أو وسىائل ا عىةم الدوليىة أو مىن
ادلنظمة البحرية الدولية ،أو مشاىدات أو إفادات السفن الوطنية وا جنبية يف من قىة اذلىةة ،أو إفىادات
طاقم السفينة يث تكون مقنعة للمديرية.
ب -بيع السفينة لمالك جديد رغب بتسجيلها تحت علم أجنبي:

فى ىىاتورة أو عق ى ىىد بيى ىىع مص ى ىىدقة أملى ىىووً ي ى ى كر فيوى ىىا اس ى ىىم الشى ىىاري و الب ى ىىائع وحصصى ىىوم وجنس ى ىىيا م
ومواملفات السفينة وتاريخ ومكان تنظيم الفاتورة أو العقد .

جـ -بيع السفينة بالمزاد العلني داخل وخارج القطر:

وثيقة أو حمضر البيع للسفينة من قبل مالك السفينة أو وكيلو القانوو أو اجلوة البائعة مصد أملووً.
د -عدم صالحية السفينة للمالحة:

حمضىىر كشىىل فىىث مىىن قبىىل ادلديريىىة أو تقريىىر فىىث ملىىادر عىىن إحىىد ا ى دارات البحريىىة ادلختصىىة يف
تفو وا ادلديرية.
اخلارج أو تقرير فث من إحد ىياات التصنيل ادلعتمدة والب ي
ىـ -تقطيع السفينة كخردة بناء على طلب المالك:
يف حالة تق يع السفينة كخردة تقع كافة مساوليات ال ل وحمتوياتو على مالك السفينة.
و -صدور حكم قضائي قطعي
المادة  - :إجراءات شطب السفينة:

بعىىد ت وىىج ملىىحيفة السىىفينة مىىن أيىىة حدىىوزات أو رىونىىات أو إشىىارات دعىىو دت ىىنح شىىوادة الش ى
للسىىفينة مىىن قبىىل ادلديريىىة وفىىق احلاىىوت ادلى كورة سىىابقاً ،وذلىىك بعىىد تقىىد ثبوتيىىات الشى وفقىاً لكىىل

حالة با افة للأبوتيات التالية:
 -4الوثىىائق اخلامل ىىة بالس ىىفينة (ش ىىوادة التس ىىديل  -كاف ىىة شىىوادات العل ىىم) ماع ىىدا حا ىىوت اذل ىةة الكل ىىي
للسفينة (إر  -حت م – احةا  ....اخل).
 -6إيصال باستيفاء الرسوم ادلةتبة.
 -9إعةم ماسسة اوتصاوت و ادلنظمة البحرية الدولية بواقعة ش

السفينة من سدةت ادلديرية.

سادساً :الشهادات و الوثائق القانونية وأنواع المعاينات للسفينة و الرسوم المترتبة عليها
المــادة ;  -تىىتم ادلعاينىىات علىىى السىىفن طبقىاً لةتفاقيىىة الدوليىىة وتعىىدية ا و مىىدد نوعوىىا والرسىىوم ادلةتبىىة عليوىىا
وفق اجلدول التايل :

الرسم المترتب

البند

نوع المعاينة والشهادة

4

معاينة ىيكل السفينة و إجراء القياسات الةزمة ذلا
حلساب احملمول للسفينة و منح الشوادة
الدولية لقياس احملمول

4555

6

معاينة أولية لسفن الركاب قبل و ع السفينة يف
اخلدمة أو معاينة السفينة دلنح شوادة السةمة
لسفن الركاب

6555

الليرة السورية

9

معاينة جتديدية مرة كل  46شور لتدديد شوادة
السةمة لسفن الركاب

055

1

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لسفن الشحن ذليكل
السفينة دلنح شوادة سةمة البناء لسفن الشحن

4555

0

ادلعاينة السنوية لسفن الشحن ذليكل السفينة من
أجل التصديق السنوي لشوادة سةمة البناء لسفن
الشحن

2

ادلعاينة ادلتوس ة بتاريخ اوستحقا السنوي الأاو
أو الأالث دلنح شوادة سةمة البناء لسفن الشحن

9

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لسفن الشحن من أجل
منح شوادة معدات السةمة لسفن الشحن و منح

055

955
055

اسم الشهادة

مدة صالحية
الشهادة

الشوادة الدولية لقياس
احملمول

إج حمدودة

شوادة السةمة لسفن
الركاب

سنة واحدة

شوادة السةمة لسفن
الركاب

سةمة البناء لسفن
الشحن

سنة واحدة

س سنوات
وغا عة
للكشل السنوي

سدل معدات السةمة للسفينة
955

1

ادلعاينة السنوية لسفن الشحن من أجل التصديق
السنوي لشوادة معدات السةمة لسفن الشحن

3

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لألجوزة الةسلكية يف
سفن الشحن من أجل منح شوادة سةمة معدات
ا جوزة الةسلكية لسفن الشحن و منح سدل
ا جوزة الةسلكية للسفينة

45

ادلعاينة السنوية لألجوزة الةسلكية لسفن الشحن
من أجل التصديق السنوي لشوادة ا جوزة
الةسلكية لسفن الشحن

655

44

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية للسفينة دلنحوا
الشوادة الدولية خل وط الشحن

055

46

ادلعاينة السنوية للسفينة من أجل التصديق السنوي
لشوادة غط الشحن الدولية

955

49

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لتدويزات السفينة من
أجل منحوا الشوادة الدولية دلنع التلوث بالزيت

41

ادلعاينة ادلتوس ة لتدويزات السفينة من أجل
التصديق ادلتوسط للشوادة الدولية دلنع التلوث
بالزيت

955

40

ادلعاينة السنوية لتدويزات السفينة من اجل
التصديق السنوي للشوادة الدولية دلنع التلوث
بالزيت لسفن الشحن

655

42

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لتدويزات السفينة من
أجل منحوا الشوادة الدولية دلنع تلوث اذلواء

955

49

ادلعاينة السنوية لتدويزات السفينة من أجل
التصديق السنوي للشوادة الدولية دلنع تلوث اذلواء

455

41

التدقيق ا ويل أو التدديدي لنظام إدارة السةمة
للشركات من أجل منح شوادة م ابقة وفق ادلدونة
الدولية دارة السةمة

4555

43

التدقيق السنوي لنظام إدارة السةمة للشركات من
اجل التصديق السنوي لشوادة ادل ابقة وفق ادلدونة

055

955

س سنوات
معدات السةمة لسفن
وغا عة
الشحن
للكشل السنوي
شوادة سةمة معدات
ا جوزة الةسلكية
لسفن الشحن

الشوادة الدولية
خل وط الشحن

س سنوات
وغا عة
للكشل السنوي

س سنوات
وغا عة للكشل
السنوي

055
الشوادة الدولية دلنع
التلوث بالزيت
لسفن الشحن

الشوادة الدولية دلنع
تلوث اذلواء

شوادة م ابقة وفق
ادلدونة الدولية دارة
السةمة

س سنوات
وغا عة
للكشل السنوي

س سنوات
وغا عة
للكشل السنوي

س سنوات
وغا عة
للكشل السنوي

الدولية دارة السةمة
65

التدقيق ا ويل أو التدديدي لت بيق نظام إدارة
السةمة على السفينة من اجل منح شوادة إدارة
السةمة للسفينة

4555

64

التدقيق ادلتوسط لت بيق نظام إدارة السةمة على
السفينة من أجل التصديق ادلتوسط لشوادة إدارة
السةمة للسفينة

055

-66

التدقيق ا ويل أو التدديدي لنظام أمن السفن من
أجل منح الشوادة الدولية من السفينة

055

69

التدقيق ادلتوسط لت بيق غ ة أمن السفينة من اجل
التصديق ادلتوسط لشوادة امن السفينة

شوادة إدارة السةمة
للسفينة

س سنوات
وغا عة للكشل
ادلتوسط غةل
ال كر السنوية
الأانية أو الأالأة

الشوادة الدولية من
السفينة

س سنوات
وغا عة
للكشل السنوي

61

معاينة السفينة من أجل منحوا شوادة ادل ابقة
لقواعد شحن البضائع بشكل دوكمة

155

شوادة ادل ابقة لقواعد
شحن البضائع بشكل
دوكمة

س سنوات
وغا عة
للكشل السنوي

60

معاينة السفينة من أجل منحوا شوادة ادل ابقة
لقواعد شحن البضائع اخل رة

155

شوادة ادل ابقة لقواعد
شحن البضائع اخل رة

س سنوات
وغا عة
للكشل السنوي

62

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لتدويزات السفينة من
أجل منحوا الشوادة الدولية دلنع التلوث بادلياه
ا سنة .

955

س سنوات
منحوا الشوادة الدولية
وغا عة
دلنع التلوث بادلياه
للكشل السنوي
ا سنة .

69

منح السفينة أية وثيقة فنية أو قانونية

955

955

سابعاً :المعاينين و تعويضاتهم

المادة  -32تسمية المعاينين الفنيين:
يسىىمى ادلعىىاينون الفنيىىون حس ى نىىو الكشىىل بق ىرار مىىن ادلىىدير العىىام بنىىاء علىىى طل ى مالىىك السىىفينة أو
وكيلو القانوو ويعود ذلم مبعاينة السىفينة والكشىل عليوىا دلنحوىا الشىوادات ادل لوبىة .وتىتم معاينىة السىفينة
يف مكان رسوىا يإما يف ادلوانئ السورية أو ا جنبية.

أ  -معاينة السفينة في الموانئ األجنبية:

 -4للمدير العام تفويض إحد ىياات التصنيل ادلعتمدة لد ادلديرية أو اقةاح إيفاد معىاينح مىن ادلديريىة
ىىجراء الكشىىوا وادلعاينىىات و إملىىدار الشىىوادات الةزمىىة و ذلىىك بنىىاءً علىىى طل ى مالىىك السىىفينة أو
وكيلو القانوو.

 -6تصىىدر قىرارات ا يفىىاد للمعىىانيح الفنىىيح يف ادلىوانئ ا جنبيىىة وفقىاً للقىوانح وا نظمىىة النافى ة بنىىاءً علىىى
طل مالك السفينة أو وكيلو القانوو.
 -9يصدر ادلعىاينح الفنىيح القىائمح بالكشىل الشىوادات الفنيىة الةزمىة للسىفينة دلىدة أقصىاىا سىة أشىور
يف حال الكشوا ا ولية أو التدديدية ريأما يتم إملدار الشوادات الدائمة من قبل ادلديرية.
 -1يصىىاد ادلعىىاينح الفنىىيح علىىى الشىىوادات ادلوجىىودة علىىى م ى السىىفينة بالنسىىبة ادلعاينىىات ( السىىنوية–
ادلتوس ة –ا افية) وفق اوتفاقية الدولية ذات الصلة.
يفوض ادلدير العام احد ادلعاينح بتوقيع الشوادات ومورىا خبامت ادلديرية اخلاص بالكشىل علىى السىفينة
َّ -0
يف ادلوانئ ا جنبية.
 -2يصاد ادلعانيح الفنيح بشكل ماقت دلدة و تزيد عن سة أشور على اخل ط و ادلخ ىات الةزمىة
عند حتقيقوا دلت لبات اوتفاقية الدولية ريأما يتم تصديقوا من قبل ادلديرية.
 -9يتحمىل مالىىك السىىفينة كافىىة النفقىات ادلةتبىة (السىىفر  -اونتقىىال – الفيىزا – دغىىول ادلىوانئ -ا قامىىة -
تعويضات ادلوفدين) وو تتحمل ادلديرية أية نفقات.
ب -معاينة السفينة في الموانئ السورية:
 -4يتم الكشل من قبل ادلعاينح الفنيح من ادلديرية ويقىدم تقريىر عىن نتىائك الكشىل إىىل مديريىة التفتىي
البحري.

 -6تصدر ادلديرية الشوادات و التصديقات الةزمة للسفينة.
 -9تقع نفقات اونتقال وتعويضات ادلعاينح على عاتق مالك السفينة.
المادة  -33تعويضات المعاينين :

 -4يتقا ىى كىل معىاين مبلغىاً مق وعىاً وقىدره  /6555/ألفىي لىجة سىورية فقىط ،يف حىال دتىت ادلعاينىة يف
ادلىوانئ السورية،ويضىىاا إليوىىا ( ) % 05مىىن القيمىىة إذا دتىىت ادلعاينىىة غىىارج أوقىىات الىىدوام الراىىي أو
يف أيام الع ل وا عياد الراية ويستوىف نصل قيمة التعويض يف حال إعادة الكشل.
 -6يتقا ىىى كىىل معىىاين مبلغىىا مق وعىاً وقىىدره  /45555/عشىىرة ىىوا لىىجة سىىورية فقىىط عىىن كىىل يىىوم يف
حىال دتىت ادلعاينىة يف ادلىوانئ ا جنبيىة ،يضىاا إليوىا ( ) %05مىن التعىويض إذا دتىت ادلعاينىة يف أيىام
الع ل أو ا عياد الرايىة ،وحتىدد أيىام ادلعاينىة بخلغتىام ادلغىادرة والقىدوم إىىل الق ىر بشىرط أن وتزيىد أيىام
ادلعاينة عن ثةث أيام.
 -9يتقا ى الفث عن تدقيق كل غ ىة للسىفينة ،مبلغىاً مق وعىاً قىدره  /055/سىمائة لىجة سىورية فقىط

 ،باس ىىتأناء كتي ى إدارة الس ىىةمة وغ ىىة أم ىىن الس ىىفينة أو ادلرف ىىق ادلين ىىائي فيتقا ىىى عليو ىىا مبلغ ىاً ق ىىدره
 /4055/ألل و سمائة لجة سورية فقط.

 -1تستوىف التعويضات ادل كورة أعةه ،وتود يف ملندو ادلديرية ،وينظم هبا جىدول شىوري ،وتىوز علىى
ادلستحقح.
الفصل الثاني  -السفينة الصغيرة
أوال :تعار يف
المادة  -34يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة جانب كل منها:
 السفينة الصغيرة :كل سفينة حمموذلا القائم ( )655طن ومادون ومنوا ا نوا التالية:سفينة الصيد :سفينة معدة عمال الصيد البحري التداري داغل أو غارج ادلياه ا قليمية.
ســفينة النزىــة العامــة :سىىفينة معىىدة لرحىىةت النزىىىة السىىاحلية ادلىىخلجورة ،وتنىىدرج سىىفن ادل ىىاعم وادلقىىاىي
العائمة من ى ا التعريل.

ســفينة النزىــة الشخصــية :سىىفينة معىىدة غصيص ىاً للنزىىىة اخلاملىىة ،ىىمن حىىدود سىىعة السىىفينة ,وتنىىدرج
اليخوت من ى ا النو وك لك تلك الب تستخدم لألإراض الريا ية.

سفينة نقل ركـاب (مواصـالت) :سىفينة معىدة لنقىل الركىاب ىمن ادليىاه ا قليميىة ،وفىق غىط سىج حمىدد
مسبقاً.
سفينة الصيانة :سفينة معدة للقيام بخلعمال مليانة وإملةح السفن أو ادلنشآت البحرية.
سفينة الشحن :سفينة معدة لنقل البضائع وا محال ادلختلفة من ادلوانئ السورية.
ســفينة القطــر :سىىفينة معىىدة لعمليىىات الق ىىر وادلسىىاعدة يف إرشىىاد وتوجيىىو السىىفن ،وتقىىد غىىدمات
ا نقاذ.
ســفينة خــدمات :سىىفينة معىىدة لتقىىد غىىدمات متعىىددة ( تسىىويةت مرفايىىة – ىىث علمىىي – إمىىداد-
نشاطات عامة....اخل)

-

محمول السفينة القائم :ىو احملمول القائم احملسوب من فبل ادلديريىة وفقىا لةتفاقيىة الدوليىة حلسىاب
احملمول لعام  4323أو وفقاً للقواعد الوطنية.

ثانياً:بناء السفن الصغيرة :

المـادة  - 35تبىت السىفن الصىغجة مبوجى تىرغيق راىي مىن ادلديريىة يف أحىواض و ورش البنىاء و يف الشىركات
ادلرغصة وادلعتمدة من قبل ادلديرية ،وبإشرافوا أو من تفو و ،وفق ا جراءات التالية:

أ -بناء السفن المعدنية أو الخشبية:
 -4تقد طل إىل ادلديرية من قبل ملاح العةقة أو وكيلو القانوو للحصول على موافقىة البنىاء مرفقىاً
بىىو ملىىورة عىىن ىويتىىو  ,مبينىاً فيىىو نىىو ومواملىىفات السىىفينة ادلىراد بناهىىىا ومكىىان البنىىاء واجلوىىة البانيىة،
وخم ط عام يبح التقسيمات الرئيسية.

 -6إيصال استيفاء رسم ترغيق البناء.
 -9إملىىدار رغصىىة بنىىاء ملىىاحلة دلىىدة عىىام مىىن تىىاريخ منحوىىا ،قابلىىة للتمديىىد دلىىدة أقصىىاىا عىىام غىىر مىىن
يباشىىر

تىىاريخ انتوىىاء ملىىةحيتوا ،بنىىاءً علىىى طلى ملىىاح العةقىىة وىىيف حىىال انتوىىاء العىىامح و
بالبناء تعترب الرغصة ملغاة.
 -1يلتزم ملاح العةقة أو وكيلو القانوو تقد دراسة اتزان مصدقة أملووً مىن قبىل جوىة معتمىدة لىد
ادلديرية عندما يتداوز ال ول الكلي للسفينة عن /41/أربعة عشر مةاً.

 -0يتقدم ملاح العةقة أو وكيلو القانوو بكافة ادلخ ات والدراسات الةزمة غةل عملية البناء .
 -2جتر عدد من الكشوفات ادلرحلية ،من قبل ادلديرية أو من تفو و غةل مراحل البنىاء ادلختلفىة (مىد
القرينىىة -انتوىىاء عمليىىة التلىىويح) ،للتخلكىىد مىىن عمليىىة البنىىاء والتقيىىد بادلواملىىفات وا بعىىاد احملىىددة يف
الرغصة ادلمنوحة ،ويتم تنظيم حما ر كشوا مرحلية.
 -9إذا تىىبح للمعىىاينح غىىةل الكشىىوا ادلرحليىىة ،وجىىود اغتىىةا عىىن ا بعىىاد احملىىددة يف رغصىىة البنىىاء
ا وليىىة ،ف ىىيمكن ذلىىا قب ىىول مىىا نس ىىبتو  /%1/مىىن ا بعىىاد احملىىددة يف الرغصىىة ،زيىىاد ًة أو نقصىىاناً،
وحس ى تقىىدير ادلديريىىة ،وىىيف ماعىىدا ذلىىك توقىىل عمليىىة البنىىاء ريأمىىا يىىتم إزالىىة ادلخالفىىة حتىىت طائلىىة
عدم التسديل.
ب -بناء السفن وفق قوالب معدة مسبقاً ( فيبر كال س  ...مطاط ...الخ ):
يىىتم البنىىاء يف ص
ورش غاملىىة مرغصىىة أملىىووً ،ومعتمىىدة لىىد ادلديريىىة ،وتصىىدر ىى ه الىىورش شىىوادات
منشىىخل وخم ىط عىىام يىىبح (ا بعىىاد الرئيسىىية وادلواملىىفات الفنيىىة للبىىدن واحملركىىات وكافىىة التدوي ىزات...
اخل) وفواتج مصدقة أملووً ,وخيضع عمل ى ه الورش و ادلنتدات وقوال ا نتاج لرقابة ادلديرية .

ثالثاً  :الشروط العامة لتسجيل السفينة الصغيرة

المادة  - 36تسجيل السفينة الصغيرة تحت العلم السوري (رفع العلم السوري)
أ -تسجل السفينة الصغيرة تحت العلم السوري في الحاالت التالية:
-4إذا كانت السفينة دملوكة من قبل أشخاص سوريح طبيعيح أو اعتباريح أو من يف حكموم.
 -6إذا كانىىت السىىفينة دملوكىىة مىىن قبىىل أشىىخاص إىىج سىىوريح مقىىيمح إقامىىة دائمىىة يف اجلمووريىىة العربيىىة
السورية.
 -9إذا كانىىت السىىفينة دملوكىىة مىىن قبىىل أشىىخاص طبيعىىيح أو اعتبىىاريح إىىج سىىوريح ش ىري ة أن يكىىون ذلىىم
شخق قائم بالتمأيل أو ا دارة من مواطث اجلموورية العربية السورية ,وجيىوز أن يكىون ىى ا الشىخق
القىىائم بالتمأيىىل أو اى دارة طبيعيىاً أو اعتباريىاً منشىىااً أو ماسسىاً حسى ا ملىىول يف الق ىىر ومفو ىاً
بالعمىىل باسىىم مالىىك السىىفينة وحلسىىابو وينبغىىي ذلى ا الشىىخق أن يكىىون رىىىن أي إجىراء قىىانوو و قىىادراً
على الوفاء مبساوليات مالك السفينة وفقاً للقوانح وا نظمة الوطنية.

 -1أن تكون السفينة الة فنية جيدة وتتوافق مع ادلت لبات البحرية الدولية والوطنية.
المادة  - 37إجراءات التسجيل:
أ -تسجيل السفينة المبنية محلياً:
 -3السفينة المعدنية أو الخشبية:

يقدم ملاح العةقة أو وكيلو القانوو ،طلباً للتسديل مرفقىاً بىو إ ىبارة البنىاء كاملىة ،والىب تتضىمن

كافة ادلوافقات ،وادلخ ات ،الدراسات النوائية مصدقةً ،والكشوفات ادلرحلية.
 4-4بعد دراسة طل التسىديل ومرفقاتىو ,يىتم الكشىل الفىث النوىائي علىى السىفينة مىن قبىل جلنىة خمتصىة
مىىن ادلديريىىة ،ويىىنظم حمضىىر الكشىىل الىىةزم ،ومس ى حممىىول السىىفينة القىىائم والصىىايف وفق ىاً للقواعىىد
الوطنية ادلتبعة.
 6-4إيصال باستيفاء رسم التسديل.
 9-4يتم تنظيم حمضر تسديل للسفينة.
 1-4نح مالك السفينة أو وكيلو القانوو شوادة التسديل.

 0-4ىىنح مالىىك السىىفينة الىىب تقتضىىي طبيعىىة عملوىىا إمكانيىىة ا ىىار بىىح أكأىىر مىىن مينىىاء دفىىة حركىىة
يتضمن كافة ادلعلومات التسديلية للسفينة.
 2-4عنىىد تسىىديل السىىفينة كم عىىم عىىائم ،جيى أن و يقىىل طوذلىىا عىىن /61 /مىةاً ،مىىع مراعىىاة القىرارات
الصادرة عن اجلوات الوطنية ذات الصلة ،وأن تكون السفينة مبنيىةً وفقىاً للمعىايج الدوليىة ،وبإشىراا
إحد ىياات التصنيل ادلعتمدة لد ادلديرية.

 -4السفينة المصنعة وفق قوالب معدة مسبقاً ( فيبر كال س – مطاط :)...

 4-6يقىىدم ملىىاح العةقىىة أو وكيلىىو القىىانوو ،طلبىاً لتسىىديل السىىفينة مرفقىاً بىىو ،شىىوادة ادلنشىىخل ،وفىىاتورة
البيىىع (مصىىدقتح أملىىووً) ,والنشىرات الفنيىىة أو خم ىط عىىام للسىىفينة يىىبح كافىىة ا بعىىاد وادلواملىىفات
الفنية ،ملادر عن الشركة الصانعة.
 6-6يتم إجراء كشل فث هنائي على السفينة و ينظم حمضر كشل.
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إيصال باستيفاء رسم تسديل السفينة.
ينظم حمضر تسديل للسفينة.
نح ملاح العةقة أو وكيلو القانوو شوادة التسديل.
ىىنح مالىىك السىىفينة الىىب تقتضىىي طبيعىىة عملوىىا إمكانيىىة ا ىىار بىىح أكأىىر مىىن مينىىاء دفىىة حركىىة
يتضمن كافة ادلعلومات التسديلية للسفينة.

ب -تسجيل السفينة المملوكة أو المبنية في الخارج.
 3-3منح السفينة شهادة تسجيل مؤقت (وثيقة رفع علم سوري مؤقتة):

 دتنح ادلديريىة وثيقىة العلىم السىوري ادلاقتىة للسىفينة ادلبنيىة وادلملوكىة يف اخلىارج ،وادلىراد تسىديلوا يفعىىداد السىىفن السىىورية ،ملىىاحلة دلىىدة ثةثىىة أشىىور قابلىىة للتمديىىد حس ى تقىىدير ادلديريىىة ،بعىىد تقىىد
طل من مالك السفينة أو وكيلو القانوو مرفقاً بالأبوتيات التالية:
 -4مل ىىورة ع ىىن ف ىىاتورة أو عق ىىد البي ىىع ،أو مل ىىورة ع ىىن عقى ىد البن ىىاء باللغ ىىة العربي ىىة أو اونكليزي ىىة مة ىىة
ومصدقة أملووً ،مبيناً فيىو أاىاء البىائعح وأاىاء ادلشىةيح ،وحصصىوم وجنسىيا م ،واسىم الصىانع،
واسم السفينة ونوعوا ،وجنسيتوا السابقة (يف حال كانت مسدلة) ،وتىاريخ ومكىان توقيىع الفىاتورة
أو عقد البناء أو عقد البيع .
 -6الوثىىائق الىىب تىىبح ا بعىىاد الرئيسىىية للسىىفينة و حمموذلىىا القىىائم والصىىايف وسىىنة البنىىاء واسىىت اعة حمركا ىىا
ا ساسية وطرازىا.
 -9ملورة عن شوادات علموا السابق يف حال كانت مسدلة لد علم دولة أغر .
 -1الوثائق الب تأبت ىوية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو يف اجلموورية العربية السورية.
 يب ىل مفعىىول شىىوادة التسىديل ادلاقىىت ادلمنوحىىة عنىدما تىىام السىىفينة احىد ادلىوانئ السىىورية أو عنىىدانتواء ادلدة احملددة يف الشوادة.و دتنع من السفر حلح إدتام إجراءات التسديل الدائم.
 4-3إجراءات التسجيل:
تقد طل من قبل مالك السفينة أو وكيلو القانوو لتسديل السفينة مرفقاً بالأبوتيات التالية:
 -4فىىاتورة أو عقىىد البيىىع ،أو ملىىورة عىىن عقىىد البنىىاء باللغىىة العربيىىة أو اونكليزيىىة مة ىىة ومصىىدقة أملىىووً،
مبين ىاً فيىىو أاىىاء البىىائعح وأاىىاء ادلش ىةيح ،وحصصىىوم وجنسىىيا م ،واسىىم الصىىانع ،واسىىم السىىفينة
ونوعوا ،وجنسىيتوا السىابقة (ىيف حىال كانىت مسىدلة) ،وتىاريخ ومكىان توقيىع الفىاتورة أو عقىد البنىاء
أو عقد البيع مصدقة أملوو .
 -6الوثىىائق الىىب تىىبح ا بعىىاد الرئيسىىية للسىىفينة وحمموذلىىا القىىائم والصىىايف وسىىنة البنىىاء واسىىت اعة حمركا ىىا
ا ساسية وطرازىا.
 -9شىوادة شى مىن قيىىود علموىا السىىابق مصىىدقة أملىووً أو حمضىىر البيىع بىىادلزاد العلىث مصىىد أملىىووً
للسفينة ادلباعة بادلزاد العلث.
 -1ببىىان قيىىد مصىىد أملىىووً يأبىىت عىىدم وجىىود رىىىن أو حدىىز أو أيىىة حقىىو أغىىر للغىىج علىىى السىىفينة
ادلبنية أو قيد البناء.
 -0تقد شوادة ركية.
 -2تقد الكشل الفث الةزم لبيان احلالة الفنية للسفينة قرار تسديلوا.
 -9ادلخ ات والدراسات الةزمة.
 -1الوثائق الب تأبت ىوية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو لو يف اجلموورية العربية السورية.

 -3إيصال باستيفاء رسم تسديل السفينة.
 يتم تنظيم محضر تسجيل ويمنح مالك السفينة أو وكيلو القانوني شهادة تسجيل ملكية. -4السفينة المصنعة في الخارج ومستوردة على شكل طرود:

دتنح ادلديرية ادلوافقة ادلبدئية الةزمة لصاح العةقة أو وكيلو القانوو لةستجاد ،و بعىد إدتىام عمليىة
اوستجاد تستكمل إجراءات التسديل كالتايل:

 -3يتقدم ملاح العةقة أو وكيلو القانوو ،ب ل لتسديل السفينة مرفقاً بو ملورة عن ىويتو،
والشوادة اجلمركية.
 -6إجراء الكشل الفث الةزم لبيان احلالة الفنية للسفينة قرار تسديلوا.
 -9إيصال استيفاء رسم تسديل السفينة.
 يتم تنظيم حمضر التسديل الةزم.و نح مالك السفينة أو وكيلو القانوو شوادة تسديل ملكية.المادة  - 38إجراءات منح بدل فاقد عن شهادة التسجيل للسفينة:

عند فقدان شوادة التسديل نح مالك السفينة أو وكيلو القانوو شوادة تسىديل ماقتىة دلىدة و تتدىاوز

ثةثىىة أشىىور حلىىح ملىىدور شىىوادة ادللكيىىة اجلديىىدة عنىد تقدمىىو ب لى إىىىل ادلديريىىة غىىةل مىىدة و تتدىىاوز
سة عشر يوماً من تاريخ فقد الشوادة على أن يرفق ب لبو:
 -4حمضر أو تقرير عن فقدان شوادة التسديل مصد أملووً من السل ة ادلعنية يف مكان الفقد.
 -6مضي مدة أكأر من سة عشرة يوماً على إعةن فقد شوادة التسديل بإحد الصحل احمللية .
 -9إيصال باستيفاء الرسم ادلقرر.

المادة  - 39على كل سفينة مسىدلة أن تتخى ااىاً توافىق عليىو ادلديريىة وأن يكتى ىى ا اوسىم ورقىم التسىديل،
مرفقاً برمز ميناء التسديل ،با حرا العربية على جانا ادلقدمة ،و يف مكان بارز منوا.

رابعاً  :إجراءات نقل ملكية السفينة الصغيرة كليا" أو جزئيا"

المادة  - 3:نقل ملكية السفينة كلياً أو جزئياً:
ىبح في ىىو اا ىىو الكام ىىل واس ىىم الش ىىاري و
 -4يتق ىىدم مال ىىك الس ىىفينة أو وكيل ىىو الق ىىانوو ب لى ى إ ىىىل ادلديري ىىة ي ى ي
احلصق ادلراد بيعوا من أملل /6155/سوم كامل ملكية السفينة مرفقاً بالأبوتيات التالية:
أ  -ملورة عن اذلوية الشخصية للبائع وادلشةي أو جواز السفر ساري ادلفعول .
ب  -شوادة تسديل السفينة.

ج  -إيصال استيفاء الرسوم ادلةتبة على نقل ادللكية.
 -6ينظم حمضر بيع ،ودتنح شوادة تسديل جديدة للسفينة.
 -9و جيوز نقل ملكية سفينة ما تكن ملحيفتوا غالية من أي حدوزات تنفي ية أو رىونات.

 علىىى انىىو و جيىىوز تبىىديل اسىىم سىىفينة مىىاتنفي ية أوحدوزات احتياطية أو رىونات.

تكىىن ملىىحيفتوا غاليىىة مىىن أيىىة إشىىارات دعىىاو  -حدىىوزات

خامساً  :شطب السفينة الصغيرة :

المادة ; - 3ثبوتيات شطب السفينة:
يىىتم ش ى
الش

السىىفينة بعىىد تقىىد طل ى إىىىل ادلديريىىة مىىن مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو ،مبين ىاً فيىىو سىىب

 ،مرفقاً بالأبوتيات الةزمة وفقاً حلاوت الش

التالية:

أ -الهالك الكلي للسفينة (غرق– احتراق– تحطم – ...الخ).
 -3في المياه اإلقليمية:
وثيقة (حمضر – تقرير – إعةم  )...تأبت واقعة ىةة السفينة ملىادرة عىن اى دارة البحريىة يف مكىان وقىو
اذلةة و مصدقة أملووً.

 -4في المياه الدولية:

وثيقىىة (حمضىىر -تقريىىر -إعىىةم -إفىىادات -مشىىاىدات  )...تأبىىت واقعىىة ىىىةة السىىفينة يف ادليىىاه الدوليىىة
ملادرة عن أحد مراكز ا نقاذ الدولية ،أو احمل ات الةسلكية ،أو وسىائل ا عىةم الدوليىة ،أو مىن ادلنظمىة
البحريىىة الدوليىىة ،أو مشىاىدات أو إفىىادات السىىفن الوطنيىىة وا جنبيىىة يف من قىىة اذلىىةة ،أو إفىىادات طىىاقم
السفينة يث تكون مقنعة للمديرية.
ب -بيع السفينة لمالك جديد رغب بتسجيلها تحت علم أجنبي:

يف ى حىىال بيىىع السىىفينة دلالىىك جديىىد يرإ ى بتسىىديلوا حتىىت علىىم أجنىىا ينبغىىي تقىىد فىىاتورة أو عقىىد بيىىع
مصىىدقة أملىىووً ،ي ى كر فيىىو اسىىم ادلشىىةي و البىىائع ،وحصصىىوم ،وجنسىىيا م ،ومواملىىفات السىىفينة ،وتىىاريخ
ومكان تنظيم الفاتورة أو العقد.

ج -بيع السفينة بيعاً قضائياً:
يقدم وثيقة أو حمضر بيع السفينة من قبل مالك السفينة أووكيلو القانوو أو اجلوة البائعة مصدقة أملووً .

د -عدم صالحية السفينة للمالحة:

يقىىدم حمضىىر كشىل فىىث مىىن قبىىل ادلديريىىة ،أو تقريىىر فىىث ملىىادر عىىن إحىىد ا ى دارات البحريىىة ادلختصىىة يف
اخلارج ،أو تقرير من إحد ىياات التصنيل ادلعتمدة والب تفو وا ادلديرية.

ىـ -تقطيع السفينة كخردة بناء على طلب المالك.
المادة  - 42إجراءات شطب السفينة:

بعد ت وج ملحيفة السفينة من أيىة حدىوزات أو رىونىات أو إشىارات دعىو دتىنح شىوادة الشى للسىفينة
من قبل ادلديرية وفق احلاوت ادل كورة سابقاً ،وذلك بعد تقىد ثبوتيىات الشى وفقىاً لكىل حالىة با ىافة
للأبوتيات التالية:
 -4الوثائق اخلاملة بالسفينة (شوادة تسديل – كافة شوادات العلىم ) ماعىدا حاىوت ىىةة السىفينة
(إر  -حت م – احةا  ....اخل).
 -6إيصال باستيفاء الرسوم ادلةتبة.

سادساً  :المعاينات للسفن الصغيرة
المادة  - 43أنواع المعاينات:

تتم ادلعاينات على السفن الصغجة طبقاً للقواعد الوطنية واوتفاقية الدولية ذات الصلة.

أ -المعاينــات األوليــة :تىىتم للسىىفينة الىىب ىىىي قيىىد البنىىاء مىىن قبىىل معىىاينح خمتصىىح مىىن ادلديريىىة أو مىىن
تفو وم ل لك وفقاً دلا يلي:

 -3المعاين ــات المرحلي ــة :ى ىىي ادلعاين ىىة ال ىىب ت ىىتم غ ىىةل مراح ىىل بن ىىاء الس ىىفينة ،اس ىىتنادا لرغص ىىة البن ىىاء
ادلمنوحة ،وتتضمن فحصاً كامةً لبناء البدن (القرينىة وا
ا بعاد ا ساسية ...إخل ).

ىة  -السىماكات-

 -4المعاينــة النهائيــة :ىىىي ادلعاينىىة الىىب تىىتم للسىىفينة بعىىد إدتىىام البنىىاء ،وتتضىىمن فحص ىاً شىىامةً لسىىةمة
البن ىىاء ،والقياس ىىات النوائي ىىة ،وتومل ىىيل الس ىىفينة ،وحس ىىاب احملم ىىول ،وتق ىىدير وزن
السىىفينة فارإىىة ) ) LIGHT SHIPوادلعىىدات والتدوي ىزات الةزم ىة لعمىىل
السفينة وفقاً لنوعوا.

 -على انىو عنىدما و تتىوفر يف بيانىات السىفينة وزهنىا فارإىة) ) LIGHT SHIPتقىوم ادلديريىة بتقىدير

ى ا الوزن وفقاً سس معتمدة لديوا.
ب -المعاينات الدورية السنوية:

تتم سنوياً وفقا خل ة زمنية حتدد مسبقاً ويعلن عنوا من قبل ادلديرية.وبعد إجراء ادلعاينة يتم :
 -4استيفاء الرسوم السنوية ادلةتبة.
 -6مىىنح شىىوادة ملىىةحية إ ىىار وشىىوادة سىىةمة اى جوزة الةسىىلكية عنىىد توفرىىىا ملىىاحلة دلىىدة عىىام مىىن
تاريخ منح كل منوا.
 علىىى أنىىو جيىىوز دلالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو الراإ ى بعىىدم اسىىتخدام السىىفينة دلىىدة حمىىددة ،أنيتقدم ب ل إىل ادلديرية يبح ا سباب وادلىربرات لى لك ،وادلىدة الىب يريىد عىدم اسىتخدام السىفينة
على أن يلتزم بتسديد الرسوم ادلةتبة.

 وبعىد اختىاذ اى جراءات القانونيىة الةزمىة ،تشىسنوات ،دون تقد أية مربرات من مالكوا.

السىفن الىب تىتم معاينتوىا منى أكأىر مىن ىس

ج  -المعاينات اإلضافية:

تتم ى ه ادلعاينات يف احلاوت التالية:
 -4عندما تتعرض السفينة حلادث ما.
 -6حدوث ع ياثر على سةمة أو متانة السفينة أو فعالية أو ملةحية معدا ا.
 -9بناء على طل ادلالك أو وكيلو القانوو بإجراء أي تعىديل علىى السىفينة (تركيى كىبح  -تبىديل حمىرة
)...-

المادة  - 44تصدر ادلديرية تعليمات ناظمة مدد فيوا القواعىد و ادلت لبىات الفنيىة و مت لبىات السىةمة البحريىة
ادل لوبة بالكشل الفث على السفن الصغجة جبميع أنواعوا مبا فيوا القواعد الوطنيىة حلسىاب احملمىول
و غ وط الشحن .
سابعاً  :المعاينين وتعويضاتهم

المادة  - 45تسمية المعاينين و تعويضاتهم:

يس ىىمى ادلع ىىاينون الفني ىىون بق ى ىرار م ىىن ادل ىىدير الع ىىام ويعو ىىد ذل ىىم مبعاين ىىة الس ىىفينة والكش ىىل عليو ىىا دلنحو ىىا
الشوادات ادل لوبة حس ما يلي:

 -4وف ىىق ج ىىدول زم ىىث مع ىىد و معل ىىن م ىىن قب ىىل ادلديري ىىة وتق ىىع نفق ىىات اونتق ىىال عل ىىى ع ىىاتق ادلديري ىىة ,أم ىىا
تعويضات ادلعاينح و قدرىا /455 /لجة سورية عن كل سفينة فتقع على عاتق مالكوىا و يضىاا إليوىا
 /%05/من قيمة التعويض أعةه يف حال إعادة الكشل .
 -6بنىاء علىىى طالى مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو يف حىال ختلفىىو عىىن إجىراء الكشىىل يف موعىىده تقىىع
نفقات اونتقال على عاتق مالك السفينة إ افة إىل التعويضات ادل كورة أعةه.
 -9وىىيف حىىال دتىىت ادلعاينىىة يف ادلىوانئ ا جنبيىىة وبنىىاء علىىى طلى مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو ين بىىق
عليوا ما ين بق على السفن الكبجة من أحكام وتعويضات .
 -1تسىىتوىف التعويضىىات ادل ى كورة أعىىةه ،وتىىود
ادلستحقح.

يف ملىىندو ادلديريىىة ،ويىىنظم جىىدول فيوىىا  ،وتىىوز علىىى

الم ــادة  - 46يس ىىتوىف رس ىىم مق ىىو ق ىىدره /455/ل س مائ ىىة ل ىىجة س ىىورية لق ىىاء م ىىنح ش ىىوادة أو وثيق ىىة أو بي ىىان
للسفينة.

المــادة  – 47تعتمىىد شىىعبة تسىىديل السىىفن الكبىىجة لىىد مديريىىة التفتىىي البحىىري يف ادلديريىىة العامىىة للم ىوانئ
مكتباً لتسديل السفن الكبجة.

المادة  – 48تعتمد شىع التفتىي البحىري يف دوائىر مىوانئ( الةذقيىة – جبلىة – بانيىاس – طرطىوس – أرواد)
مكتباً لتسديل السفن الصغجة .

المادة  - 49ينشر ى ا القرار يف اجلريدة الراية.
دمشق في /

3652/ىـ الموافق في 422;/ 9/ 34م.
وزير النقل
الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر

