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 الفصل األول

   تعـاريـف

 -0المادة   
 بجانب كل منها :   يقصد في تطبيق أحكام ىذا القانون التعابير المبينة – 

 وزارة النقل .الوزارة :  -
 . وزير النقلالوزير :  -
 . املديرية العامة للموانئالمديرية :  -
 املدير العام للمديرية العامة للموانئ .المدير العام :  -
يف حــال معم ــا أو احااق ــا ق ــال   قــد ذــيح ت ا ال ا  ــة للميحــة أو  ىــ ه العرــارة  علــق علــى الســ  نةكارثــة بحريــة :  -

 عند جنوح ا أو غرق ا يف املوانئ أو أماكن الرسو السورية أو يف امل اه اإلقل م ة السورية . 
 .   ىي الس  نة اليت أذ رت بكارثة قريةسفينة منكوبة :  -
أو كارثــة قريـــة  ــا أو لأوىـــا   أو  بإحـــداث كارثــة ب   ـــة ىــي أيـــة ســ  نة  وتـــ  أن  تســربســفينة فـــي حالــة  طـــر :  -

بســرب انــدري حريــق ف  ــا أو فقــدا ا  ربعت ــا أو عال   ــا أو  ععــل أحــد  ركا ــا الر  ســ ة أو   معرضــة للأــرق إمــا
زيــد عــن ال ا  ــة أو بســرب مأــاقرة لاقم ــا  ــا أو نقــ  مــا ي  ســرا امل ــاه إل  ــا أو عــدم قــدر ا علــى امليحــة بوســا ل ا
 ثلثي ى ا العاقم عندما ر يكون عدق من أفراق العاقم 

 الراقي مؤىًي لق اق ا .  
أية س  نة منكوبة فقدت ذيح ت ا للميحة بوسا ل ا ال ا  ة أو بقايا ى ه الس  نة   كمـا يعـا الرئـا   حطام بحري :  -

 الأارقة م 
تم الرحــال عن ــا يف امل ــاه اإلقل م ــة للام وريــة العرب ــة الســ  نة   و لــ  ا تــ اي الــيت يعثــر عل  ــا ذــدفة أو يــ  

 السورية أو على توال  ا . 



يعـا  عــوف ســ  نة غارقــة أو  قع ع ــا وانتشــال حعام ـا مــ  اولت ــا أو نقــل الســ  نة املنكوبــة إزالــة ســفينة :  -
نـب وقـوي كارثـة قريـة إىل مكان آمن أو إىل خارج امل ـاه اإلقل م ـة  ـا يك ـل ج  أو املوجوقة يف حالة خعر

 .  قاخل امل اه اإلقل م ة أو على الشوالئ و املوانئ السورية
  

 الفصل الثانــي
  

 اإلجراءات اإلدارية والعدلية الواجب اتباعها في حال حدوث كارثة بحرية
  

  – 1المادة 

الئ اجلم ورية العرب ة جيب على كل من يشاىد أو يعلم بوقوي كارثة قرية أو التقط إتارة بوقوع ا ضمن تو    
 أن يرلغ ذل  فورا إىل أقرا قا رة م ناي أو أي ج ة رمس ة .           السورية أو يف م اى ا

  – 2المادة   
جيــب علــى كــل مــن يشــاىد وقــوي كارثــة قريــة علــى تــوالئ اجلم وريــة العرب ــة الســورية أو يف م اى ــا اإلقل م ــة أن 

  عرضـة للطعـر   وأن فـافل علـى كـل مـا يف السـ  نة املنكوبـة   وعـدم  عرضـ ايراقر إىل إسعاف وإنقاذ ا رواح امل
 للن ب إىل أن  توىل السلعات العامة أمرىا .

 -3المادة  
جيب على العامل املعا ال ي يتسَلم الريغ املشار إل و يف املاقة الثان ة أن يسري يف  رل أو إىل املديرية اليت عل  ا          

مديرية اجلمارك ومال  الس  نة املنكوبة أو وك لو وقنصل ة الدولة املسالة ف  ا الس  نة  كل من رأن  قوم بإخعا
. 
 – 4لمادة ا  

جيب على ممثلي املديرية  اـرق علم ـم بوقـوي كارثـة قريـة يف قا ـرة اختصاذـ م أن يسـرعوا بارنتقـال إـىل مكـان   
 الكارثة ل قوموا بإجراي 

ا رواح واحملافظة على الس  نة املنكوبة وما عل  ا   و م يف سـر ل ذلـ   كل ـي أي كل ما ميكن عملو إلنقاذ  
 تط  قريب من مكان 

الكارثة  ساعد م   ول س ملمثلي املديريـة أن يتـدخلوا بـب ربـان السـ  نة املنكوبـة ولاقم ـا ف مـا يتعلـق بإقار ـا  
 إر إذا للب من م ذل  . 



  
 –5المادة 

 ة يف سر ل سيمة ا رواح واحملافظة على الس  نة املنكوبة وما عل  ا إجراي ما يأيت :على ممثلي املديري 
 ا مر باستطدام ما يرونو رزماً من وسا ط النقل واإلنقاذ القريرة من مكان الكارثة .  -أ

 استعمال القوة عند اللزوم لقم  أعمال الن ب والشأب .  -ا
حـداث الشـأب أو يعـوق عمل ـة إنقـاذ السـ  نة املنكوبـة ومـا القرض على كـل مـن فـاول الن ـب أو إ -ح

 متويو وسيمة ا رواح
 املوجوقة عل  ا ومرير احملئر اليزم وإحالتو م  ا تطاص امل كورين إىل الن ابة العامة .      
إذا قــام قل ــل كــافو علــى وجــوق أتــ اي  ــ   – ــا يف ذلــ  الســ ن  –الق ــام بت تــ   أي مكــان  -ق

 املنكوبة .  الس  نة
 ا اذ أية إجرايات أخرى ضرورية . -ن

  -6المادة  
  

على ربَان الس  نة املنكوبة أن يقدم إىل قا ـرة أقـرا م نـاي  ـاب  للمديريـة خـيل أربـ  وعشـرين سـاعة مـن وذـولو 
يـر ي ـ  إىل الـ   قريـراً عـن الكارثـة الرحريـة مصـحوباً وم ـ  أوراق السـ  نة إن وجـدت   وجيـب أن يتئـمن التقر 

املعلومــات املتعلقــة بالســ  نة وا تــطاص الــ ين كــانوا علــى متن ــا مــن ركــاا أو غــوىم  ــن فــ  م أفــراق العــاقم 
ـــاً م صـــيً  ـــو أن يقـــدم ب ان ـــاي وقوعـــو   كمـــا جيـــب عل  بالرئـــا   املشـــحونة  املوجـــوقون قرـــل وقـــوي اثـــاقث أو أثن

يف  نظــ م احملئــر الــيزم لئــمان حقــوق أذــحاا واملوجــوقات اــ خرى العا ــدة للســ  نة و يعتمــد ىــ ا التقريــر 
 العيقة . 

  
  – 7المادة   
  

 قــوم املديريــة بــإجراي مق ــق يف الكارثــة واســتاواا مــن  ــرى اســتاوابو ومســاي تــ اقة مــن  ــراه بعــد مل  ــو  –أ 
 ال مب القانون ة   سواًي 

 أكان من أفراق العاقم أو من غوىم .    
  ئر ضرط يتئَمن بصورة خاذة : ينظم بنت اة التحق ق  –ا 
 اسم الس  نة وجنس ت ا و أوذاف ا . – 9
 اسم ربَان الس  نة ومالك ا ووك ل ا.  – 6
 حصر أمساي أذحاا الشحنة و أمساي ا تطاص املتواجدين على منت الس  نة .  – 2



 وكم ة عزونات الس  نة و أنواع ا.   كم ة الشحنة و نوع ا  – 1
 املوانئ اليت كانت  قصدىا الس  نة .موانئ الشحن و  – 5
 ظروف وقوي اثاقث و زمانو و مكانو وأسرابو وميبسا و .  – 2
 اخلدمات اليت  لقت ا الس  نة املنكوبة يف سر ل املساعدة واإلنقاذ .  – 7
 اخلسا ر الرشرية واملاقية الناية عن الكارثة .  – 8
 أية معلومات يديل هبا الش وق . – 9
انت ــاي التحق ــق و نظــ م  ئــر الئــرط الــيزم يــتم إيــداي نســطة منــو لــدى الن ابــة العامــة املطتَصــة   بعــد  –ح 

 وميكن لكل تط  أو ج ة
 معن ة ارليي على  ئر الئرط واثصول على نسطة منو مقابل الرسم املقَرر .     
  

 – 8المادة   
  

إلقــاي القــرض علــى ربــان الســ  نة املنكوبــة   املديريــة إذا كــان ىنــاك اتــتراه يف أَن الكارثــة وقعــت عمــداً   فعلــى
 واملشترو هبم والشركاي وإحالت م إىل الن ابة العامة بعد  نظ م  ئر الئرط اليزم قق م . 

 الفصل الثالث

 التعامل مع السفن المنكوبة دا ل الميناء أو في أماكن الرسو 

 -/0المادة   

ل امل نـاي أو يف أمـاكن الرسـو    تـوىل املديريـة فـوراً إجـراي التحق قـات اليزمـة إذا أذ رت الس  نة بكارثـة قريـة قاخـ  
بئـرورة  املنـوه عن ـا يف ال صـل السـابق وعل  ـا أن  راتـر إـىل إنـ ار مالـ  السـ  نة املنكوبـة أو ذـاحب اثـق ف  ـا

أو اإلن ار مـت لا لـة إ رـاي املراترة يف إزالة الس  نة م  اولت ا على ن قتو خيل مخسة عشر يوماً من  اريخ  رل 
/ مـن ىـ ا القـانون. ومـدق املديريـة لـو املـدة اليزمـة إل ـام  92-96-99اـإلجرايات املنصـوص عل  ـا يف املـواق / 

عمل ـــة اإلزالـــة مـــت لا لـــة فـــرو غرامـــات  ـــأخو يوم ـــة ققـــو لصـــاا الشـــركة العامـــة للمرفـــأ املعـــا مقابـــل ا ضـــرار 
يـــة بالتنســـ ق مـــ  الشـــركة املـــ كورة   وإذا مل يراتـــر الشـــط  املـــ كور بإزالـــة الســـ  نة املطتل ـــة الـــيت  قـــدرىا املدير 

املنكوبة خيل مخسة عشر يوماً من  اريخ إن اره  قوم املديريـة عنـد انقئـاي ىـ ه املـدة أن  قـوم بإزالت ـا علـى ن قـة 
 ذاحب العيقة.

 



 -00المادة   

عل  ــا إنــ ار أذــحاا  / الســابقة90بن ســ ا وفقــاً  حكــام املــاقة /يفــ حــال ق ــام املديريــة بتن  ــ  عمل ــة اإلزالــة  - أ
اثــق بالســ  نة بوجــوا  ســديد الرســوم وبــدل ا  عــاا واملصــاريي الــيت أن قت ــا إلهنــاز عمل ــة اإلزالــة و أ ــا 
ســوف  ر ــ  حعــام الســ  نة و اولت ــا لتســديد  لــ  الرســوم و ا  عــاا و املصــاريي خــيل تــ ر واحــد مــن 

ومـا أنقـ    و يف حـال عـدم  سـديد املرـالغ الواجرـة اـ قاي حـيل املـدة املـ كورة يـتم ب ـ  السـ  نة  اريخ اإلنـ ار
من حعام ا أو اولت ا أو ي ع ـا معـاً بـاملزاق العلـا بعـد نشـر اإلعـين عـن الر ـ  يف إحـدى الصـحي احملل ـة 

ثعـام أو اثمولـة املراعـة مع ـرة مـن  أو بالااضي يف حال  ع ر الر   باملزاق العلا   ح ـال  عتـ  السـ  نة أو ا
 كافة اثاوزات وارلتزامات املال ة للا ات العامة واخلاذة.

فســم مــن املرلــغ النــا ي عــن الر ــ  ي ــ  اثقــوق املســتحقة للمديريــة ويــوقي الرــاقي خزانــة الدولــة  ثابــة أمانــة  - ب
لعرق القانون ـة أو القئـا  ة خـيل مــدة فـإذا مل يعالـب بـو ذوو الشـأن ويثرتــوا حق ـم بـو أو يتح ظـوا عل ـو بــا

 ثيث سنوات من  اريخ اإليداي يسال إيراقاً خلزينة الدولة.

ذات امت از من الدرجة اـ وىل بعـد  نزيـل املصـاريي والن قـات   عت  حقوق اجل ات العامة يف الس  نة املنكوبة -جـ
. 

 -01المادة   

/السابقة عل  ا أن  عـرح فـوراً و بالسـرعة  90اإلزالة وفق أحكام املاقة /إ ذا  ع ر على املديرية الق ام بعمل ة        
و يف حــال التعــ ر  قــوم بــإبرام عقــد بالااضــي إلزالــة الســ  نة علــى حســاا الكل ــة ىــ ه العمل ــة باملناقصــة 

 أذحاا اثق ف  ا وفقا ملا  وجرو ا حكام الناف ة .

 -02المادة   

لى املديرية التعاقد بالااضي من أجـل إزالـة السـ  نة  رـاقر املديريـة بعـد انقئـاي إذا أخ قت املناقصة أو  ع ر ع - أ
تــ رين علــى وقــوي الكارثــة إــىل ب ــ  الســ  نة املنكوبــة بــاملزاق العلــا بالق مــة التطم ن ــة املقــدرة  ــا وفــق حالت ــا 

ن رســا عل ــو املــزاق بإزالــة الراىنــة عنــد الكشــي عل  ــا مــن قرــل جلنــة يشــكل ا املــدير العــام  ــ ه الأايــة ويلتــزم مــ
مــن  عر ــق ا حكــام النافــ ة املتعلقــة  الســ  نة و حعام ــا ضــمن م لــة زمن ــة مــدقىا املديريــة و ســتث  املديريــة

 بإجرايات التعاقد ماعدا ترط التأم نات وترط غرامات التأخو .



ماره أو امليحــة ف ــو أو كانــت إذا كــان وجــوق الســ  نة املنكوبــة قاخــل امل نــاي يــؤقي إــىل عرقلــة عمل ــات اســتث - ب
الكارثـــة مـــن تـــأ ا أن  ســـرب أخعـــاراً للر  ـــة الرحريـــة نت اـــة  ســـرا عـــزون الســـ  نة مـــن احملروقـــات أو املـــواق 

بنــاًي علــى اقــااح معلــل مــن  –الئــارة اــ خرى الــيت ممل ــا أو غوىــا مــن ا خعــارم ف اــوز بقــرار مــن الــوزير 
عن الق مة التطم ن ة املقدرة  ا أو ثعام ـا مقابـل ق ـام املشـاي بعمل ـة  ب   الس  نة  رلغ يقل –املدير العام 

 إزالت ا بعد استن اذ لرق الر   املنصوص عل  ا يف ال قرة "أ" السابقة.

خيفـــاً  حكـــام ال قـــر ب الســـابقتب جيـــوز للمديريـــة ار  ـــاق مـــ  املشـــاي علـــى حصـــر حقـــو بتملـــ  حعـــام  -جــــ
ه اثالــة فــق للمشــاي أن يتقاضــى مــن أذــحاا اثمولــة بــدل أ عــاا يعــاقل الســ  نة قون اولت ــا ـويـف ىــ 

 ثلال ق مت ا املقدرة بعد انتشا ا.

  الفصل الرابع

 التعامل مع السفن الموجودة في حالة  طر

   -03المادة 

ة بإنقـاذ جيوز للمديرية وفقاً إلمكان ا ـا أن  قـوم بوسـا ل ا أو بالوسـا ل الـيت  لك ـا اجل ـات العامـة أو اخلاذـ
 الس ن املعرضة للطعر  ي سرب وفقاً لألحكام التال ة:

يكون إنقاذ الس ن اليت ىي يف حالة اخلعر بنـاًي علـى للـب ربـان السـ  نة أو مالك ـا إذا كانـت ىـ ه السـ ن   - أ
موجــوقة خــارج حــوو امل نــاي أو خــارج أمــاكن الرســو ويــتم اإلنقــاذ يف ىــ ه اثالــة بعــد ار  ــاق علــى جعالــة 

 نقاذ بنسرة مع نة من ق مة الس  نة وما ينق  من تحنت ا أو لقاي مرلغ مقعوي .اإل

إذا كانـت السـ  نة ىـي الـيت يف حالـة اخلعـر موجـوقة قاخـل حـوو امل نـاي أو يف أمـاكن الرسـو علـى املديريـة  - ب
نقـاذ مـن  لقـاي قون للب من الربان أو قون  وج ـو إنـ ار مسـرق لـو  املرـاقرة إـىل الق ـام بعمل ـة اإلسـعاف واإل

ن س ا رغم املعارضة اليت يردي ا الربان . وفق للمديرية يف ى ه اثالة  قاضي بـدل ا  عـاا واملصـاريي الـيت 
 أن قت ا هب ا اخلصوص .

إذا كانت الس  نة اليت ىي قالة اخلعر موجوقة قاخل حوو امل نـاي أو أمـاكن الرسـو علـى وتـ  الأـرق ومـل  -ج
إجـرايات لـدري وقـوي ىـ ه اثالـة  ذ فللمديريـة حـق املرـاقرة فـوراً إـىل ا ـاذ مـا يلـزم مـن  لح مع ا أعمـال اإلنقـا

 قاخل امل ناي وأماكن الرسو  ا يف ذل  سحب الس  نة وإغراق ا يف أماكن ذات أعماق كروة .



 -04المادة   

ســـديد مســـتحقات إذا امتنـــ  مـــالكو الســـ  نة والرئـــاعة الـــيت يـــتم إنقاذىـــا وفـــق أحكـــام ىـــ ا ال صـــل عـــن   - أ
املديريــة خــيل املــدة الــيت مــدقىا  ــم   وجــب عل  ــا املرــاقرة إــىل حاــز الســ  نة والرئــاعة   ب ع ــا وفــق 

 / السابقة.92ا سس املنصوص عل  ا يف املاقة /

جيــوز للمــدير العــام قرــول ك الــة نقديــة أو مصــرف ة ذــاقرة و معــززة مــن املصــرف التاــاري الســوري و مــن  - ب
قة  عاقل املرلغ املستحقة للمديرية لقاي كامل ا  عاا و املصاريي و الرسـوم مقابـل اـإلفراج أذحاا العي

 عن الس  نة والرئاعة احملاوزة.

 الفصل الخامس

 اإلجراءات الواجب تطبيقها على السفن المنكوبة وعلى السفن الموجودة في حالة الخطر

 -05المادة   

ويف كل ا حوال اليت يتع ر ف  ا  ي سـرب كـان إزالـة السـ ن   و الراب م  مراعاة أحكام مواق ال صلب الثالال 
املنكوبــة وحعام ــا وحعــام  لــ  الــيت يف حالــة خعــر .  نتقــل ملك ــة ىــ ه الســ ن وحعام ــا للدولــة ـوـر يــدف  

  ذحاهبا أي  عويض جراي نقل ى ه امللك ة .

 -06المادة

ر قاخل املوانئ أو أماكن الرسو إىل الدولة عند انقئاي  ؤول ملك ة الس ن املنكوبة أو املوجوقة يف حالة خع
 مدة ت رين على وقوي الكارثة ويشاط ل ل :

" 96و99أن  كون املديرية قد سرق  ا أن وج ت اإلن ارات اليزمة  ذحاا العيقة لرقاً  حكام املاق ب " -
  عدم رق أذحاا العيقة عل  ا ضمن السابقتب ور  قرل أية م ظات من الأو على ى ه اإلن ارات   ويعت

 املوعد احملدق ف  ا  ثابة قرول  ا .
انقئاي املدة امل كورة قون أن يراتر أذحاا الس  نة أو الرئاعة أواملتع د بأعمال اإلزالة أو أن يكون ىؤري  -

 ابعة ى ه ا عمال .بعد مراتر م بدون ع ر م ر أو أن يعلنوا ذراحة أو ضمناً عازىم عن مت قد  وق وا عن ا

 



 -07المادة   

/ ب ــ  الســ ن الــيت آلــت ملك ت ــا للدولــة مــ  الرئـــاعة 97 تــوىل املديريــة فــور انقئــاي املــدة احملــدقة يف املــاقة /
 واق ال صل الثالال من ى ا القانون.املوجوقة مع ا باثالة اليت  كون عل  ا وفقاً للعرق املنصوص عل  ا يف م

 -08المادة   

ملك ـة الســ ن املنكوبـة املوجــوقة يف امل ــاه اإلقل م ـة أو علــى الشـالئ للدولـة بعــد انقئـاي مــدة سـتة أتــ ر   ـؤول
 ة .و راي ضمن الشروط و ا حكام املنصوص عل  ا يف املاقة السابق على وقوي الكارثة الرحرية

 -/1المادة   

 ى ا ال صل إىل خزينة الدولة .  ؤول حص لة ب   اثعام والس ن اليت آلت ملك ت ا للدولة وفق أحكام

 

 الـفـصـل الـسادس
  

 التحري عن الحطام البحري والعثور عليو صدفة وانتشالو
 

  -10المـادة 

مـ  مراعــاة ا حكـام الســابقة املتعلقــة بإزالـة الســ ن املنكوبـة وحعام ــا م  ــا يف ذلــ  الســ ن الـيت آلــت ملك ت ــا 
ري آخـر وانتشـالو مـن م ـاه املـوانئ وامل ـاه اإلقل م ـة مـا مل يكـن للدولـة ر جيـوز  حـد التحـري عـن أي حعـام قـ

 حاذًي على  رخ   من املديرية 

 -11المـادة 

 خيئ  الاخ   بالتحري عن اثعام للشروط اآل  ة :

 أن يكون لالب ارنتشال من الرعايا العرا السوريب أو من يف حكم م .  .9
 ا ومكان ارنتشال وك   تو ومد و .أن فدق يف العلب ا ت اي املعلوا انتشا   .6
 أن يتع د العالب بتسل م اثعام إىل املديرية أو إىل قا رة امل ناي املطت  .  .2



أن يتع ــد العالــب بقرـــول مكافــأة علــى أ عابـــو  عــاقل ثلــال الق مـــة الصــاف ة للحعــام بعـــد ب عــو بـــاملزاق   .1
     العلا من قرل املديرية وفق أحكام ى ا ال صل .

 -12المـادة  

على كل تط  عثر على حعام قري على وجـو املـاي أو علـى الشـالئ بعريـق الصـدفة أو قـام بانتشـالو أن  - أ
يعلم عنو فوراً ويسلمو إىل املديرية أو إىل أقرا سلعة  ابعة  ا خيل أرب  وعشرين سـاعة مـن وقـت انتشـالو 

. 

 للحعام بعد ب عو باملزاق العلا . يستحق الشط  امل كور يف ال قرة السابقة رب  الق مة الصاف ة - ا

 -13المـادة     

على املديرية أو السلعة اليت يسلم إل  ا اثعام أو يتم  رل أ ـا عـن وجـوقه م أن  ـنظم  ئـراً بـ ل  يتئـمن  - أ
: 

اســـم الشـــط  الـــ ي انتشـــل اثعـــام و الـــاخ   املمنـــوح لـــو بالرحـــال عنـــو و ذكـــر رقـــم الرخصـــة  -9
 و ارخي ا.

 ور على اثعام ومكان استيمو .مكان العث -6

 . نوي اثعام وأوذافو وعدقه أو وزنو أو ق اسو وأية معلومات أخرى عنو -2

على ى ه السلعة ا اذ التدابو اليزمة للمحافظة على اثعام يف مكان أمب إىل حب ب عـو بـاملزاق العلـا  -ا   
. 

بــالتوق   علــى احملئــر مــ  إععا ــو إتــعارا بــرقم  جيــب أن يشــارك الشــط  الــ ي انتشــل اثعــام أو ســلمو -ج   
 احملئر و ارخيو وخيذة عنو .

 -14المـادة     

 نشـر املديريـة يف معلـ  كــل تـ ر ر حـة باثعـام املســلم إل  ـا وأوذـافو ويعلـق اإلعــين يف هبـو مقـرات ي ــ   - أ
 إقارات املرافئ و



ل ــة إذا كانــت ق مــة اثعــام  ــ ر  كــال ي النشــر املــوانئ الســورية م كمــا جيــوز النشــر يف إحــدى الصــحي احمل  
 و رسل نسطة عن ى ه

 الي حة إىل مديرية اجلمارك .  

 جيب أن  تئمن الي حة : - ب

قعــوة أذــحاا اثعــام أو وكــي  م إــىل اســتيمو خــيل تــ ر واحــد مــن  ــاريخ نشــر الي حــة مــت لا لــة  -0   
رة ـوـر يســلم ىــ ا اثعــام إــىل ىـؤـري إــر بعــد أن يثرتــوا ســقوط حق ــم ف ــو أو بثمنــو بانقئــاي  املــدة املــ كو 

كـان اثعـام معرضـاً لل سـاق أو التلـي  حق م ف و م وجيـوز للمـدير العـام إنقـاص املـدة احملـدقة رسـتيمو إذا
 أو كان  زينو يسرب أخعاراً أو ن قات ر  تناسب م  ق متو .

  ا الرسوم اجلمرك ة م  ي   املصـاريي الـيت أن قـت  ـا التزام أذحاا اثعام بتسديد الرسوم املطتل ة  ا ف -6
  . ن قات أخرى  كرد ا املديرية ويدون يف الي حة جمموي ى ه الن قات و املصاريي    ف  ا اإلعين وأية

/ الســابقتب م ومــدق 62-66 ع ــد أذــحاا اثعــام بتســديد حصــ  املنتشــلب وفقــاً  حكــام املــاق ب / -2
 ى ه اثقوق بارستناق إىل الق مة املقدرة للحعام ./ 67املاقة /   ل  ا يفاللانة املنصوص ع

 -15المـادة      

/ الســابقة 65إذا مل يعالــب أحــد باثعــام ويثرــت حقــو ف ــو م  قــوم املديريــة بانقئــاي املــدة احملــدقة يف املــاقة /
ح ــل ف ــو اثعــام وجيــب أن يــرق يف  باإلعــين عــن ب عــو إقاريــاً بــاملزاق حســب القــوانب النافــ ة يف املكــان الــ ي

 اإلعين :

 نوي وأوذاف اثعام وعدقه ووزنو وق اسو اخل ...... -0 

 اريخ إجراي املزاق حسب القوانب الناف ة م إر أنو جيوز للمدير العام إنقاص ىـ ه املـدة يف اثاـرت  -1
 ) ا ( من ا .  / السابقة ال قرة65احملدقة يف املاقة /

 ملزايد التأمب القانوين اليزم .وجوا قف  ا -2

 التزام املشاي بتسديد ي   الرسوم املا رة على عمل ات الر   للا ات املعن ة . -3



 - 16المـادة     

 يشكل املدير العام جلنة يف بداية كل عام لتق  م حعام الس ن يف املديرية على الشكل التايل : - أ
 ثعام ر  ساً.ر  س قا رة امل ناي املسلم إل و ا -
 عئواً.  مندوا عن اجلمارك -
خرـــو عــت  مـــن  - اســب اــإلقارة أو مـــن يســم و املــدير العـــام أو أي  اســب مـــايل آخــر عئــوا  -

 تركة التوك يت امليح ة مقرراً .
 و توىل ى ه اللانة امل ام التال ة :

  قدير ق مة اثعام الرحري وحقوق من قاموا بانتشالو . -9
 ل ة الر   باملزاق العلا .إجراي عم -6

 يتم ذرف مكافأة مال ة  عئاي ى ه اللانة بقرار من الوزير بناي على اقااح املدير العام . -ب

 -17المادة 

  نظم اللانة  ئرًا باملزاق و رسلو إىل املدير العام رعتماقه .  - أ      
 . هب ا الشأن خيئ   ئر الر   للتصديق وفق ا حكام القانون ة الناف ة - ب
يسال حاذل الر   الصايف للحعام بعد حسم مستحقات من قاموا بانتشالو والرسوم واملصاريي إيراقاً خلزينة  -ج

 الدولة .
  

 الفـصل السـابع

 البحث عن البضائع واألشياء الساقطة عن السفن في الموانئ والمياه اإلقليمية
 

 -18المـادة   
س من ى ا القانونم  ذحاا اثق بالرئا   وا ت اي الساقعة أو املاوكة استثناًي من أحكام ال صل الساق

من الس ن يف املوانئ واملرافئ وامل اه اإلقل م ة اثق يف انتشا ا خارج منعقة املرفأ ويف امل اه اإلقل م ة مو اثق 
املطت  م والق ام يف استيم ى ه الرئا   وا ت اي بعد اثصول على إذن مسرق من ر  س قا رة امل ناي 

باملعاميت اجلمرك ة اليزمة م ويتمت  وكيي أذحاا الرئا   وربابنة الس ن ووكيؤىم وتركات التأمب هب ا 
 اثق أيئاً .



 - /2المـادة   
يشاط ثصول أذحاا العيقة على اإلذن امل كور يف املاقة السابقة أن يتقدموا بعلب إىل ر  س قا رة امل ناي  - أ

  رب  والعشرين خيل ا
ساعة اليحقة لسقوط أو  رك الرئا   وا ت اي يف املوانئ أو املرافئ أو امل اه اإلقل م ة م على أن ي كر يف    

 العلب ي   العيمات والر انات الدالة على ى ه الرئا   وا ت اي وأن يرفق بو الوثا ق املؤيدة مللك ت م  ا .
ي يتسلم العلب أن جيري مق قاً حول املوضوي ويف حال التثرت من ذحتو على ر  س قا رة امل ناي ال  - ب

 م عل و أن يععي اإلذن
 املعلوا مر ناً ف و نوي الرئا   أو ا ت اي املسموح بانتشا ا ومكان العمل وك   تو ومد و .      

  

 الفصل الثامـن

 العقوبـات
  

 –  20المادة    
ة إــىل ثيثـة آــرف لــوة ســورية م لكـل مــن يصــعد إــىل سـ  نة منكوبــة أو يف يعاقـب بالأرامــة مــن ألـي لــوة ســوري 

 حالة خعر قون إذن من ربا ا 
ـوـر  شــمل ىــ ه العقوبــة مــن خــول  قتئــى ا نظمــة النافــ ة أقاي م ــام مع نــة ف  ــا  قتئــي ذــعوقه إل  ــا و لــو  

 قون اثصول على اإلذن امل كور
  

  – 21المادة 
لي لوة إىل ثيثة آرف لوة سـورية م كـل تـط  ي مـل أيـاً مـن الواجرـات املنصـوص يعاقب بالأرامة من أ –آ 

  عل  ا يف املاق ب
 ( من ى ا القانون . 2 – 6)     
و إذا كان الشط  ال ي أمهـل إحـدى ىـ ه الواجرـات أو أيـاً مـن الواجرـات املنصـوص عل  ـا يف املـواق )  –ب 
 الدولـة م يعاقـب بـاثرس مـدة ر  زيـد علـى الشـ ر و بالأرامـة ( مـن ىـ ا القـانون مـن العـاملب يف 2 – 5– 1

آرف لوة سورية أو بإحدى ىـا ب العقـوبتب وذلـ  إذا مل يـنام عـن ىـ ا اإلمهـال أيـة   من أل ي لوة إىل مخسة
    هنم عن ى ا اإلمهال أضرار ماقية .  أضرار ويقض بئعي عقوبة اثرس و الأرامة معاً إذا



اإلمهال خسا ر يف ا رواح ف عاقب باثرس من ثيثـة أتـ ر إـىل سـنتب و  ئـاعي الأرامـة إذا هنمت عن  –ج 
. 

  – 22المادة    
يعاقب باثرس مدة ر  زيد على الش رين و بأرامة  وازي مثلي ق مة ا ت اي املنتشلة علـى أن ر  قـل عـن  –آ 

املرافــئ أو امل ــاه اإلقل م ــة بــدون  ــرخ   ألــي لــوة كــل مــن يئــرط و ىــو ينتشــل حعامــاً قريــًا يف املــوانئ أو 
 مسرق .

يعاقب باثرس من ثيثة أت ر إىل سـتة أتـ ر و بأرامـة أقل ـا مخسـة أمثـال ق مـة اثعـام علـى أن ر  قـل  –ب 
 ذا أخ ى املنتشل اثعام أو أزالو أو زور العيمات الدالة عل و .إعن ثيثة آرف لوة سورية 

  – 23المادة    
إىل ستة أت ر و بأرامة من مخسة آرف لوة سورية إـىل عشـرة آـرف لـوة   باثرس من ثيثة أت ريعاقب  –آ 

ســورية كــل مــن يع ــق أو فــاول إعاقــة إنقــاذ ســ  نة منكوبــة أو معرضــة للطعــر إذا مل يــنام عــن فعلــو أضــرار 
 جسدية أو خسا ر ماقية .

مــن ســنتب إــىل مخــس ســنوات و بأرامــة مــن ـويـف حــال وقــوي خســا ر يف اــ رواح يعاقــب ال اعــل بــاثرس  –ب 
عشــرة آــرف لــوة ســورية إــىل مخســب ألــي لــوة ســورية و إذا هنــم عــن ال عــل خســا ر ماقيــة يعاقــب ال اعــل 

و بأرامـة  عـاقل ضـع ي ق مـة الرئـاعة الـيت  سـرب عسـار ا علـى أـر  قـل  باثرس من ستة أت ر إىل سنة
 عن مخسة آرف لوة سورية .

  – 24المادة 
عاقب با تأال الشاقة املؤقتة من ثيث سنوات إىل مخس سنوات م كل تط  ينقـل إـىل م ـاه أجنر ـة سـ  نة ي

جاحنـــة أو ماوكـــة يف املـــوانئ أو املرافـــئ أو امل ـــاه اإلقل م ـــة أو املرافـــئ أو امل ـــاه اإلقل م ـــة الســـورية أي جـــزي مـــن 
 يب أو الت را من أحكام ى ا القانون .ملحقا ا أو تحنت ا أو أي حعام قري م وكان ذل  بقصد الت ر 

  – 25المادة 
القــوانب   رـ مــول العقوبـات احملــدقة يف ىـ ا ال صــل قون  عر ــق أيـة عقوبــات أحـرى أتــد منصـوص عل  ــا يف

 الناف ة .

 

 الفصل التاسع

 أحكـام عامـة



  – 26المادة   
 لتايل :لإلنقاذ يف املديرية على الشكل ا  جلنة قا مة  يشكل املدير العام

 ر  ساً                                          معاون املدير العام  -
 ونا راً للر  س                           ر  س قا رة امل ناي املطت   -
 عئواً                                     مدير الشؤون ال ن ة  -
 عئواً                                    مندوا عن اجلمارك  -
 عئواً                         م ندس قري عت  يف املديرية  -
 عئواً                                   ر  س الدا رة القانون ة  -
 عئواً                   حاسب اإلقارة أو أي  اسب مايل آخر -
 و مقرراً  عئواً                    مندوا عن تركة التوك يت امليح ة -

لر  س اللانة قعوة ممثل عن املرفأ ال ي وقعت يف حرمو الكارثة الرحرية كما فق للانة ارستعانة  ن  ـراه مـن 
 اخل اي وأذحاا الشأن من اجل ات الرحرية و مؤسسات التأمب رهناز عمل ا .

  – 27المادة    
الصــيح ات يف  ن  ــ  أحكــام ىــ ا القــانون و  ــا / بأوســ   27 تمتــ  اللانــة املنصــوص عل  ــا يف املــاقة / ى    

 بصورة خاذة :
ارنتقــال فــوراً إــىل أمــاكن وقــوي الكارثــة الرحريــة ر ــاذ ي ــ  اــإلجرايات العدل ــة و اخلعــوات العمل ــة يف  -9

 سر ل املساعدة و اإلنقاذ و من    اقم ا ضرار و اخلسا ر الناجة عن الكارثة و حصرىا .
إلجرايات التح ظ ة و ا عمال اإلقاريـة و القانون ـة اـ خرى ا اقفـة إـىل  ن  ـ  امل ـام املتعلقـة الق ام وم   ا -6

بإزالـــة آثـــار الكارثـــة بأســـري وقـــت ممكـــن و عل  ـــا املراتـــرة فـــوراً بـــإجراي ار صـــارت اليزمـــة مـــ  أذـــحاا 
 الس ن و الرئا   و اجل ات ا خرى ذات العيقة ضمن املواع د احملدقة

املصـــاريي و ا  عـــاا الـــيت أن قـــت يف ســـر ل املســـاعدة و اإلنقـــاذ و معالرـــة أذـــحاا الســـ ن و مديـــد  -2
 الرئا   اليت مت إنقاذىا هب ه املرالغ و الت اوو م  ىؤري لي  اق على جعالة اإلنقاذ املستحقة للمديرية 

 تدابو اليزمة بشأ ا .قراسة أوضاي الس ن املعرضة للطعر من الناح ة ال ن ة و امليح ة و ا اذ ال  -1
  قدير  كال ي إزالة الس ن املنكوبة أو املعرضة للطعر و إقرار الر   و الق ام بإجرايا و .  -5

    – 28المادة    
يف حال مص ل جعالة إنقـاذ مـن أذـحاا العيقـة   فسـم من ـا املصـاريي الـيت أن قت ـا املديريـة يف ىـ ا  - أ

ال اإلنقاذ ال عل ة و عئاي اللانة واملشاركب بنسرة  عـاقل مخسـة و اخلصوص   و صرف ملن قاموا بأعم
 عشرون بامل ة من املرلغ الصايف ويعت  الراقي إيراقاً خلزينة الدولة.



يف ال قرة السابقة على القا مب بأعمال اإلنقاذ واملشاركب بقرار مـن املـدير العـام    وزي النسرة امل كورة - ب
ال ـريقب يف اجل ـوق املر ولـة أو حاـم مسـؤول تو يف العمـل الـ ي  ة كل عنصر مـنيراعى ف و مقدار مسامه

أقاه  وجيـب أـر  تاـاوز حصـة ر ـ س وأعئـاي اللانـة واملشـاركب عشـرة باملا ـة مـن املرلـغ الصـايف للاعالــة 
إـىل  905احملدق يف ال قرة السابقة و ستث  ى ه النسرة من السـقوف احملـدقة للتعويئـات يف املـواق مـن / 

 / من القانون ا ساسي للعاملب يف الدولة . 990
 يتم ذرف مكافأة مال ة  عئاي جلنة اإلنقاذ الدا مة بقرار من الوزير بناي على اقااح املدير العام   - ج

     - /3المادة    
كم م  نظ م  اضر جيب على رجال الئابعة العدل ة من العاملب يف املديرية و أفراق اجلمارك والشرلة ومن يف ح 

 ضرط  طال ات
 ى ا القانون وإحالة الئروط إىل اجل ات القئا  ة املطتصة وفقاً للتشريعات الناف ة. 

 يصدر الوزير التعل مات التن   ية  حكام ى ا القانون .   -30 المادة 

 – 31المادة 

النصوص املطال ة  حكام ى ا و بأحكام و  9926/ لعام  95ين ي العمل بأحكام املرسوم التشريعي رقم / 
 القانون أينما ورقت يف القوانب و ا نظمة ا خرى .

 ينشر ى ا القانون يف اجلريدة الرمس ة.  – 34المادة 

 ىـ0313/     /0/ 7    دمشق في
 م2//1/ 01   /  1  الموافق لـ
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