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 وزارة النقل         

 
 / 2353 قرار رقم /

 

 وزير النقل:
 ادلتضمن إحداث وزارة النقل. 4391/ لعام 39بناًء على أحكام ادلرسوم التشريعي رقم / -
 ادلتضمن تشكيل احلكومة. 6552/ لعام 05وعلى أحكام ادلرسوم التشريعي رقم / -
 ادلتضمن مهام وصالحيات ادلديرية العامة للموانئ. 4324/ لعام 401قم /وعلى أحكام ادلرسوم التشريعي ر  -

 6552/ لعام 12وعلى أحكام قانون التجارة البحرية رقم / -

 ادلتضمن االنضمام إىل مذكرة تفاىم دول البحر ادلتوسط. 6559/ لعام 14وعلى أحكام ادلرسوم رقم / -
 /منو.42ادلادة / -6554/ لعام 69وعلى أحكام القانون رقم / -

 .و على اقرتاح ادلديرية العامة للموانئ -
 يقرر ما يلي :                                            

 
 يقصد بالعبارات اآلتية ادلعاين ادلبينة جانب كل منها: : فتعار ي -2المادة 

 : وزارة النقل الوزارة
 وزير النقل الوزير : 

 إلدارة البحرية ادلختصة(.ادلديرية العامة للموانئ )ا المديرية :

علةى  الفةفن انجنبيةة الةي تةوم ادلةوانئ  شالرقابةة الةي يقةوم اةا العةاملت ادلختصةت ر ادلديريةة بةالتفتي :رقابة سلطة الميناا 
الفةةورية للتدكةةد مةةن جاىايتهةةا الفنيةةة وامتباذلةةا  دلتقلبةةات  االتفاقيةةات الدوليةةة مةةن حيةة  الفةةالمة 

 الواقع ادلعيشي وادلهين للقاقم.  –لبحرية محاية البيئة ا –البحرية 

 ادلتعلقة برقابة سلقة ادليناء . 4334: مذكرة تفاىم دول البحر ادلتوسط لعام  مذكرة التفاهم

 : كل اتفاقية حبرية ذات صلة تقبق ر رلال رقابة سلقة ادليناء وتشمل: االتفاقيات البحرية الدولية            

 وتعديالهتا.4322وط الشحن االتفاقية الدولية خلق -

 وتعديالهتا . 4391ر البحار سوالس  حاالتفاقية الدولية لفالمة انروا  -

 وتعديالهتا. 4399/4394االتفاقية الدولية دلنع التلوث البحري لعام  -

 .اديالهتوتع 4394لضباط النوبة و العاملت بالبحر لعام  تاالتفاقية الدولية للتدريب و التدىيل ومنح الشهادا -
 . 4323االتفاقية الدولية حلفاب احملمول لعام  -
 .4396االتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم البحري لعام   -
 اتفاقيات منظمة العمل الدولية ادلتعلقة بالعمل البحري. -

 ء .سلقة ادلينا ة: الشخص ادلخول من ادلديرية إلجراء أعمال التفتيش ادلتعلقة بتقبيق رقابالمفتش 



:أدلة تبت بدن الففينة ومعداهتا أو طاقمهةا ال تتواقةق مةع متقلبةات االتفاقيةات البحريةة الدوليةة ذات  األسباب الواضحة 
 الصلة.

 حاالت عدم االمتبال دلتقلبات االتفاقيات البحرية الدولية.  :العيوب  

فينة نتيجةة لوجةود عيةوب  عةل الفةفينة حلة  صةاحلة ادلتخذ من قبل رقابة سلقة ادليناء مبنةع إحبةار الفة ء: اإلجرا االحتجاز 
 لإلحبار.

: مبعرض تقبيق ىذا القرار ىي كل سفينة أجنبية تقوم باإلحبةار برحةالت دوليةة و ضةع نحكةام اتفاقيةة أو أكبةر  السفينة 
 من االتفاقيات الدولية البحرية ادلنضمة إليها اجلمهورية العربية الفورية.

شروط  -القاقم و التجهياات -نة للتدكد من صالحية الشهادات ووثائق الففينة و حالة الففينة : زيارة الففي التفتيش 
 العمل ادلهنية وادلعيشية للقاقم.

: التفتيش الذي ينجا عند وجود أسباب واضحة تبت بدن حالة الفةفينة ومعةداهتا وطاقمهةا ال  التفتيش األكثر تفصيال 
 ئق الي حتملها الففينة.تتواقق مع بيانات الشهادات والوثا

فتةيش البحةري ر ادلديريةة بانشةراى علةى متابعةة وتقبيةق رقابةة سةلقة ادلينةاء علةى الفةفن انجنبيةة تكلة  مديريةة الت - 3المادة 
الي توم ادلوانئ الفورية للتدكد من جاىايتها الفنية وامتباذلا دلتقلبات االتفاقيةات الدوليةة مةن حية  الفةالمة البحريةة 

 , ويفمى كل من:و محاية البيئة البحرية و الواقع ادلعيشي وادلهين للقاقم 
                   مدير التفتيش البحري   ادلهندس عالء سليمان 

 من مديرية التفتيش البحري                         ادلهندس بكر بييب 

                من مديرية التفتيش البحري ادلهندس عبد ادلعقي برميو 

    حريمن مديرية التفتيش الب        الدكتور عدنان عبود 

                     من مديرية التفتيش البحري   ادلهندس أيهم نعمان 

 للقيام بادلهام التالية:
 تنفيذ ادلعاينات الفنية الالزمة على الففن انجنبية الي توم ادلوانئ الفورية.  -4

 إعداد التقارير الالزمة وققاً دلذكرة التفاىم.  -6

 حفب احلالة.تعميم التقارير إىل اجلهات ذات العالقة   -9

 إعداد جداول إحصائية دورية من حي  ادلعاينات ادلنفذة واحلجوزات.   -1

 ادلشاركة ر االجتماعات الدورية اخلاصة مبذكرة التفاىم والدورات و ورشات العمل.  -0
 مع مركا تبادل ادلعلومات اخلاص مبذكرة التفاىم. تتبادل ادلعلوما -2
 تفاقيات الدولية ذات الصلة .متابعة ما يصدر من قرارات وتعديالت على اال -9

دورات حتدي  معرقة  للقةائمت  متقوم ادلديرية بتوق  مجيع ادلفتلامات ادلادية الالزمة لتقبيق أحكام ىذا القرار وتنظي -4المادة 
 .على تقبيق نظام رقابة سلقة ادليناء 

 .ويعترب جاء ال يتجاأ من   ىذا القرارتقبق آلية رقابة سلقة ادليناء وققاً نحكام  ادللحق ادلرقق   -5المادة  
حيق دلالك الففينة أو مشغلها أو وكيلو القانوين  التقدم بقلب احتجاج على قرار  االحتجاز  إىل الوزير أو من يندبو  -6المادة 

كل ذلذه الغاية خالل عشرة أيام من تاريخ قيام االحتجاز على أن يبت بالقلب خالل أسبوع من تاريخ تقدميو  ور  



انحوال ال يوثر طلب االحتجاج على مفعول قرار ادلفتش  باحتجاز الففينة ,وعنةد عةدم حصةول ادلالةك أو مشةغل 
 الففينة على النتائج من االحتجاج ميكنو ا اذ اإلجراءات ادلنصوص عليها ر  مذكرة التفاىم .

 اً دلا يلي:تفتوىف ادلبالغ ادلتحققة عند تقبيق أحكام مذكرة التفاىم وقق -7المادة 

( دوالر أمريكي عن كل إعادة تفتيش للففينة عند وجود عيوب للتدكد من تالقيها, 055يفتوىف إيراد وقدره ) -1
 مبا ر ذلك احلاالت الي ترد من سلقات ادلوانئ انجنبية الي تفتدعي التفتيش .

 ال يفتوىف أي إيراد عند الايارة انوىل للففينة.    -2

قيمة اإليراد ادلةبت أعةاله عنةد إجةراء التفتةيش خةارج أوقةات الةدوام الراةي وةر أيةام % من 05يضاى ما نفبتو  -3
 العقل وانعياد الراية.

تفدد اإليرادات من قبةل مالةك الفةفينة أو رباأةا أو مشةغلها أو وكيلةو القةانوين قبةل مغادرهتةا ادلةوانئ الفةورية ر  -4
 ية .إحدى الصناديق التابعة  للمديرية مبوجب إيصاالت را

 توزع اإليرادات ادلفتوقاة نتيجة  تقبيق سلقة رقابة ادليناء وققاً لأليت:     -5
 %   لصاحل خاينة الدولة. 25 - أ

 التفتيش  ر سلقة رقابة ادليناء. ل%   تعويضات للعاملت ادلختصت القائمت بدعما 60 - ب

 %   من اإليرادات للعاملت ر ادلديرية العامة للموانئ. 40 - ت

 ت/ كل ثالثة أشهر. –/ الفقرة / ب 0لتعويضات و اإليرادات ادلذكورة ر البند /توزع ا    -2
 .ينشر ىذا القرار ر اجلريدة الراية - 8المادة 

 م3112ها  الماوافق في   /      / 2541/  دمشق في      /      
 

 وزير النقل      
 ور المهندس يعرب سليمان بدرالدكت                                                    

 

 

 

 

 

 

 


