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 الشروط العامة
تسجيل الســفن



 الجمهورية العربية السورية    
 نقلالوزارة          

 
 /3465 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 / -
ادلتضىىىىمن موىىىىام وملىىىىةحيات ادلديريىىىىة العامىىىىة  4324/ لعىىىىام 401وعلىىىىى أحكىىىىام ادلرسىىىىوم التشىىىىريعي رقىىىىم / -

 .ئللموان

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

 يقرر ما يلي:
 السفينة الكبيرة -الفصل األول 

 أوال : تعاريف:
 بارات اآلتية المعاني المبينة جانب كل منها:يقصد بالع - 3المادة 

 كل اتفاقية دولية ذات مللة بالعمل البحري ومنضمة إليوا اجلموورية العربية السورية.  االتفاقية الدولية:    
 4323ىو احملمول القائم احملسوب وفقا لةتفاقية الدولية حلساب احملمول لعام  القائم: محمول السفينة    
 /طن.655: كل سفينة يزيد حمموذلا القائم عن/ الكبيرةالسفينة     

 ثانياً :الشروط العامة لتسجيل السفينة الكبيرة :
 تسجل السفينة تحت العلم السوري )رفع العلم السوري(: - 4المادة 
 إذا كانت السفينة دملوكة من قبل أشخاص سوريح طبيعيح أو اعتباريح أو من يف حكموم. -4
سىىىفينة دملوكىىىة مىىىن قبىىىل أشىىىخاص إىىىج سىىىوريح مقىىىيمح إقامىىىة دائمىىىة يف اجلمووريىىىة العربيىىىة إذا كانىىىت ال -6

 السورية.

إذا كانىىىت السىىىفينة دملوكىىىة مىىىن قبىىىل أشىىىخاص طبيعىىىيح أو اعتبىىىاريح إىىىج سىىىوريح شىىىري ة أن يكىىىون ذلىىىم  -9
ىىى ا الشىىخق وجيىىوز أن يكىىون  ،شىىخق قىىائم بالتمأيىىل أو اىى دارة مىىن مىىواطث اجلمووريىىة العربيىىة السىىورية

القىىىائم بالتمأيىىىل أو اىىى دارة طبيعيىىىاً أو اعتباريىىىاً منشىىىااً أو ماسسىىىاً حسىىى  ا ملىىىول يف الق ىىىر  ومفو ىىىاً 
بالعمل باسم مالك السفينة وحلسابو وينبغي ذل ا الشخق أن يكون رىن أي إجىراء قىانوو و قىادراً علىى 

 ة.الوفاء مبساوليات مالك السفينة وفقاً للقوانح وا نظمة الوطني



مصىىىنفة لىىىد  إحىىىد  ىياىىىات التصىىىنيل ادلعتمىىىدة مىىىن قبىىىل ادلديريىىىة و الىىىة فنيىىىة  جيىىى  أن تكىىىون السىىىفينة -1
 تتوافق مع ادلت لبات البحرية الدولية والوطنية.

 
 ثالثاً :إجراءات التسجيل

 منح السفينة شهادة تسجيل مؤقت )وثيقة رفع علم سوري مؤقتة(: - 5المادة 
لعلىم السىوري ادلاقتىة للسىفينة ادلملوكىة أو ادلنشىخلة يف اخلىارج وادلىراد تسىديلوا يف عىداد دتنح ادلديرية وثيقة ا -4 

السىىفن السىىورية دلىىدة و تتدىىاوز ثةثىىة أشىىور قابلىىة للتمديىىد حسىى  تقىىدير ادلديريىىة بعىىد تقىىد  طلىى  مىىن 
 مالك السفينة أو وكيلو القانوو مرفقاً بالأبوتيات التالية:

البيع، أو ملورة عن عقد البناء باللغة العربيىة أو اونكليزيىة مة ىة أملىوًو، ملورة عن فاتورة أو عقد  4-4
مبينىىاً فيىىو أاىىاء البىىائعح وأاىىاء ادلشىىةيح، وحصصىىوم وجنسىىيا م، واسىىم الصىىانع، واسىىم السىىفينة 

 ونوعوا، وجنسيتوا السابقة وتاريخ ومكان توقيع الفاتورة أو عقد البناء .
عىاد الرئيسىىية للسىىفينة وحمموذلىا القىىائم والصىىايف وسىنة البنىىاء واسىىت اعة حمركا ىىا الوثىائق الىىب تىىبح ا ب 4-6

 ا ساسية وطرازىا.
 الوثائق الب تأبت جنسية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو يف اجلموورية العربية السورية. 4-9
عتمىدة مىن قبىل ملورة عن شوادة تصنيل سىارية ادلفعىول للسىفينة لىد  إحىد  ىياىات التصىنيل ادل 4-1 

 ادلديرية.

 دتنح ادلديرية الوثائق والشوادات الفنية ادلاقتة ادل لوبة بناًء على شوادا ا الفنية سارية ادلفعول.  -6

 يب ل مفعول شوادة التسديل ادلاقت ادلمنوحة عندما تام السفينة احد ادلوانئ السورية و دتنع من  -9
 الدائم ، و ك لك عند انتواء  ادلدة احملددة يف الشوادة. إدتام إجراءات التسديل السفر حلح      

 تسجيل السفينة تحت العلم السوري: -6المادة 
 ثبوتيات تسجيل السفينة المملوكة أو المبنية في الخارج -أ

 يقدم طل  من قبل مالك السفينة أو وكيلو القانوو مرفقاً بالأبوتيات التالية:
ورة عن عقد البناء باللغة العربية أو اونكليزيىة مة ىة أملىوًو، مبينىاً فيىو أاىاء فاتورة أو عقد البيع، أو مل -4

البىىائعح وأاىىىاء ادلشىىىةيح، وحصصىىوم وجنسىىىيا م، واسىىىم الصىىىانع، واسىىم السىىىفينة ونوعوىىىا، وجنسىىىيتوا 
 السابقة وتاريخ ومكان توقيع الفاتورة أو عقد البناء مصدقة أملوو .

ح ا بعىىىىاد الرئيسىىىىية للسىىىىفينة وحمموذلىىىىا القىىىىائم والصىىىىايف وسىىىىنة البنىىىىاء واسىىىىت اعة حمركا ىىىىا الوثىىىىائق الىىىىب تىىىىب -6       
 ا ساسية وطرازىا.



شوادة ش   من قيود علموا السىابق مصىدقة أملىووً أو ببىان مىن الصىانع مصىد  أملىووً للسىفينة الىب  -9
  أملىىووً للسىىفينة ادلباعىىة بىىادلزاد ىىىي قيىىد البنىىاء وإىىج ادلسىىدلة سىىابقاً أو حمضىىر البيىىع بىىادلزاد العلىىث مصىىد

 العلث.
ببان قيد مصد  أملوًو يأبت عىدم وجىود رىىن أو حدىز أو أيىة حقىو  أغىر  للغىج علىى السىفينة ادلبنيىة -1

 أو قيد البناء.
 شوادة تصنيل سارية ادلفعول للسفينة ملادرة عن ىياة تصنيل معتمدة من قبل ادلديرية. -0
   نة .تقرير الكشل الفث عن السفي-2
 )خم ط عام للسفينة، خم ط السعات,...اخل(. ةخم  ات السفين -9
 الوثائق الب تأبت جنسية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو يف اجلموورية العربية السورية. -1
 إيصال باستيفاء رسم تسديل السفينة. -3
تسجيل السفينة البناء محليًا: -ب

ثبوتيات البناء: -3

يىة مىن قبىل ملىاح  العةقىة أو وكيلىو القىانوو للحصىول علىى موافقىة البنىاء، مرفقىاً بىو طل  إىل ادلدير  -4-4
ملىىىورة عىىىن ىويتىىىو أو جىىىواز السىىىفر، يىىىبح يف ال لىىى  نىىىو  ومواملىىىفات السىىىفينة ادلىىىراد بناءىىىىا مرفقىىىاً 

 مبخ ط عام للسفينة يبح التقسيمات الرئيسية ومكان البناء واجلوة البانية للسفينة.

 رسم ترغيق البناء.إيصال باستيفاء  -4-6

يتقىىدم ملىىاح  العةقىىة أو وكيلىىو القىىانوو بكافىىة ادلخ  ىىات والدراسىىات الةزمىىة غىىةل عمليىىة البنىىاء  -4-9
... اىىىخل( مصىىىدقًة مىىىن قبىىىل إحىىىد  ىياىىىات التصىىىنيل  -خم  ىىىات السىىىفينة  -)دراسىىىة اتىىىزان السىىىفينة
 ادلعتمدة لد  ادلديرية.

ا، قابلىة للتمديىد دلىدة أقصىاىا عىامح  غىرين إملدار رغصىة بنىاء ملىاحلة دلىدة عىامح مىن تىاريخ منحوى -4-1
ى  يباشىىىر  ىيف حىىال انتوىىاء ادلىىدة وى مىىن تىىاريخ انتوىىاء ملىىةحيتوا، بنىىاًء علىىى طلىى  ملىىاح  العةقىىة، وى

 ملاح  العةقة بالبناء تعترب الرغصة ملغاة

 ثبوتيات التسجيل:  -4
ناء والىب تتضىمن رغصىة و طل  تسديل يقدم من مالك السفينة أو وكيلو القانوو مرفقاً بإ بارة الب   6-4

عقد البناء مبيناً فيو كافة مواملفات السفينة وأبعادىا الرئيسية وكافة ادلخ  ىات والدراسىات ادل لوبىة 
للبنىىىىىاء والتسىىىىىديل )دراسىىىىىة اىىىىىوتزان, خم ىىىىىط عىىىىىام, خم ىىىىىط السىىىىىعات,...(, وأن تكىىىىىون ادلخ  ىىىىىات 

 لد  ادلديرية.والدراسات النوائية مصدقة من قبل إحد  ىياات التصنيل ادلعتمدة 

 شوادة تصنيل سارية ادلفعول للسفينة ملادرة عن ىياة تصنيل معتمدة من قبل ادلديرية.  6-6

 الفث عن السفينة . لتقرير الكش 6-9



 الوثائق الب تأبت جنسية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو لو يف اجلموورية العربية السورية.  6-1

 إيصال باستيفاء رسم تسديل السفينة.  6-0

 ءات التسجيلإجرا-ج
 تقوم ادلديرية با جراءات التالية: - 4

 تنظيم حمضر تسديل السفينة بعد استكمال الأبوتيات ادلبينة أعةه. - أ

 التخلكد من سدةت ادلديرية بخلن السفينة إج مدرجة على القائمة السوداء. - ب

وبىىة بعىىد ادل ل تمىىنح مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو شىىوادة تسىىديل ملكيىىة السىىفينة والشىىوادا - ت
 انتواء إجراءات التسديل.

علىى جىانا ادلقدمىة  سىماو تتخى  ااىاً توافىق عليىو ادلديريىة وأن يكتى  ىى ا أن جي  كل سفينة مسدلة -6
ىيف مكىىان بىىارز  باىى حرا اونكليزيىىة وكىى لك يف ادلىىاغرة مصىىحوبا باسىىم مينىىاء التسىىديل ورقىىم اىىو و وى

 .منوا

 ادة التسجيل للسفينة:إجراءات منح بدل فاقد عن شه -7المادة  
عند فقدان شوادة التسديل  نح مالك السفينة أو وكيلو القانوو شوادة تسديل ماقتة دلىدة و تتدىاوز 

تقدمو ب ل  إىل ادلديريىة غىةل مىدة و تتدىاوز  سىة  دشورين حلح ملدور شوادة ادللكية اجلديدة عن
 عشر يوماً من تاريخ فقد الشوادة على أن يرفق ب لبو:

 ضر أو تقرير عن فقدان شوادة التسديل مصد  أملوًو من السل ة ادلعنية يف مكان الفقد.حم -4
مضىىي مىىىدة أكأىىىر مىىن  سىىىة عشىىىرة يومىىاً علىىىى إعىىىةن فقىىد شىىىوادة التسىىىديل بإحىىد  الصىىىحل احملليىىىة  -6

 با  افة إىل اجلريدة الراية.
 إيصال باستيفاء الرسم ادلقرر.  -9      

 كلياً أو جزئياً رابعاً : نقل ملكية السفينة  
 :لنقل ملكية السفينة كلياً أو جزئياً  -8المادة 
يتقىىىدم مالىىىك السىىىفينة أو وكيلىىىو القىىىانوو ب لىىى  إىىىىل ادلديريىىىة يىىىبحي فيىىىو ااىىىو الكامىىىل واسىىىم الشىىىاري  و  -4

 /سوم كامل ملكية السفينة مرفقاً بالأبوتيات التالية:6155احلصة ادلراد بيعوا من أملل /
 أو جواز السفر ساري ادلفعول للبائع والشاري. ةة الشخصيملورة عن اذلوي 4-4
 شوادة تسديل السفينة.  4-6
 إيصال استيفاء الرسوم ادلةتبة على نقل ادللكية. 4-9

 ينظم حمضر بيع، ودتنح شوادة تسديل جديدة للسفينة و السدل ادلختصر ادلتواملل. -6

 ينة إىل اجلوات ذات العةقة.تعمم ادلديرية إعةن تبديل معلومات تسديليو عن السف  -9



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

 أو حدوزات احتياطيةأورىونات.
 ةخامساً : شطب السفين

 ثبوتيات شطب السفينة: - 9المادة 
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:
 تحطم ... الخ(. –احتراق –الهالك الكلي للسفينة )غرق -أ

 في المياه اإلقليمية: - 3          
إعىىةم...( تأبىىت واقعىىة ىىىةة السىىفينة ملىىادرة عىىن اىى دارة البحريىىة يف مكىىان  –تقريىىر  –وثيقىىة )حمضىىر 

 وقو  اذلةة  ي دولة و مصدقة أملوًو.
 في المياه الدولية: - 4  

نة يف ادليىىىاه مشىىىاىدات...( تأبىىىت واقعىىىة ىىىىةة السىىىفي -إفىىىادات  -إعىىىةم  -تقريىىىر  –وثيقىىىة )حمضىىىر 
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.
 تحت علم أجنبي: افينة لمالك جديد رغب بتسجيلهبيع الس  -ب

فىىىىىاتورة أو عقىىىىىد بيىىىىىع مصىىىىىدقة أملىىىىىووً يىىىىى كر فيوىىىىىا اسىىىىىم الشىىىىىاري و البىىىىىائع وحصصىىىىىوم وجنسىىىىىيا م 
 .ومواملفات السفينة وتاريخ ومكان تنظيم الفاتورة أو العقد 

 بيع السفينة بالمزاد العلني داخل وخارج القطر:  -جـ     
 حمضر البيع للسفينة من قبل مالك السفينة أو وكيلو القانوو أو اجلوة البائعة مصد  أملوًو. وثيقة أو               

 عدم صالحية السفينة للمالحة: -د      

حمضىىر كشىىل فىىث مىىن قبىىل ادلديريىىة أو تقريىىر فىىث ملىىادر عىىن إحىىد  اىى دارات البحريىىة ادلختصىىة يف 
 دة والب تفوي وا ادلديرية.اخلارج أو تقرير فث من إحد  ىياات التصنيل ادلعتم

 تقطيع السفينة كخردة بناء على طلب المالك: -ىـ     
 يف حالة تق يع السفينة كخردة تقع كافة مساوليات ال ل  وحمتوياتو على مالك السفينة.   

 صدور حكم قضائي قطعي -و     
 إجراءات شطب السفينة: - :المادة  



دتىىىنح شىىىوادة الشىىى    مىىىن أيىىىة حدىىىوزات أو رىونىىىات أو إشىىىارات دعىىىو بعىىىد ت وىىىج ملىىىحيفة السىىىفينة            
للسىىفينة مىىن قبىىل ادلديريىىة وفىىق احلاىىوت ادلىى كورة سىىابقاً، وذلىىك بعىىد تقىىد  ثبوتيىىات الشىى   وفقىىاً لكىىل 

 حالة با  افة للأبوتيات التالية:
ةة الكلىىىي كافىىىة شىىىوادات العلىىىم( ماعىىىدا حاىىىوت اذلىىى  -الوثىىىائق اخلاملىىىة بالسىىىفينة )شىىىوادة التسىىىديل  -4

 احةا .... اخل(. –حت م  -للسفينة )إر 

 إيصال باستيفاء الرسوم ادلةتبة. -6

 إعةم ماسسة اوتصاوت و ادلنظمة البحرية الدولية بواقعة ش   السفينة من سدةت ادلديرية. -9

 

 سادساً :الشهادات و الوثائق القانونية وأنواع المعاينات للسفينة و الرسوم المترتبة عليها
 

تىىتم ادلعاينىىات علىىى السىىفن طبقىىاً لةتفاقيىىة الدوليىىة وتعىىدية ا و مىىدد نوعوىىا والرسىىوم ادلةتبىىة عليوىىا     - ;مــادة ال
 وفق اجلدول التايل :

 الرسم المترتب نوع المعاينة والشهادة البند
 الليرة السورية

مدة صالحية  اسم الشهادة
 الشهادة

4 
لةزمة ذلا معاينة ىيكل السفينة و إجراء القياسات ا

حلساب احملمول للسفينة      و منح الشوادة 
 الدولية لقياس احملمول

الشوادة الدولية لقياس  4555
 إج حمدودة احملمول

6 
معاينة أولية لسفن الركاب قبل و ع السفينة يف 
اخلدمة أو معاينة السفينة دلنح شوادة السةمة 

 لسفن الركاب
شوادة السةمة لسفن  6555

 ة واحدةسن الركاب

شور لتدديد شوادة  46معاينة جتديدية مرة كل  9
 السةمة لسفن الركاب

شوادة السةمة لسفن  055
 الركاب

 سنة واحدة

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لسفن الشحن  ذليكل  1
 السفينة دلنح شوادة سةمة البناء لسفن الشحن

4555  
 
 

سةمة البناء لسفن 
 الشحن

 
 
 

  س سنوات
 عةوغا 

 للكشل السنوي

ادلعاينة السنوية لسفن الشحن  ذليكل السفينة من  0
أجل التصديق السنوي لشوادة سةمة البناء لسفن 

 الشحن

 
055 
 

ادلعاينة ادلتوس ة بتاريخ اوستحقا  السنوي الأاو  2
 أو الأالث دلنح شوادة سةمة البناء لسفن الشحن

 
955 

دية لسفن الشحن من أجل ا ولية أو التددي ادلعاينة 9
منح شوادة معدات السةمة لسفن الشحن  و منح 

055  
 

 
 



معدات السةمة لسفن  سدل معدات السةمة للسفينة
 الشحن
 

  س سنوات
 وغا عة

 للكشل السنوي
ادلعاينة السنوية لسفن الشحن من أجل التصديق  1

 السنوي لشوادة معدات السةمة لسفن الشحن
955 

ا ولية أو التدديدية لألجوزة الةسلكية يف  ادلعاينة 3
سفن الشحن من أجل منح شوادة سةمة معدات 
ا جوزة الةسلكية لسفن الشحن و منح سدل 

 ا جوزة الةسلكية للسفينة

 
955 

شوادة سةمة معدات 
ا جوزة الةسلكية 
 لسفن الشحن

  س سنوات
 وغا عة

 للكشل السنوي

ة الةسلكية لسفن الشحن ادلعاينة السنوية لألجوز  45
من أجل التصديق السنوي لشوادة ا جوزة 

 الةسلكية  لسفن الشحن

655 

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية للسفينة دلنحوا  44
 الشوادة الدولية خل وط الشحن

055 

الشوادة الدولية 
 خل وط الشحن

 س سنوات 
وغا عة للكشل 

 السنوي
من أجل التصديق السنوي ادلعاينة السنوية للسفينة  46

 لشوادة غط الشحن الدولية
 

955 

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لتدويزات السفينة من  49
 أجل منحوا الشوادة الدولية دلنع التلوث بالزيت

 
055 

 
 

الشوادة الدولية دلنع 
التلوث بالزيت 
 لسفن الشحن

 

 
 

  س سنوات
 وغا عة

 للكشل السنوي

س ة لتدويزات السفينة من أجل ادلعاينة ادلتو  41
التصديق ادلتوسط للشوادة الدولية دلنع التلوث 

 بالزيت

955 

ادلعاينة السنوية لتدويزات السفينة من اجل  40
التصديق السنوي للشوادة الدولية دلنع التلوث 

 بالزيت لسفن الشحن

655 

ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لتدويزات السفينة من  42
 نحوا الشوادة الدولية دلنع تلوث اذلواءأجل م

 
955 
 

 
الشوادة الدولية دلنع 
 تلوث اذلواء

 

 
  س سنوات
 وغا عة

ادلعاينة السنوية لتدويزات السفينة من أجل  49 للكشل السنوي
 التصديق السنوي للشوادة الدولية دلنع تلوث اذلواء

 
455 

ةمة التدقيق ا ويل أو التدديدي لنظام إدارة الس 41
للشركات من أجل منح شوادة م ابقة وفق ادلدونة 

 الدولية  دارة السةمة

4555  
 

شوادة م ابقة وفق 
ادلدونة الدولية  دارة 

 السةمة

 
 

  س سنوات
 وغا عة

 للكشل السنوي
التدقيق السنوي لنظام إدارة السةمة للشركات من  43

اجل التصديق السنوي لشوادة ادل ابقة وفق ادلدونة 
055 



 الدولية  دارة السةمة
التدقيق ا ويل أو التدديدي لت بيق نظام إدارة  65

السةمة على السفينة من اجل منح شوادة إدارة 
 السةمة للسفينة

4555  
شوادة إدارة السةمة 

 للسفينة

 
  س سنوات

وغا عة للكشل 
ادلتوسط غةل 
ال كر  السنوية 
 الأانية أو الأالأة

توسط لت بيق نظام إدارة السةمة على التدقيق ادل 64
السفينة من أجل التصديق ادلتوسط لشوادة إدارة 

 السةمة للسفينة

055 

التدقيق ا ويل أو التدديدي لنظام أمن السفن من  -66
 أجل منح الشوادة الدولية  من السفينة

055  
الشوادة الدولية  من 

 السفينة

 
  س سنوات
 وغا عة

 للكشل السنوي
التدقيق ادلتوسط لت بيق غ ة أمن السفينة من اجل  69

 التصديق ادلتوسط لشوادة امن السفينة
 
955 

معاينة السفينة من أجل منحوا شوادة ادل ابقة  61
 لقواعد شحن البضائع بشكل دوكمة

شوادة ادل ابقة لقواعد  155
شحن البضائع بشكل 

 دوكمة

  س سنوات
 وغا عة

 للكشل السنوي
ة السفينة من أجل منحوا شوادة ادل ابقة معاين 60

 لقواعد شحن البضائع اخل رة
شوادة ادل ابقة لقواعد  155

 شحن البضائع اخل رة
  س سنوات
 وغا عة

 للكشل السنوي
ادلعاينة ا ولية أو التدديدية لتدويزات السفينة من  62

أجل منحوا الشوادة الدولية دلنع التلوث بادلياه 
 ا سنة .

ا الشوادة الدولية منحو 955
دلنع التلوث بادلياه 

 ا سنة .

  س سنوات
 وغا عة

 للكشل السنوي
   955 منح السفينة أية وثيقة فنية أو قانونية 69

 سابعاً :المعاينين و تعويضاتهم
 تسمية المعاينين الفنيين: -32المادة  

علىىى طلىى  مالىىك السىىفينة أو  يسىىمى ادلعىىاينون الفنيىىون حسىى  نىىو  الكشىىل بقىىرار مىىن ادلىىدير العىىام بنىىاء
وكيلو القانوو ويعود ذلم مبعاينة السىفينة والكشىل عليوىا دلنحوىا الشىوادات ادل لوبىة. وتىتم معاينىة السىفينة 

 يف مكان رسوىا إميا يف ادلوانئ السورية أو ا جنبية.

 معاينة السفينة في الموانئ األجنبية:  -أ     

يل ادلعتمدة لد  ادلديرية أو اقةاح إيفاد معىاينح مىن ادلديريىة للمدير العام تفويض إحد  ىياات التصن -4
 ىىجراء الكشىىوا وادلعاينىىات و إملىىدار الشىىوادات الةزمىىة و ذلىىك بنىىاًء علىىى طلىى  مالىىك السىىفينة أو 

 وكيلو القانوو.



ًء علىىى تصىىدر قىىرارات ا يفىىاد للمعىىانيح الفنىىيح يف ادلىىوانئ ا جنبيىىة وفقىىاً للقىىوانح وا نظمىىة النافىى ة بنىىا -6
 طل  مالك السفينة أو وكيلو القانوو.

يصدر ادلعىاينح الفنىيح القىائمح بالكشىل الشىوادات الفنيىة الةزمىة للسىفينة دلىدة أقصىاىا  سىة أشىور  -9
 يف حال الكشوا ا ولية أو التدديدية ريأما يتم إملدار الشوادات الدائمة من قبل ادلديرية.

 –ت ادلوجىىىودة علىىىى مىىى  السىىىفينة بالنسىىىبة ادلعاينىىىات ) السىىىنويةيصىىىاد  ادلعىىىاينح الفنىىىيح علىىىى الشىىىوادا -1
 ا  افية( وفق اوتفاقية الدولية ذات الصلة.–ادلتوس ة 

اخلاص بالكشىل علىى السىفينة  ةيفوَّض ادلدير العام احد ادلعاينح بتوقيع الشوادات ومورىا خبامت ادلديري -0
 يف ادلوانئ ا جنبية.

ماقت دلدة و تزيد عن  سة أشور على اخل ط و ادلخ  ىات الةزمىة يصاد  ادلعانيح الفنيح بشكل  -2
 عند حتقيقوا دلت لبات اوتفاقية الدولية ريأما يتم تصديقوا من قبل ادلديرية.

 -ا قامىىة  -دغىىول ادلىىوانئ –الفيىزا  –اونتقىىال  -)السىىفر  ةيتحمىل مالىىك السىىفينة كافىىة النفقىات ادلةتبىى -9
 ادلديرية أية نفقات.تعويضات ادلوفدين( وو تتحمل 

 معاينة السفينة في الموانئ السورية: -ب
يتم الكشل من قبل ادلعاينح الفنيح من ادلديرية ويقىدم تقريىر عىن نتىائك الكشىل إىىل مديريىة التفتىي    -4  

 .البحري
 تصدر ادلديرية الشوادات و التصديقات الةزمة للسفينة.  -6  
 ويضات ادلعاينح على عاتق مالك السفينة.تقع نفقات اونتقال وتع  -9        

 تعويضات المعاينين : -33المادة  

/ ألفىي لىجة سىورية فقىط، يف حىال دتىت ادلعاينىة يف 6555يتقا ىى كىل معىاين مبلغىاً مق وعىاً وقىدره / -4
% ( مىىن القيمىىة إذا دتىىت ادلعاينىىة غىىارج أوقىىات الىىدوام الراىىي أو  05ادلىىوانئ السورية،ويضىىاا إليوىىا )

 م الع ل وا عياد الراية ويستوىف نصل قيمة التعويض يف حال إعادة الكشل.يف أيا

/ عشىىرة  ىىوا لىىجة سىىورية فقىىط عىىن كىىل يىىوم يف 45555يتقا ىىى كىىل معىىاين مبلغىىا مق وعىىاً وقىىدره / -6
عاينىة يف أيىام % ( مىن التعىويض إذا دتىت ادل05حىال دتىت ادلعاينىة يف ادلىوانئ ا جنبيىة، يضىاا إليوىا )

أن وتزيىد أيىام  طالع ل أو ا عياد الرايىة، وحتىدد أيىام ادلعاينىة بخلغتىام ادلغىادرة والقىدوم إىىل الق ىر بشىر 
 ادلعاينة عن ثةث أيام.

/   سىمائة لىجة سىورية فقىط 055يتقا ى الفث عن تدقيق كل غ ىة للسىفينة، مبلغىاً مق وعىاً قىدره / -9
غ ىىىة أمىىىن السىىىفينة أو ادلرفىىىق ادلينىىىائي فيتقا ىىىى عليوىىىا مبلغىىىاً قىىىدره ، باسىىىتأناء كتيىىى  إدارة السىىىةمة و 

 .ط/  ألل و سمائة لجة سورية فق4055/



تستوىف التعويضات ادل كورة أعةه، وتود  يف ملندو  ادلديرية، وينظم هبا جىدول شىوري، وتىوز  علىى  -1
 ادلستحقح. 

 

 السفينة الصغيرة -الفصل الثاني 
 فأوال: تعار ي

 يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة جانب كل منها:  -34المادة  
 ( طن ومادون ومنوا ا نوا  التالية:655: كل سفينة حمموذلا القائم )السفينة الصغيرة -    

 : سفينة معدة  عمال الصيد البحري التداري داغل أو غارج ادلياه ا قليمية.سفينة الصيد
رحىىةت النزىىىة السىىاحلية ادلىىخلجورة، وتنىىدرج سىىفن ادل ىىاعم وادلقىىاىي : سىىفينة معىىدة لســفينة النزىــة العامــة

 العائمة  من ى ا التعريل.
: سىىفينة معىىدة غصيصىىاً للنزىىىة اخلاملىىة،  ىىمن حىىدود سىىعة السىىفينة, وتنىىدرج ســفينة النزىــة الشخصــية

 اليخوت  من ى ا النو  وك لك تلك الب تستخدم لألإراض الريا ية.

سىفينة معىدة لنقىل الركىاب  ىمن ادليىاه ا قليميىة، وفىق غىط سىج حمىدد : سفينة نقل ركـاب )مواصـالت(
 مسبقاً.

 :سفينة معدة للقيام بخلعمال مليانة وإملةح السفن أو ادلنشآت البحرية. سفينة الصيانة

 : سفينة معدة لنقل البضائع وا محال ادلختلفة  من ادلوانئ السورية.سفينة الشحن

الق ىىىر وادلسىىىاعدة يف إرشىىىاد وتوجيىىىو السىىىفن، وتقىىىد  غىىىدمات  : سىىىفينة معىىىدة لعمليىىىاتســـفينة الق طـــر
 ا نقاذ.

 -إمىىداد – ىىث علمىىي  –سىىفينة معىىدة لتقىىد  غىىدمات متعىىددة ) تسىىويةت مرفايىىة  :ســفينة خــدمات
 نشاطات عامة....اخل(

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

 ثانياً:بناء السفن الصغيرة :
تبىت السىفن الصىغجة مبوجى  تىرغيق راىي مىن ادلديريىة يف أحىواض و ورش البنىاء و يف الشىركات  - 35المـادة  

 أو من تفو و، وفق ا جراءات التالية:ادلرغصة وادلعتمدة من قبل ادلديرية، وبإشرافوا 
 بناء السفن المعدنية أو الخشبية:  -أ   

تقد  طل  إىل ادلديرية من قبل ملاح  العةقة أو وكيلو القانوو للحصول على موافقىة البنىاء مرفقىاً  -4
، ةبىىو ملىىورة عىىن ىويتىىو , مبينىىاً فيىىو نىىو  ومواملىىفات السىىفينة ادلىىراد بناهىىىا ومكىىان البنىىاء واجلوىىة البانيىى

 وخم ط عام يبح التقسيمات الرئيسية.



 صال استيفاء رسم ترغيق البناء.إي -6

إملىىدار رغصىىة بنىىاء ملىىاحلة دلىىدة عىىام مىىن تىىاريخ منحوىىا، قابلىىة للتمديىىد دلىىدة أقصىىاىا عىىام  غىىر مىىن  -9
ىيف حىىال انتوىىاء العىىامح و   يباشىىر  تىىاريخ انتوىىاء ملىىةحيتوا، بنىىاًء علىىى طلىى  ملىىاح  العةقىىة  وى

 بالبناء تعترب الرغصة ملغاة.

لو القانوو تقد  دراسة اتزان مصدقة أملووً مىن قبىل جوىة معتمىدة لىد  يلتزم ملاح  العةقة أو وكي  -1
 /أربعة عشر مةاً.41ادلديرية عندما يتداوز ال ول الكلي للسفينة عن /

 يتقدم ملاح  العةقة أو وكيلو القانوو بكافة ادلخ  ات والدراسات الةزمة غةل عملية البناء .   -0

لية، من قبل ادلديرية أو من تفو و غةل مراحل البنىاء ادلختلفىة )مىد جتر  عدد من الكشوفات ادلرح  -2
انتوىىاء عمليىىة التلىىويح(، للتخلكىىد مىىن عمليىىة البنىىاء والتقيىىد بادلواملىىفات وا بعىىاد احملىىددة يف  -القرينىىة

 الرغصة ادلمنوحة، ويتم تنظيم حما ر كشوا مرحلية.

اغتىىةا عىىن ا بعىىاد احملىىددة يف رغصىىة البنىىاء إذا تىىبح للمعىىاينح غىىةل الكشىىوا ادلرحليىىة، وجىىود    -9
%/ مىىىن ا بعىىىاد احملىىىددة يف الرغصىىىة، زيىىىادًة أو نقصىىىاناً، 1ا وليىىىة، فىىىيمكن ذلىىىا قبىىىول مىىىا نسىىىبتو /

ىيف ماعىىدا ذلىىك توقىىل عمليىىة البنىىاء ريأمىىا يىىتم إزالىىة ادلخالفىىة حتىىت طائلىىة  وحسىى  تقىىدير ادلديريىىة، وى
 عدم التسديل.

 ة مسبقاً ) فيبر كال س ... مطاط ...الخ (:بناء السفن وفق قوالب معد -ب
يىىتم البنىىاء يف ورشص غاملىىة مرغصىىة أملىىوًو، ومعتمىىدة لىىد  ادلديريىىة، وتصىىدر ىىى ه الىىورش شىىوادات 

)ا بعىىاد الرئيسىىية وادلواملىىفات الفنيىىة للبىىدن واحملركىىات وكافىىة التدويىىزات...  عىىام يىىبح طمنشىىخل وخم ىى
 الورش و ادلنتدات وقوال  ا نتاج لرقابة ادلديرية . اخل( وفواتج مصدقة أملوًو, وخيضع عمل ى ه 

 ثالثاً : الشروط العامة لتسجيل السفينة الصغيرة
 تسجيل السفينة الصغيرة تحت العلم السوري )رفع العلم السوري(  - 36المادة  

 تسجل السفينة الصغيرة تحت العلم السوري في الحاالت التالية: -أ    

 وكة من قبل أشخاص سوريح طبيعيح أو اعتباريح أو من يف حكموم.إذا كانت السفينة دمل-4
إذا كانىىت السىىفينة دملوكىىة مىىن قبىىل أشىىخاص إىىج سىىوريح مقىىيمح إقامىىة دائمىىة يف اجلمووريىىة العربيىىة  -6

 السورية.

إذا كانىىت السىىفينة دملوكىىة مىىن قبىىل أشىىخاص طبيعىىيح أو اعتبىىاريح إىىج سىىوريح شىىري ة أن يكىىون ذلىىم  -9
ائم بالتمأيل أو ا دارة من مواطث اجلموورية العربية السورية, وجيىوز أن يكىون ىى ا الشىخق شخق ق

القىىائم بالتمأيىىل أو اىى دارة طبيعيىىاً أو اعتباريىىاً منشىىااً أو ماسسىىاً حسىى  ا ملىىول يف الق ىىر  ومفو ىىاً 
 و قىىادراً بالعمىىل باسىىم مالىىك السىىفينة وحلسىىابو وينبغىىي ذلىى ا الشىىخق أن يكىىون رىىىن أي إجىىراء قىىانوو

 على الوفاء مبساوليات مالك السفينة وفقاً للقوانح وا نظمة الوطنية.



 أن تكون السفينة  الة فنية جيدة وتتوافق مع ادلت لبات البحرية الدولية والوطنية. -1  
 إجراءات التسجيل: - 37المادة  

 تسجيل السفينة المبنية محلياً: -أ   
 ة:السفينة المعدنية أو الخشبي -3

يقدم ملاح  العةقة أو وكيلو القانوو، طلباً للتسديل مرفقىاً بىو إ ىبارة البنىاء كاملىة، والىب   تتضىمن  
 كافة ادلوافقات، وادلخ  ات، الدراسات النوائية مصدقًة، والكشوفات ادلرحلية. 

صىة بعد دراسة طل  التسىديل ومرفقاتىو, يىتم الكشىل الفىث النوىائي علىى السىفينة مىن قبىل جلنىة خمت 4-4
مىىن ادلديريىىة، ويىىنظم حمضىىر الكشىىل الىىةزم، ومسىى  حممىىول السىىفينة القىىائم والصىىايف وفقىىاً للقواعىىد 

 الوطنية ادلتبعة.

 إيصال باستيفاء رسم التسديل. 4-6

 يتم تنظيم حمضر تسديل للسفينة.  4-9

  نح مالك السفينة أو وكيلو القانوو شوادة التسديل.  4-1

لوىىىا إمكانيىىىة ا  ىىىار بىىىح أكأىىىر مىىىن مينىىىاء دفىىىة حركىىىة  ىىىنح مالىىىك السىىىفينة الىىىب تقتضىىىي طبيعىىىة عم  4-0
 يتضمن كافة ادلعلومات التسديلية للسفينة.

/ مىىةاً، مىىع مراعىىاة القىىرارات 61عنىىد تسىىديل السىىفينة كم عىىم عىىائم، جيىى  أن و يقىىل طوذلىىا عىىن/   4-2
، وبإشىراا الصادرة عن اجلوات الوطنية ذات الصلة، وأن تكون السفينة مبنيىًة وفقىاً للمعىايج الدوليىة

 إحد  ىياات التصنيل ادلعتمدة لد  ادلديرية.
 مطاط ...(: –السفينة المصنعة وفق قوالب معدة مسبقًا ) فيبر كال س  -4

يقىىدم ملىىاح  العةقىىة أو وكيلىىو القىىانوو، طلبىىاً لتسىىديل السىىفينة مرفقىىاً بىىو، شىىوادة ادلنشىىخل، وفىىاتورة  6-4
ط عىىام للسىىفينة يىىبح كافىىة ا بعىىاد وادلواملىىفات البيىىع )مصىىدقتح أملىىوًو(, والنشىىرات الفنيىىة أو خم ىى

 الفنية، ملادر عن الشركة الصانعة.

 يتم إجراء كشل فث هنائي على السفينة و ينظم حمضر كشل. 6-6

 إيصال باستيفاء رسم تسديل السفينة. 6-9

 ينظم حمضر تسديل للسفينة. 6-1

  نح ملاح  العةقة أو وكيلو القانوو شوادة التسديل. 6-0

الىىىب تقتضىىىي طبيعىىىة عملوىىىا إمكانيىىىة ا  ىىىار بىىىح أكأىىىر مىىىن مينىىىاء دفىىىة حركىىىة  ىىىنح مالىىىك السىىىفينة  6-2
 يتضمن كافة ادلعلومات التسديلية للسفينة.

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



وادلملوكىة يف اخلىارج، وادلىراد تسىديلوا يف  ةتىة للسىفينة ادلبنيىدتنح ادلديريىة وثيقىة العلىم السىوري ادلاق -
عىىداد السىىفن السىىورية، ملىىاحلة دلىىدة ثةثىىة أشىىور قابلىىة للتمديىىد حسىى  تقىىدير ادلديريىىة، بعىىد تقىىد  

 طل  من مالك السفينة أو وكيلو القانوو مرفقاً بالأبوتيات التالية:
د البنىىىىاء باللغىىىىة العربيىىىىة أو اونكليزيىىىىة مة ىىىىة ملىىىىورة عىىىىن فىىىىاتورة أو عقىىىىد البيىىىىع، أو ملىىىىورة عىىىىن عقىىىى  -4

أملوًو، مبيناً فيىو أاىاء البىائعح وأاىاء ادلشىةيح، وحصصىوم وجنسىيا م، واسىم الصىانع،  ةومصدق
واسم السفينة ونوعوا، وجنسيتوا السابقة )يف حال كانت مسدلة(، وتىاريخ ومكىان توقيىع الفىاتورة 

 عقد البيع . وأو عقد البناء أ
وثىىائق الىىب تىىبح ا بعىىاد الرئيسىىية للسىىفينة و حمموذلىىا القىىائم والصىىايف وسىىنة البنىىاء واسىىت اعة حمركا ىىا ال -6

 ا ساسية وطرازىا.
 ملورة عن شوادات علموا السابق يف حال كانت مسدلة لد  علم دولة أغر . -9
 لعربية السورية.الوثائق الب تأبت ىوية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو يف اجلموورية ا  -1

يب ىل مفعىىول شىىوادة التسىديل ادلاقىىت ادلمنوحىىة عنىدما تىىام السىىفينة احىد ادلىىوانئ السىىورية أو عنىىد  -     
 انتواء ادلدة احملددة يف الشوادة.و دتنع من السفر حلح إدتام إجراءات التسديل الدائم.

 إجراءات التسجيل: 3-4
 لقانوو لتسديل السفينة مرفقاً بالأبوتيات التالية:تقد  طل  من قبل مالك السفينة أو وكيلو ا   
فىىاتورة أو عقىىد البيىىع، أو ملىىورة عىىن عقىىد البنىىاء باللغىىة العربيىىة أو اونكليزيىىة مة ىىة ومصىىدقة أملىىوًو،  -4

مبينىىىاً فيىىىو أاىىىاء البىىىائعح وأاىىىاء ادلشىىىةيح، وحصصىىىوم وجنسىىىيا م، واسىىىم الصىىىانع، واسىىىم السىىىفينة 
بقة )ىيف حىال كانىت مسىدلة(، وتىاريخ ومكىان توقيىع الفىاتورة أو عقىد البنىاء ونوعوا، وجنسىيتوا السىا

 أو عقد البيع مصدقة أملوو .
الوثىىائق الىىب تىىبح ا بعىىاد الرئيسىىية للسىىفينة وحمموذلىىا القىىائم والصىىايف وسىىنة البنىىاء واسىىت اعة حمركا ىىا  -6

 ا ساسية وطرازىا.
وً أو حمضىىر البيىع بىىادلزاد العلىث مصىىد  أملىىووً شىوادة شىى   مىن قيىىود علموىا السىىابق مصىىدقة أملىو   -9

 للسفينة ادلباعة بادلزاد العلث.
ببىىان قيىىد مصىىد  أملىىووً يأبىىت عىىدم وجىىود رىىىن أو حدىىز أو أيىىة حقىىو  أغىىر  للغىىج علىىى السىىفينة  -1

 ادلبنية أو قيد البناء.
 تقد  شوادة  ركية. -0

 لسفينة  قرار تسديلوا.تقد  الكشل الفث الةزم لبيان احلالة الفنية ل -2

 ادلخ  ات والدراسات الةزمة. -9

 الوثائق الب تأبت ىوية وعنوان ادلالك أو الوكيل القانوو لو يف اجلموورية العربية السورية. -1



 إيصال باستيفاء رسم تسديل السفينة. -3

 يتم تنظيم محضر تسجيل ويمنح مالك السفينة أو وكيلو القانوني  شهادة تسجيل ملكية. -

 السفينة المصنعة في الخارج ومستوردة على شكل طرود: -4
إدتىام عمليىة  دتنح ادلديرية ادلوافقة ادلبدئية الةزمة لصاح  العةقة أو وكيلو القانوو لةستجاد، و بعىد    

 اوستجاد تستكمل إجراءات التسديل كالتايل:

ة مرفقاً بو ملورة عن ىويتو، يتقدم ملاح  العةقة أو وكيلو القانوو، ب ل  لتسديل السفين -3
 والشوادة اجلمركية.

 إجراء الكشل الفث الةزم لبيان احلالة الفنية للسفينة  قرار تسديلوا. -6

 إيصال استيفاء رسم تسديل السفينة. -9

 يتم تنظيم حمضر التسديل الةزم.و نح مالك السفينة أو وكيلو القانوو شوادة تسديل ملكية. -
 منح بدل فاقد عن شهادة التسجيل للسفينة: إجراءات - 38المادة  

عند فقدان شوادة التسديل  نح مالك السفينة أو وكيلو القانوو شوادة تسىديل ماقتىة دلىدة و تتدىاوز  
تقدمىىو ب لىى  إىىىل ادلديريىىة غىىةل مىىدة و تتدىىاوز  دثةثىىة أشىىور حلىىح ملىىدور شىىوادة ادللكيىىة اجلديىىدة عنىى

 ادة على أن يرفق ب لبو: سة عشر يوماً من تاريخ فقد الشو
 حمضر أو تقرير عن فقدان شوادة التسديل مصد  أملوًو من السل ة ادلعنية يف مكان الفقد. -4
 مضي مدة أكأر من  سة عشرة يوماً على إعةن فقد شوادة التسديل بإحد  الصحل احمللية . -6
 إيصال باستيفاء الرسم ادلقرر. -9

التسىديل،  رقىمسىم و او ااىاً توافىق عليىو ادلديريىة وأن يكتى  ىى اتتخى   أنكل سفينة مسىدلة   ىعل - 39المادة  
 .مرفقاً برمز ميناء التسديل، با حرا العربية على جانا ادلقدمة، و يف مكان بارز منوا

 رابعاً : إجراءات نقل ملكية السفينة الصغيرة كليا" أو جزئيا"
 نقل ملكية السفينة كليًا أو جزئياً: - :3المادة 
مالىىىك السىىىفينة أو وكيلىىىو القىىىانوو ب لىىى  إىىىىىل ادلديريىىىة يىىىبحي فيىىىو ااىىىو الكامىىىل واسىىىم الشىىىىاري  و  يتقىىىدم -4

 /سوم كامل ملكية السفينة مرفقاً بالأبوتيات التالية:6155احلصق ادلراد بيعوا من أملل /
 للبائع وادلشةي أو جواز السفر ساري ادلفعول . ةملورة عن اذلوية الشخصي -أ      
 شوادة تسديل السفينة. -ب         
 إيصال استيفاء الرسوم ادلةتبة على نقل ادللكية. -ج              

 ينظم حمضر بيع، ودتنح شوادة تسديل جديدة للسفينة. -6

 و جيوز نقل ملكية سفينة ما   تكن ملحيفتوا غالية من أي حدوزات تنفي ية أو رىونات.  -9



حدىىوزات  -نة مىىا   تكىىن ملىىحيفتوا غاليىىة مىىن أيىىة إشىىارات دعىىاو علىىى انىىو و جيىىوز تبىىديل اسىىم سىىفي -      
 رىونات. وتنفي ية أوحدوزات احتياطية أ

 خامساً : شطب السفينة الصغيرة :
 ثبوتيات شطب السفينة: - ;3المادة 
  يىىتم شىى   السىىفينة بعىىد تقىىد  طلىى  إىىىل ادلديريىىة مىىن مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو، مبينىىاً فيىىو سىىب         

 الش  ، مرفقاً بالأبوتيات الةزمة وفقاً حلاوت الش   التالية:
 ... الخ(.–تحطم  –احتراق –الهالك الكلي للسفينة )غرق -أ   

 في المياه اإلقليمية:  -3

إعةم ...( تأبت واقعة ىةة السفينة ملىادرة عىن اى دارة البحريىة يف مكىان وقىو   –تقرير  –وثيقة )حمضر         
 مصدقة أملوًو. اذلةة و

 في المياه الدولية:  -4
مشىىاىدات ...( تأبىىت واقعىىة ىىىةة السىىفينة يف ادليىىاه الدوليىىة  -إفىىادات -إعىىةم -تقريىىر -وثيقىىة )حمضىىر        

ملادرة عن أحد مراكز ا نقاذ الدولية، أو احمل ات الةسلكية، أو وسىائل ا عىةم الدوليىة، أو مىن ادلنظمىة 
اىدات أو إفىىادات السىىفن الوطنيىىة وا جنبيىىة يف من قىىة اذلىىةة، أو إفىىادات طىىاقم البحريىىة الدوليىىة، أو مشىى

 السفينة  يث تكون مقنعة للمديرية.
 بيع السفينة لمالك جديد رغب بتسجيلها تحت علم أجنبي: -ب  

يفىىى حىىىال بيىىىع السىىىفينة دلالىىىك جديىىىد يرإىىى  بتسىىىديلوا حتىىىت علىىىم أجنىىىا ينبغىىىي تقىىىد  فىىىاتورة أو عقىىىد بيىىىع 
أملىىوًو، يىى كر فيىىو اسىىم ادلشىىةي و البىىائع، وحصصىىوم، وجنسىىيا م، ومواملىىفات السىىفينة، وتىىاريخ مصىىدقة 

 ومكان تنظيم الفاتورة أو العقد.
 بيع السفينة بيعاً قضائياً: -ج  

 يقدم وثيقة أو حمضر بيع السفينة من قبل مالك السفينة أووكيلو القانوو أو اجلوة البائعة مصدقة أملوًو .
 الحية السفينة للمالحة:عدم ص -د  

فىىث مىىن قبىىل ادلديريىىة، أو تقريىىر فىىث ملىىادر عىىن إحىىد  اىى دارات البحريىىة ادلختصىىة يف  ليقىىدم حمضىىر كشىى
 اخلارج، أو تقرير من إحد  ىياات التصنيل ادلعتمدة والب تفو وا ادلديرية.

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



دتىنح شىوادة الشى   للسىفينة  بعد ت وج ملحيفة السفينة من أيىة حدىوزات أو رىونىات أو إشىارات دعىو  
من قبل ادلديرية وفق احلاوت ادل كورة سابقاً، وذلك بعد تقىد  ثبوتيىات الشى   وفقىاً لكىل حالىة با  ىافة 

 للأبوتيات التالية:
كافة شوادات العلىم ( ماعىدا حاىوت ىىةة السىفينة  –الوثائق اخلاملة بالسفينة )شوادة تسديل  -4

 احةا  .... اخل(. –حت م  -)إر 

 إيصال باستيفاء الرسوم ادلةتبة. -6
 سادساً : المعاينات للسفن الصغيرة

 أنواع المعاينات: - 43المادة  
 الصلة. تتم ادلعاينات على السفن الصغجة طبقاً للقواعد الوطنية واوتفاقية الدولية ذات      

: تىىىتم للسىىىفينة الىىىب ىىىىي قيىىىد البنىىىاء مىىىن قبىىىل معىىىاينح خمتصىىىح مىىىن ادلديريىىىة أو مىىىن المعاينـــات األوليـــة -أ
 تفو وم  ل لك وفقاً دلا يلي:

ىىىىىي ادلعاينىىىىة الىىىىب تىىىىتم غىىىىةل مراحىىىىل بنىىىىاء السىىىىفينة، اسىىىىتنادا لرغصىىىىة البنىىىىاء المعاينــــات المرحليــــة:  -3
  -السىماكات -لبدن  )القرينىة وا  ىة ادلمنوحة، وتتضمن فحصاً كامةً لبناء ا

 ا بعاد ا ساسية... إخل (.

ىىىي ادلعاينىىة الىىب تىىتم للسىىفينة بعىىد إدتىىام البنىىاء، وتتضىىمن فحصىىاً شىىامةً لسىىةمة  المعاينــة النهائيــة: -4 
البنىىىىاء، والقياسىىىىات النوائيىىىىة، وتوملىىىىيل السىىىىفينة، وحسىىىىاب احملمىىىىول، وتقىىىىدير وزن 

لعمىىل  ة( وادلعىىدات والتدويىىزات الةزمىى  (LIGHT SHIPالسىىفينة فارإىىة 
 لنوعوا. اً السفينة وفق

(تقىوم ادلديريىة بتقىدير (  LIGHT SHIP على انىو عنىدما و تتىوفر يف بيانىات السىفينة وزهنىا فارإىة -
 ى ا الوزن وفقاً  سس معتمدة لديوا.

 المعاينات الدورية السنوية: -ب  

 قاً ويعلن عنوا من قبل ادلديرية.وبعد إجراء ادلعاينة يتم :تتم سنوياً وفقا خل ة زمنية حتدد مسب      

 استيفاء الرسوم السنوية ادلةتبة. -4
مىىنح شىىوادة ملىىةحية إ ىىار وشىىوادة سىىةمة اىى جوزة الةسىىلكية عنىىد توفرىىىا ملىىاحلة دلىىدة عىىام مىىن  -6

 تاريخ منح كل منوا.

اسىىىتخدام السىىىفينة دلىىىدة حمىىىددة، أن  علىىىى أنىىىو جيىىىوز دلالىىىك السىىىفينة أو وكيلىىىو القىىىانوو الراإىىى  بعىىىدم -
يتقدم 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، تشى   السىفن الىب   تىتم معاينتوىا منى  أكأىر مىن  ىس  -
 دون تقد  أية مربرات من مالكوا.سنوات، 

 المعاينات اإلضافية: -ج   
 تتم ى ه ادلعاينات يف احلاوت التالية:       

 عندما تتعرض السفينة حلادث ما. -4
 حدوث ع   ياثر على سةمة أو متانة السفينة أو فعالية أو ملةحية معدا ا. -6

تبىديل حمىرة  -أي تعىديل علىى السىفينة )تركيى  كىبح  بناء على طل  ادلالك أو وكيلو القانوو بإجراء -9
-)... 

تصدر ادلديرية تعليمات ناظمة مدد فيوا القواعىد و ادلت لبىات الفنيىة و مت لبىات السىةمة البحريىة  - 44المادة 
ادل لوبة بالكشل الفث على السفن الصغجة جبميع أنواعوا مبا فيوا القواعد الوطنيىة حلسىاب احملمىول 

 الشحن .و غ وط 
 سابعاً : المعاينين  وتعويضاتهم

 تسمية المعاينين و تعويضاتهم: - 45المادة  
يسىىىىمى ادلعىىىىاينون الفنيىىىىون بقىىىىرار مىىىىن ادلىىىىدير العىىىىام ويعوىىىىد ذلىىىىم مبعاينىىىىة السىىىىفينة والكشىىىىل عليوىىىىا دلنحوىىىىا      

 الشوادات ادل لوبة حس  ما يلي:
نفقىىىىات اونتقىىىىال علىىىىى عىىىىاتق ادلديريىىىىة, أمىىىىا    وفىىىىق جىىىىدول زمىىىىث معىىىىد و معلىىىىن مىىىىن قبىىىىل ادلديريىىىىة وتقىىىىع -4 

/ لجة سورية عن كل سفينة فتقع على عاتق مالكوىا و يضىاا إليوىا 455تعويضات ادلعاينح و قدرىا/ 
 %/ من قيمة التعويض أعةه يف حال إعادة الكشل .05/

 موعىىده تقىىع بنىاء علىىى طالىى  مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو يف حىال ختلفىىو عىىن إجىىراء الكشىىل يف -6
 نفقات اونتقال على عاتق مالك السفينة إ افة إىل التعويضات ادل كورة أعةه.

ىيف حىىال دتىىت ادلعاينىىة يف ادلىىوانئ ا جنبيىىة وبنىىاء علىىى طلىى  مالىىك السىىفينة أو وكيلىىو القىىانوو  ين بىىق  -9        وى
 عليوا ما ين بق على السفن الكبجة من أحكام وتعويضات .

 التعويضىىىات ادلىىى كورة أعىىىةه، وتىىىود  يف ملىىىندو  ادلديريىىىة، ويىىىنظم جىىىدول فيوىىىا ، وتىىىوز  علىىىى تسىىىتوىف -1       
 ادلستحقح.

/ل س مائىىىىة لىىىجة سىىىىورية لقىىىاء مىىىىنح شىىىوادة أو وثيقىىىىة أو بيىىىىان  455يسىىىىتوىف رسىىىم مق ىىىىو  قىىىدره / - 46المـــادة  
 للسفينة.

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



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

 ينشر ى ا القرار يف اجلريدة الراية.  - 49المادة 

 م. ;422/ 9/ 34ىـ   الموافق في3652دمشق في   /     /
 وزير النقل       

 الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر                                            
 

 

 


