الوزسىم التشزٌعً  55لعام 5202
الذي ٌنظن عول البحارة السىرٌٍن داخل وخارج الوٍاه اإلقلٍوٍت
رئٍس الجوهىرٌت
بناء على أحكام الدستىر
ٌزسن هاٌلى :
هادة ()0
ٚقظذ تانتعاتٛش اٜتٛح ف ٙيجال تطثٛق أدكاو ْزا انًشسٕو انتششٚع ٙانًعُٗ انٕاسد انٗ جاَة كم يُٓا..
انٕصاسجٔ ..صاسج انُقم.
انٕصٚشٔ ..صٚش انُقم.
انًذٚشٚح ..انًذٚشٚح انعايح نهًٕاَئ -اإلداسج انثذشٚح انًختظح.
انًذٚش ..يذٚش عاو انًذٚشٚح انعايح نهًٕاَئ.
دفتش انثذاسٔ ..ثٛقح تًُخ نهثذاس انعايم عهٗ يتٍ انسفٍ انت ٙتتعذٖ ف ٙإتذاسْا انًٛاِ اإلقهًٛٛح انسٕسٚح تذٌٔ
عهٗ طفذاتّ تٛاَاتّ انشخظٛح ٔانًُٓٛح ٔخذياتّ انثذشٚح.
انتزكشج انثذشٚحٔ ..ثٛقح تًُخ نهثذاس انعايم عهٗ يتٍ انسفٍ انت ٙال تتعذٖ ف ٙإتذاسْا انًٛاِ اإلقهًٛٛح انسٕسٚح
تذٌٔ عهٗ طفذاتٓا تٛاَاتّ انشخظٛح ٔانًُٓٛح ٔخذياتّ انثذشٚح.
شٓادج انخذياخ انثذشٚحٔ ..ثٛقح تًُذٓا انً ذٚشٚح نهثذاس تث ٍٛخذياتّ انثذشٚح انتَ ٙفزْا عهٗ يتٍ انسفٍ.
هادة ()5
ال ٚجٕص نًٍ ٚتًتعٌٕ تانجُسٛح انعشتٛح انسٕسٚح أٔ يٍ ف ٙدكًٓى أٌ ٚقٕيٕا تأ٘ عًم عهٗ يتٍ انسفٍ انت ٙتثذش
خاسج انًٛاِ اإلقهًٛٛح انسٕسٚح إال تعذ انذظٕل عهٗ دفتش انثذاس يٍ انًذٚشٚح ٔٚستثُٗ يٍ رنك يٍ ٚعًهٌٕ عهٗ
يتٍ انسفٍ انذشتٛح.
هادة ()3
ال ٚجٕص أل٘ شخض أٌ ٚقٕو تأ٘ عًم عهٗ يتٍ انسفٍ انت ٙتثذش داخم انًٛاِ اإلقهًٛٛح انسٕسٚح إال تعذ انذظٕل
عهٗ انتزكشج انثذشٚح يٍ انًذٚشٚح.
هادة ()4
ٚظذس انٕصٚش قشاساً ٚذذد ف ّٛششٔط انًُخ ٔانتجذٚذ ٔيذج انسشٚاٌ ٔداالخ انسذة ٔاإلنغاء ٔانشكم نذفتش انثذاس
ٔانتزكشج انثذشٚح ٔشٓادج انخذياخ انثذشٚح نهثذاسج انعشب انسٕس ٍٛٚأٔ يٍ ف ٙدكًٓى تذسة يا تقتضّٛ
االتفاقٛاخ انثذشٚح انذٔنٛح انتُٚ ٙضى إنٓٛا انقطش.
هادة ()5
تذذد سسٕو يُخ دفتش انثذاس ٔانتزكشج انثذشٚح ٔشٓادج انخذياخ انثذشٚح عهٗ انشكم اٜت:ٙ
دفتش انثذاس  0011 -نٛشج سٕسٚح.
انتزكشج انثذشٚح  011 -نٛشج سٕسٚح.
شٓادج انخذياخ انثذشٚح  011 -نٛشج سٕسٚح.

هادة ()6
ٚجٕص تقشاس يٍ يجهس انٕصساء تُاء عهٗ اقتشاح ٔصٚش٘ انُقم ٔانًانٛح تعذٚم انشسٕو انًُظٕص عهٓٛا فٙ
انًادج انساتقح.
هادة ()7
يع ع ذو اإلخالل تأ٘ عقٕتح أشذ تُض عهٓٛا انقٕاَ ٍٛانُافزج ٚعاقة تانذثس ثالثح أشٓش عهٗ األكثش ٔتغشايح يٍ
 01111دتٗ  01111نٛشج سٕسٚح أٔ تإدذٖ ْات ٍٛانعقٕتت ٍٛكم يٍ ٚخانف أدكاو انًادت )0(ٔ )0( ٍٛيٍ ْزا
انًشسٕو انتششٚع.ٙ
هادة ()8
ٚهغٗ انقإٌَ سقى  00نعاو  0690انخاص تجٕاص انسفش انثذش٘ ٔجًٛع األدكاو انًخانفح نٓزا انًشسٕو انتششٚع.ٙ
هادة ()9
ُٚشش ْزا انًشسٕو انتششٚع ٙف ٙانجشٚذج انشسًٛح ٔٚعتثش َافزاً تعذ ثالثح أشٓش يٍ تاسٚخ طذٔسِ.
ديشق ف0101-10-19 ٙ
رئٍس الجوهىرٌت
بشار األسد

