القانون رقم 77 /

/

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ماأقره رللس الشعب يف جلستو ادلنعقدة بتاريخ 8241 / 88 / 81ىـ ادلوافق يف 4001 / 88 / 81م
يصدر مايلي:
الباب األول
تعاريف

المادة -)1

يقصد بالعبارات اآلتية ادلعاين ادلبينة جانب كل منها :

الوزارة  :وزارة النقل

الوزير  :وزير النقل

المديرية :ادلديرية العامة للموانئ ( اإلدارة البحرية ادلختصة )
المدير العام  :ادلدير العام للمديرية العامة للموانئ

سلطة الميناء :سلطة ادلديرية يف ادليناء .

السفينة  :كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صاحلة للمالحة البحرية وتعد ملحقات السفينة الالزمة الستغالذلا جزءاً منها.

محمول السفينة القائم ) : (G.R.Tىو احلجم الكلي لكافـة الفرااـات يف السـفينة وتقـاس بـالطج ادلسـجل ويـتم
حتديد احملمول مج ادلديرية ادلختصة استناداً إىل قواعد االتفاقية الدولية حلساب احملمول لعام  8111والقواعد الوطنية.
الطن المسجل  :ىو وحدة قياس احملمول ويعادل 4.12م. 2

وزن السففينة  : ) Light Shipىـي وزن بـدن السـفينة ومعـداجتا واهيزاجتـا وفـق كتيـب اتـزان السـفينة ادلعتمـد مـج

ادلديرية .

حرية المخالطة  :ىي منح السفينة ادلوافقة للدخول إىل ادليناء دلمارسة نشاطها مج خالل جلنة مشكلة ذلذه الغاية .

الباب الثاني

الفصل األول

بناء السفن

المادة  -)7خيضع بناء السفينة اليت تبـٌت يف أحـواو و ورتـات بنـاء السـفج الوطنيـة ادلرخصـة أصـوالي إـىل تـرخيم ر ـي ديـنح مـج

ادلديريــة بنــاءى علــى طلــب يقدمــو صــاحب العالقــة مرفقــا بالدراســات الفنيــة وادلخططــات الالزمــة حســب نــو الســفينة
وزلموذلا  ,ويستوىف رسم ترخيم قدره مخسمائة لَتة سورية عج كل مًت طويل مج الطول الكلي للسفينة .
الفصل الثاني

تسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها

المادة -)3أ -تس ـ ـ ـ ـ ــجل الس ـ ـ ـ ـ ــفينة ادلبني ـ ـ ـ ـ ــة زلليـ ـ ـ ـ ـ ـاً باس ـ ـ ـ ـ ــم طال ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــًتخيم

يف أح ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـوانئ التس ـ ـ ـ ـ ــجيل

ادلعتمدة مج الوزارة وفقاً لقرار يصدر عج الوزير .
ب -يتم تسجيل السفينة ادلبنية أو ادلباعة يف اخلارج حتت العلم الوطٍت مبوجـب واـائق معتمـدة لـدد ادلديريـة وفقـاً
لقرار يصدر عج الوزير.
يتم تسجيل السفي نة بعد إقرار جاىزيتها الفنية بإجراء الكشف الفٍت الالزم عليها يف مكان رسوىا داخل ادلوانئ السورية
أو يف ادلـوانئ اججنبيـة مـج قبـل الفنـيُت ادلعنـيُت يف ادلديريـة أو شلـج يـتم تفو ـهم بقـرار مـج ادلـدير العـام بنـاء علـى طلـب
صاحب العالقة .

المادة  -)4أ -يتحقق رسم نقل ملكية السفينة مبا يعادل مخسُت لَتة سورية عج كل طج مج زلمول السفينة القائم

( .) G.R.T
حيدد رسم تسجيل السفينة مبا يعادل مخساً وعشريج لَتة سـورية عـج كـل طـج مـج احملمـول القـائم للســفينة (
. )G.R.T
حيدد الرسم السنوي على السفج وفق ما يلي :
مبا يعادل مخساً واالاُت لَتة سورية عج كل طج مـج زلمـول السـفينة القـائم الـذي اليزيـد عـج ( )80.000عشـرة الـال
طج مسجل .على أن اليقل الرسم يف كل احلاالت عما يعادل ألف لَتة سورية .
مبــا يعــادل مخسـاً وعشـريج لــَتة ســورية عــج كــل طــج مســجل مــج زلمــول الســفينة القــائم يزيــد عــج ( )80.000عشــرة
الال طج مسجل .
خالفاً لكل نم نافذ تستوىف ريبة اجرباح الرأ الية عج السفج ادلتنازل عنها بطريقة االقتطا وفقاً دلا يلي :
مبعـدل ( ) 841ل.س مائـة ومخـس وعشـرون لـَتة سـورية عـج كـل طـج مـج وزن السـفينة (  ) Light Shipيف حـال
بلوغ عمرىا  /41/عام مخسة وعشريج عاماً فأكثر.
تزاد الضريبة مبا يعادل ( )4ل.س لَتتان سوريتان عـج كـل طـج مـج وزن ال ــسفينة ( )Light Shipسـنوياً عنـدما يقـل
عمرىا عج  /41/عام مخسة وعشريج عاماً .

المادة  -)5أ-

ب-
المادة -)6

تصــدر ادلديريــة تــهادة تســجيل ميقــت للســفينة لرحلــة واحــدة أو دلــدة ال تزيــد

عــج االا ــة أتــهر قابلــة

للتجديد حسب تقدي ر اإلدارة دلج يراب بتسجيلها حتت العلم السوري ,وال يستوىف أي رسـم لقاء ذلك.
يبطل مفعول تهادة التسجيل ادليقت عند دخول السفينة أحد ادلوانئ السورية أوعند انتهـاء ادلدة احملددة يف
الشهادة .

شطب التسجيل :

أ  -تشطب السفينة مج سجل السفج ودتنح اإلدارة تهادة تطب يف اجحوال التالية :

إذا حتطمت السفينة أو صودرت أو ارقت أو احًتقت .
-8
إذا بيعت السفينة للخارج وراب ادلالك بشطب تسجيلها يف سورية ورفع علم اَت سوري.
-4
إذا مل تعد صاحلة للمالحة البحرية.
-2
بناء على حكم قضائي .

ب – يستوىف رسم لقاء منح تهادة تطب تسجيل السفينة وفق اآليت :

-8االاون لَتة سورية عج كل طج مسجل مج زلمول السفينة القائم البالغ  /400/طج مسجل فما دون .
 -4مخـس عشــرة لــَتة سـورية عــج كــل طــج مسـجل مــج زلمــول الســفينة القـائم الــذي يـًتاوح مــج /100-408/
طج مسجل .
 -2عشر لَتات سورية عج كل طج مسجل مج زلمول السفينة القائم الذي يزيد على  /100/طج مسجل.
الفصل الثالث
الرسوم

المادة  -)7ختضع كل سفينة يزيد زلموذلا القائم عج مخسة أطنان عند دخوذلا أحـد مـوانئ اجلمهوريـة العربيـة السـورية أو الرسـو يف
مياىها اإلقليمية إىل الرسوم اآلتية :
رسم الوصول :

-8
-4
-2

لَتة سورية واحدة أو أربعة سنتات أمريكية أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل للتحويـل عـج كـل طـج مسـجل
حىت /8000/ألف طج مسجل .
نصف لَتة سورية أوسنتان أمريكيان أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابـل للتحويـل عـج كـل طـج مسـجل الـذي
يزيد على /8000/ألف طج مسجل وال يتجاوز  /2000/االاة الال طج مسجل.
ربــع لــَتة ســورية أو ســنت ونصــف ســنت أمريكــي أو مايعادذلــا بــالقطع اــججنيب القابــل للتحويــل عــج كــل طــج
مسجل الذي يزيد على  /2000/االاة الال طج مسجل.

رسفم المافادرة :يتحقـق علـى كـل سـفينة عنـد مغادرجتـا أحـد ادلـوانئ السـورية أو عنـد تـرم مرسـاىا يف منطقـة الرسـو رسـم
مقداره مئة لَتة سورية أو  / 1/مخسة دوالرات أمريكية أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل للتحويل.

رسم المنائر :
-8
-4

لَتة سورية واحدة أو  / 1/مخسة سنتات أمريكية أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل للتحويل عج كل طج مج
احملمول حىت /8000/ألف طج مسجل .
نصف لَتة سورية أو  /4.1/سنتان ونصف سـنت أمريكـي أو مايعادذلـا بـالقطع اـججنيب القابـل للتحويـل عـج
كل طج مج احملمول الذي يزيد على  /8000/ألف طج مسجل.

المادة  -) 8أ -ختضع السفج الوطنية اليت ال يزيد زلموذلا القـائم عـج/400 /مئـة ومخسـُت طنـاً إـىل رســم رسـو سـنوي

يف موانئ الص يد والنزىة أو يف مناطق الرسو الدائمة احملددة مج ادلديرية العامة للموانئ مقداره مخسة
وعشرون لَتة سورية عج كل طج مسجل مج زلمول السفينة القائم .

ب-

ال جيوز أن يقل الرسم السنوي احملدد يف الفقرة السـابقة مج ىذه ادلادة عج مئة ومخسُت لَتة سورية

ج-

.
تستوىف الرسوم السنوية ادلتحققة يف ىذه ادلادة خالل النصف اجول مج السنة ادليالدية ادلتحققة
فيها ويستوىف الرسم مضاعفاً بعد ذلك ادلوعد .

ح-

ختضع السفج السورية اليت يزيد زلموذلا القائم عج  /400/مئيت طج مسجل عند رسوىا داخل
موانئ الصيد والنزىة أو يف مناطق الرسو إىل رسم يومي قدره ربع لَتة سورية عج كل طج مج
احملمول القائم ويعد جزء اليوم يوماًكامالً .

د-

ختضع السفج اججنبية مهما بلغ زلموذلا القائم عند رسوىا يف أحد موانئ الصيد والنزىة أو يف
مناطق الرسو إىل رسم قدره /2/االث سنتات أمريكية أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل للتحويل
عج كل طج مسجل مج احملمول القائم يومياً ويعد جزء اليوم يوماً كامالً عند احتساب ىذا الرسم
.

المادة  -)9خيفض رسم الوصول بنسبة ( )%10مخسُت بادلئة للسفج اآلتية :
أ-

السفج ادلسجلة يف اجلمهورية العربية السورية .

ب-

السفج اججنبية القادمة مباترة مج أحد ادلوانئ السورية .

جف-

سفج الرحالت السياحية تريطة إبالاها ادلسبق دلديرية السياحة ادلختصة عج موعد قدومها جحد
ادلوانئ السورية .

د-

سفج الركاب والسياحة اليت تيم أحد ادلوانئ السورية بشكل منتظم.
الفصل الرابع
اإلعفاءات

المادة -)11أ-

تعفى كل مج السفج السورية اآلتية مج الرسوم الواردة يف ادلادتُت / 1-7/مـج ىذا القانون :
-1
-7
-3
-4

ب-
ج-

احلربية
ادلخصصة للتدريب أو البحث العلمي .
اجلهات العامة العاملة داخل ادلياه اإلقليمية وبُت ادلوانئ السورية .

الصيد ,النزىة ,الركاب ,النقل ,الصيانة اإلمداد ...اخل ادلرخصة للعمل داخل ادلياه

اإلقليمية.
تعفى السفج اججنبية ادلماالة للسفج احملددة يف الفقرة /أ  /مج ىذه ادلادة مج الرسوم ذاجتا تريطة
ادلعاملة بادلثل .
تعفى السفج اججنبية اليت تيم أحد ادلوانئ السورية مج حرية ادلخالطة ومج رسوم الوصول وادلنائر
وادلغادرة ادلنصوص عليها يف ادلادة السابعة مج ىذا القانون يف احلاالت اآلتية .

-1

القوة القاىرة و احلادث ادلفاجئ جراء رداءة اجحوال اجلوية .

-7

طلب ادلساعدة الطبية أو إنزال مر ى أو منقذيج مج البحر .

-3

تنفيذ اجوامر وتعليمات السلطات البحرية أو إحدد السلطات اجمنية .

-4

عدم دتكج ربان السفينة مج السيطرة على أعمال الشغب والفو ى الطارئة على
السفينة.

-5

ا طرار السفج ادلغادرة جحد ادلوانئ السورية العودة إليو خــالل  /42/ساعة مج مغادرتو
بقصد بط البوصـلة أو إجـراء اربـة للمحركـات واآلـالت واـججهزة جـراء حـدوث عطـل
يعرقل إحبارىا .
ويشًتط يف ىذه السـفج عـدم مزاولتهـا جي عمـل اـاري يف ادلينـاء الراسـية فيـو وأن تكـون
على أىبة االستعداد دلغادرة ادليناء فور زوال السبب الذي دعاىا للعودة إليو .

د-

تعفى مج حريـة ادلخالطـة ومـج الرسـوم احملـددة يف ادلـادة السـابعة مـج ىـذا القـانون كـل سـفينة تعـود إـىل
ادلينــاء الــذي كانــت راســية فيــو بعــد مغادرجتــا ادليــاه اإلقليميــة وقبــل وص ـوذلا إــىل أي مينــاء أجنــيب يف
احلاالت اآلتية :
-1

حالة القوة القاىرة واحلادث ادلفاجئ جراء رداءة اجحوال اجلوية.

-7

حدوث أعطال بأدواجتا أو زلركاجتا حتول دون متابعة اإلحبار.

-3

اكتشا متسللُت (مواطنُت أو أجانب ) إليها قصد تسليمهم إىل السلطات ادلختصة .

-4

طلب النجدة الطبية جحد ادلر ى أو إنزال مر ى مج طاقم السفينة .

-5

إنزال مج قامت بإنقاذىم مج اَت طاقم السفينة .

ويشًتط يف ىذه السفج عدم مزاولتها جي عمل ااري وأن تكون على أىبة االستعداد دلغادرة
ادليناء فور زوال السبب الذي دعاىا للعودة إليو.
هف -جيب على السفج احملددة يف الفقرتُت /ج د /مج ىذه ادلادة أن تتقدم خالل  42ساعة مج وصوذلا
إىل ادليناء ادلقصود بتصريح إىل سلطة ادليناء تتضمج اجسباب اليت دعتها إىل العودة وإال فرو
الرسم احملقق .
المادة -)11

تعفى مج رسوم الوصول وادلنائر وادلغادرة اليخوت اليت تيم ادلوانئ التجارية يف حال كان ااطسها ال يتناسب
مع أعماق موانئ الصيد والنزىة .

المادة -)17

تعفى مج الرسوم الواردة يف ادلادتُت  /1-7/مج ىذا القانون كل سفينة مرخصة جحد اجندية الريا ية يف
اجلمهورية العربية السورية لغاية شلارسة الريا ة البحرية تريطة عدم استثمارىا لغايات أخرد .

المادة -)13

تعفى السفج التجارية ( سفج نقل البضائع – سفج نقل اجتخاص والبضائع معاً – سفج الصهاريج –

سفج لربادات ) ادلشمولة بالبنود اجلمركية اآلتية :

)1108.20.00-1108.20.00-8911.4000منة الرسم اجلمركي مبا فيها الضريبة ادلوحدة ادلندرلة
فيو وكذلك مج رسم اإلنفاق االستهالكي).
الفصل الخامس
رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة
المادة -)14

يستوىف رسم مقطو قدره ألف لَتة سورية لقاء دراسة وتصديق أي سلطط أوخطة للسفينة.

المادة-)15

يستوىف رسم مقطو لقاء منح ادلستندات والبيانات ادلتعلقة بالسفج وفق اآليت :
أ-

مئة لَتة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة حىت زلمول قائم  /400 /مئتا طج مسجل .

ب  -االذتائة لَتة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة اليت يزيد زلموذلا القائم على  400/مئيت طج مسجل.
ج -ألف لَتة سورية لقاء منح تهادة تسجيل ادللكية بدل عج ائع للسفج اليت يزيد زلموذلا القائم عج
 /400/مئيت طج مسجل واالذتائة لَتة سورية للســفينة اليت يبلغ زلموذلا القائم  /400/مئيت طج
مسجل فما دون.

د -مائتان ومخسون لَتة سورية لقاء منح نسخة مج دفًت حركة السفينة حىت زلمول قائم  /400/مئتا طج
مسجل .
و -مخسمائة لَتة سورية لقاء منح نسخة مج سجل االستخدام اآلمج للمبيدات احلشرية .

ز-

ألف لَتة سورية لقاء منح نسخة مج سجل الزيت .

ح -مئتان ومخسون لَتة سورية لقاء نسخة مج دفًت البحارة للسفج حىت زلمول  /400/مئتا طج مسجل.
ط -أربعمائة ومخسون لَتة سورية لقاء منح نسخة مج دفًت البحارة للسفج ذات احملمول القائم الذي يزيد
على /400/مئيت طج مسجل .

ي  -مخسمائة لَتة سورية لقاء ادلوافقة على تغيَت اسم السفينة اليت يبلغ زلموذلا القائم  /400/مئيت طج
مسجل ومخسة الال لَتة سورية للسفينة اليت يزيد زلموذلا القائم على  /400/مئيت طج مسجل.
ك  -مئة لَتة سورية لقاء ادلوافقة على تغيَت زلرم السفج اليت يبلغ زلموذلا القائم  /400/مئيت طج مسجل
ومخسمائة لَتة سورية للسفينة اليت يزيد زلموذلا القائم على  /400/مئيت طج مسجل.
المادة  -)16أ -تصدر ادلديرية رتيع الواائق القانونية و الشهادات والبيانات الالزمة للسفينة وذلك بعد أن تتم معاينتها يف
مكان رسوىا يف ادلوانئ السورية أو اججنبية مج قبل الفنيُت ادلعنيُت يف ادلديرية أو مج تفو هم بقرار مج ادلدير
العام بناء على طلب مالك السفينة وتقع تعويضات وانتقال ادلعاينُت على عاتق مالك السفينة .

ب -يصدر قرار عج الوزير بناء على اقًتاح ادلديرية قراراً حيدد فيو :
أ -مناذج الشهادات والواائق اليت دتنح للسفينة ومدة صالحيتها والرسوم ادلًتتبة على منحها وتعويضات
القائمون بادلعاينة ورتيع أنوا ادلعاينات والقياسات ادلطلوبة للسفينة مبا ينسجم مع االتفاقيات البحرية
الدولية ذات الصلة وتعديالجتا الـيت تنضم إليها اجلمهورية العربية السورية .
ب -اللية عمل رقابة سلطة ادليناء على السفج اججنبية اليت تيم ادلوانئ السورية وأ اء ومهام ادلعاينُت
ادلختصُت ادلفو ُت مج قبل ادلديرية وتعويضاجتم مبا ينسجم واالتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.
الباب الثالث
رسوم تراخيص المهن واألعمال البحرية والمهن التي يستدعي صعود أصحابها إلى السفن
المادة  -)17أ-

جيب على كل تخم تقتضي ظرو عملو شلارسة إحدد ادلهج البحرية ادلنصوص عليها يف
الفقرة /ب /مج ىذه ادلادة أن حيصل على ترخيم مسبق مج ادلديرية .

ب -ختضع للًتخيم مج ادلديرية اجعمال وادلهج البحرية اآلتية :
-1

ادلالحة البحرية .

-7

إدارة سفج .

-3

دتويج السفج .

-4

رتع سللّفات السفج بأنواعها .

-5

استشارات فنية وخدمات حبرية .

-6

شلثلو ىيئات تصنيف السفج .

-7

أندية احلماية .

-8

متعهدو اجعمال البحرية ( إنشاء سفج– صيانة سفج بأنواعها– إصالح اهيزات
السفج ...إخل ).

-9

خرباء كشف ومعاينة السفج والبضائع .

-11

أي مهنة أخرد تتعلق بالنشاط البحري ماعدا تلك ادلنصوص عليها يف ادلرسوم
التشريعي رقم  /11/لعام  /4004حيث يصدر قرار الًتخيم للوكالة البحرية مج الوزير
بالذات .

ج -خيضع لًتخيم الصعود على السفج :

 -8أصحاب ادلهج اخلدمية ادلختلفة ( حالقة – تنظيف – كوي – بائعُت  -ومج يف حكمهم ).
 -4أي عمل الخر يستوجب شلارستو الصعود إىل السفينة .
دف

يًتتب على كل ترخيم دينح دلزاولة أحد اجعمال الواردة يف ىذه ادلادة.
رسم مقطو وفق اآليت :

المادة _ )18

-1

عشرة الال لَتة سورية عند منح الًتخيم جول مرة مبزاولة اجعمال وادلهج احملددة يف
الفقرة  /ب/مج ىذه ادلادة ومخسة الال لَتة سورية لقاء التجديد السنوي للًتخيم .

-7

مخسمائة لَتة سورية لقاء منح الًتخيم بالصعود على السفج جصحاب اجعمال وادلهج الواردة
يف الفقرة /ج /مج ىذه ادلادة ويستوىف ذات الرسم عند التجديد السنوي.

يصدر الوزير بناء على اقًتاح ادلديرية قراراً حيدد فيو تروط منح الًتخيـم واديده ومزاولتو ووقفو وإلغائو
جلميع ادلهج واجعمال احملددة يف ادلادة . /87/

المادة -)19

أ-

جيدد الًتخيم ادلنصوص عليو يف الفقرة /د /مج ادلادة  /87/بناء على طلب يقدم مج صاحب
العالقة قبل تهر على اجقل مج تاريخ انتهائو .ويستوىف الرسم مضاعفاً بعد مضي تهر على
انتهاء موعد اديده السنوي .

ب-

الديكج اجلمع بُت أكثر مج مهنتُت مج ادلهج ادلذكورة يف الفقرة  /ب /مج ادلادة  /87/مج ىذا
القانون على أن يتم تسديد الرسم اخلاص لكل مج ىذه ادلهج على حدة .

ج-

إذا فقدت الرخصة أو تلفت يتعُت على صاحبها التقدم بطلب احلصول على بدل عنها بعد
تسديد نصف قيمة رسـم الًتخيم ادلنصوص عليو يف ادلادة  /87/مج ىذا القانون.

المادة -)71

أ-

تفتح ادلديرية سجالً ر ياً بأ اء ادلرخم ذلم وعمل كل منهم و تدون فيو سائر الوقوعات الطارئة
على الًتخيم.

ب-

يتم حتديد منوذج ىذا السجل وأسلوب العمل فيو مج قبل ادلديرية.

ج-

ترسل ادلديرية إىل الدوائر ادلالية جدوالً بالًتاخيم ادلمنوحة .
الباب الرابع
العقوبات

المادة -)71

مع مراعاة العقوبات اجتد يف القوانُت النافذة يعاقب كل مج خيالف أحكام ىذا القانون بالعقوبات احملددة
يف ىذا الباب .

المادة -)77

يعاقب بغرامة مالية تًتاوح مج مخسة وعشرون ألف لَتة سورية مبوجب بط منظم بادلخالفة كل مج تر
قبل احلصول على الًتخيم مبمارسة باجعمال اآلتية :
-1

بناء السفج أو نقل ملكيتها خالفاً ذلذا القانون.

-7

شلارسة أي مج اجعمال اخلا عة للًتخيم .

وتضاعف الغرامة يف حال التكرار.
المادة -)73

يعاقب بغرامة مالية على ادلخالفات ادلالحية اليت ترتكبها عادة السفج يف ادلياه اإلقليمية السورية و عند
دخوذلا ادليناء وعند حتميلها وعند وقوفها يف ادليناء أو منطقة االنتظار ,وأاناء خروجها وذلك مبوجب بط
منظم وفق احلاالت التالية :
أ-

أربعون ألف لَتة سورية عند عدم التزام السفينة السورية اإلحبار مج ادلمرات ادلالحية احملددة
للدخول على ادلوانئ السورية واخلروج منها وأربعة الال
اججنيب القابل للتحويل بالنسبة للسفينة اججنبية .

ب  -عشرة الال

دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع

لَتة سورية أو ألفا دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل للتحويل للسفينة

اججنبية عند شلارستها العمل التجاري قبل منحها حرية ادلخالطة .
ج-

ألف لَتة سورية للسفينة السورية واالاون دوالراً أمريكياً أومايعادذلا أو مايعادذلا بالقطع اججنيب
القابل للتحويل للسفينة اججنبية عج سلالفة دخول أو مغادرة السفينة ادليناء عج كل طج مج
احلمولة الزائدة أدد إىل امر خط الشحج النظامي بادلاء وتلزم بإزالة ادلخالفة .

د-

عشرة الال لَتة سورية للسفينة السورية وألفا دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل
للتحويل للسفينة اججنبية عج دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها إذناً مسبقاً مج سلطة
ادليناء أو دخوذلا أحواو ادلوانئ بدون مرتد .

هف

عشرة الال

لَتة سورية للسفينة السورية وألفا دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل

للتحويل للسفينة اججنبية عج تقدمي السفينة بيانات اَت صحيحة إىل سلطة ادليناء أو ادلماطلة يف
تقدديها وتضاعف الغرامة للسفج اججنبية يف حال ابوت وجود نية جرميو وحتال ىذه ادلخالفة إىل
القضاء .
و-

عشرة الال لَتة سورية للسفينة السورية وألفا دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل
للتحويل للسفينة اججنبية عج عدم إنارة السفينة ليالً وفق القواعد الدولية

ز-

مخسة عشرة ألف لَتة سورية للسفينة السورية وألفان ومخسمائة دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع
اججنيب القابل للتحويل للسفينة اججنبية عج كل مج ادلخالفات اآلتية :
-1

فك وإصالح احملرم الرئيسي للسفينة أو إصالحات بدن السفينة قبل احلصول على إذن
مج سلطة ادليناء .

-7

مباترة أعمال الغطس مج قبل حبارة السفينة للكشف على قعرىا قبل احلصول على إذن
مج سلطة ادليناء.

-3

إجراء تبديل جزئي أو كلي يف طاقم السفينة قبل احلصول على موافقة سلطة ادليناء .

ج-

ط-

ي-

-4

حتميل السفينة حباويات أو بضائع فوق مستود يعيق الرؤية مج برج القيادة

-5

إجراء عملية التبخَت أو التطهَت للسفينة أو البضاعة قبل احلصول على موافقة مسبقة
مج سلطة ادليناء الذي ترسو فيو السفينة .

عشرة الال لَتة سورية للسفينة السورية وألفا دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل
للتحويل للسفينة اججنبية عج مباترة أعمال اإلصالح والدىان وادلرامشة على بدن السفينة مج
اخلارج قبل موافقة سلطة ادليناء .
مخسة الال لَتة سورية للسفينة السورية وألف دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل
للتحويل للسفينة اججنبية عج أي ادلخالفات اآلتية :
إجراء الكشف الفٍت على السفينة مج قبل مكاتب اخلربة قبل احلصول على ادلوافقة
-1
ادلسبقة مج سلطة ادليناء .
استخدام خرباء فيما خيم احلالة الفنية أو واائق السفينة قبل موافقة سلطة ادليناء .
-7
إنزال أي زورق مج السفينة قبل موافقة سلطة ادليناء .
-3
عدم وجود سلم المج للسفينة .
-4
عدم تقيد السفينة بًتكيب حواجز خاصة بالقوارو .
-5
ألفا لَتة سورية للسفينة السورية ومخسمائة دوالر أمريكي أو مايعادذلا بالقطع اججنيب القابل
للتحويل للسفينة اججنبية عج كل مج ادلخالفات اآلتية :
-1

عدم تقيد السفينة برفع علم اجلمهورية العربية السورية على سارية
السفينة عند دخوذلا ادلياه اإلقليمية السورية وحىت مغادرجتا .

-7

عدم تقيد السفينة برفع أعالم اإلتارات الدولية اليت تدل على و ع السفينة عند
الدخول والرسو وادلغادرة .
عدم إعالم السفينة مبوعد وصوذلا إىل ادليناء الذي تراب الرسو فيو قبل  /42/ساعة
على اجقل .
تأخر السفينة يف اإلعالم عج أي طارئ تتعرو لو جكثر مج ست ساعات على وقوعو
.

-3
-4

الباب الخامس
أحكام عامة

المادة  - ) 74تستوىف الرسوم والغرامات ادلتحققة مبوجب ىـذا القـانون بالعملـة الوطنيـة مـج السـفج السـورية وبـالقطع اـججنيب
القابل للتحويل مج السفج اججنبية .
المادة -)75

أ-

حتصــل الرســوم والغرامــات ادلنصــوص عليهــا يف ىــذا القــانون وفــق قــانون جبايــة اــجموال العامــة مــع
الغرامات ادلالية ادلًتتبة عليها يف حال تعذر حتصيلها مج قبل ادلديرية.

ب-

حيق للمديرية منع مغادرة أية سفينة قبل استيفاء سائر الرســوم والغرامات ادلًتتبة عليها مبوجب
الضبوط ادلنظمة أصوالً .مامل يتقدم أصحاهبا أو وكالؤىا ادلرخم ذلم أصوالً بكفالة مالية مقبولة
ماناً الستيفائها .

المادة-)76

يصدر الوزير بناءً على اقًتاح ادلدير العام :
أ-

قـراراً بتســمية عــاملُت سلتصــُت مــج ادلديريــة تكــون ذلــم صــفة الضــابطة العدليــة وحيلفــون أمــام رئــيس
زلكمة البداية ادلدنية اليمُت القانونية التالية :

ب-

قرار بتحديد اللية عمل الضابطة العدلية ادلذكورة أعاله .

أقسم باهلل العظيم أن أقوم بتأدية عملي بصدق وشرف وأمانة )

المادة - )77

المادة-) 78

أ -دي ــنح الع ــاملون ادلختص ــون

يف الض ــابطة العدلي ــة لق ــاء جه ــودىم ادلتمي ــزة مكافـ ـ ت التتج ــاوز نس ــبتها

%80مج قيمة الغرامات احملصلة تطبيقا جحكام ىذا القانون .
ب -حتدد بقرار مج الوزير باالتفاق مع وزير ادلالية قواعد توزيع ادلكاف ت ادلذكورة وادلستفيدون منها.
تسجل الرسوم والبدالت والغرامات وادلبالغ احملصلة مبقتضى أحكام ىذا القانون يف قيود ادلديرية ويتم
حتويلها أصوالً إىل خزينة الدولة .

المادة -)79

جيوز بقرار مج رئيس الـوزراء بنـاء علـى اقـًتاح الـوزير تعـديل الرسـوم والغرامـات ادلنصـوص عليهـا يف ىـذا القـانون
زيادة أونقصان كلما دعت احلاجة لذلك .

المادة -)31

ينهى العمل بادلرسوم التشريعي رقـم  /11/لعـام  8172وتعديالتـو وادلرسـوم التشـريعي رقـم /84/لعـام 8171
وادلرســوم التش ـريعي رقــم  /12/لعــام 8170وبكــل اجحكــام ادلخالفــة ذلــذا القــانون أينمــا وردت يف الق ـوانُت
واجنظمة اجخرد .

المادة -)31

ينشر ىذا القانون يف اجلريدة الر ية ويعترب نافذاً مج تاريخ صدوره .

دمشق في 1479 / 11 / 71هفالموافق في 7118/ 11/ 19م
رئيس الجمهوري ففة
بشفار األسفد

