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 بناء على أحكام الدستور 
  ٠م٢٩/١٠/٢٠٠١ هـ و١٢/٨/١٤٢٢وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

 
 :يصدر مايلي 

 
 الفصل األول

 األمالك العامة البحرية
 

  ٠ األمالك العامة أموال عامة تسري عليها أحكامها املنصوص عليها يف القوانني النافذة فيما ال خيالف أحكام هذا القانون -١–املادة 
 

 :  تشمل األمالك العامة البحرية -٢–املادة 
  ٠املد أو املوج أيهما أبعد شاطئ البحر إىل املسافة اليت تصل إليها  -أ 
  ٠شطآن الرمل واحلصى احملاذية لشاطئ البحر  -ب 
  ٠الربك والغدران والبحريات املتصلة بالبحر  -ج 
  ٠األلسن امللحوظة يف األمالك البحرية واخللجان والرؤوس البحرية  -د 
  ٠د املياه اإلقليمية وقعرها واجلزر ضمنها ويستثىن من ذلك األمالك اخلاصة يف جزيرة أروا -ه 
  ٠األراضي املكتسبة للشاطئ بطريق االلتصاق أو الردم  -و 
  ٠السدود البحرية  -ز 
  ٠حمطات االتصال ومنشآت التنوير والعالمات البحرية  -ح 
  ٠املوانئ واألحواض البحرية  -ط 
 

  -٣–املادة 
يف ما مل يرد عليه نص خاص وهي معدة للمنفعة العامة ختضع األمالك العامة البحرية للقوانني املتعلقة باألمالك العامة  -أ 

  ٠واستعمال اجلمهور ، و ال جيوز التصرف ا أو متلكها بالتقادم أو احلجز عليها 
جيوز للمنفعة العامة أن تلحق باألمالك العامة البحرية العقارات وأجزاء العقارات املتامخة هلا العائدة للدولة وذلك بقرار  -ب 

  ٠لوزراء من رئيس جملس ا
إذا كان العقار امللحق باألمالك العامة البحرية من األمالك اخلاصة فيجري استمالكه وفقاً لألحكام القانونية النافذة  -ج 

  ٠باالستمالك للمنفعة العامة 
 

    ٠ ختضع األمالك العامة البحرية لوالية املديرية العامة للموانئ وإشرافها -٤–املادة 



 
 الفصل الثاين

 ألمالك العامة البحرية واستثمارهاإشغال ا
 -٥–املادة 

جيوز استثمار األمالك العامة البحرية أو اشغاهلا ملدة حمددة وفقاً ألحكام هذا القانون بناًء على  ترخيص من اجلهات  -أ 
  ٠املختصة 

 وذلك خارج مينع البناء يف مناطق الشاطئ الرملي وضمن عمق مئة ومخسني متراً من حدود األمالك العامة البحرية -ب 
 ٠املخططات التنظيمية 

 :  جيوز إشغال املالك العامة البحرية أو استثمارها وفق املادة السابقة من قبل -٦–املادة 
  ٠القوات املسلحة لضرورات الدفاع الوطين  -أ 
  ٠اجلهات العامة أو املشتركة  -ب 
  ٠ا جلهات اخلاصة أو األفراد  -ج 

 
 الفصل الثالث

 شروط منح الترخيص
 

 متنح رخصة اإلشغال للمشاريع السياحية أو الترفيهية أو االجتماعية أو االقتصادية ، وحيدد بقرار من وزير النقل بناًء على -٧–املادة 
اقتراح وزارة السياحة واجلهات األخرى املختصة الشروط الواجب توفرها يف املشاريع اجلائز ترخيصها والوثائق اليت جيب إرفاقها 

  ٠اكن اليت جيوز إشغاهلا وقواعد هذا اإلشغال وشروطه واجلهة املختصة بالترخيص بالطلب واألم
 

 حيدد بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح وزيري النقل والسياحة النسبة اليت جيوز الترخيص بإشغاهلا -٨–املادة 
تحق على املشاريع املرخصة تبعاً لطبيعتها وملساحتها واستثمارها من طول الشاطئ كما حيدد أسس حساب مقدار بدل اإلشغال املس

 ٠ومدا
 

 ختضع املشاريع املرخصة للشروط الفنية والصحية املنصوص عليها يف القوانني النافذة و ال جيوز بأي حال أن تشكل عائقاً -٩–املادة 
 ٠العامة وأماالوحدة الشاطئ أو أن تؤثر على سالمة األحياء املائية والبيئة البحرية واملرافق 

 
  -١٠–املادة 

يتم اعتماد املخططات التنظيمية اليت تشمل قسماً من األمالك العامة البحرية باالتفاق مع وزارة النقل على اإلشغاالت  -أ 
  ٠املمكنة على هذه األقسام والصفة التنظيمية هلا 

 تفقد صفتها هذه وللوحدات اإلدارية ذات األمالك العامة البحرية الواقعة ضمن املخططات التنظيمية املعتمدة أصوالً -ب 
  ٠العالقة الترخيص بإشغاهلا أو استثمارها وفقاً للشروط واألوضاع املشار إليها يف هذا القانون 

 



 إذا كان اإلشغال يستلزم ردم جزٍء من مياه البحر أو إقامة السنة حبرية أو مكاسر أمواج فال جيوز الترخيص بذلك إال -١١–املادة 
  ٠وافقة جملس الوزراء بناًء على اقتراح وزارة النقل بعد م
  -١٢–املادة 

 إىل اجلهة املختصة – خارج املخطط التنظيمي للوحدات لإلدارية –يقدم طلب الرخصة ألشغال األمالك العامة البحرية  -أ 
 بالترخيص وفقاً لألحكام القانونيــــــة 

 العامة للموانئ مرفقاً بالوثائق واملخططات اليت تبني تفاصيله وتثبت تفاصيله وتثبت النافذة ، وعلى هذه اجلهة أن حتليه إىل املديرية -ب 
  ٠توفر الشروط الالزمة للترخيص 

  ٠حتيل املديرية العامة للموانئ الطلب ومرفقاته إىل وزارة النقل مشفوعاً برأيها تبعاً لتوفر الشروط الالزمة للترخيص  -ج 
 موافقة وزير النقل وحيدد فيها مدة اإلشغال وطبيعته ومكانه والشروط تصدر الرخصة عن اجلهة املختصة بعد -د 

  ٠واملواصفات اليت يتوجــــب توفرها يف اإلشغال 
  ٠ الرخصة شخصية و ال جيوز التنازل عنها إال مبوافقة اجلهة اليت أصدرا وموافقة املديرية العامة للموانئ -١٣–املادة 

 
  ٠هي بانتهاء مدا ما مل جتدد بالشروط واألوضاع املقررة للترخيص اجلديد  الرخصة مؤقتة وتنت-١٤–املادة 
  -١٥–املادة 

 : جيوز إلغاء الرخصة قبل انتهاء مدا بقرار من اجلهة اليت أصدرا يف احلاالت التالية  -أ 
  ٠خمالفة شروط الترخيص  .١
  ٠عدم دفع بدل اإلشغال السنوي املقرر بالوقت احملدد  .٢
  ٠التنازل عن الرخصة فعلياً من دون موافقة مسبقة  .٣
  ٠إقامة مشاريع للنفع العام يف مكان اإلشغال املرخص أو يف مكان يتعارض مه هذا اإلشغال  .٤

 
 
 ال يترتب أي تعويض للمرخص له عن إلغاء الرخصة ألحد األسباب الواردة يف البنود  -ب 

  ٠من الفقرة السابقة / ٣-٢-١     /
للمرخص القدمي إذا رغب ) آ(من الفقرة / ٤-٣-٢/الترخيص عند زوال أسباب إلغائه احملددة يف البنود تعطى أفضلية  -ج 

  ٠بذلك 
 

 الفصل الرابع
 استثمار املواد من األمالك العامة البحرية

  -١٦–املادة 
ًء على اقتراح  املديرية جيوز استثمار مواد يف األمالك العامة البحرية بناًء على رخصة متنح من رئيس جملس الوزراء بنا -أ 

 ٠العامة للموانئ  واملؤسسة العامة للجيولوجيا وموافقة الوزارات املختصة واملكتب التنفيذي لس احملافظة املختصة 
حتيل املديرية العامة للموانئ الطلب ومرفقاته على تعزيز املوانئ واقنية املالحة والشواطئ وتنظيفها لضمان حسن  -ب 

 . ا كما ال يسري على االعمال اليت تستلزمها ضرورات الدفاع الوطيناستعماهلا وسالمته



ال يسري حكم الفقرة السابقة من هذه املادة على تعزيل املوانئ وأفنية املالحة والشواطئ وتنظيمها لضمان حسن استعماهلا 
 وســـــــالمتها ، كمـــــا 

ال جيوز أن تؤدي األعمال املشار إليها بالفقرة السابقة إىل أي إضرار بالبيئة أو جبمال الشاطئ أو باألحياء املائية وخيطر  -ج 
  ٠ومينع منعاً باتاً استجرار الرمال البحرية من األمالك العامة البحرية 

 
شكل االستثمار وشروطه ومكانه وبدل االستثمار  حيدد بالرخصة مدة الترخيص وكمية املواد املرخص باستثمارها و-١٨–املادة 

  ٠وفقاً للقواعد احملددة باملادة السابقة 
   ٠ الرخصة شخصية و ال جيوز التنازل عنها إال مبوافقة اجلهة ماحنة الترخيص -١٩–املادة 

 
  ٠من هذا القانون / ١٥/ باملادة  جيوز إلغاء الرخصة فبل انتهاء مدا أو مفعوهلا وخيضع اإللغاء لألحكام الواردة-٢٠–املادة 

 الفصل اخلامس
 املالحقة القضائية

  -٢١–املادة 
للعاملني الذين يسميهم املدير العام للموانئ صفة الضابطة العدلية قيما يتعلق باملخالفات املرتكبة خالفاً  ألحكام هذا  -أ 

  ٠القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكامه
يؤدي العاملون املشار إليهم يف الفقرة السابقة قبل ممارستهم عملهم اليمني أمام حمكمة البداية اليت يعملون يف نطاق  -ب 

  ٠اختصاصها املكاين على أن ميارسوا أعماهلم بشرف وأمانة 
  -٢٢–املادة 

ملنفذة ألحكامه إىل املديرية العامة حتال االضبوط املنظمة باملخالفات املرتكبة خالفاً ألحكام هذا القانون والقرارات ا -أ 
للموانئ قبل إيداعها اجلهات القضائية املختصة وعلى املديرية العامة للموانئ التأكد من صحة املخالفة واألحكام املنطبقة 

  ٠عليها قبل إحالتها للجهات القضائية املختصة 
عاقب عليها بالغرامة قبل إقامة الدعوى العامة ا وفقاً للمديرية العامة للموانئ حق املصاحلة والتسوية على املخالفات امل -ب 

لدليل التسويات الذي يصدر بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد أخذ رأي املديرية العامة 
  ٠كبة للموانئ و ال جيوز أن تتم التسوية على مبلغ أقل من احلد األدىن للغرامة املقررة على املخالفة املرت

  ٠إن التسوية املنصوص عليها بالفقرة السابقة توقف املالحقة القضائية  -ج 
 

  -٢٣–املادة 
للمدير العام للموانئ أو من يفوضه من العاملني يف مديريته حق اإلدعاء مباشرة أمام احملكمة املختصة وله حق متابعة  -أ 

  ٠األحكام الصادرة بالتعويض الدعوى والطعن فيها واملطالبة بالتعويض املدين ومتابعة تنفيذ 
ال ختل األحكام الواردة بالفقرة السابقة حبق النيابة العامة باالدعاء باملخالفات اليت مل تتم تسويتها وممارسة الدعوى العامة  -ب 

العامة للموانئ بالدعاوى ومتابعتها والطعن باألحكام الصادرة فيها كما ال ختل حبق إدارة قضايا الدولة يف متثيل املديرية 
  ٠والطعن يف األحكام الصادرة فيها 

 



 
 الفصل السادس

 العقوبات واإللزامات املدنية
  -٢٤–املادة 

يعاقب كل من يتجاوز على األمالك العامة البحرية باإلقامة يف غري األماكن املخصصة لذلك خالفاً لألنظمة املقررة ذا  -أ 
  ٠دل اإلشغال احملدد بالقرارات املنفذة ألحكام هذا القانون إىل مخسة أضعافه الشأن بالغرامة من ثالثة أضعاف ب

تفرض العقوبة املقررة بالفقرة السابقة على من يلقي األوساخ واألتربة واملخلفات على الشاطئ يف غري األماكن  -ب 
     ٠والشروط احملددة من املديرية العامة للموانئ 

 
 على األمالك العامة البحرية بإقامة منشآت ثابتة من دون رخصة باحلبس من شهر إىل سنة  يعاقب كل من يتجاوز-٢٥–املادة 

  ٠وبالغرامة من مخسة أضعاف إىل عشرة أضعاف بدل اإلشغال احملدد بالقرارات املنفذة ألحكام القانون 
 وعلى كل من يقوم وبأي طريقة كانت ٠ وتفرض هذه العقوبة حبق من يستمر بإشغال األمالك العامة بعد انتهاء رخصته وإبالغه ذلك

  ٠استجرار الرمال من األمالك العامة البحرية 
 يعاقب كل من يتجاوز على األمالك العامة البحرية باستثمار مواد دون رخصة باحلبس من ثالثة أشهر إىل السنتني -٢٦–املادة 

  ٠دد بالقرارات املنفذة ألحكام هذا القانون وبالغرامة من عشرة أضعاف إىل مخسة عشر ضعفاً من بدل االستثمار احمل
  ٠وتفرض هذه العقوبة حبق من يستمر باستثمار مواد من األمالك العامة البحرية بعد انتهاء رخصته وإبالغه ذلك 

 
ثالثة  يعاقب كل من يتجاوز حدود رخصته باألشغال أو باالستثمار  باحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر وبالغرامة من -٢٧–املادة 

  ٠أضعاف قيمة املنفعة اليت حصلها 
  -٢٨–املادة 

يعاقب بالغرامة من ألف لرية إىل مخسة آالف لرية سورية كل من أحدث ضررا باألمالك العامة البحرية عن خطأ أو  -أ 
  ٠إمهال أو قلة احتراز 

ية أو املنشآت املقامة يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات كل من أحدث عن قصد ضررا باألمالك العامة البحر -ب 
  ٠عليها إذا مل حتدد له عقوبة يف هذا القانون 

 
 يعاقب كل من خيالف القرارات واألنظمة الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون ومل يفرد لعقابه نص خاص بالغرامة من -٢٩–املادة 

   ٠مخس مئة لرية إىل ثالثة آالف لرية سورية 
استعمال األسباب املخففة التقديرية يف العقوبات املشار إليها يف املواد السابقة من هذا الفصل و ال ختل هذه  ال جيوز -٣٠–املادة 

  ٠العقوبات بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف القوانني النافذة وتطبق العقوبة األشد 
 : بــ يلزم  مرتكب أي من األفعال اجلرمية املشار إليها باملواد السابقة -٣١–املادة 

التعويض عن الضرر الواقع واملنفعة اليت فوا على املديرية العامة للموانئ مببلغ ال يقل عن ضعفي قيمة املنفعة أو بدل  -أ 
  ٠االشغال أو االستثمار 

  ٠إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل الفعل  -ب 



 
 

  -٣٢–املادة 
أو زيادة عن الرخصة من األمالك العامة البحرية ، كما تصادر ملصلحة اخلزينة العامة املواد املستثمرة مندون رخصة  -أ 

  ٠تصادر ملصلحتها األدوات والوسائل واآليات املستخدمة يف االستثمار من دون رخصة 
للمديرية العامة للموانئ حق االحتفاظ باملنشآت املقامة لألشغال من رخصة أو هدمها دون تعويض وهلا إزالتها على نفقة  -ب 

 .اب احلكم القضائي باإلدانة درجة القطعية املتجاوز بعد اكتس
للمديرية العامة للموانئ أن يصدر قرارا مؤقتا برتع يد املتجاوز على األمالك العامة البحرية وينفذ هذا القرار بالطريق  -ج 

 .اإلداري فور صدوره 
نة واكسب درجة القطعية ويعترب الغيا يعترب قرار نزع اليد املشار إليه بالفقرة السابقة مثبتا إذا صدر احلكم القضائي باإلدا -د 

 .يف حال صدور احلكم القضائي بالرباءة أو عدم املسؤولية 
 
 

 الفصل السابع
 أحكام عامة

 
 جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على موافقة وزارة النقل واقتراح الوزارات ذات العالقة حتويل قسم من املالك -٣٣–املادة 

 ٠أمالك دولة خاصةالعامة البحرية إىل 
 تسوى أوضاع األمالك العامة البحرية اليت دخلت ضمن املخططات التنظيمية للوحدات اإلدارية والبلديات وفق أحكام -٣٤-املادة 

  ٠هذا القانون والقوانني األخرى النافذة خالل مدة سنة من تاريخ نفاذه 
 

 أوضاع املنشآت املقامة على األمالك العامة البحرية قبل تاريخ نفاذ هذا السابقة ، تسوى/ ٣٤/ مع مراعاة أحكام املادة -٣٥–املادة 
 : القانون وفقاً ملا يلي 

تتوىل املديرية العامة للموانئ تعديل بدالت اشغال املنشآت املرخص بإقامتها على األمالك العامة البحرية وفق أحكام هذا  -أ 
  ٠القانون 

تقوم املديرية العامة للموانئ بإنذار أصحاب املنشآت املرخص بإقامتها بإكماهلا خالل فترة حتددها هلم أو دمها خالل قترة  -ب 
زمنية حتددها هلم ويف حال عدم التزامهم بذلك فللمديرية إكماهلا أو إزالتها حسب احلال على حسام مع حتميلهم النفقات 

  ٠ة عن ذلك وحتصل النفقات وفقاً ألحكام قانون جباية األموال العامة والتعويضات عن األضرار النامج
  ٠ال حيق للمشولني  بأحكام  هذه املادة  املطالبة بأي تعويضات لقاء املنشآت اليت متت إزالتها وترد املطالبات ذا الشأن  -ج 

 
إلزالتها خالل مدة مناسبة حتددها هلم فإن مل تتم  على املديرية العامة للموانئ إنذار أصحاب املنشآت غري املرخصة -٣٦–املادة 

إزالتها تقوم املديرية بإزالتها على نفقتهم وهلا حتصيل نفقات اإلزالة وفقاً ألحكام قانون جباية األموال العامة ويكون اإلنذار بالطرق 
  ٠اإلدارية 



 
س /١٤٤قوانني واألنظمة األخرى والسيما يف القرار رقم  تلغى النصوص املخالفة ألحكام هذا القانون أينما وردت يف ال-٣٧–املادة 
  ٠ وتعديالته ١٠/٦/١٩٢٥تاريخ 
    ٠ يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية هلذا القانون بناًء على اقتراح املديرية العامة للموانئ -٣٨–املادة 
  ٠ ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية -٣٩–املادة 

 
 م ١٢/١١/٢٠٠١  هـ٢٦/٨/١٤٢٢شق يف                دم

 رئيس اجلمهورية 
 بشار األسد 

 


