
 / 54القانو  رقم /

 رئيس الجمهورية

 بناءى على أحكام الدستور

تاااا و  23/10/1425وعلاااى ماااا أقااار  مجلاااس الشاااعب فاااي جل اااته المنعقااادة بتااااريخ 
 م   6/12/2004

 

 يصدر ما يلي :

 الواص بالمركز الوطني للزالزل 

 الباب ا ول 

 تعاريل 

ما وردة في مجال تطبيت أحكام تذا القاانو  ك المعناى المبايو يقصد بالتعابير اآلتية أين -1المادة 
 إزاء ك  منها : 

 وزير النفط والفروة المعدنية   الوزير : 

 المركز الوطني للزالزل  المركز : 

 مجلس إدارة المركز الوطني للزالزل  المجلس : 

 المدير العام  للمركز   المدير العام  : 

 ة في المركزوحدة رئي ية مركزي  الق م : 

 وحداة قطاعية تتبع المركز ومراكزتا في المناطت أو المحافااة   الفروع : 

 الناام الداملي  للمركز   الناام الداملي :



 الناام المالي للمركز   الناام المالي : 

تتمفااا  بتحااارر طاقاااة ضاااومة دامااا  الغاااالف الصاااوري علاااى شاااك  اتتااازازاة   الزالزل : 
 ب رعاة موتلفة في 

ا رض وعلى سطحها مؤدية إلى الكوارث والدمار للبيلة واإلن اا  وتاي  باطو
 على درجاة 

 متعددة ويقاا قدرتا   بالريوتر (

 دراسة المنشآة تحت ت ثير الهزاة ا رضية  الهندسة الزلزالية : 

مجموعااة دراساااة مقارنااة للنشاااطاة الجيولوجيااة الموتلفااة للوسااول إلااى   التنبؤ الزلزالي : 
 تم  تنبؤ مح

 للهزاة ا رضية 

 علم دراسة الحركاة ا رضية المولدة للفوالت والطياة والشقوق : الجيولوجيا البنيوية  التكتونيك( 

مجموعة أحداث زلزالية غير م جلة يليااى ويعاود تاريوهاا إلاى ماا قبا  عاام  الزلزالية التاريوية :
1900  

ساة واالمتبااراة وا عماال الميدانياة التاي مجموعة النام واإلجراءاة والقيا الرسد الزلزالي : 
 تهدف إلى جمع 

المعطياااة ومعالجتهااا وإجااراء الدراساااة والتحالياا  المتعلقااة بااالزالزل ووضااع 
   الورائط الزلزالية الموتلفة 



 الباب الفاني

 المركز الوطني للزالزل 

 مهامه  –أتدافه 

  -2المادة 

امة علمية ت مى   المركز تحدث في الجمهورية العربية ال ورية تيلة ع -أ
الوطني للزالزل (( تتمتع بالشوصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري 
مقرتا الرئي ي مدينة دمشت وترتبط بوزير النفط والفروة المعدنية ويجوز 
إحداث فروع لها دام  القطر بقرار مو الوزير بناءى على اقتراا مجلس 

 اإلدارة . 
م تقلة بفرع ماص ملحقة بموازنة الوزارة تدم  في يكو  للمركز موازنة  -ب

الموازنة العامة للدولة بكام   نفقاتها وإيراداتها وترفد اعتماداة موازنة 
 المركز بالموارد اآلتية :

 اإلعانة ال نوية التي ترسد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء . -1
 اإليراداة التي تحقت مو نشاطاة المركز . -2

عاناة والهدايا والتبرعاة والوسايا التي يقترا مجلس المن  والهباة واإل -3
اإلدارة قبولها ويوافت عليها رئيس مجلس الوزراء وفت القوانيو وا نامة 

 النافذة 

 أي إيراداة أمرى ت م  بها القوانيو وا نامة النافذة  -4

يتم سرف وتصفية النفقاة المعقودة على الموازنة وفقاى للقواعد التي يتلمنها -ج
اام المالي الذي يصدر بقرار مو الوزير بناءى على اقتراا المجلس وباالتفاق مع الن

 وزير المالية .

يعتبر المركز جهة علمية امتصاسية ومرجعية في مجال الدراساة والبحوث الزلزالية  -3المادة 
طياته موولة القيام ب عمال الرسد الزلزالي بموتلل أنواعه على الم توى الوطني وتوزيع ونشر مع

وفت ما تقتليه اللرورة والمصلحة العامة ويهدف إلى بناء مناومة بحفية وتطبيقية متجان ة غايتها 



ا ساسية اعتماد وتطبيت استراتيجية علمية وطنية لتوفيل المواطر الزلزالية ويتولى في سب   لك 
االتتمام باكت اب المهام اآلتية بالتن يت والتعاو  مع الجهاة العامة ا مرى  اة الصلة و اة 

 ومعالجة المعطياة الزلزالية : 

إجراء الدراساة والبحوث اإلحصائية الزلزالية التاريوية التي حدثت في أراضي  -1
 الجمهورية العربية ال ورية وفي المناطت المجاورة ومعالجتها وتوثيقها 

 إجراء الدراساة والبحوث االحتمالية للهزاة ا رضية المتوقعة .  -2

راساة والبحوث الجيولوجية والبنيوية بهدف التحري عو نطاقاة إجراء الد -3
 التكتونيك النشط 

دراسة ت ثير الهزاة ا رضية على المنشآة وا بنية ال كنية واتوا  اإلجراءاة  -4
 المناسبة مع الجهاة  اة العالقة .

 وضع الورائط الفرضية التي تبيو تصنيل النطاقاة الزلزالية الموتلفة في الجمهورية -5
 العربية ال ورية وامتداداتها في البلدا  المجاورة . 

إدارة وتشغي  وتطوير شبكاة الرسد الزلزالي وشبكاة رسد حركة الصفائ   -6
 التكتونية العامة بموتلل أنواعها .

 إدارة وتشغي  نام التطبيقاة الجيو فيزيائية الموتلفة  اة العالقة بالرسد الزلزالي  -7

ة وطنية إلحصاء وجمع وأرشفة المعلوماة الزلزالية إنشاء قاعدة معطياة زلزالي -8
واإلشاراة التمفيلية والرقمية حول الزالزل في سوريا والعالم ووضع يلية لتوزيع 

 وتبادل المعطياة الزلزالية الوطنية والعالمية بموتلل الوساطاة التمفيلية والرقمية 

والتعاوني والمشترا  تقديم الدراساة واالستشاراة والوبراة لجهاة القطاع العام -9
 والواص والجهاة العربية وا جنبية .

إعداد مطط الطوار  الوطنية للتوفيل مو المواطر الزلزالية وإجراء البحوث  -10
الميدانية في مواقع ا حداث الزلزالية عند وقوعها والم اتمة في توجيه مطط 

 اإلنقا  واإلمالء واإللجاء إ  لزم ا مر 

مي ونشر برامج التوعية وإسدار الكتيباة والنشراة حول االتتمام اإلعالم العل -11
الزالزل وأسباب نشوئها وت ثيراتها الموتلفة وكيفية الت قلم مع الكارثة الزلزالية قب  

 وعند وبعد حدوثها .



التعاو  مع الجهاة المحلية والعربية واإلقليمية والدولية في جمع وتبادل المعطياة  -12
منطقة وفي نق  المعارف والعلوم إلى العامليو في عو الزالزل التي حدثت في ال

 المركز وإلى المهتميو في تذا المجال في القطاعاة ا مرى .

استقدام الوبراء وعقد الحلقاة الدراسية والتدريبية والندواة والمؤتمراة التي  -13
تهدف إلى تطوير اإلمكاناة والوبراة المحلية اللرورية الالزمة في مجال 

 حوث الزلزالية وتوفيل المواطر والتصرف عند وقوع الحدث .الدراساة والب

التعاو  مع الجامعاة ال ورية في اإلشراف على طالب دراساة العليا الذيو يجرو   -14
أبحاثهم في المركز أو في الجامعاة على أ  تتوافر في المشرفيو الشروط الواردة 

 في أنامة الجامعاة ال ورية .

تداة واالتفاقياة العربية واإلقليمية والدولية المتعلقة تقديم المقترحاة بش   المعا -15
 بالزالزل .

تدعيم العالقاة بيو الجمهورية العربية ال ورية والدول والهيلاة والمناماة العربية  -16
اإلقليمية والدولية في ا مور والشؤو  واالتفاقياة والبحوث المتعلقة بالمواطر 

اة واالجتماعاة والمؤتمراة العلمية وورش الزلزالية وتمفيلها في الهيلاة والمنام
 العم  الواسة بمحاور عم  المركز . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب الفالث

 تشكي  المركز وإدارته 

 يتولى إدارة المركز : -4المادة 

 مجلس إدارة .

 مدير عام 

 يت لل مجلس اإلدارة مو :  -5المادة 

         المدير العام 
 رئي اى  

      علميةمعاو  المدير العام للشؤو  ال
 علواى ونائباى للرئيس  

     معاو  المدير العام للشؤو  اإلدارية والمالية
 علواى  

         رؤساء ا ق ام
 أعلاء  

ثالثااة مااو  وي الوباارة فااي محاااور عماا  المركااز يوتااارو  لماادة ساانتيو قابلااة للتجديااد مااو الااوزاراة 
 أعلاء  

 العربية ال ورية وي مو  بقرار مو الوزير  والهيلاة والمؤس اة  اة العالقة في الجمهورية

 ويتولى مهام المقرر أميو مجلس اإلدارة .

  -6المادة 



يمااااارا مجلااااس اإلدارة إضااااافة إلااااى مااااا تااااو محاااادد فااااي تااااذا القااااانو  سااااائر  -أ
االمتصاسااااة الموولاااة لمجاااالس إداراة الهيلااااة العاماااة بمقتلاااى القاااوانيو 

 وا نامة النافذة وعلى وجه الوصوص 
ياساااة العامااة ووضااع الوطااط والباارامج العلميااة والبحفيااة والتطبيقيااة رساام ال  -1

التي ت اعد على تحقيت ا تاداف المتومااة ماو عما  المركاز ومتابعاة تنفياذتا 
. 

وضع مطاط وطنياة إلدارة الكاوارث الزلزالياة فاي حاال وقوعهاا بحياث تتلامو  -2
 برامج توعية شاملة وتحديد إطار علمي لهذ  الوطة .

 ة التقديرية ال نوية وإقرار الح اب الوتامي ال نوي .إقرار الموازن -3

 وفقاى للقوانيو وا نامة النافذة  ةعقد النفقاة ضمو حدود اعتماداة الموازن -4

 تحديد أجور ا عمال التي يقوم بها المركز لصال  الغير  -5

 والوسايا . ةاقتراا قبول المن  والهدايا والهباة واإلعاناة والتبرعا -6

راسااية والتدريبيااة واالطالعيااة المقدمااة مااو الاادول والمناماااة قبااول الماان  الد -7
العربيااة وا جنبيااة ويمااارا المجلااس سااالحياة اللجنااة التنفيذيااة للبعفاااة فااي 

 ش   اإليفاد لهذ  المن  والبعفاة الدراسية الواسة بالمركز 

 إقرار الوطط ال نوية للت تي  والتدريب للعامليو في المركز  -8

مكافااآة واإلعاناااة للعااامليو فااي المركااز وفقاااى للقااوانيو إقاارار التعويلاااة وال -9
 وا نامة النافذة 

تحديااد ا عمااال  اة الطبيعااة الوطاارة والتعويلاااة الم ااتحقة للقااائميو بهااا  -10
 باالتفاق مع وزارة المالية 

 اعتماد التقرير ال نوي للمركز . -11

عهاام الموافقااة علااى استلااافة واسااتقدام الوبااراء العاارب وا جانااب والتعاقااد م -12
 وتحديد أجورتم .

اقتراا إحداث ا ق ام والفروع وإعادة النار بالبنى التنايمية وفقاى لمتطلبااة  -13
 العم  في المركز وينفذ  لك بقرار مو الوزير .

إقاارار إساادار المجااالة والنشااراة الدوريااة التااي تعنااى بااالبحوث والدراساااة  -14
 الزلزالية 

 رار مو الوزير .إعداد الناام الداملي للمركز ويتم إسدار  بق -15



إعاااداد النااااام الماااالي للمركاااز باالتفااااق ماااع وزارة المالياااة وبماااا يتفااات وطبيعاااة  -16
 أعمال المركز 

إقاااارار اتفاقياااااة التعاااااو  المشااااترا مااااع الجامعاااااة والهيلاااااة والمؤس اااااة  -17
 العلمية .

دراساة الموضااوعاة المحالااة ماو رئاسااة مجلااس الاوزراء والااوزير والماادير العااام  -18
 تداف المركز وبك  ما يتعلت ب 

إقاارار تكلياال مااو يحتاااجهم المركااز مااو مااارج المااالا إلجااراء بعاا  البحااوث  -19
 والدراساة في محاور عم  المركز وتحديد تعويلاتهم .

وقاااال تعااااوي  التفاااار  أو االمتصاااااص أو طبيعااااة العماااا  كااااالى أو جاااازءى عمااااو  -20
 مها يتقاضا  بناءى على اقتراا المدير العام وفي ضوء ا سباب المبررة التي يقد

 تولع قراراة المجلس لتصديت الوزير -ب
يجتمااع المجلااس بصااورة دوريااة ماارة فااي الشااهر علااى ا قاا  وكلمااا دعاات الحاجااة  -ج

 لذلك بدعوة مو المدير العام .

تتوذ قراراة المجلس ب غلبية أساواة ا علااء الحاضاريو علاى أال يقا  عاددتم  -د
  الجاناب الاذي فياه عو ثلفي عدد أعلاء المجلس وفي حاال ت ااوي ا ساواة يارج

 سوة الرئيس .

يعاااود للمجلاااس تااا ليل لجاااا  فرعياااة تماااارا بعااا  ساااالحياته فاااي ا عماااال التاااي  -تااا
 يكلل بها .

 ي مى أعلاء المجلس بقرار مو الوزير بناءى على اقتراا المدير العام  –و 

 سالحياة ومهام المدير العام : -8المادة 

العم  في المركز وعلاى تحقيات ا تاداف  يشرف المدير العام بصورة مباشرة على سير -1
التااي وجااد مااو أجلهااا وعلااى تنفيااذ ال ياسااة العامااة التااي يقرتااا المجلااس لتحقياات مهامااه 

 وعلى تنفيذ مططه وتوفير م تلزماته وتمفيله أمام الغير والقلاء .
 إسدار قراراة تعييو العامليو لوزائل اإلدارة في المركز وفروعه   -2

 و عاقد النفقة ويمر الصرف وفت القوانيو وا نامة النافذة .المدير العام للمركز ت -3



 تنفيذ قراراة المجلس المصادق عليها أسوالى  -4

يتقاضى المدير العام تعوي  التمفي  المحدد لمعاوني الوزراء بمقتلاى ا ناماة النافاذة  -9المادة 
. 

إلداريااة والماليااة معاونااا  ي اااعد الماادير العااام فااي تصااريل ا مااور العلميااة والتقنيااة وا -10المااادة 
 أحدتما للشؤو  العلمية والتقنية واآلمر للشؤو  اإلدارية والمالية ويتم تعيينهما بقرار مو الوزير .

يحااادد النااااام الاااداملي البنياااة العلمياااة والفنياااة والموبرياااة واإلدارياااة للمركاااز وشاااروط  -11الماااادة 
 عاة إشغال وزائفها بما يتوافت وأحكام قانو  تنايم الجام

 يت لل المركز مو الهيلاة اآلتية :  -12المادة 

 تيلة البحث العلمي وتت لل مو : –أ 

 مديري البحوث  -1

 الباحفيو الرئي ييو -2

 الباحفيو -3

 م اعدي الباحفيو  -4

 الهيلة الفنية والم اندة العلمية وتت لل مو : -ب

 مدير أعمال  -1
 مشرف على ا عمال  -2

 قائم با عمال  -3

 قائم با عمال متمر   -4

 الهيلة الموبرية والم اندة التقنية وتت لل مو : -ج

 تقني أول 

 تقني

 م اعد تقني



 تقني مبتد  

 الهيلة اإلدارية :  -د

 وتت لل مو باقي العامليو في المركز . 

  -13المادة 

يتقاضااى أعلاااء تيلااة البحااث العلمااي تعااوي  تفاار  وفاات الن ااب المحااددة فااي قااانو  
لتعليمية في وزارة التعلايم العاالي وطبقااى لفحكاام التفر  النافذ  علاء الهيلة ا

 والشروط الواردة فيه .

يتقاضى أعلاء الهيلتيو الفنية والموبرية تعوي  طبيعاة عما  وتعاوي  امتصااص وفقااى 
 لقانو  تنايم الجامعاة النافذ .

يجااوز بقاارار مااو رئاايس مجلااس الااوزراء بناااءى علااى اقتااراا المجلااس تفريااغ بعاا  أعلاااء 
لتعليمية في الجامعاة أو المعاتد العليا في القطر تفريغااى جزئيااى للعما  الهيلة ا

في المركز بعد تا ديتهم النصااب التدري اي المكلفايو باه ويمنحاو  إضاافة لماا 
يتقاضااااونه مااااو جامعاااااتهم أو معاتاااادتم مكافااااآة تشااااجيعية تحاااادد مااااو قباااا  

اقيااة مجلس اإلدارة ويولعو  في عالقتهم وشؤونهم مع المركز  حكام اتف
 التعاو  الفنائية المبرمة مع الجهاة التابعيو لها .

يجاب علاى العاامليو فاي البحاث العلماي  13مع مراعااة أحكاام الفقارة ج ماو الماادة  -14المادة 
 والتطبيقي التفر  كلياى للعم  في المركز وعليهم أ  يوقفوا جهودتم إلنجاز البرامج المقررة لهم . 

فار  وتعاوي  طبيعااة العما  وتعاوي  االمتصااص المشاار إليهماا فااي يمان  تعاوي  الت -15الماادة 
 بقرار مو المجلس بناءى على اقتراا المدير العام وفقاى للناام الداملي . 13المادة 



ينقاا  العاااملو  فااي مديريااة الرسااد الزلزالااي فااي المؤس ااة العامااة للجيولوجيااا والفااروة  -16المااادة 
ظ بقادمهم المؤتاا  للترفيااع وت ااوى أوضاااعهم الوزيفيااة وفقاااى العدنياة للعماا  فااي المركااز مااع االحتفااا

  حكام تذا القانو  والناام الداملي مالل سنة مو تاريخ نفا  تذا القانو  . 

 الباب الرابع

 أحكام عامة

تعفااى م ااتورداة المركااز الالزمااة للبحااث العلمااي مااو جميااع الرسااوم واللاارائب بعااد  -17المااادة 
 وزراء .موافقة ال يد رئيس مجلس ال

تعد نتاائج البحاوث والدراسااة واالكتشاافاة واالبتكااراة التاي يتوسا  إليهاا المركاز  -18المادة 
ملكاااى لااه ويحاات لااه ت ااجيلها واسااتفمارتا كمااا يحاات لااه أ  يحصاا  مااو جهاااة أماارى علااى حقااوق 

 استفمار االكتشافاة واالمتراعاة وفقاى للشروط التي يوافت عليها المجلس 

التعاقاااد ماااع الوباااراء ال اااورييو والعااارب وا جاناااب ماااو  وي الكفااااءة التاااي  يجاااوز – 19الماااادة 
تااؤتلهم للعماا  فااي المركااز ويااتم تحديااد ا جااور والتعويلاااة والحقااوق وااللتزاماااة وفقاااى لفسااس 
المحددة فاي النااام الماالي وياتم تصاديت تاذ  العقاود وفقااى  حكاام القاانو  ا ساساي للعاامليو فاي 

 الدولة .

تؤول إلى المركز المحدث بموجب تذا القانو  حيو نفا  ملكياة التجهيازاة والماواد  -20المادة 
المتعلقة بمحااور عما  المركاز الموجاودة لادى المؤس اة العاماة للجيولوجياا والفاروة المعدنياة وتيلاة 
الطاقة الذرية ومركز الدراساة والبحوث العلمية ويتم تحديد تذ  التجهيزاة والمواد باالتفااق بايو 

لمدير العام للمركز والوزير مو جهاة والماديريو العااميو اآلماريو المعنيايو ماو جهاة أمارى ماو قبا  ا
 لجنة مشتركة تؤلل بقرار مو الوزير .

 مع مراعاة أحكام تذا القانو   -21المادة 

 يولع العاملو  في المركز والمكلفو  بالعم  فيه  حكام القانو  ا ساسي للعامليو في الدولة 



 ينشر تذا القانو  في الجريدة الرسمية . -22ة الماد

 م  26/12/2004تا  14/11/1425دمشت في 

 رئيس الجمهورية                                                                                      

 بشار ا سد  

 

 


