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  حركة الحاوياتتعرفة رسوم            

   يات عمميات تفريغ وشحن وتحميل ونقل الحاو السفن و رسوم 
 
 التعاريف: – 0
لتسلليير شللاون اصشلللار والمركلللات واللعللا    وتعنلل  لمرفلل  العاممللة فلل  ااإلدارات والسللمتات    "السمطات المرفئية" 

 .  ف  مرف  ترالمس إدارة المرف  واصمن العام والجماركلشكٍل أساس  
مل  نقلل اللعلا   لل ي وسليمة ملن تسلت جر أو تتعادلد ع تمتملك أوالترف أو اصتراف الت   يعن   " الناقل "

ل أو الماللللك أو يللالحصللر الوك التعلللداد ا سللليلوهلللم عملل    وسللا ل النقللل لمللا فللل  نلللك السللفينة
 ماجر.  لالمشغل أو أ

وتعنللل  جميلللل  أنللللوام اللعلللا   لمللللا فلللل  نللللك عملللل  سللللليل الم لللال ا الحصللللر اللعللللا   العامللللة   البضائع "" 
نللات الحيللة والشللاحنات والسلليارات واللعللا   السللا لة والصللا السللا ل أو الجللاف والحيواصللملة وال

 .  والت  يمكن نقمها دالل عنالر السفينة أو عمن حاويات دالل عنالر السفينة 
 يعن  متر مكعا دياس .      متر مكعب "" 
 ISOنمتيللللة متوافقللللة ملللل  معللللايير المنامللللة الدوليللللة لممعللللايير  ةحاويللللمسللللتوعا أو أي تعنلللل    الحاوية "" 

 والت  يتّم التعامل معهلا لاسلتلدام معلدات مناوللةاللعا   فارغة من لزوايا  محممة أو ا مسلوكة
 الحاويات القياسية.مستوعا أو 

 الجهة الت  يتّم إرسال اللعا   اليها وفقًا لما ورد ف  لوليصة الشحن.   " " المرسل إليه
 .  ود محتة الحاوياتاللاحة الت  ُتلزن لها الحاويات دالل حدتعن    الحاويات "باحة " 
 .  الحاويات ولةاعن  الرسوم المفروعة عم  استلدام لدمات ومعدات منت  رسوم المناولة "" 
   (LCL  )    يعن  أدّل من حمولة حاوية   
  تللوفير أعمللاف كافيللة نمنللة مللن الميللاة  إدارة حركللة مللرور الحصللر التعللداد ا تشللمل عملل  سللليل "الخدمات البحرية" 

دلارا اإلرشلاد  و  السلفن ودتلر لدمات إرشلادالتملير وعممية مغادرة الرصيف  الرسو و السفن  
 .ولدمات اإلتصال علر ااجهزة السمكية والالسمكية

   0مصمحة است مار مرف  ترالمستعن   "  هيئة الميناء" 
 الشحن الملردة. ات تعن  حاوي الحاويات المبردة ""
 .  ولالعكس الحاوياتوالرصيف ولاحة لمحاويات لين السفينة  عمميات المناولة الفعمية  الشحن والتفريغ"" 

  يقصد لها جمي  اللدمات الت  تقدم عادة من دلل مشغل محتة الحاويات.  " الخدمات "
 ترالمس.مرف   ف الحاويات ومرافف مناولة الحاويات ف  محتة الشركة المشغمة   " المحطة "

"  THC   "  ات حركة الحاويات ف  محتة الحاويات. يعن  الرسوم المترتلة عم  عممي 
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تعن  عممية تفريغ الحاويات من السفينة ال  المحتة لغرض إعادة الشلحن عمل  سلفينة أللرى الل  منفلن   " المسافنة "
 لحري نلر   وا تلرج الحاويات ف  هنة الحالة ال  حين إعادة الشحن. 

 ات ومرافف المحتة لمتحميل والتفريغ والتلزين والمناولة ونقل اللعا  .  لدمتستلدم تعن  أي سفينة   " السفينة "
 
 
متلقلة جمي  الرسوم ف  هنة التعرفة محددة لالدوار اصميرك  ما لم ينّر عم  لالف نلك  كما أن الرسلوم الملنكورة  -

 عم  الحاوية المحدد دياسها. 
 
 
اللعلا   المشلحونة ملن غيلر حاويلات لإلستفادة من للدمات مناوللة  يجا عم  النادل اإلتصال لهي ة الميناء ملاشرةً  – 2

تللوفير تقللارير معللدات التلللادل أو أي مللن اللللدمات و تنايللف أو إصللالح الحاويللات  و  المعللدات جار وكللنلك إلسللتالشللحن  
 اصلرى الت  لم يرد نكرها ف  هنة التعرفة. 

 
  مللدار السللنة لاسللت ناء أيللام العتللل والتلل  تلعلل  أيللام فلل  ااسلللوم وعملل 7سللاعة فلل  اليللوم  24 لمحتللةتعمللل ا - 3

وسللليتّم فللرض رسلللوم عمللل  أي نشلللات لللارج سلللاعات العملللل العاديلللة عملل  اسلللاس الودلللت للللدل   لمعللادات والتقاليلللد المحميلللة
لعلد الاهلر مللن اإل نلين حتلل   17  00صلللاحًا حتل  السللاعة  8  00  وتمتلد سللاعات العملل العاديللة ملن السلاعة العلا  

 .  يوم السلت
 
وأي تلرالمس  مرفل  وفقلًا لمقواعلد والملوا ل المعملول لهلا فل  كإعلافة عمل  تعرفلة مرفل  تلرالمس هنة التعرفة تتلف  - 4

لتعرفللة لعلل  فلل  هللنة التعرفللة ت الللم يللرد نكرهللأو تملللات أو لللدمات معينللة  داعللدة عامللة أو اسللت ناء أو إعفللاء أو لصللم
  است مار مرف  ترالمس.  مصمحةف  الرسوم المتلقة عم  السفن واللعا   العامة 

 
 
 
 
 
 
 

       3   



 
 الحاويات:  الرسوم على سفن

 رسوم التلبٌص والرسو  -5
 : 0المادة 

تلنبص وو ترسنو تا نو وو  نارح اضدنوا  علنى المدملن  مسنتوعبات والتنً تستوفى التعرفات عن  الودنتات البدرٌن  
عن  لنو متنر طنولً وعن  لنو ٌنوم وو لسنر    1 الرصٌؾ رقم وادت دصراً وو ضم  منطق  الدماٌ  وفق الجتوو رقم

 التالً : ساع  تلبٌص وو رسو فعلٌ  وذلك بدسب الجتوو 24وٌدتسب الٌوم 
 

  1جتوو رقم 

 الرسوم على تلبٌص ورسو السف  على الرصٌؾ رقم وادت والمدمل  مستوعبات دصراً 

 4فئ   3فئ   2فئ   1فئ   

 متر 175ما فوق  متر 175دتى  126  م متر 125دتى  76م   متر 75دتى  فئ  السف 

دت  توضر/متر/ٌوم الفترة 
 وتنى

دت  توضر/متر/ٌوم
 وتنى

دت  توضر/متر/ٌوم
 وتنى

 دت وتنى توضر/متر/ٌوم

م  الٌوم 
اضوو 
ودتى 
الٌوم 
 ال امس

1.125  1.69  2.44  3  

م  الٌوم 
الساتس 
ودتى 
الٌوم 

ال امس 
 عشر

1.5 225 2.63 375 3.375 562.5 4.5  

لو ٌوم ما 
فوق الٌوم 
ال امس 

 عشر

3  5.25  6.75  9 750 

الرسو 
تا و 

 اضدوا 

0.75 112,5 1,125 187.5 1.5 262.5 2.25 412.5 

الرسو 
 ارح 

األدوا  
فً منطق  
 الدماٌ  

0.375 56.25 0.75 93.75 0.75 175 0.75 168.75 

جعال  
تنظٌؾ فً 

داضت 
تصلٌح 
 السف 

2.25 -- 2.25 -- 2.25 -- 2.25 -- 
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 أجور المناولة والنقل  – 6
 تعرفة مناولة الحاويات    1-6

المسننتوعبات منن  السننفٌن  الننى البادنن  وبننالعلس: التفرٌننػ والشنند   النقننو  التدمٌننو مناولنن  الرسننوم علننى عملٌننات  تدنتت
   2والتنزٌو على الولٌو البدري وو صادب البضائع وفقاً للجتوو رقم 

 : عمميات حركة المستوعبات 5ل رقم الجدو      
 وكيل لحري أو تاجر ) دوار  / مستوعا (

رمز 
 العملٌ 

 قتم  20 وصؾ العملٌ 
 الرسم 

 قتم  40
 الرسم 

*C1 45 30 تفريغ أو شحن مستوعا مآلن من أو ال   السفينة 

C2*  نقل مستوعا مآلن أو فارغ من الرصيف ال  اللاحة أو
 لالعكس

5 

 

10 

*C3 ٌو وو تدمٌو )بما فٌه التستٌؾ والتعرٌب(لمستوعب تنز

 مآل 

20 24 

C4  تنزٌو وو تدمٌو )بما فٌه التستٌؾ والتعرٌب( لمستوعب
 فارغ

10 12 

C5  20 15 تفرٌػ وو شد  مستوعب فارغ م  والى السفٌن 

*C6   نقو مستوعب مآل  وو فارغ م  تا و السفٌن  الى الباد
 ( ROROوو بالعلس ) 

15 20 

*C7 درل  رصٌؾ مآل )إستعماو آلٌ  مساعتة رسم إضافً ل
 فً التدمٌو وو التنزٌو(

10 15 

C8 درل  رصٌؾ فارغ)استعماو آلٌ  مساعتة رسم إضافً ل
 فً التدمٌو وو التنزٌو (

5 7 

C9 ) 50 40 تحميل وتنزيل مستوعا من أو ال  اللمد )ت جر 

C10  60 50 الباد  عملٌ  إرساو مستوعب الى القبا  وإعاتته الى 

C11   80 60 عملٌ  إرساو مستوعب الى المستوتع وإعاتته الى الباد 

C12 ً30 25 عملٌ  اللشؾ الجمرلً األوو بما فٌها القفو الرصاص 

+C12 ً20 15 عملٌ  لشؾ جمرلً ثان 

C13  عملٌ  فتح وو عملٌ  إؼالق وبواب عنابر السفٌن  م  وو الى
 الرصٌؾ

60 60 

C14 ح وو عملٌ  إؼالق وبواب عنابر السفٌن  تو  عملٌ  فت
 المرور بالرصٌؾ

60 60 

C15  45 30 نقو مستوعب مآل  م  موقع الى آ ر على السفٌن 

C16  20 15 نقو مستوعب فارغ م  موقع الى آ ر على السفٌن 

C17  نقو مستوعب مآل  م  السفٌن  الى الرصٌؾ وو بالعلس
 رل (  )للو د لتؽٌٌر موقعه على السفٌن 

30 45 

C18  نقو مستوعب فارغ م  السفٌن  الى الرصٌؾ وو بالعلس
 )للو درل  (  لتؽٌٌر موقعه على السفٌن 

15 20 

C19  30 20 رسم إضافً للو مستوعب ٌدتوي على موات  طرة 
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 وكيل لحري أو تاجر ) دوار  / مستوعا (
رمز 
 العممية

 ددم 40 ددم 20  وصف العممية 

 الرسم  الرسم  

C20 ( عتالنن  إضننافٌ  علننى مسننتوعب زاربLeaking 

Container ) 
50 50 

C21   رسننم إضننافً علننى تفرٌننػ وو شنند  مسننتوعب مننآل
منننن  وو الننننى البننننا رة تسننننتوجب مناولتننننه معننننتات 

  اص /عملٌ  

60 60 

C22 رسننم انتقننات مسننتوعب فننارغ لٌننتمل تعبئتننه  للتصنننتٌر 
 )للو درل  ( 

25 30 

C23  فك وو ترلٌب شاتر لمستوعبOpen Top   30 50 

C24 عملٌ  إؼالق وو فتح جوانب مستوعب مسطح Flat 

Container 
15 15 

C25  / إزالنن  الملصننقات ؼٌننر الصننالد  عنن  المسننتوعب
 مستوعب

10 10 

C26  وضننننع ملصننننقات جتٌننننتة علننننى المسننننتوعب / للننننو
 ملصق

10 10 

C27 30 15 ) لنس (  تنظٌؾ مستوعب 

C28  نقو مسنتوعب فنارغ من  وو النى بادن   نارح الدنرم
 المرفئً

65 100 

C29  تجرب  برات فارغ تمهٌتاً لتعبئته  للتصتٌر )عتالن  منع
 تؽذٌ  لهربائٌ  لمتة ساعتٌ  دت وقصى (

50 65 

*FCP  جعالنن  تفرٌننػ وو شنند  مسننتوعب مننآل  منن  والنننى
السفٌن  بواسط  روافعها الذاتٌ  وو سف  النرورو فنً 

   المستوعباتمدط

30 45 

FCV  جعالنن  تفرٌننػ وو شنند  مسننتوعب فننارغ منن  وو الننى
السفٌن  بواسط  روافعها الذاتٌ  وو سف  النرورو فنً 

 مدط  المستوعبات 

15 20 

 

 

 الشروط    6-2

 :(  2) الجتوو رقم لـ تطبٌقاً تراعى المالدظات التالٌ  
  فً دال  المستوعبات المصترة وو (  2رقم )  لجتوو% على الرموز المشار إلٌها بـ *فً ا25ٌطبق دسم  -و 

 المعات تصتٌرها بدراً.* 
 C22إ  العملٌ    عنتما ٌ تار التاجر مستوعباً فارؼاً مدتتا بالرقم وو بالمواصفات C22تتوجب العملٌ   - ب

 . C4تؽنً ع  العملٌ  
رسوم المتوجب  وهً تندصر بالمستوعب عنت اللزوم بقرار م  اإلتارة وبعت تستٌت ال C28تجري العملٌ    - ح

 الفارغ فقط .  
 تعرف  إعاتة الشد  سٌتمل توفٌرها عنت الطلب.  - ت
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سيتحمل النادل جمي  تكاليف اإلصالحات صماكن العمل والممتمكات والمعلدات أو غيرهلا ملن الحاويلات     1 -7
  فلل  حللال حللدوث تللارىء يتتمللا اسللتدعاء نللتم مللن عمميللة تسللرا اللعللا   والتنايللف احقللاً واللعللا   والللني ي

 .  الدفام المدن  والعاممين ف  المجال التل  سوف تفرض رسوم إعافية
 
ويلات التل  تحملل شلحنة غيلر معملن عنهلا مللن اللعلا   اللتلرة أو المنعلدة لصلورة غيلر صلحيحة تحصللل الحا 7-2

 عم  غرامات لناء عم  تقدير الهي ة أو مشغل المحتة. 
الحاويلات التلل  ا تحملل ممصللقات أو تحملل ممصللقات لات لة أو نادصللة المعموملات أو ملالفللة لمعلايير دللوانين  7-3

دوار لمحاويلة الواحلدة أو كتملك الرسللوم  600  اللتلرة تتحملل غراملات تقلدر للل المالحلة العالميلة لشلحن اللعلا 
 .    الهي ة  حسا تقدير

 .   عم  أي فترة تلزين مجانية اللعا   اللترةا تحصل الحاويات المحممة ل 7-4

 
 الرسوم على بضائع المستوعبات    – 8
 الرسوم المرفئٌ     8-1

 م رصٌؾ ومرور ع  البضائع الوارتة ضم  داوٌات وفقاً تستوفً مصلد  استثمار مرفأ طرابلس رس
 للجتوو التالً: 

   3جتوو رقم 

الرسوم المرفئٌ  بما فٌها رسم ال ز  ع  فترة  وصناؾ البضائع
ال مس  عشر ٌوماً األولى والعتال  اآللٌ  

 لعملٌ  التسلٌم واإلستالم الى وم  البلت
 (C9 ) 

 توضر ومٌرلً / مستوعب 

 قتم 40قٌاس  تمق 20قٌاس  

إستهالك 
مدلً وو ما 

 شابه 

CN  البضنننننائع النننننوارتة برسنننننم اإلسنننننتهالك
 المدلً وو ما شابه

170 300 

استهالك 
مدلً وو 
إت او 
 مؤقت

CN1* ًبضائع المستوتع الصناع 
إرسننننننالٌات البضننننننائع الننننننوارتة برسننننننم 
الصنننننناع )التً تسنننننتتفٌت مننننن  الرمنننننوز 

 ( 321,322,323الجمرلٌ  
ع الننننننوارتة برسننننننم إرسننننننالٌات البضننننننائ

الزراعنننن  )التننننً تسننننتفٌت منننن  الرمننننوز 
 (  311,312,313الجمرلٌ  

 سلر   ورز   طدٌ 

95 140 

 CN2   مشروبات لدولٌ   العاب نارٌن   وسنلد
 وذ ائر  تبػ وتنباك 

370 775 

 CN3  بضائع الترانزٌت  منطق  دنرة  تصنتٌر
   إعاتة تصتٌر وإعاتة إستٌرات 

25 40 

 سم الم ف  ٌجب تقتٌم المستنتات الثبوتٌ  الالزم . لإلستفاتة م  الر  

بموجب قرار مجلس  24/11/2016لمتة سن  إبتتاًت م   3الوارتة فً الجتوو رقم  CN1و  CN**تم ت فٌ  الرسوم العائتة للرموز 
وقت صتقت  19/10/2016/ص تارٌخ 1434المصتق م  قبو سلط  الوصاٌ  بموجب القرار رقم  1/10/2016تارٌخ  6/11اإلتارة رقم 

  م  وزارة المالٌ  بمرور المهل . 
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تتلف تعرفة الصنف اصعمل  فل  الجلدول السلالف عمل  المسلتوعا اللني يحتلوي عمل  أك لر ملن صلنف وُتسلت ن   -) أ ( 
 العينات والمتلوعات الدعا ية. 

 
لتعرفلة اللعلا   والتللزين لمصلمحة اسلت مار  ( والت  تفرغ ف  المسلتودم LCLتلع  اللعا   من حاويات )  –(  ا) 

 مرف  ترالمس.
 

/  TRANSSHIPMENTيستوف  عن المستوعلات الت  ترد لحرًا وتودم دالل حلرم المرفل  وملن  لم تشلحن لحلرًا  -) ج ( 
دلدم   40$ علن مسلتوعا  15دلدم و  20$ علن مسلتوعا 10شرت مكو ها فترة ا تتعدى لمسة عشر يومًا رسلم ودلدرة 

 3مللن الجللدول ردلللم  CN3اوز المكللوث الفتللرة المللنكورة تلعللل  المسللتوعلات لرسللوم الترانزيللت المدرجللة فللل  اللنللد إنا تجلل
 اعتلارًا من اليوم اصول إليداعها. 

 
   رسوم ال ز  اإلضافً على المستوعبات: - 9
 :  الرسوم – 1 – 9

 التالً:    4فق الجتوو رقم استثمار مرفأ طرابلس رسم  ز  إضافً ع  لو مستوعب مآل  ومصلد  تستوفً 

 
 األولى ال مس  عشر ٌوماً  : رسوم ال ز  اإلضافً للمستوعبات المآلن  والفارؼ  وبعت فترة 4جتوو رقم           

 التعرف  بالتوضر األمٌرلً للو ودتة 

 قتم 40 قتم 20   المستورتة -المستوعبات المآلن    

 معفاة معفاة ٌوم  15ووو 

 10 5 الثانٌ  / لو ٌوم العشرة اٌام

 20 10 العشرة اٌام الثالث  / لو ٌوم

 وهلذا توالٌك دتى دت وقصى 
 $ 15ع  لو ٌوم 

وهلذا توالٌك دتى دت 
 وقصى
 $ 30ع  لو ٌوم 

 ترانزٌت  تصتٌر وإعاتة تصتٌر وإعاتة استٌرات 
 معفاة معفاة ٌوم  15ووو 

 10 5 لو ٌوم إضافً

 المستوعبات الفارؼ   
 معفاة معفاة ٌوم  15 ووو

 4 2 لو ٌوم إضافً

 
 
 الشروط  -9-2

ٌستوفى رسنم ال نز  علنى وسناس اإلسنتهالك المدلنً عن  المسنتوعبات التنً تحنقنو من  مدطن  المسنتوعبات وو من   -أ  

ٌسننتثنى منن  هنننذا التننتبٌر المسننتوعبات التننً تفننرغ فنننً و  تا ننو المرفننأ الننى المنطقنن  الدنننرة العمومٌنن  وو اللوجسننتٌ 
 توتعات ال اص  فً المنطق  الدرة. المس

فإ  تنارٌخ اإلٌنتاع هنو تنارٌخ آ نر مسنتوعب وحوتع فنً الى الباد  السفٌن   وما بالنسب  للمستوعبات التً ٌتمل تفرٌؽها م 
 الباد . 
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 فٌن . تبتو الفترة المجانٌ  م  الٌوم التالً لتارٌخ مسافن  وتفرٌػ الداوٌات المستورتة م  الس  –) ب (  

 م  الٌوم التالً لتارٌخ اإلستالم عنت بواب  المدط . المصترة  لبضائعلالفترة المجانٌ  تبتو   -) ج ( 

منن  الٌننوم التننالً لتننارٌخ التفرٌننػ  نقننو الداوٌننات المرتبطنن  بسنننتات الجمنناركتدسننب الفتننرة المجانٌنن  ل -) د ( 

 األوو. 

ام المتفق علٌها وبعت ذلك سنٌتمل نقلهنا النى  نارح منطقن  المٌننات للت نزٌ   ٌتمل ت زٌ  الداوٌات الفارؼ  لعتت األٌ -(  هـ) 

 .     2م  الجتوو رقم (   C28وفقاً للفقرة ) 

   

 
 رسم التزويد بالطاقة الكهربائية – 01
 الرسوم   01-0

رلا يللة ( التلل  تللزود لالتادللة الكه Reefersتتقاعلل  مصللمحة اسللت مار مرفلل  تللرالمس عللن المسللتوعلات الملللردة )  
 الرسم التال : 

 
   5جدول ردم 

 ددم 40 ددم 20 وصف العممية
 40 30 لاليوم   تادةالرسم وصل واستهالك 

 
 الشروط : - 01-5

مرادللة التلزود تتلف الرسوم للاليوم إلتلداًء ملن اليلوم لعلد التفريلغ )وتشلمل األحلاد واصعيلاد ( لملا فل  نللك  -) أ ( 
 ساعات.  8الودود والتادة كل ل

 الشحن والتلزين.   المفروعة عم   رسومالالرسوم لاإلعافة ال  تستوف  هنة  -ا () 
$ فلل  اليللوم أو كسلرة عللن كللل مسللتوعا 20ُيعلاف اللل  الرسللم أعلالة لللدل لدمللة مرادلللة إلتياريلة لقيمللة  -) ج ( 

 ملّرد مهما كان دياسِه. 
 
 
 بدالت ساعات العمل خارج الدوام النظامي  – 00

 الرسوم    00-0  
  الرسلللمية % فلللوف الرسلللوم العاديلللة عنلللد العملللل فللل  أيلللام األحلللاد والعتلللل50يلللتّم تتليلللف رسلللوم العملللل اإلعلللافية لنسللللة 

  وستحاسللا وكالللة الشللحن عللن العمللل اإلعللاف  إعتلللارًا مللن نهايللة سللاعات العمللل العاديللة لحللين اإلنتهللاء مللن العمميللات
 فعم  لارج ساعات العمل.  لينما يتّم فرض رسوم عم  المرسل اليه عم  اساس العمل ال
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 رسوم ألرى – 12
 الرسوم   12-1

رسم القفل الرصاص  عم   تستوف  مصمحة است مار مرف  ترالمس عن كل مستوعا مآلن يودم عمن الحرم المرف  
 الشكل التال : 

 
 

 6جدول ردم 
 

 ددم 40 ددم 20 وصف العممية 
عافية سوف قل اإلن) كل تكاليف ال اصدفال الرصاصية

   .تُفرض كرسم إعاف  (
5 5 

 
 

  7جدول ردم 
 

 دوار أميرك  وصف العممية 
 15 رلت وفك الحاويات فوف أو تحت تراس السفينة

 20 فك الحاويات المستحة من ) اي حجم (

 15 جم  الحاويات المستحة والمفككة

 5 الصور الردمية ) لمصورة الواحدة (

 10 رسوم الوزن

 5  كد من تفاصيل اللتمفحر والت

 200 حراسة ومرادلة الحاويات عند التما

 حالة عم  حدة.  لواإلتفاف عميها عم  أساس كالمتتملات واللدمات اصلرى أو استلدام مرافف ألرى يتّم منادشتها 
 
 
 
النقل المناسلة عندما يكون متموا نقل إعاف  ف  أي من العمميات المنكورة أعالة  سيتّم تتليف رسوم  -(  ا  ) 

  لاإلعافة ال  الرسوم المنكورة أعالة. 
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  8جدول ردم 
 رسوم اإلدارة ) لكل حاوية (  – 13

 دوار أميرك  المواصفات  
المتم مة  –)استيراد /تصدير إلعادة الشحن أو العكس لالعكس تغيير التسمية 

صريل الصحيل عن وجهة عنلر السفينة أو عدم التأو الفارغة ( تغيير لتة 
  ميناء التفريغ

30 

 10 دة اعداد الفواتيراإعادة تل  اي و يقة أو اع

 200 إجراءنت لكل حالة عدم متالقة أية 

 15 تعديل ليانات الكمليوتر لناء عم  تما النادل

 
 

 ملالفة التصريل عن أوزان الحاويات – 14
أن  وينلغل األمنلة رفل  أو نقلل وحلدة شلحن يزيلد وزنهلا علن الحموللة  المحتة لاستلدام معداتها فل  حاللةا يسمل متعهد 

ُتستلدم معدات متعهد المحتة ف  التعامل م  وحدة الشحن المقررة وف  حال استلدام معلدات المحتلة فل  التعاملل مل  
مسلاوًا علن ن أعلرار  ويكلون ملغيلر المصلّرح لله  وحدة الشحن زا لدة اللوزن  يتحملل النادلل ملا تسللا لله هلنا اإلسلتلدام

جميللل  اللسلللا ر والمتالللللات والمتاللللا واللللدعاوى لملللا فللل  نللللك الوفلللاة واإلصلللالة الشلصلللية ونفقلللات المحكملللة والنفقلللات 
القانونية  الملاشرة وغير الملاشرة الناتجة عن هلنا اإلسلتلدام   ملالفلة التصلريل علن لعلا   الحاويلات الل  هي لة المينلاء 

 –وزن  –دوار لكللل وحللدة أو أيللة رسللوم ألللرى )نقللل  250هللا غرامللات دللدرها ومتعهللد المحتللة سللوف تللرفض ويترتللا عمي
 استلدام معدات إلخ...( ويجا أن تكون دالمة لمتتليف كما تحددها السمتة من ودٍت ال  نلر. 

 
 

 مستممةالمزاد الحاويات الغير  – 15
م يتالللا لهللا أحللد ولقللاء اللعلللا   ( يومللًا ولللل 90فللل  المحتللة لمللدة تزيللد عللن )  فلل  حللال لقللاء اللعللا   العامللة 15-1

إزاللللة هلللنة اللعلللا   الللل  لودون أي إشلللعار الحلللّف إلدارة المينلللاء   ( يوملللًا وللللم يتاللللا لهلللا أحلللد 60القالملللة لمتملللف لملللدة ) 
لالغ الجمارك لكتاا رسم   منتقة التلزين متلمر منهلا علن تريلف الملزاد العمنل   ويجلا عمل  النادلل تعلويض إدارة لوا 
 المحتة عن جمي  اللسا ر واصعرار والمتاللات الت  دد تنش  لعد أو نتيجة لهنا التصرف. المرف  ومتعهد 

 
 رسلومالجميل  دفل  الحاويات التل  تحتلوي عمل  اللعلا   التل  يجلا اللتلمر منهلا ا يفلرج عنهلا إا لعلد أن يلتّم  15-2

 .  الدةأصحاا العال  إدارة المرف  وسوف تكون هنة الرسوم عم  حساا النادمين المتوجلة 
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 شروط وأحكام ومعايير متعهد المحطة   - 01
يجا الموافقة عم  الشروت واصحكام والمعايير لمتعهلد المحتلة فل  حلال اسلتلدام مرافلف وللدمات المحتلة التل   16-1

ة يلتّم إدارتهلا وتشلغيمها ملن دلللل متعهلد المحتلة ملا لللم تتعلارض مل  القلوانين واصناملة واصحكللام التل  ترعل  عملل مصللمح
 است مار مرف  ترالمس. 

 
 

 أحكام عامة  01
تُمغللل  جميللل  التعرفلللات السلللالقة المتعمقلللة لرسلللوم حركلللة الحاويلللات المتلقلللة فللل  مصلللمحة اسلللت مار مرفللل    -17-1

 ترالمس وُيعمل لهنة التعرفة فور مصاددتها من جمي  الجهات الرسمية.  


