
 



  السورية للمرافئ املوحد االستثمار نظام

  الفصل االول

  احكام عامة

  /1مادة/

تتوىل الشركة العامة لكل من مرفأي الالذقية وطرطوس استثمار املرفأ التابع هلما ويتناول هذا 

االستثمار ما هو قائم يف املرفأ وما ينشأ فيه من احواض مائية وارصفة ومستودعات وساحات وخمازن 

اصالح وجتهيزات وآليات على اختالف انواعها وسائر املنشآت االخرى اضافة اىل ما يقدم من وورش 

خدمات للسفن والركاب والبضائع وفق احدث االساليب العصرية ووفقا لصك احداث كل شركة 

   وتعديالته واملسمى فيما بعد املرفأ.

  /2مادة /

احلالي وما ينشأ عليه من تعديل مستقبال اضافة  يسري هذا النظام على كامل منطقة املرفأ وفق خمططه

الية مساحة من البحر ترسو فيها السفن بصورة نظامية بقصد التفريغ او التحميل او اال قطر ما او 

   بأي قصد آخر.

 

  /3مادة /

   يتوجب على كل من يدخل املرفأ ويستخدم منشآته وتسهيالته التقيد بنظام ضابطة املرفأ

  /4مادة /



املرفأ بتقديم خدماته وفق احدث االساليب العصرية من طاقات ومواصفات وامكانات االجهزة  يقوم

   واملنشآت املتوفرة لديه وكل ما يضاف اليها من جتهيزات ومنشآت جديدة.

  /5مادة /

يؤدي املرفأ مجيع عمليات االستثمار بنفسه وله ان يعهد ببعضها او بأية اعمال اخرى اىل ملتزمني او 

كات اخرى مشرتكة وغريها مبوجب اتفاق خطي حيدد آلية العمل واحلقوق وااللتزامات املتعاقد شر

   عليها.

  /6مادة /

يكون امللتزمون او الشركات االخرى وكذلك اي شخص تتعاقد معه شركة املرفأ على حنو اصولي ليقوم 

الفروع مسؤولني دون شركة بتأمني اي فرع من فروع االستثمار او الجراء عمليات تتعلق باحد هذه 

املرفأ خالل عمليات االستثمار اليت يقومون بها عن هذه العمليات بصورة عامة وعن اي خطأ يقع منهم 

او من وكالئهم او عماهلم ويسبب ضررًا للغري او ملنشآت املرفأ وجتهيزاته وعن اي خمالفة حتصل 

ومالكي السفن واصحاب البضاعة وكذلك جتاه اثناء القيام بهذه العمليات وذلك جتاه اجلهات الرمسية 

   اي طرف آخر اضافة ملسؤوليتهم جتاه شركة املرفأ.

Error! Not a valid embedded object. ال تتحمل شركة املرفأ اية مسؤولية عن التعيب او

اخلياس او التلف الناشئ عن طبيعة البضائع او سوء تغليفها او وجودها غري مغلفة مبا ال يتوافق مع 

اصة او عن فعل القوارض واحلشرات على ظهر السفينة او درجة حرارة اجلو طبيعتها او ظروفها اخل

ونسبة الرطوبة كما انها ال تتحمل املسؤولية عن التعيب او اخلياس او التلف الذي حيصل للبضاعة 

خالل عمليات االستثمار عندما تكون الطرود يف حالة سيئة وحيق للناقل البحري اللجوء اىل القضاء 

س كما انها ليست مسؤولة عن االضرار النامجة عن اعمال السلطة /املتعلقة باحلفاظ على الثبات العك

   امن الدولة/ او االضطرابات او العمليات احلربية او حاالت القوة القاهرة.



 

  الفصل الثاني

  الرسوم والبدالت

  /8مادة/

رئيس جملس الوزراء بناء على حتدد احلدود القصوى والدنيا لبدالت واجور عمليات االستثمار بقرار 

اقرتاح وزير النقل وتصدر التعرفة ضمن هذه احلدود عن اللجان االدارية لشركيت املرفأين وتنشر يف 

اجلريدة الرمسية وتتضمن هذه التعرفة /بدل االرشاد، بدل الرسوم، بدل التلبيس وبدل اخلزن، 

ة البضائع على الرصيف، اجور استخدام اجور قطر السفن، اجور حتميل او تفريغ السفن، اجور مناول

املعدات، اجور الوحدات البحرية، اجور اخلدمات املختلفة واجر مقابل االنتفاع باالراضي واملنشآت 

واملباني/ اضافة اىل بدالت خمتلف اخلدمات وبدالت التناول واستخدام التجهيزات واملعدات واالمكنة 

العالقة اما بدالت االشغال املؤقت فتحدد مبوجب  اليت تضعها شركتا املرفأين حتت تصرف ذوي

   عقود تربمها شركتا املرفأين هلذه الغاية.

  /9مادة /

   تستويف شركة املرفأ البدالت واالجور التالية:

   جمموعة البدالت واالجور املرتتبة على السفن. ا

   بدل االرشاد 1

   اجر قطر السفن. 2

   بدل الرسو. 3

   بيس.بدل التل 4



   اجر حتميل او تفريغ السفن. 5

   اجور اخلدمات املساعدة. 6

   جمموعة البدالت واالجور املرتتبة عن البضائع. ب

   اجر مناولة البضائع على الرصيف. 1

   بدل ختزين البضائع. 2

   بدل التأمني. 3

   جمموعة البدالت واالجور االخرى. ج

   اجور استخدام املعدات. 1

   اجور الوحدات البحرية. 2

   اجور اخلدمات املختلفة االخرى. 3

   اجر مقابل االنتفاع باالراضي واملنشآت واملباني. 4

  /10مادة /

يستوفى بدل اشغال املربط /رسو/ من ربان السفينة او وكيلها عن مدة اشغال السفينة للمربط املخصص 

   مول القائم.هلا طوال فرتة اشغاهلا للمربط على اساس احمل

  /11مادة /

يستوفى بدل اشغال املربط )رسو وتلبيس( من ربان السفينة او وكيلها عن مدة اشغال السفينة للمربط 

   املخصص هلا طوال فرتة اشغاهلا للمربط على اساس احملمول القائم.

  /12مادة /



   يعفى من بدلي الرسو والتلبيس

   تعماهلا لغايات غري جتاريةالسفن اليت ختص الدولة يف حال اس ا

   السفن من النوع نفسه اليت ختص دولة عربية او اجنبية بناء على طلب املرجع الرمسي املختص. ب

   املراكب والزوارق واليخوت اليت يقل طوهلا عن عشرة امتار. ج

   السفن امللتجئة اىل املرفأ اثناء العاصفة اذا مل متارس اي عمل جتاري. د

فن اليت تؤم املرفأ بقصد التصليح والصيانة على املزلقان او يف االحواض اجلافة او العائمة العائدة الس و

   للمرفأ طيلة فرتة وجودها عليها.

  /13مادة /

يستوفى بدل االرشاد من ربان السفينة او وكيلها لقاء ارشاد السفينة اىل مكان رباطها او بالعكس وكذا 

مربط اخر وكذلك لقاء توصيل حبال السفينة ورباطها على الرصيف او عند حتركها من مربط اىل 

   العوامة او حل رباط السفينة على اساس احلمولة القائمة.

  /14مادة /

يستوفى اجر قطر السفن من ربان السفينة او وكيلها لقاء استخدام القواطر لقطر السفينة وملساعدتها 

   احلمولة القائمة.اثناء رباطها او مغادرتها له على اساس 

  /15مادة /

يستويف املرفأ اجور اخلدمات املساعدة من ربان السفينة او وكيلها عند الطلب لقاء امداد السفينة 

اتصاالت/ وكذلك تقديم اخلدمات املساعدة مثل مجع  وقود باحتياجاتها من /تيار كهربائي/ مياه

   تنظيف العنابر.. اخل. القمامة

  /16مادة /



يف املرفأ اجر حتميل وتفريغ السفن نظري شحن البضائع املختلفة من الرصيف اىل السفينة او يستو

تفريغ البضائع من السفينة اىل الرصيف باستخدام اوناش ومعدات السفينة وكذلك اجر مناولة البضائع 

او بالعكس على الرصيف نظري مناولة البضائع على الرصيف اىل وسائط النقل بعد تفريغها من السفينة 

   قبل شحنها يف السفينة سواء كانت مباشرة او من خالل املخازن او الساحات.

  /17مادة /

يستويف املرفأ بدل ختزين عن البضائع لقاء بقائها يف املرفأ بعد انقضاء فرتة السماح احملددة يف 

وحتسب مدة اخلزن التعرفات وعند اخراج كل كمية من اماكن االيداع يف حاليت التصدير واالسترياد 

   من يوم انتهاء فرتة السماح حتى يوم اخراج تلك الكمية.

حيسب بدل اخلزن على اساس الوزن املصرح به عند االدخال اال اذا تبني ان الوزن احلقيقي يزيد عنه 

   فيحسب البدل عندئذ على الوزن احلقيقي وتعترب الزيادة داخلة يوم ادخال اول كمية من االرسالية.

  /18ة /ماد

 اعادة التغليفتستوفى اجور خدمات البضائع االخرى لقاء اخلدمات املقدمة هلذه البضائع مثل 

امداد احلاويات ذات تستيف البضائع باحلاويات وتفريغها منها الفرز وضع العالمات الوزن  الرتقيم

كل منها على حدة وعلى اساس املأخذ املربدة بالكهرباء عمولة التأمني على البضائع.. اخل وحيدد اجر 

   العدد او الوزن او الوحدة حسب احلال.

   /19مادة /

يستويف املرفأ البدل املرتتب على نقل البضائع من سفينة اىل اخرى بشكل مباشر نقل متتابع اال قطر ما 

   او نقل البضائع ضمن السفينة من مكان اىل اخر الشفتينغ.

   /20مادة /



م املعدات لقاء تقديم او اجيار املعدات املختلفة مثل الروافع واملواعني.. اخل تستوفى اجور استخدا

   وحيدد اجر كل من هذه املعدات على حدة.

   /21مادة /

-تستوفى اجور الوحدات البحرية لقاء تقديم او اجيار الوحدات البحرية املختلفة مثل القاطرات 

   وحيدد اجر كل وحدة حبرية على حدة.املواعني. اخل  لنشات اخلدمة لنشات الركوب 

   /22مادة /

مكافحة احلريق التأمني.. تستوفى اجور اخلدمات املختلفة االخرى لقاء اخلدمات التالية مثل االنقاذ 

   اخل.

   /23مادة /

تستوفى اجور اخلدمات املختلفة االخرى لقاء اخلدمات التالية مثل اصدار الشهادات والوثائق .. اخل 

   اجر لكل خدمة على حدة. وحيد

  /24مادة /

   يستويف املرفأ بدالت اشغال مؤقت عن االماكن واملنشآت واملباني التابعة هلا طيلة فرتة اشغاهلا.

 

  /25مادة /

دون املساس باحكام املواد املتعلقة باجور التحميل والتفريغ عن السفينة حتسب البدالت واالجور على 

البضاعة من قبل شركة املرفأ عند طلب اخراج البضاعة ومع ذلك حيق لشركة اختالفها املرتتبة على 

املرفأ طلب سلفة على احلساب كما حيق هلا اعداد حسابات وقتية كل ثالثة اشهر وهلا ايضًا اعدادها 

لفرتات اقصر فيما يتعلق بالبضائع سريعة التلف او ضئيلة الثمن فاذا مل يسدد اصحاب العالقة املبالغ 



لوبة رغم انقضاء مدة مخسة عشر يوما على مطالبتهم مبوجب انذار جاز لشركة املرفأ بيع البضاعة املط

   عن طريق مديرية اجلمارك بعد اسبوع من اخطار اصحاب العالقة مبوجب انذار بعملية البيع.

  /26مادة /

ال يفرج عن  اذا وقع خالف بني شركة املرفأ واصحاب العالقة على حساب البدالت واجور اخلدمة

البضاعة قبل تأدية املبلغ املطلوب مع حفظ حق اصحاب العالقة يف اللجوء اىل القضاء بشأن اخلالف على 

من قانون  272احلساب ويكون لشركة املرفأ يف مجيع االحوال حق االمتياز على الثمن وفقا ملادة 

   .2/6/2001تاريخ  36املعدلة مبوجب القانون رقم  1975لعام  9اجلمارك رقم 

  /27مادة /

لرية سورية وان  500يشرتط العادة فروق حساب االجور والبدالت املستوفاة خطأ ان يزيد الفرق عن 

يقدم الطلب خالل ثالثة اشهر من تاريخ االستيفاء واذا كان اخلطأ املشار اليه نامجا عن بيان اصحاب 

رة باملائة من الفرق الواجب رده لقاء العالقة انفسهم فان لشركة املرفأ ان حتتفظ بنسبة مخسة عش

   تعويض ادارة.

  الفصل الثالث

  املخازن واملستودعات

  /28مادة /

يف هذا النظام ويف نظام ضابطة املرفأ ويف التعليمات والبالغات الصادرة عن شركة املرفأ تعنى كلمة 

ع احلقيقي املستودع احلقيقي /املستودعات/ املنشآت املخصصة الحد االوضاع اجلمركية التالية املستود

اخلاص املستودع الوهمي كما وتفيد كلمة املخازن اجلمركية على انها املنشآت والسقائف والساحات 



املكشوفة املسورة وغري املسورة املخصصة لغري االوضاع اجلمركية املذكورة اعاله وذلك ضمن احلرم 

   املرفئي.

 

  /29مادة /

ة من منشآتها بصفة خمازن مجركية وتستثمرها حلسابها نيابة عن حتدد شركة املرفأ اقساما خاص

   ادارة اجلمارك وامنا حتت رقابتها وفقا لقانون اجلمارك.

  /30مادة /

ال جيوز ادخال البضائع اىل املخازن اجلمركية او اخراجها منها اال باطالع ادارة اجلمارك وتقفل 

بقفلني خمتلفني يبقى مفتاح احدهما لدى ادارة اجلمارك منافذ االبنية والساحات املسورة من املخازن 

   واالخر لدى شركة املرفأ.

  /31مادة /

تقبل يف املخازن اجلمركية مجيع البضائع على اختالف مصادرها ما عدا املمنوع ادخاهلا اىل اراضي 

لبضائع اىل اجلمهورية العربية السورية مبوجب النظام العام وحيق لشركة املرفأ ان ترفض ادخال ا

ابنيتها بسبب رداءة غالفاتها او بسبب فسادها اضافة للبضائع اليت يسبب جوارها ضررا لغريها او 

ضررا للصحة العامة وكذلك البضائع املعرضة للتخمر والفساد ويف حال وافقت شركة املرفأ على ادخال 

حمل نتائج ذلك يف حال هذه االنواع من البضائع بناء على طلب خطي من اصحاب العالقة فانها تت

بقيت البضائع خمزنة ملدة عشرة ايام اعتبارًا من تاريخ ختزين كل طرد من االرسالية وبعد انقضاء تلك 

   الفرتة تنتقل املسؤولية اىل اصحاب البضائع.



اما املواد اخلطرة فيمكن قبوهلا يف اماكن معزولة ختصها شركة املرفأ هلذه الغاية ويكون ايداع البضائع 

حسب انواعها على اساس املانيفست او البيانات العائدة هلا علما ان شركة املرفأ ليست ملزمة 

   بالتحقق من صحة هذه املستندات وتقع مسؤولية اي خطأ او غش بهذا الشأن على عاتق مقدم املستند.

  /32مادة /

   يتم ادخال البضائع اىل املخازن اجلمركية وفق االصول التالية:

   ضائع االستريادب اوال

   حالة االدخال: ا

البضائع العادية تسجل من قبل ادارة اجلمارك وشركة املرفأ ووكيل السفينة الطرود الداخلة حبسب  1

انواعها وعالماتها وارقامها وتفرز الطرود املعطوبة واملشبوهة فتوزن وترصص من قبل ادارة اجلمارك 

ي بتوقيع الرفقاء الثالثة يشار فيه بصورة خاصة اىل تلك حني احلاجة وينظم حمضر ضبط استالم يوم

الطرود املعطوبة او املشبوهة كما يدون فيه اي تباين يف البيانات املدرجة يف املانيفست والبضائع 

اجلاري تسلمها من حيث عدد الطرود وعالماتها وارقامها وذلك بالنسبة لبضائع كل سفينة على حدة 

كما يتم اجناز حمضر االستالم اليومي فور انتهاء االدخال يوميا ويعتمد  ووفق البوالص اخلاصة بها

جمموع حماضر االستالم اليومية اساسا يف تنظيم حماضر االستالم لكل بوليصة والنهائية للسفينة اما 

البضائع الواردة فرطا واليت يتعذر تعدادها بسبب نوعها او حجمها او كميتها فيتم ادخاهلا وزنا مع 

ارة اىل ذلك يف حمضر االستالم اليومي وحمضر استالم البوليصة والنهائي وتكون نفقة عملية االش

   الوزن على عاتق اصحاب البضاعة.

يف حال ايداع بضائع الدوكما يف املستودعات أو أماكن االيداع االخرى بناء « الدوكما» بضائع الصب  2

االشارة اىل ذلك يف حمضر ضبط االدخال اليومي على طلب أصحابها يتم ادخاهلا على رأس الوزن مع 

وحمضر استالم البوليصة والنهائي وتكون نفقة عملية الوزن على عاتق أصحاب البضائع اال أنه جيوز 



ادخاهلا مجلة بناء على طلب خطي من أصحاب العالقة مع االشارة اىل ذلك يف حمضر ضبط االدخال 

وتكون نفقة عملية الوزن على عاتق مقدم الطلب وينظم  اليومي وحمضر استالم البوليصة والنهائي

   حمضر ضبط بنتيجة التسليم حيدد فيه الزيادة أو النقصان يف البوليصة.

   

احلاويات ينظم حمضر ضبط استالم يومي يثبت فيه على االخص رقم احلاوية وحالتها الظاهرية  3

فرقاء الثالثة اجلمارك واملرفأ ووكيل السفينة ورقم خامت الرصاص النظامي املرقم وحالته. يوقع من ال

   وحني االنتهاء يتم تنظيم حمضر استالم أولي لكامل احلاويات الواردة على السفينة.

يف حالة ادخال بضاعة احلاويات اىل أماكن االيداع تسجل وتنظم احملاضر اخلاصة بها وفق االسس 

فيه رقم احلاوية ورقم خامت الرصاص النظامي املرقم  السابقة للبضائع العادية املفرغة من السفن ويذكر

   عليها وحالتها.

   يف حال السحب املباشر ب

البضائع العادية تسلم من قبل ادارة اجلمارك وشركة املرفأ ووكيل السفينة الطرود املفرغة حبسب  1

يه بصورة خاصة اىل أنواعها وعالماتها وأرقامها وينظم حمضر يومي بتوقيع الفرقاء الثالثة يشار ف

تلك الطرود املعطوبة واملشبوهة كما يدون فيه أي تباين بني البيانات املدرجة يف املانيفست والبضائع 

املسلمة من حيث الطرود وعالماتها وأرقامها وذلك بالنسبة لبضائع كل سفينة على حدة ووفق البوالص 

وميًا كما ينظم حمضر ضبط االستالم لكل اخلاصة بها ينجز هذا احملضر فور االنتهاء من التسليم ي

بوليصة بعد اكتمال تسليمها وفقًا ملا ورد يف احملاضر اليومية وخالل أربع وعشرين ساعة من توقيع 

   آخر حمضر يومي للبوليصة.

تسلم الكميات املفرغة من السفينة اىل ظهر وسائل النقل مباشرة وينظم « الدوكما» بضائع الصب  2

   يم يومي هلا وفق االسس املتبعة يف حال البضائع العادية على أساس الوزن.حمضر ضبط تسل



احلاويات تسلم احلاويات املفرغة من السفينة اىل ظهر وسائل النقل مباشرة وينظم حمضر ضبط  3

تسليم يومي تثبت من خالله أرقام احلاويات وحالتها الظاهرية وحالة ورقم خامت الرصاص النظامي 

   عليها.

حمضر الضبط النهائي يتم تنظيم حمضر ضبط االستالم والتسليم النهائي حسب احلال لكل سفينة  ج

بشكل منفرد وخالل مدة أقصاها يومان من تاريخ تفريغ آخر طرد يف حال االدخال أو حتميل آخر طرد 

م على ظهر وسائل النقل االخرى يف حالة السحب املباشر ومبا يتطابق مع حماضر ضبوط االستال

   والتسليم اليومية وحماضر االستالم والتسليم لكل بوليصة.

ويف كل احلاالت اذا امتنع وكيل السفينة عن توقيع حمضر ضبط االستالم والتسليم النهائي أو وضع 

حتفظه على الوقائع املثبتة يف احملضر ومل يلجأ اىل قضاء االمور املستعجلة خالل ثالثة أيام على 

نظيم حمضر االستالم والتسليم النهائي يعمل بهذا احملضر كما لو كان موقعًا دون االكثر من تاريخ ت

   حتفظ ويتحمل وكيل السفينة ومن ميثله عندها املسؤولية بداًل من املرفأ.

عندما ال تتوفر االماكن الكافية يف املستودعات يتم ايداع البضائع حتت السقائف وإال ففي الساحات 

أنواعها وفق امكانات املرفأ وبصورة خاصة يتم ايداع البضائع التالية يف الساحات املكشوفة مع مراعاة 

   املكشوفة البضاعة اليت يطلب أصحابها وضعها على هذه الصورة.

احلجارة على أنواعها وسائر  االجر القرميد الفحم اخلشيب واحلجري الرخام  خشب البناء  احلديد 

اآلالت الزراعية وغريها سائر االشياء املتعارف على وضعها  املركبات  الرباميل  املواد املماثلة 

   خارجًا.

وعلى أية حال يكون لشركة املرفأ احلق يف أال تدخل اىل املستودعات الطرود اليت يتعذر تناوهلا 

باآلالت املخصصة بصورة عادية لتناول البضائع يف تلك املستودعات بسبب أشكاهلا أو حجمها أو 

   ا.وزنه



ان تعرفة بدل اخلزن حتت السقائف ويف الساحات املكشوفة ال تستلزم اختاذ التدابري لوقاية البضائع 

   من العوارض اجلوية.

واذا تبني عند تفريغ احدى السفن أن االماكن الفارغة يف املستودعات غري كافية خلزن محولتها من 

البضائع حتت السقائف أو يف الساحات املكشوفة يف بضائع املستودعات كليًا أو جزئيًا فيتم ايداع هذه 

حال طلب وكيل السفينة أو أصحاب البضاعة ذلك وعلى مسؤوليتهم مع تداركهم التدابري الكفيلة 

   حلفظ البضائع اىل أن يتيسر ادخاهلا اىل املستودعات.

   ثانيًا بضائع التصدير

أصحابها حبدود استيعاب االماكن املتوفرة يف  تقبل البضائع املعدة للتصدير بناء على طلب خطي من أ

املخازن اجلمركية مع مراعاة مقتضيات حركة البضائع كما حيق لشركة املرفأ رفض البضائع املمنوع 

   تصديرها ورفض كل طرد آخر معطوب أو مشوه أو رديء الغالف.

على السفن أو التخليص عليها تسجل الطرود الداخلة اىل أماكن االيداع والواردة برًا بقصد التصدير  ب

ضمن املرفأ من قبل اجلمارك وشركة املرفأ وصاحب البضاعة أو ممثله وذلك حبسب أنواعها وعالماتها 

وأرقامها وينظم حمضر ضبط استالم يومي بذلك موقع من قبل االطراف الثالثة انفة الذكر كما يتم 

اهلا كامل الكمية ومن واقع احملاضر اجناز حمضر ضبط االستالم النهائي بعد االنتهاء من ادخ

   اليومية وخالل ثالثة أيام من تاريخ ادخال آخر طرد من البضاعة.

تسجل بضائع الفرط واملتعذر تعدادها واملعدة للتصدير اليت تودع يف املستودعات أو الساحات أو  ج

اليومي والنهائي حتت السقائف على أساس الوزن ويشار اىل ذلك يف السجل وحمضر ضبط االستالم 

وينظم حمضر ضبط أولي وحمضر استالم لكل بوليصة ونهائي بالكميات الداخلة وال يعطى بها ايصال 

   لالمر ويسجل ذلك يف حمضر ضبط االستالم اليومي والنهائي.



يف حال التصدير بواسطة حاويات كاملة يتم ادخال البضائع اىل احلاويات حبضور اجلمارك واملرفأ  د

حمضر ضبط استالم يومي وحمضر استالم لكل بوليصة بالبضاعة الداخلة لكل حاوية حيث تقفل وينظم 

يف نهاية كل يوم عمل بقفلني خمتلفني مقدمني من أصحاب البضاعة يبقى مفتاح أحدهما حبوزة شركة 

مت املرفأ واآلخر حبوزة ادارة اجلمارك وبعد انتهاء التعبئة واجناز املعامالت االصولية يوضع خا

الرصاص النظامي املرقم الذي يكسر ملرة واحدة ويسجل رقمه يف املانيفست الصادر واخلاص باحلاوية 

املعنية ويقدم اخلامت من الوكيل املالحي أما يف حال كان التصدير يتم بواسطة حاويات مشرتكة فيتم 

وينظم حمضر استالم  ادخال البضائع اىل احلاويات املذكورة حبضور اجلمارك واملرفأ ووكيل السفينة

يومي وحمضر استالم لكل بوليصة بالبضائع الداخلة اىل كل حاوية حيث تقفل يف نهاية كل يوم عمل 

بقفلني خمتلفني مقدمني من أصحاب البضاعة يبقى مفتاح أحدهما حبوزة املرفأ واالخر حبوزة 

ع خامت الرصاص النظامي اجلمارك وبعد انتهاء التعبئة واجناز املعامالت اجلمركية االصولية يوض

املرقم الذي يكسر ملرة واحدة عليها ويسجل رقمه على املانيفست الصادر واخلاص باحلاوية املعنية 

   ويقدم اخلامت من الوكيل املالحي.

جيب أن يكون جمموع حماضر االستالم اليومية مطابقًا للمانيفست الصادر وذلك يف حال كان  5

ة مودعة يف عنابر السفينة أو معبأة ضمن حاويات مشرتكة أما يف حال التصدير يتعلق ببضائع عادي

كانت بضائع التصدير تتم بواسطة حاويات كاملة فيجب أن يكون جمموع حماضر الضبوط اليومية 

   مطابقًا لعلم الشحن املقدم اىل الوكيل البحري من قبل املصدر الشاحن.

   الالزمة حسب احلال. يف حال وجود تباين تتخذ االجراءات القانونية

ويف حال التصدير املباشر يتم تنظيم حمضر ضبط استالم يومي بالبضائع املصدرة على السفينة بتوقيع 

ادارة اجلمارك وشركة املرفأ وبعد االنتهاء من شحن آخر طرد يتم تنظيم حمضر ضبط تسليم نهائي من 

   مطابقته مع املانيفست الصادر. واقع احملاضر اليومي وحمضر التسليم لكل بوليصة حيث جترى



  33املادة 

   جيرى االستالم والتسليم كما يلي:

للبضائع احملددة بقرار من وزير املالية بالوزن والعدد على أن جيري الوزن بالقياس فيما يتعلق  أ

   بالطرود املتماثلة.

   للبضائع الفرط والبضائع اليت يتعذر تعدادها على أساس الوزن. ب

   للبضائع الدوكما الصب على أساس الوزن وعلى نفقة أصحابها اال إذا طلب أصحابها ادخاهلا مجلة. ج

   للبضائع األخرى بالطرود تعدادا الوزنا اال اذا طلب أصحابها وزنها على نفقتهم. د

ا أما ان استالم البضاعة من قبل صاحبها يربئ ذمة شركة املرفأ من أي تباين يظهر فيها بعد تسلمه هل

يف حال ادعائه عند تسلمها بوجود نقص يف حمتويات أحد طرودها فان شركة املرفأ التكون مسؤولة 

عن هذا النقص مامل يكن هناك تعيب ظاهر يف غالف الطرد بعد أن سجل دخوله سليمًا اىل خمازنها 

ح بناء على طلب كما ال يقبل االعرتاض بالنسبة للطرود اليت يتناوهلا الكشف اجلمركي أو اليت تفت

   من هذا النظام. 41اصحابها مبقتضى املادة 

 

 

  34مادة 

عند استالم شركة املرفأ بضائع التصدير يف املخازن اجلمركية تعطى شهادة ايداع امسية مقتطعة من 

دفرت ذي أرومة غري قابلة للتداول أو تعطى عند الطلب ايصااًل لالمر مقتطعًا من دفرت ذي أرومة بشرط 

   ته عند طلب اخراج البضاعة.اعاد



ان البضائع اليت تعطى بها شهادة ايداع امسية جيوز التنازل عنها من قبل االشخاص املسجلة على 

أمسائهم وذلك بتسجيل هذا التنازل مبعرفة ادارة اجلمارك يف سجالت شركة املرفأ مبوجب توقيعهم 

   لها يف سجالت شركة املرفأ.أما االيصاالت لالمر فهي قابلة للتطهري دون حاجة لتسجي

   

   تقوم شركة املرفأ بتسليم البضائع عند اخراجها من املخازن اجلمركية وفقًا لالصول التالية:

بضائع االسترياد جيري تسليم بضائع االسترياد اىل أصحابها لدى ابرازهم اىل شركة املرفأ إذن تسليم  أ

لتخليص اجلمركية وبعد تأديتهم كافة الرسوم والبدالت صادرًا عن وكيل السفينة ومرفقًا مبعامالت ا

   املرتتبة على البضاعة ويؤخذ توقيعهم على استالمها.

أما البضائع ذات املقصد منطقة حرة مالصقة للمرفأ فيكتفى لتسليمها باذن التسليم املنوه عنه بعد 

   تأدية الرسوم والبدالت املرتتبة عليها.

اج البضائع املعدة للتصدير بناء على طلب أصحابها وبعد استكمال بضائع التصدير يتم اخر ب

املعامالت اجلمركية وتسديد البدالت املرتتبة على البضاعة واعادة ايصاالت األمر أو شهادات االيداع 

اخلاصة بها حسب احلال وعند فقدان شهادة االيداع ميكن تسليم البضاعة اىل الشخص املسجلة على 

خطيًا بذلك ويف حال فقدان ايصال االمر فال تسلم البضاعة اال بعد استكمال  امسه لدى تصرحيه

   املعامالت القانونية اخلاصة بذلك.

  36مادة 

يتم ايداع البضائع يف املخازن اجلمركية يف االماكن اليت ختتارها شركة املرفأ وجيري ترتيبها فيها 

   حسب ما تراه مناسبًا.

  37مادة 



ات املعدة لبضائع االسترياد صالة للكشف اجلمركي ومكان للطرود غري السليمة خيصص يف املستودع

   معزولني عن أقسام البناء االخرى عزاًل كاماًل جبدران أو شريط.

  38مادة 

لشركة املرفأ يف كل وقت أن تنقل البضائع من مكان اىل آخر على نفقتها وهلا ايضًا يف كل وقت ان تنقل 

ا أنها مضرة جبوارها أو باملصلحة العامة أو باملخازن اجلمركية مبوجب حمضر البضائع اليت تبني هل

   ضبط أصولي من الضابطة املرفئية على نفقة أصحاب البضائع ومسؤوليتهم.

واذا كانت البضاعة سريعة التلف أو أصبح ضررها جسيمًا حيق لشركة املرفأ عن طريق ادارة اجلمارك 

ك ممكنًا وفق االصول القانونية وذلك بعد اخطار ذوي العالقة بكتاب بيعها أو اتالفها اذا كان ذل

   مضمون اذا أمكن واال فبعد االعالن على لوحة اعالنات ادارة اجلمارك

  /39مادة /

جيوز لشركة املرفأ مبوافقة ادارة اجلمارك ان تعيد تغليف الطرود املعطوبة او تبديل الغالفات او 

كلما رأت لزوما لذلك دون حاجة اىل موافقة اصحاب العالقة او اىل اصالحها على نفقة البضاعة 

   اخطارهم.

  /40مادة /

عندما جيري نقل الطرود من املخازن اجلمركية اىل صالة املعاينة فيها يتوجب على ادارة اجلمارك  ا

التأكد من سالمة الطرود قبل الكشف عليها فاذا ظهر طرد مشبوه ينظم حمضر ضبط به وذلك 

االشرتاك مع شركة املرفأ ويعترب فتح الطرد دون حمضر ضبط دليال على سالمته ويف هذه احلالة ال ب

   تكون شركة املرفأ مسؤولة عن اي تباين يظهر يف حمتويات الطرد عند فتحه.



يف حال الكشف عن بضاعة احلاوية من قبل ادارة اجلمارك يتم اغالقها وتقفل بواسطة قفلني  ب

ني من اصحاب البضاعة يبقى مفتاح احدهما حبوزة شركة املرفأ واالخر حبوزة ادارة خمتلفني مقدم

   اجلمارك ريثما يتم سحب بضاعة احلاوية او ادخال حمتوياتها اىل اماكن االيداع.

  /41مادة /

حيق الصحاب البضائع ضمن االنظمة املرعية فتح الطرود من اجل املشاهدة او اخذ العينات بشرط 

   اعاله. 40دارة اجلمارك وتسري عليها يف هذه احلالة حكم املادة موافقة ا

  /42مادة /

حيق الصحاب البضائع ومبوافقة ادارة اجلمارك تسلم فضالت البضائع غري الصاحلة للخزن او النقل 

بسبب غالفاتها او طبيعتها بعد اداء البدالت واالجور املرتتبة وحيق لشركة املرفأ التصرف ملنفعتها 

عرفة ادارة اجلمارك ببقايا الغالفات والنفايات اليت يتعذر حتديد عائديتها بعد اداء الرسوم مب

   املرتتبة اصوال.

  /43مادة /

يقوم صاحب البضاعة او من ميثله باجناز املعامالت الالزمة الخراج بضاعته من احلرم املرفئي من 

ى شركة املرفأ الخراج البضائع اليت صالة واحدة نافذة واحدة وتضم اجلهات ذات العالقة وتسع

   ساعة. 24استكملت معامالتها بالسرعة املمكنة على ان جيري التنفيذ خالل 

  /44مادة /

اذا طلب صاحب البضاعة اجراء عملية تناول او خدمة اخرى ثم عدل عنها كليا او جزئيا بعد ان 

لظروف استيفاء بدل اضايف مبعدل تكون شركة املرفأ قد اختذت التدابري الالزمة حيق هلا حسب ا

   نصف البدل عن اخلدمة املطلوبة اليت يكون قد بينها يف طلبه اخلطي.



  /45مادة /

مدة اخلزن يف املخازن اجلمركية ستة اشهر قابلة للتجديد باالتفاق مع ادارة اجلمارك وشركة املرفأ 

   بناء على طلب ذوي العالقة.

اصحابها بعد انقضاء مدة التمديد املتفق عليها تقوم شركة املرفأ  ويف حال عدم سحب البضاعة من قبل

باعالم ادارة اجلمارك عن هذه البضائع مبوجب اجلداول الشهرية اليت تقوم برفعها للمديرية 

املذكورة للتصرف بها مع بقية البضائع االخرى اليت انتهت مدة حفظها القانونية وفقا للقوانني 

   .واالنظمة النافذة لديها

  /46مادة /

دخول املخازن اجلمركية حمظور حظرا باتا على غري املختصني بشؤونها من موظفي ومستخدمي 

شركة املرفأ وعلى غري من حيملون اذنا خاصا من شركة املرفأ من ملتزميها ومندوبي شركات التأمني 

ميهم والعمال الذين ذات العالقة واصحاب البضائع املودعة وممثليهم واملخلصني اجلمركيني ومستخد

   تدعو احلاجة اليهم وبصورة عامة من تستدعى عمليات االستثمار او الصيانة دخوهلم اىل هذه املخازن.

  /47مادة /

حيظر حظرا باتا التدخني واشعال النار او النور العاري على االرصفة كما حيظر اشعال النور او 

ن يبعد اقل من عشرة امتار عن احد املخازن او الدخول به اىل املخازن واملستودعات ويف اي مكا

املستودعات ويف اي مكان يبعد اقل من مثانية عشر مرتا اذا كان يف املستودع او املخزن مواد قابلة 

   لالشتعال.

جيوز استعمال النور الكهربائي بواسطة متديدات معزولة عزال فنيا وكذلك استعمال اآلالت 

   ضائع.واالجهزة الالزمة لتناول الب



  /48مادة /

ال تكون شركة املرفأ مسؤولة عن اضرار احلريق يف املستودع احلقيقي مامل يثبت ان احلريق حدث 

   نتيجة خطئها.

  /49مادة /

تتوىل شركة املرفأ من تلقاء نفسها وحلساب اصحاب البضائع وعلى نفقتهم اجراء عقد تأمني ضد 

اجلمركية وذلك لدى جهة التأمني املختصة حسب االنظمة  اخطار احلريق للبضائع املودعة يف املخازن

النافذة على كامل القيمة املصرح بها من قبل اصحابها على ان تتضمن هذه القيمة الرسوم اجلمركية 

وغريها واملرتتبة على البضاعة واال فعلى كامل القيمة التقريبية املقدرة من قبل املرفأ حلني تصحيحها 

ع وتسجل شركة املرفأ اسم مؤسسة او شركة او شركات التأمني على املستندات من قبل اصحاب البضائ

   العائدة للبضاعة اذا طلب منها ذلك.

 

 

  القسم الثاني

  املستودع احلقيقي

  /50مادة /

حيق لشركة املرفأ انشاء منطقة خمازن خارج احلرم اجلمركي املرفئي وحتت مراقبة اجلمارك لبضائع 

   تستوف الرسوم اجلمركية عنها وكذلك لبضائع التصدير. االسترياد اليت مل

   وتعديالته عليها. 1975لعام  9حبيث تطبق احكام قانون اجلمارك رقم 

  /51مادة /



تسري بصورة خاصة على املستودع احلقيقي االحكام الواردة يف القسم االول اخلاص باملخازن 

ع االنظمة اجلمركية اخلاصة باملستودع احلقيقي او اجلمركية من الفصل الثالث يف كل ما ال يتعارض م

   مع احكام املواد الالحقة.

  /52مادة /

جيرى االدخال واالخراج عند طلب صاحب البضاعة فتسجل البضائع الداخلة واخلارجة من قبل ادارة 

ايداع  اجلمارك وشركة املرفأ ووكيل السفينة عند االقتضاء وتعطى شركة املرفأ صاحب البضاعة شهادة

   امسية او عند الطلب ايصاال او ايصاالت لالمر.

  /53مادة /

   ال جيوز ان يوضع يف املستودع احلقيقي اال البضائع اخلاضعة لنظام هذا املستودع.

  /54مادة /

تتوىل شركة املرفأ من تلقاء نفسها وحلساب اصحاب البضائع اجراء عقد تأمني ضد اخطار احلريق 

 املستودع احلقيقي لدى مؤسسة من مؤسسات التأمني املقبولة من وزارة االقتصاد للبضائع املودعة يف

والتجارة اخلارجية على كامل قيمة البضاعة املصرح بها من اصحابها على ان يدخلوا يف هذه القيمة 

الرسوم اجلمركية وغريها املرتتبة على البضاعة واال فعلى كامل القيمة التقريبية اليت تقدرها هلا 

حلني تصحيحها من قبلهم وتدون شركة املرفأ اسم مؤسسة او شركة التأمني على املستندات العائدة 

   للبضاعة اذا طلب منها ذلك.

  /55مادة /

مدة اخلزن القصوى يف املستودع احلقيقي سنتان وهي قابلة للتمديد باالتفاق بني ادارة اجلمارك وشركة 

 حال عدم سحب البضاعة من قبل اصحابها بعد انقضاء مدة املرفأ بناء على طلب صاحب البضاعة ويف



التمديد املتفق عليها تقوم شركة املرفأ باعالم ادارة اجلمارك عن هذه البضائع مبوجب اجلداول 

الشهرية اليت تقوم برفعها للمديرية املذكورة للتصرف بها مع بقية البضائع االخرى اليت انتهت مدة 

   وانني واالنظمة النافذة لديها.حفظها القانونية وفقا للق

  القسم الثالث

  املنطقة احلرة

  /56مادة /

بناء على طلب من املؤسسة العامة للمناطق احلرة ميكن لشركة املرفأ املوافقة على هذا الطلب بتخصيص 

 اقسام من اراضيها ومنشآتها بغاية استثمارها وفقا النظمة املؤسسة والنظمة اجلمركية النافذة وذلك

   لقاء بدل اشغال حيدد باتفاق بني الشركة واملؤسسة.

  الفصل الرابع

  وكيل السفن

  /57مادة /

كل سفينة تدخل املرفأ السباب جتارية او فنية او جلوء جيب ان يكون هلا وكيل يتقدم خطيا بهذه 

   الصفة اىل شركة املرفأ وفق االنظمة النافذة بهذا اخلصوص.

  58مادة 

سؤول عن البدالت واالجور اليت ترتتب لشركة املرفأ على السفينة مبا فيها اجلزء وكيل السفينة م

املرتتب على السفينة من بدل تناول البضائع وعليه ان يدفعها خالل مخسة عشر يوما من تاريخ 

   املطالبة.

  59مادة 



يلة بوقاية البضائع على وكيل السفينة ان يراقب تفريغ البضائع من السفينة وان يتدارك التدابري الكف

حتى االستالم والتسليم االصولي مع ادارة اجلمارك وشركة املرفأ وال تنتهى مسؤوليته جتاههما عن 

   البضائع اال بعد حصوله على ضبط التسليم واالستالم العائد هلا.

  60مادة 

يثة السائدة يقوم عمال تناول البضائع بتفريغ وشحن السفن وفق االعراف البحرية واالساليب احلد

عامليا وعليهم االلتزام بتوجيهات ربان السفينة وتعليماته الفنية والسيما ما يتعلق بسالمة البضاعة 

والسفينة ويف حال خمالفة هذه التعليمات حيق لربان السفينة او وكيلها املالحي ان يطلب من ضابطة 

ويف كافة االحوال حيتفظ الربان او املرفأ قمع املخالفة وتنظيم حمضر الضبط الالزم حبق املخالفني 

   وكيله باللجوء لقاضي االمور املستعجلة لتحديد املسؤولية واالضرار.

  61مادة 

يتوىل املرفأ وباشراف وكيل السفينة مهمة نقل البضائع املفرغة من الرصيف اىل اماكن االيداع وكذلك 

سفينة باشراف اصحاب البضائع او من نقل البضائع املعدة للتصدير من اماكن االيداع اىل رصيف ال

ميثلهم مع بذل املرفأ كل ما يلزم للحفاظ على هذه البضائع من اي تضرر او فقدان كما حيق لوكيل 

السفينة او صاحب البضاعة الطلب من ضابطة املرفأ تنظيم حمضر فوري يتم من خالله اثبات وتوصيف 

لها من الرصيف اىل اماكن االيداع وبالعكس اي حادث ميكن ان تتعرض له البضائع خالل مرحلة نق

   ويف كل االحوال حيفظ حق اجلهة املتضررة باللجوء اىل القضاء لتحديد اجلهة املسؤولة والتعويض.

 

 

 



  62مادة 

على ربان السفينة او وكيله ان يزود عمال التفريغ والشحن بوسائل التناول املساعدة املناسبة لنوعية 

   وهلا ومبا حيافظ على سالمة االشخاص والبضائع وسرعة التفريغ.البضائع املطلوب تنا

  63مادة 

على وكيل السفينة عند تسلمه وثائق الشحن االصلية او اي مستند آخر حيدده املوكل واستيفاء 

من هذا النظام اصدار اذن تسليم موجه اىل شركة املرفأ يقضي بتسليم  65البدالت املبينة يف املادة 

    اصحابها.البضائع اىل

  64مادة 

اذا حتقق نقص يف عدد القطع او الطرود املفرغة عما هو مدرج يف بيان احلمولة او اذا حتقق نقص يف 

وتعديالته بهذا الصدد والسيما  1975لعام  9مقدار البضائع املنفرطة تطبق احكام قانون اجلمارك رقم 

   ن ميثله عن النقص.منه واليت حتدد مسؤولية ربان السفينة او م 42املادة 

  65مادة 

حيق لوكيل السفينة ان يستويف من اصحاب البضائع املفرغة او املشحونة من وعلى السفينة اليت يقوم 

   بوكالتها وفق ما هو مبني يف املواد السابقة من هذا الفصل مايلي:

لشحن ترتب هذا اجلزء مقدار اجلزء املرتتب على السفينة من بدل تناول البضائع اذا كانت وثيقة ا أ

   على عاتق صاحب البضاعة )ت(.

بدل كافة اخلدمات واملسؤوليات املبينة يف املواد السابقة من هذا القسم والناجتة عن احكام هذا  ب

النظام ونظام ضابطة املرفأ وقانون اجلمارك مبا ال يزيد عن البدل احملدد لوكيل السفينة يف التعرفات 

   يل املالحي الصادرة بقرار من وزير النقل.الرمسية وتعرفة الوك



من هذا  32النفقات الفعلية الناشئة عن تدارك التدابري الكفيلة بوقاية البضاعة مبقتضى املادة  ج

   النظام.

   بدل اعطاء اذن التسليم مبا ال يزيد عن البدل احملدد يف التعرفة. د

ن اصحاب البضائع مبالغ تزيد عما هو حمدد اعاله او وال جيوز لوكالء السفن بهذه الصفة ان يستوفوا م

   اية مبالغ اخرى لقاء اخلدمات واملسؤوليات املبينة اعاله او النفقات املرتتبة عليها.

 

  الفصل اخلامس

  احكام خمتلفة

  66مادة 

اال  لشركة املرفأ اصدار تعليمات وبالغات يف خمتلف الشؤون املتعلقة بتطبيق احكام هذا النظام على

   تتعارض هذه التعليمات والبالغات مع احكامه.

تسجل هذه التعليمات والبالغات يف سجل خاص وترسل صور عنها اىل الوزارات ذات العالقة وتعلن 

بنشرها يف اجلريدة الرمسية وبالصاقها على ابواب مكاتب ادارة اجلمارك ومديرية الشؤون البحرية 

   ة املرفأ ورئاسة الضابطة.يف املديرية العامة للموانئ ورئاس

  االخرية 67مادة 

تتمتع ضابطة املرفأ ومساعدوها وسائر العاملني يف الشركة احمللفني مبقتضى املرسوم التشريعي رقم 

بصفة الضابطتني العدلية واالدارية فيما يتعلق بتفتيش االشخاص وضبط  1953ايلول  7املؤرخ يف  39

منه وجرائم السرقة وكافة اجلرائم اليت تقع على البضائع واماكن  3و 2اجلرائم املبينة يف املادتني 

   االيداع وتطبيق هذا النظام ونظام ضابطة املرفأ ضمن حدود املرفأ.



وبالتالي فان من اختصاصهم كما هو من اختصاص سائر مساعدي الضابطة العدلية ضبط املخالفات 

والبالغات الصادرة خبصوص تلك احملظورات للمحظورات الواردة يف هذا النظام ويف التعليمات 

والحكام النظام املوحد للضابطة املرفئية والتعليمات والبالغات الصادرة مبوجبه وذلك مبوجب حماضر 

ينظمها اي واحد منهم غري ان هذه احملاضر جيب ان تسجل خالل اربع وعشرين ساعة يف سجل 

ايام عن طريق شركة املرفأ اىل النيابة العامة اليت  خاص لدى رئاسة ضابطة املرفأ وان تقدم خالل ثالثة

 تتوىل اقامة الدعوى العامة لدى احملاكم املختصة

 
 


