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 الرسوم على السفن: الباب األول
 

 :رسوم التلبيص والرسو 4-4
التي تلّبص على األرصفة أو ترسو داخل أو خارج األحواض أو ضمن منطقة  تستوفى التعرفات عن الوحدات البحرية : 4المادة 

  :1وفق الجدول رقم  ذلكساعة تلبيص أو رسو فعلية و 24ويحتسب اليوم . كل متر طولي وعن كل يوم أو كسره الحماية عن

 السفن الرسوم على تلبيص ورسو: 4الجدول رقم 

 فئة السفن
 4فئة 

 متر 40حتى 

  2فئة 

 420حتى  48من 

 متر

  3فئة 

 440حتى  428من 

 متر

  1فئة 

 متر 440ما فوق 

 يوم/متر/دوالر الفترة
حد 

 أدنى
 يوم/متر/دوالر

حد 

 أدنى
 يوم/متر/دوالر حد أدنى يوم/متر/دوالر

 حد

 أدنى

 1.5 من اليوم األول وحتى اليوم الخامس

300 

2.25 

500 

3.25 

750 

4 

1000 
من اليوم السادس وحتى اليوم الخامس 

 عشر
2 3.5 4.5 6 

 12 9 7 4 كل يوم ما فوق اليوم الخامس عشر

 550 3 350 2 250 1.5 150 1 الرسو داخل األحواض

الرسو خارج األحواض في منطقة 

 الحماية
0.5 75 1 125 1 175 1 225 

جعالة تنظيف في حاالت تصليح 

 السفن
3 - 3 - 3 - 3 - 

 

 ( :1الجدول رقم ) 1للمادة  تراعى المالحظات التالية تطبيقًا:   2المادة 

وتعفى  ى لإلستيفاء،من التعرفات النافذة بما في ذلك الحد األدن%  51الخشبية والشراعية  تدفع السفن رافعة العلم اللبناني والمراكب -أ 

 .النفطية والغازية والزيتية يستثنى من هذا اإلعفاء ناقالت المشتقات. من رسم الرسو في منطقة الحماية

 

ذلك الحد  ، بما فيأعاله 1م الواردة في الجدول رقم من الرسو% 51من تخفيض قدره  تستفيد السفن السياحية وسفن الركاب -ب 

 .من هذه الرسوم %35السفن الرورو من تخفيض قدره   فيدتست كما   .األدنى لإلستيفاء

 

دون القيام  األحواض والتي تقوم بتموين أو تأمين الخدمات على أنواعها للوحدات البحرية يستوفى عن الوحدات البحرية المقيمة في -ج

أما تلك المقيمة خارج األحواض . هكل شهر أو كسر دوالر أميركي عن 311بأية أعمال تجارية أخرى، رسم رباط شهري مقطوع قدره 

 دوالر أميركي عن كل شهر 211الخاصة بمحطة اإلرشاد والمواعين، فتخضع لرسم مقطوع قدره   في منطقة الحماية، وكذلك الوحدات

  .أو كسره

التي  والسفن مال تجارية،سفن الدولة اللبنانية التي ال تقوم بأع الحربية، السفن : رسوم التلبيص والرسو الواردة أعاله  تعفى من -د

 .تنتظر خارج األحواض بسبب إزدحام األرصفة المالئمة لعملها
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 :صيانة السفن   4-2

 .تنفيذ أي أعمال صيانة للسفن يجب أن يراعي اإلجراءات الموضوعة من ِقَبل إدارة المرفأ حفاظًا على السالمة العاّمة إن:  3المادة 

ط المطلوبة للموافقة على مباشرة أعمال الصيانة على السفن تستوجب تقديم طلب مسبق إن اإلجراءات اإلدارية والضواب (1

آلية  راجع). بوليصة تأمين شاملةرسمي من الوكالة البحرية المعنية وتحديد نوعية التصليحات وتغطية جميع أعمال الصيانة ب

 (1في الملحق رقم السفن الموافقة على أعمال صيانة 

اليوم أو كسره، عندما تتطّلب في $ 51 قيمتهرصيف لمراقبة أعمال الصيانة يل البحري بدل مناظرة على الُيستوفى من الوك( 2

 .هذه األعمال استعمال  الرصيف
 

 :الغرامات  4-3
ًا عطى عن مواعيد وصول السفن، وذلك وفقستوفى من الوكاالت البحرية غرامات عند حصول أخطاء في المعلومات التي ُتُت:   1المادة 

 :للتفصيل التالي 

 :ذلك عن كل ساعة تأخير بحسب الشروط التالية وخير على السفن غرامة تأ $ 311  يستوفى مبلغ –أ 

 يبلغ الوكيل البحري بصورة نهائية الموعد المرتقب (ETA)  ساعة ويعتمد هذا  12لتلبيص السفينة في محطة المستوعبات قبل

  .صولهالتأخير في حال ح الموعد إلحتساب غرامة

 تأخير حده األقصى ساعتين ال يغرم الوكيل في حال إلتزام السفينة بهذا الموعد مع إعفائه من أي غرامة لغاية.  

 في حال اإلبالغ عن تعديل الموعد المرتقب (ETA)  السابقة لحلوله أصاًل، يغرم الوكيل  ساعة 12أو إلغائه خالل فترة

  .البحري بدل ساعتين جهوزية

  تلبيص السفينة أكثر من ساعتين عن الموعد المرتقبفي حال تأخر (ETA)  ،يغرم بدل ساعة جهوزية عن كل ساعة تأخير ،

  .ساعة جهوزية 12حد أقصى للغرامة قدره  مع إحتساب كسر الساعة ساعة كاملة، وضمن

 المرتقب في حال أبلغ الوكيل البحري محطة المستوعبات إلغاء الرحلة بعد حلول الموعد  (ETA)،  يغرم بدل ساعات جهوزية

اإلبالغ، وذلك ضمن حد أدنى للغرامة قدره ساعتا جهوزية وحد  وساعة(ETA)  بين الموعد المرتقب عن الفترة الواقعة ما

  .كسر الساعة ساعة كاملة إحتساب ساعة مع 12أقصى قدره 

  311يحدد بدل ساعة الجهوزية بملبغ $.  

دقيقة بسبب الوكيل البحري ويحتسب  31خالل التفريغ أو الشحن عن كل تأخير يتجاوز كل ساعة  $ 311يستوفى غرامة مبلغ  –ب 

 .كسر الساعة ساعة كاملة

راجع اإلعالم المسجل تحت ) .في حال عدم التصريح أو مخالفة التصريح النهائي عن كل مستوعب $ 31يستوفى غرامة مبلغ  –ج 

 (2في الملحق رقم   لتصريحللمعلومات حول ماهية ا 16/5/2116تاريخ  3529رقم 

وفق اآللية التي تنّظم العمل بهذا الشأن من ِقَبل ). عن كل مستوعب يتجاوز وزنه الحمولة الخاصة به $ 275يستوفى غرامة مبلغ  -د 

  (اإلدارة
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 رسوم العتالة وإيجار اآلليات: الباب الثاني 
 

 :الرسوم على عمليات المستوعبات  2-4
التفريغ والشحن، النقل، التحميل والتنزيل على : الباحة وبالعكس تحّدد الرسوم على عملّيات المستوعبات من السفينة إلى :  0المادة 

 :التالي  2صاحب البضاعة وفقًا للجدول رقم  الوكيل البحري أو

 عمليات حركة المستوعبات: 2الجدول رقم 

رمز 

 العملية
 وصف العملية

 )مستوعب/ دوالر (    وكيل بحري أو تاجر

 قدم 11 قدم 21

الرسم 

 األساسي

زيادة 

الكلفة 

المرحلية 

 األولى

زيادة 

الكلفة 

المرحلية 

 الثانية

الرسم 

 الجديد

الرسم 

 األساسي

زيادة 

الكلفة 

المرحلية 

 األولى

زيادة 

الكلفة 

المرحلية 

 الثانية

الرسم 

 الجديد

C1* 48.47 5.2 3.27 40 36.35 3.9 2.45 30 تفريغ أو شحن مستوعب مآلن من أو إلى السفينة 

C2* 12.12 1.3 0.82 10 7.27 0.78 0.49 6 نقل مستوعب مآلن أو فارغ من الرصيف إلى الباحة أو بالعكس 

C3*  25.45 2.73 1.72 21 19.39 2.08 1.31 16 لمستوعب مآلن( بما فيه التستيف والتعريب ) تنـزيل أو تحميل 

C4  13.33 1.43 0.90 11 9.69 1.04 0.65 8 لمستوعب فارغ( ما فيه التستيف والتعريبب) تنـزيل أو تحميل 

C5 21.81 2.34 1.47 18 16.97 1.82 1.15 14 تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من أو إلى السفينة 

C6* 
نقل مستوعب مآلن أو فارغ من داخل السفينة إلى الباحة أو بالعكس 

(RORO) 
12 

0.98 
1.56 14.54 16 

1.31 
2.08 19.39 

*C7  14.54 1.56 0.98 12 9.69 1.04 0.65 8 (إستعمال آلية مساعدة في التحميل أو التنـزيل)حركة رصيف مآلن 

C8  7.27 0.78 0.49 6 4.85 0.52 0.33 4 (إستعمال آلية مساعدة في التحميل أو التنـزيل)حركة رصيف فارغ 

C9  48.47 5.2 3.27 40 30.30 3.25 2.05 25 (تاجر ) تحميل وتنـزيل مستوعب من أو إلى البلد 

C10 61.58 7.49 4.09 50 49.46 6.19 3.27 40 عملية إرسال مستوعب إلى القبان وإعادته إلى الباحة 

C11  تفريغ مستوعب في المستودع ( عملية كاملةGroupage ) 54 4.42 8.01 66.43 70 5.73 10.09 85.82 

C12 31.30 4.25 2.05 25 25.24 3.6 1.64 20 ألول بما فيها القفل الرصاصيعملية الكشف الجمركي ا 

C12+  18 4.47 13.53 15 4.18 10.82 عملية كشف جمركي ثاني 

C13 61.6 6.6 55 61.6 6.6 55 عملية فتح أو عملية إغالق أبواب عنابر السفينة من أو إلى الرصيف 

C14 61.6 6.6 55 61.6 6.6 55 سفينة دون المرور بالرصيفعملية فتح أو عملية إغالق أبواب عنابر ال 

C15 48.47 5.20 3.27 40 36.35 3.9 2.45 30 نقل مستوعب مآلن من موقع إلى أخر على السفينة 

C16 21.81 2.34 1.47 18 16.97 1.82 1.15 14 نقل مستوعب فارغ من موقع إلى أخر على السفينة 
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رمز 

 العملية
 وصف العملية

 )مستوعب/ دوالر (    بحري أو تاجر وكيل

قدم 21 قدم 11   

الرسم 

 األساسي

زيادة 

الكلفة 

 المرحلية

 األولى

زيادة 

الكلفة 

 المرحلية

 الثانية

الرسم 

 الجديد

الرسم 

 األساسي

زيادة 

الكلفة 

 المرحلية

 األولى

زيادة 

الكلفة 

 المرحلية

 الثانية

الرسم 

 الجديد

C17 
ة إلى الرصيف أو بالعكس لتغيير موقعه على نقل مستوعب مآلن من السفين

 السفينة
30 

2.45 
3.9 36.35 40 

3.27 
5.20 48.47 

C18 
نقل مستوعب فارغ من السفينة إلى الرصيف أو بالعكس لتغيير موقعه على 

 السفينة
14 

1.15 
1.82 16.97 18 

1.47 
2.34 21.81 

C19 23.52 2.52 21 17.92 1.92 16 رسم إضافي لكل مستوعب يحتوي على مواد خطرة 

C20  عتالة إضافية على مستوعب زاربLeaking Container 27 3.24 30.24 27 3.24 30.24 

C21 
رسم إضافي على تفريغ أو شحن مستوعب مآلن من أو إلى الباخرة 

 عملية/ مناولته معدات خاصة   تستوجب
55 6.6 61.6 55 6.6 61.6 

C22 33.6 3.6 30 25.76 2.76 23 ئته للتصديررسم إنتقاء مستوعب فارغ ليتم تعب 

C23  فك أو تركيب شادر لمستوعبOpen Top 23 2.76 25.76 45 5.4 50.4 

C24  عملية إغالق أو فتح جوانب مستوعب مسطحFlat Container  12 1.44 13.44 12 1.44 13.44 

C25  8.96 0.96 8 8.96 0.96 8 مستوعب/ إزالة الملصقات غير الصالحة عن المستوعب 

C26  8.96 0.96 8 8.96 0.96 8 لكل ملصق/ وضع ملصقات جديدة على المستوعب 

C27 25.76 2.76 23 16.8 1.8 15 تنظيف مستوعب 

C28 100.8 10.8 90 67.2 7.2 60 نقل مستوعب فارغ من أو إلى باحة خارج الحرم المرفئي 

C29 
مع تغذية كهربائية لمدة  عتالة)تجربة براد فارغ تمهيدًا لتعبئته للتصدير 

 (ساعتين حد أقصى
- - 45.72 - - 63.05 

FRP* 
جعالة تفريغ أو شحن مستوعب مالن من أو إلى السفينة بواسطة روافعها 

 الذاتية أو سفن الرورو
16.23 1.95 18.18 21.64 2.6 24.24 

FRV 
جعالة تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من أو إلى السفينة  بواسطة روافعها 

 لذاتية أو سفن الروروا
7.58 0.91 8.49 9.74 1.17 10.91 

FCP* 
جعالة تفريغ أو شحن مستوعب مآلن من أو إلى السفينة بواسطة 

 روافعها الذاتية أو سفن الرورو في محطة المستوعبات
21 1.72 2.73 25.45 28 2.29 3.64 33.93 

FCV 
واسطة جعالة تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من أو إلى السفينة ب

 روافعها الذاتية أو سفن الرورو في محطة المستوعبات
9.8 0.80 1.28 11.88 12.6 1.03 1.64 15.27 
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  ( :2الجدول رقم ) 5تراعى المالحظات التالية تطبيقًا للمادة :   8 المادة

 .صّدرة أو المعاد تصديرها بحرًافي حالة المستوعبات المفي الجدول،   *  المشار إليها الرموز على % 27يطّبق حسم  -أ

طن أو إستعمال الروافع  311طن و 165تعتبر إلزامية للوكيل البحري في حالتي إستعمال الروافع العادية فئة  إن حركة الرصيف   -ب

 .الذاتية للسفينة

 .C4تغني عن العملية  C22 العملية إن . عندما يختار التاجر مستوعبًا فارغُا محددًا بالرقم أو بالمواصفات C22تتوّجب العملية  -ج

 -D-عند اللزوم بقرار من اإلدارة وهي تنحصر بالمستوعب الفارغ الذي يزيد عن عدد المستوعبات الفارغة  (C28)تجري العملية  -د

 العائدة

 .من هذه التعرفة 22ة للوكالة البحرية  المعنية به والمعفاة يوميًا من احتساب رسم الخزن عنها وفق القاعدة المعتمدة في الماد

 

 : عتالة مستوعبات المسافنة 2-2
 

كرسم موّحد لعتالة $   66، يستوفى   *من هذه التعرفة 50، ومع مراعاة المادة تشجيعًا لعمليات المسافنة عبر مرفأ بيروت :   4المادة 

 ارغًا، وذلك عن العملية الكاملة لتنزيل المستتوعب ف والمستوعبات الواردة برسم المسافنة، مهما كان قياس المستوعب وسواء كان مالنًا أ

 .إلى السفينة تحميلهعن العملية الكاملة لأو  من السفينة 

، وفتق  ختالل الستنة   مستتوعبات المستافنة التتي تستتقدمها    عتدد  كما تستتفيد الوكتاالت البحريتة متن تخفتيض علتى هتذا الرستم تبعتًا لمجمتوع           

 :التفصيل التالي 

 

 عدد مستوعبات المسافنة المستقدمة $رسم العتالة المخفض 

61 > 25,000 TEU 

58 > 100,000 TEU 

55 > 175,000 TEU 

52 > 250,000 TEU 
 

 .البحرية مسافنة الموّقَعة مع بعض شركات المالحةتستثنى من هذه التعرفة عقود ال: مالحظة *
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 ( :الشحن، التحميل والتنزيلالتفريغ، ) لرسوم على عمليات البضائع العامةا 3-

 

 : يالتال أ – 3التحميل والتنزيل وفقًا للجدول رقم  الشحن، التفريغ،: تحدد الرسوم على عمليات البضائع العامة : 6المادة 

 الرسوم على عمليات تفريغ، شحن، تحميل وتنزيل البضائع العامة: أ -3الجدول رقم 

 وصف البضائع

 السفنشحن أو تفريغ 

 (بحريوكيل )

التحميل أو التنزيل على األرصفة 

 (تاجر)

 طن/$السعر  الرمز طن/ $السعر  الرمز

 N0 3.25 Q0 2.25   مختلف عن أدناه

عادن حديد الجسور، الصفائح على أنواعها، الم، (coils)لفات الحديد ، التسليح حديد

 بلوك صخري ، بكافة أشكالها( غير الحديد) األخرى
N1 3.5 Q1 3 

 N2 4 Q2 3.5 القساطل واألنابيب، (تشمل عملية الرّص على ظهر الباخرة)دة الخر

لفات ورق محارم، صوف، قطن، قش، كرتون فارغ، تنك فارغ، )البضائع الخفيفة 

، الفحم والفحم الحجري، الكابالت (… لباد، ألياف خفيفة، براميل فارغة، تبغ وتنباك

 طن 41لغاية ما دون  ت آليا/، مثقالتوالبكرات الكهربائية الضخمة

N3 8 Q3 6 

 N4 10 Q4 7 قوارب صغيرةطن،  31لغاية ما دون  41آليات من /مثقالت

طن مع تستيف على الرصيف في عمليات  01إلى ما دون  31آليات من /مثقالت

 أو الشحن/ التفريغ و
N5 20 Q5 15 

ليات طن مع تستيف على الرصيف في عم 80إلى ما دون  01آليات من /مثقالت

 أو الشحن/التفريغ و 
N6 40 Q6 30 

طن مع تستيف على الرصيف في عمليات  61إلى ما دون  80آليات من /مثقالت

 أو الشحن/التفريغ و
N7 60 Q7 50 

طن مع تستيف على الرصيف في عمليات  411إلى ما دون  61آليات من /مثقالت

 أو الشحن/التفريغ و
N8 80 Q8 60 

ن وما فوق مع تستيف على الرصيف في عمليات التفريغ ط 411آليات من /مثقالت

 أو الشحن/و
N9 100 Q9 

 

80 
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 : 8تراعى المالحظات التالية تطبيقًا للمادة  :  5المادة 

ة ، تستوفى جعالللسفنأعاله بواسطة الوسائل الذاتية  ب-3و أ -3رقم  ينفي حال إجراء عمليات التفريغ أو الشحن الملحوظة في الجدول

 :  من التعرفات المدرجة على الجدول المذكور مع اإلستثناءات التالية% 35قدرها 

 .دون المرور باألرصفة ُأخرىإلى  سفينةأ على عمليات المسافنة من -3من الجدول % 21تستوفى جعالة قدرها   -1

 .ة بواسطة تجهيزات االهراءاتتعفى البضائع المفرغ  -2 

بدل إستئجار الرافعة وفقًا للجدول ستوفى ي. اسطة الشفاط العائد للسفينة شرط استئجار رافعة تابعة لإلدارةعفى البضائع المفرغة بوت -3

 .4رقم 

أ على عمليات تفريغ أو شحن السوائل بواسطة الشفاطات الذاتية للسفينة وبدون -3من الجدول رقم % 11تستوفى جعالة قدرها  -4

 .إستعمال آليات المرفأ

 .بحسب الوزن  Q0ل جرافة خاصة للعمل بمناولة الخردة على الرصيف يطبق الرمزعند استعما -5

وفي هذه الحالة ُيستوفى .  في ما خّص عملية تنزيل وتحميل أغطية عنابر سفن البضائع العامة مرورًا بالرصيف N3ُيطَبق الرمز  -6

 .الرسم مرة عن عملية التنزيل ومرة أخرى عن عملية التحميل

 .للطن عن الكميات التي يتم تفريغها بمعدات المرفأ  $0.5من حسم   N1إرساليات الحديد في تستفيد  -7

 

 : التالي  ب– 3وفقًا للجدول رقم اليخوت  شحن، تحميل وتنزيل د الرسوم على عمليات تفريغ،تحَد:  41المادة 

 الرسوم على عمليات تفريغ، شحن، تحميل وتنزيل اليخوت : ب -3الجدول رقم 

 واصفات اليختم

 (تاجر)التحميل أو التنزيل على األرصفة  (وكيل بحري) السفنشحن أو تفريغ 

 القطعة/$السعر  الرمز القطعة/$السعر  الرمز

 N10 1300 Q10 875 قدم 28طول  لغاية 

 N11 1450 Q11 1000 قدم 31قدم لغاية  28طول من فوق 

 N12 1650 Q12 1200 قدم 30قدم لغاية  31طول من فوق 

 N13 1900 Q13 1450 قدم 11قدم لغاية  30طول من فوق 

 N14 2275 Q14 1775 قدم 10قدم لغاية  11طول من فوق 

 N15 2800 Q15 2300 قدم 01قدم لغاية  10طول من فوق 

 N16 3550 Q16 3000 قدم 00قدم لغاية  01طول من فوق 

 N17 4575 Q17 4000 قدم 81قدم لغاية  00طول من فوق 
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 :مالحظات

 N17على أساس رسم الرمز  N18يتم احتساب الرسم للرمز  ، قدمًا 61بالنسبة لليخوت التي يزيد طولها عن  - 

 Q18كذلك األمر بالنسبة  للرمز . دوالر عن كل قدم ، مع اعتبار كسر القدم قدما كاملة 215مضافا اليه مبلغ 

 .دوالر عن كل قدم 200حيث يضاف مبلغ 

أما . واحدة فقط Nيخت الذي يتم تنزيله مباشرة من السفينة إلى الماء أو على ظهر الشاحنة يستوفى عنه عملية ال -

مع مرور على الرصيف أو )الذي يستلزم  مناورتين    لتنزيله من السفينة  إلى الماء أو من السفينة إلى الشاحنة 

 .من نفس الفئة Qعملية +  Nنه عملية فيستوفى ع(    تحريك من مكان إلى آخر على ظهر السفينة

مرة واحدة على العملية كاملة، اي تحميله  Qفي حال نقل اليخت داخل المرفأ من مكان الى آخر، يطبق الرمز  -

 .في مكان وجوده وتنزيله في مكان وصوله
  

 

 

 : على أعمال العتالة التأمين  2-1

 

   Q6أو/و N9حتتى   N6 لتتاجر التذي يستتفيد متن عمليتات      أو ا/يتوجتب علتى الوكيتل البحتري و     -أ :  44الماادة  

كما يتوّجب عليه دفتع  . $511عن كل طن وفي كل عملية مع حد أدنى $ 11أن يدفع تأمينًا إضافيًا قدره   Q9حتى 

هذا التأمين وفق ذات األسس عن كل عمليتة تتطّلتب إجتراءات خاصتة نظترًا للوضتع اإلستتثنائي متن حيتث الحجتم أو           

 .   رعة العطبالقيمة أو س
ال  ($511،111أي التتي تزيتد قيمتهتا عتن     ) الباهظتة التثمن   (غيرها  المثقالت أو اليخوت أو) في حالة الطرود  -ب

أو التتاجر تزويتد إدارة المرفتأ بفتاتورة عتن هتذه البضتاعة        /بل يتوّجب عندها على الوكيتل البحتري و  ،  فقرة أل بالُيعَم

  .دها لشركة التأمين المتعاقدة مع إدارة المرفألتحديد قيمة البوليصة المتوّجب تسدي
مستوولية عتدم إبتالغ إدارة المرفتأ عتن أّي مثّقلتة أو       ( أو متن يمّثلته  )أو صتاحب البضتاعة   يتحّمل الوكيتل البحتري    -ج

  .، أو عن أي تالعب بقيمة البضاعةب أعاله فقرةها ال/نطبق عليهتيخت أو طرد 

وفتق األستس    للستفينة لبضائع بواسطة الوستائل الذاتّيتة   لعمليات تنزيل أو تحميل ا ئدةُتَحَدد قيمة بوالص التأمين العا -د

أعاله، بهدف تغطية المخاطر التي قد تواجهها منشآت المرفتأ وتجهيزاتته، دون ان تشتمل هتذه     ( أ)المعتمدة في الفقرة 

 .التغطية االضرار التي يمكن أن تلحق بالبضائع
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 : جير اآللياتبدالت تأ 2-0
  :التالي 4المرفئية من قبل الوكيل البحري أو التاجر وفقًا للجدول رقم  تحدد تعرفات استئجار المعدات خارج عمليات العتالة : 42المادة 

 بدالت تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية: 1الجدول رقم 

 $الجديد   السعر $السعر القديم  الوحدة نوع اآللية رمز العملية

EQ3  أو /طن 3رافعة شوكية حتى اقل منBobcat 18 15 الساعة على الرصيف أو في الباحة 

EN3  أو  /طن 3رافعة شوكية حتى اقل من Bobcat  23 19 الساعة السفينةضمن عنابر 

EQ5  24 20 الساعة طن على الرصيف أو في الباحة 0رافعة شوكية حتى اقل من 

EN5 30 25 الساعة السفينةطن ضمن عنابر  0ى اقل من رافعة شوكية حت 

EQ10  30 25 الساعة طن على الرصيف أو في الباحة 41رافعة شوكية حتى اقل من 

EN10  36 30 الساعة السفينةطن ضمن عنابر  41رافعة شوكية حتى اقل من 

EAQ10  36 30 الساعة طن مع غفة على الرصيف 41رافعة شوكية حتى اقل من 

EAN10  42 35 الساعة السفينةطن مع غفة ضمن عنابر  41رافعة شوكية حتى اقل من 

EQ20  42 35 الساعة طن على الرصيف 21ولغاية  41رافعة شوكية من 

EN20  48 40 الساعة السفينةطن ضمن عنابر  21ولغاية  41رافعة شوكية من 

EQ40  96 80 الساعة طن على الرصيف 11ولغاية  21رافعة شوكية ما فوق 

EN40  120 100 الساعة السفينةطن ضمن عنابر  11ولغاية  21رافعة شوكية ما فوق 

PQ1 60 50 الساعة جرافة على الرصيف 

PN1  90 75 الساعة ضمن عنابر السفينةجرافة 

PW1 1.75 - الطن جرافة دكمة في المستودع 

CC1 60 48 النقلة صهريج لنقل المياه 

TRV 3 2 السيارة لمستودعاتنقل السيارات إلى ا 

CMQ 24 20 النقلة (أرصفة ومستودعات) شاحنة لنقل البضائع المختلفة 

CMN  ال  سفينةشاحنة لنقل البضائع المختلفة من والى داخلRORO 30 25 النقلة 

RMQ  18 15 الساعة طن 11مقطورة حمولة لغاية 

BM1 1.2 1 الطن غفة للحبوب ومواد الدكمة 

GM50 58 44 الساعة (طن 8حمولة لغاية )طن   01حركة حتى اقل من رافعة مت   
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 بدالت تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية: 1الجدول رقم 

 $السعر الجديد   $السعر القديم  الوحدة نوع اآللية رمز العملية

GM90  80 66 عةالسا (طن 40لغاية  8حمولة من )طن  65ولغاية  01رافعة متحركة من 

GM140  100 66 الساعة (طن 20لغاية  40حمولة من )طن  421ولغاية  51رافعة متحركة من 

GM165  115 88 الساعة (طن 30لغاية  20حمولة من )طن  480ولغاية  411رافعة متحركة من 

GM300  172 132 الساعة (طن 38حمولة أكثر من )طن وما فوق  488رافعة متحركة من 

 

 

 ( :4الجدول رقم ) 12تراعى المالحظات التالية تطبيقًا للمادة :   43المادة 

 

في حال عدم إلغاء العمل المطلوب من الوكاالت البحرية أليام اآلحاد واألعياد الرسمية قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل  -أ

 .ر ساعتين لكل آلية مطلوبةيسبق موعد هذا العمل المطلوب يدفع لإلدارة بدل إنتظار بقيمة توازي إيجا

 

 .وفى الرسوم عن الساعات الفعلية المنفذة مع حد أدنى بدل ساعتين لكل آليةتست -ب 

عمليتين متكاملتين لكّل منهما  السفينةتعتبر عمليتي تحميل وتنزيل هذه اآللية على ومن  السفينةعند استئجار آلية للعمل ضمن عنابر  -ج

 .وتحتسب على هذا األساس

في عمليات التفريغ أو الشحن  يتم احتساب األعمال على الساعة الفعلية ( GM 300, GM 165)عند استعمال الروافع المتحركة  -د

 .لصالح المرفأ ، بما هو أنسبب -3أ  و -3رقم  ينأو على الوزن بحسب الجدول 4المستعملة بحسب الجدول رقم 

 

راستية علتى أحتد     سفينةللعمل موقتًا ضمن الحرم المرفئي أو على ظهر ( خذ موافقة اإلدارةبعد أ)إن كل آلية ُتسَتقَدم من خارج المرفأ  -ه

  .في اليوم أو كسره عنها$ 111رسم مقطوع  أرصفة المرفأ، لحساب وكيل بحري أو تاجر، يتوّجب على ُمسَتقِدِمها تسديد
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 الرسوم على بضائع المستوعبات: الباب الثالث

 : الرسوم المرفئية 3-4 

 تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع الواردة  برسم اإلستهالك المحلي ضمن مستوعبات:   41المادة 

 قدم  41لمستوعب        $ 001    و    قدم   21لمستوعب       $ 311

 : المدرجة في هذا الجدولالتالي حيث يطَبق عليها الرسوم  5باستثناء البضائع المذكورة في الجدول رقم 

 الرسوم المرفئية على بضائع المستوعبات: 0جدول رقم 

 أصناف البضائع

الرسوم المرفئية بما فيها رسم الخزن عن فترة 

التسعة أيام األولى والعتالة اآللية لعملية التسليم 

  (C9)البلد  منو إلىواالستالم 

 مستوعب/ دوالر أميركي 

 قدم 11قياس  قدم 21قياس 

إستهالك 

محلي أو 

إدخال 

 موقت

 

*CN 1  

 بضائع المستودع الصناعي

التي تستفيد من الرموز الجمركية )إرساليات البضائع الواردة برسم الصناعة 

324،322،323 ) 

التي تستفيد من الرموز الجمركية )إرساليات البضائع الواردة برسم الزراعة 

344،342،343 ) 

 ، طحين سكر ، أرز

150 225 

CN 2   2000 1000 ألعاب نارية، أسلحة وذخائر ، تبغ وتنباك، مشروبات كحولية 

 
CN 3   50 35 بضائع الترانزيت، منطقة حرة، تصدير، إعادة تصدير وإعادة إستيراد 

 

 .إلستفادة من الرسم المخّفض يجب تقديم المستندات الثبوتية الالزمةل*

على المستوعب الذي يحتوي على اكثر من صنف، وتستثنى العينات  5ي الجدول رقم تطبق تعرفة الصنف األعلى ف: 40المادة 

 .طبوعات الدعائيةوالم
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أو تعرفة اآلليات ( 7في الجدول رقم  GC6)الغروباج  بالتالي تعرفة  تطبق،  و Full Containerُيلغى العمل بمبدأ ال   : 48المادة 

 .بما في ذلك المستوعبات ذات اإلرسالية الواحدة  تي يتم تفريغها في مستودعات المرفأ،المستوعبات ال بضائععلى ( 8جدول رقم )

 

 :  44المادة 

 .  CN3على الرسم الوارد في البند % 27تستفيد البضائع المصّدرة أو المعاد تصديرها بحرًا من حسم قدره  - أ

 41للمستوعب قياس $ 8قدم و  21لمستوعب قياس ل$ 5بدل عتالة يدوّية  قدره   CN3ُيضاف إلى الرسم الوارد في البند  - ب

 .قدم، وذلك لقاء تولي اإلدارة لعملية تفريغ بعض المستوعبات المطلوب الكشف عليها مع إعادة تعبئتها

 

شرط / Transshipment/يستوفى عن المستوعبات التي ترد بحرًا وتودع داخل حرم المرفأ ومن ثم تشحن بحرًا   :46المادة 

الفترة  إذا تجاوز المكوث. قدم 41عن مستوعب $ 15قدم  و  21عن مستوعب $ 11ال تتعدى تسعة أيام رسم وقدره  مكوثها فترة

 .هاإليداعاعتبارًا من اليوم األول  5 الجدول رقممن  CN3البند تخضع المستوعبات لرسوم الترانزيت المدرجة في  المذكورة، 

 

 :النة رسوم الخزن اإلضافي على المستوعبات الم 3-2
 : التالي 6مستوعب مآلن وفق الجدول رقم   تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت رسم خزن إضافي عن كل:  45 المادة

 رسوم الخزن اإلضافي للمستوعبات المآلنة بعد فترة التسعة أيام األولى: 8جدول رقم 

 أيام إضافية 3عن كل فترة 

 التعرفة بالدوالر األميركي لكل وحدة

 قدم 11 دمق 21

 إستهالك محلي، إدخال موقت

20 30 

تصاعدية عن ( $10)مع زيادة 

 كل فترة الحقة

تصاعدية عن ( $15)مع زيادة 

 كل فترة الحقة

 عن الفترة الثانية 45 عن الفترة الثانية 30

 عن الفترة الثالثة 60 عن الفترة الثالثة 40

وهكذا دواليك حتى حد أقصى 

 إضافيةعن كل فترة $  100

وهكذا دواليك حتى حد أقصى 

 عن كل فترة إضافية$  150

 ترانزيت  ،إعادة إستيراد، تصدير وإعادة تصدير
   20 

 أيام 3عن كل فترة  

30 
 أيام 3عن كل فترة 

 :  ةمالحظ

المرفأ إلى المنطقة  عن المستوعبات التي ُتنَقل من محطة المستوعبات أو من داخل على أساس اإلستهالك المحلي يستوفى رسم الخزن

 .يستثنى من هذا التدبير المستوعبات التي تفّرغ في المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة. العمومية أو اللوجستية  الحرة
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  .فترة كاملة( 6الجدول رقم ) 19جزء الفترة المذكورة في المادة  يعتبر:  21المادة 
 

قدره " أرضية"ن يبقى في الحرم المرفئي ألسباب قسرية بعد خروجه من عهدة اإلدارة رسم يستوفى عن كل مستوعب مآل:   24المادة 

  .دوالر أميركي عن كل يوم 5

 

 : الفارغة رسوم خزن المستوعبات أو المقطورات 3-3
 : آللية التالية تخضع المستوعبات أو المقطورات الفارغة المخزنة داخل الحرم المرفئي إلى رسوم تخزين تحسب وفق ا:  22المادة 

 .تستفيد كل وكالة بحرية من فترة إعفاء من رسوم الخزن على المستوعبات الفارغة العائدة لها محددة بسبعة أيام  –أ 

إنطالقا من فترة اإلعفاء أعاله يجري تحديد عدد المستوعبات الفارغة العائدة لكل وكالة معنية والمعفاة يوميا من إحتساب رسم  –ب 

  D = (B x A)/C              :وفقا للقاعدة الثالثية التالية  الخزن عنها

 

 : حيث ترمز األحرف أعاله إلى 

A – عدد المستوعبات النمطية المآلنة الواصلة إلى المرفأ بإسم هذه الوكالة وخالل الشهر المنصرم . 

B –  عدد أيام اإلعفاء، أي سبعة أيام. 

C –  عدد أيام الشهر، أي ثالثون يومًا. 

D –  عدد المستوعبات النمطية المعفاة من رسم الخزن اليومي . 

، وما يزيد عن ضعف عن كل مستوعب نمطي ولكل يوم  $ 1.5كل ما يزيد عن العدد اليومي أعاله يخضع لرسم تخزين قدره  –ج 

 .عن كل مستوعب نمطي ولكل يوم $3العدد اليومي يخضع لرسم تخزين قدره 

 . أعاله ، ال تستفيد الوكالة البحرية من أية مقاصة عن األيام الالحقة  – D –لعدد اليومي الفعلي العدد وفي حال لم يتعد ا –د 

  .يجري إستيفاء الرسوم أعاله واحتسابها في نهاية كل شهر تقويمي  –ه 

 
 

 : األقفال الرصاصية 3-1
ع ضمن الحرم المرفئي رسم القفل الرصاصي على الشكل تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن كل مستوعب مآلن  يود: 23المادة 

 : التالي 

 .دوالرات أميركية ثمن كل قفل رصاصي أساسي 5

  .دوالرات أميركية ثمن كل قفل رصاصي اضافي 5

 

 :رسم التزويد بالطاقة الكهربائية  0-
 : الرسم التالي ، بالطاقة الكهربائية ّود التي تز( REEFERS)المستوعبات المبّردة  عن إدارة مرفأ بيروتتتقاضى  : 21المادة 

 .قدم عن كل يوم أو كسره 21لمستوعب  $35رسم وصل واستهالك طاقة قدره  -أ

 .قدم عن كل يوم أو كسره 41لمستوعب   $45رسم وصل واستهالك طاقة قدره  -ب

 

 : مالحظات

 .عن كل مستوعب مبّرد مهما كان قياسه( و كسرهأ)في اليوم $ 21بقيمة  إختياريةيضاف إلى الرسم أعاله بدل خدمة مراقبة  -1

 .حسم على رسم التزويد بالطاقة الكهربائية% 27من ( باستثناء إعادة التصدير)تستفيد البرادات التي هي برسم التصدير بحرًا 
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 :إذن سحب بموجب تأمين  3-8
ي تفريغه في المستودعات إال لقاء إذن سحب بموجب تأمين ال يجر، يومًا 45كل مستوعب تعدت مدة تخزينه في الباحات :  20المادة 

(BON A ENLEVER AVEC CAUTIONNEMENT ) بقيمة كامل الرسوم المتوجبة على المستوعب ومحتوياته باإلضافة

وتحتسب . فأن تكون البضاعة المفرغة غير قابلة للتل، على إلى رسم الخزن المحتسب سلفًا لغاية ستة أشهر من تاريخ تفريغ المستوعب

 .العمومية ، بما في ذلك حاالت التفريغ في المنطقة الحرةالرسوم كاملة على أساس تعرفة اإلستهالك المحلي
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 الرسوم على البضائع العامة: الباب الرابع 
 :  الرسوم المرفئية 1-4
 .التاليين 8و  7لبضائع العامة الواردة أو الصادرة الرسوم المدرجة في الجدولين رقم تستوفي إدارة وإستثمار مرفأ بيروت عن ا  : 28المادة  

 الرسوم المرفئية على البضائع العامة:  4جدول رقم  

 أصناف البضائع

استهالك محلي أو إدخال 

 مؤقت

ترانزيت، منطقة حرة، تصدير، 

 إعادة تصدير وإعادة إستيراد

اخطرما /مسافنة

مباشرة أو مع 

تخدام االس

المؤقت 

لألرصفة ضمن 

 أيام 5فترة 

 دون عتالة آلية

 طن /$

 أيام 5تخزين 

وعتالة آلية
4

  

 طن/ $ 

 تسليم مباشر

  طن/$

 5مع تخزين 

وعتالة أيام
4

 

 طن/$ *   آلية

تسليم مباشر 

 طن/$

GC1 1 2 3 10 15 جميع البضائع باستثناء المذكورة حرفيًا  أدناه 

GC2 

، (بما فيه الصفائح) حديدال، (دكمة) حبوب وكسبة الحبوبال

، بضائع (دكمة)، الزيوت النباتية إرساليات الرمل والبحص

 دكمة على أنواعها 

3 1.5 3 1.5 1 

GC3 

-311بضائع المستودع الصناعي، بضائع الرموز الجمركية 

إرساليات ) 323-322-321و ( إرساليات زراعية) 312-313

 طحين، سكر، أرز، (صناعية

3 2.25 3 2 1 

GC4 1 2.25 3.5 2.25 3.5 خردةال 

GC5 

أخشاب، أعمدة وأبراج وجسور وهياكل على انواعها وأشكالها، 

معادن بما فيها الستانليس، بلوكات والواح وترابيع رخام 

، رولو ورق، عجينة الورق، بطاطا، صخور، ترابة  وغرانيت،

 الواح جفصين، قساطل، بصل

10 5.5 3 2 1 

GC6 

رساليات سواء ذات اإلرسالية الواحدة أو اإلعبات بضائع المستو

، بضائع المستودعات الخاصة في (groupage)المتعددة 

 المنطقة الحرة

50 25 12 8 - 

2GC7  و غازية أو زيتيةأمواد بترولية - 
منطقة /  1

 الحماية
- 0.5 - 

GC8  صغير/ كبير: حيوانات حّية - 
2/0.2   

 للرأس
- 

2/0.2   

 للرأس
- 

3GC9 6 - 20 - بضائع المستودعات اللوجستية - 
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 :7على الجدول  اتمالحظ

 .العتالة اآللية محصورة بعمل الرافعة الشوكية داخل المستودع عند التسليم  -1

تاريخ  4461من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم  226الجعالة المنصوص عليها في المادة  GC7يتناول الرسم  -2

15/12/2112. 

 .8و ُيستثنى الجدول ( GC6 ← GC1) 7اع البضائع الواردة في الجدول على كافة أنو GC9ق الرمز ُيطب -3

والتي يتم تفريغها من مستوعب من  GC3)المذكورة في  (تستفيد إرساليات المستودع الصناعي واإلرساليات الصناعية والزراعية -4

 .GC6من الرسم % 51حسم 

كما ُيطّبق على . دة في شاحنات عن طريق البر والتي تفّرغ في المستودعات العموميةعلى البضائع الوار  GC6يطّبق الرمز  -5

 .من هذه التعرفة 5في الجدول  CN2البضائع العائدة للرمز 

 الرسوم المرفئية على اآلليات: 6جدول رقم  

 نوع  اآللية

 استهالك محلي أو إدخال مؤقت
ترانزيت، منطقة حرة، تصدير، 

 ة إستيرادإعادة تصدير وإعاد

اخطرما /مسافنة

مباشرة أو مع 

االستخدام المؤقت 

لألرصفة ضمن 

   أيام 5فترة 

 القطعة/$

 5مع تخزين 

  أيام

 القطعة/$

تسليم مباشر  

 القطعة/$

مع تخزين 

 أيام 5

 القطعة/$

تسليم مباشر 

 القطعة/$

V1 

أو آلية متحركة على  (غير وكالة)أو جديدة   أي سيارة مستعملة

طن بما فيها من  3و جنازير أو على الماء بوزن اقل من دواليب أ

 حمولة بإستثناء اآلليات المحملة

250  225  60  60  10  

V2 

وأي آلية متحركة على ( غير وكالة)أو جديدة أي سيارة مستعملة 

طن بما فيها من  41 حتى 3دواليب أو جنازير أو على الماء بوزن من 

 لة حمولة بإستثناء اآلليات المحم

350  300  100  100  15  

V3 

متحركة على دواليب أو ( غير وكالة)مستعملة أو جديدة أي آلية 

طن بما فيها من حمولة  41جنازير أو على الماء بوزن أكثر من 

 بإستثناء اآلليات المحملة 

600 500 200  200  25  

V4  سم 201دراجات نارية بسعة محرك دون
3

 40  25  10  10  5  

V5 
سم 201دراجات نارية بسعة محرك 

3
 SEADOO JET، أو أكثر  

SKI, ATV 
150 100  30  30  10  

V6  10 50 50 125 150 كلغ 4201بوزن أقل من ( وكالة) أي سيارة جديدة 

V7  10 50 50 200 225 كلغ 4011إلى  4201بوزن من ( وكالة ) أي سيارة جديدة 

V8  10  50  50  250  275 كلغ 2111إلى  4014ن بوزن م( وكالة ) أي سيارة جديدة  

V9  15  75  75   300  325 كلغ 41111إلى   2001بوزن من ( وكالة ) أي سيارة جديدة  

V10  25  200  200  500  600 طن 41بوزن أكثر من ( وكالة ) أي سيارة جديدة  



 

 

          wwwwww..iiccnnbbeeiirruutt..ccoomm  

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 44-0040: ندوق بريدص –082845/14: فـاكس –2/4/082861/14 –116844/14: هاتف –ان نلب –بيـروت  –ياض ـبناية بولـس ف -شارع المرفأ
Rue du Port- Imm. Boulos Fayad – Beyrouth – Liban – Tel: 01/448617 – 01/562680/1/2 – Fax: 01/562679 – B.P.: 17-5515 – E-mail: c.i.n@sodetel.net.lb 

-19- 

 ( :8و   7الجدوالن رقم ) 26تراعى المالحظات التالية تطبيقًا للمادة :  24  المادة

 

مع ْاستيفاء رسم الخزن   8لية المسافنة وفق الجدول رقم ي عمفيحصر الرسم المرفئي على الفترة األولى لمكوث اآللية السيارة  -أ 

 .أدناه  وبدون تغيير في الوضع الجمركي للسيارة  11وفقًا للجدول رقم الحقة  عن كل فترة اإلضافي 

زيت على السيارات المخصصة للسباق وملحقاتها والواردة عبر مرفأ بيروت شرط إرفاق المعاملة المرفئية يطبق رسم التران –ب 

 . بالمستندات الجمركية الالزمة والتي تثبت طبيعة هذه السيارات ووجودها الموقت للسباق في لبنان 

الواردة بطريق البر، والتي تدخل إلى ( ركة بدفعها الذاتيسواء تلك المحّملة على ظهر الشاحنات أو المتح) تخضع البضائع واآلليات  -ج

المدرجة ( تسليم مباشر)من رسوم اإلستهالك المحلي %  41، لرسم قدره د المستودعاتحرم مرفأ بيروت دون تسجيل قيود لها في أح

 .، عند إخراجها إلى البلد8و  7في الجدولين 

لشاحنات والتي تدخل الحرم المرفئي للكشف الجمركي ومن ثم يعاد إخراجها بطريق البضائع الواردة بطريق البر على ظهر ا تخضع  -د

 .ويعتبر كسر اليوم يومًا كاماًل. للشاحنة الواحدة عن كل يوم$ 11البر برسم الترانزيت، لرسم قدره 

وتبقى من ( بلد أو ترانزيت بر) التي تدخل إلى الحرم المرفئي برًا( آليات، بضائع عامة، مستوعبات)تخضع البضائع على أنواعها  -ه

وفق تأشيرة الجمارك )من تاريخ دخولها بدءًا ، وذلك من هذه التعرفة 31و   21ما نّصت عليه المادتين دون قيود، لرسم خزن يعادل 

 .أو في محطة المستوعبات في قيود أحد المستودعاتجيلها رسميًا إلى حين تس( عند باب الدخول

األخطرما من الرصيف تفاديًا إلعاقة العمل وذلك على نفقة أصحاب العالقة وضمن فترة السماح /عة المسافنةيحق لإلدارة نقل بضا -و

إذا تجاوز المكوث مدة السماح تخضع هذه البضاعة لرسوم الترانزيت المدرجة في الجدول ذاته إعتبارُا من اليوم األول (. أيام 9)

 .لوضعها على الرصيف
 

 .8الك المحلي الواردة في الجدول من رسوم اإلسته% 31اآلليات الواردة تحت نظام المستودع الصناعي  يستوفى عن إرساليات -ز

 .ال يشمل رسم العتالة الذي هو على عاتق التاجر   GC8 الحيواناتعلى  7إن الرسم الملحوظ في الجدول رقم   -ح

 

 

 : رسوم الخزن اإلضافي على البضائع العامة واآلليات 1-2
تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع العامة الواردة أو المعاد شحنها مهما كان وضعها الجمركي، سواء كانت :  26  المادة

 :مخزنة في المستودعات أو مودعة على األرصفة، رسوم التخزين اإلضافية التالية

 األولى التسعة أيام بعد فترة( طن/ $ )رسوم الخزن اإلضافي على البضائع العامة : 5جدول رقم 

 فترات المكوث
إستهالك محلي، إدخال مؤقت،إعادة إستيراد، تصدير وإعادة تصدير 

 وترانزيت ومنطقة حرة

 3 أولى إضافية  أيام 5عن فترة 

 4 ثانية إضافية  أيام 5عن فترة 

 6 إضافية الحقة  أيام 5عن كل فترة 

من رسوم الخزن % 50من تخفيض قدره  المرفأ، مستودعات والمودعة في واردة دكمةتستفيد إرساليات الحبوب ومشتقاتها ال  :مالحظة

 .أعاله مذكورةاإلضافي ال
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، سواء كانت مخزنة في المستودعات أو مودعة اآلليات الواردة أو المعاد شحنهاتستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن   : 25المادة 

 :رسوم التخزين اإلضافية التالية على األرصفة وفي الباحات العامة،

 األولى التسعة أيامرسوم الخزن على اآلليات السيارة بعد فترة : 41جدول رقم 

 الوضع الجمركي

 فترات المكوث

دراجات نارية وآليات 

 (V4-V5) صغيرة
 سيارات

 (V1-V2-V6-V7-V8-V9) 

 آليات كبيرة
(V3 -V10) 

 القطعة/$ القطعة/$ القطعة/$

 

 30 16 8 إضافية أيام 3ترة عن أول ف

 35 17 9 إضافية أيام 3فترة  ثانيعن 

 40 18 10 إضافية أيام 3فترة  ثالثعن 

 45 20 11 إضافية أيام 3فترة  رابععن  إستهالك محلي، إدخال 

 50 25 12 إضافية أيام 3فترة  خامس عن موقت، تصدير،

 55 30 13 يةإضاف أيام 3فترة  سادسعن  إعادة تصدير، ترانزيت،

 60 30 13 إضافية أيام 3فترة  سابععن  منطقة حرة، مسافنة،

 70 30 13 إضافية أيام 3فترة  ثامنعن  إعادة إستيراد

 80 30 13 إضافية أيام 3فترة  كلعن  

 

 الخزن اإلضافي على البضائع المحجوزة : 1-3
عن  $3قدره " أرضية"قسرية ودون أن تكون في عهدة اإلدارة رسم  تمكث في الحرم المرفئي ألسباب آلية يستوفى عن كل:  31المادة 

 . كل يوم

 .التي تمكث في الحرم المرفئي ألسباب قسرية العامةوعن كل طن من البضائع  يومعن كل  $1ستوفى ي 

 

 

  :الطرود بدالت تصليح 1-1

مستودعات وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر األحمر يجرى حكمًا إصالح الطرود المعطوبة أو المشبوهة الواردة إلى ال : 34 المادة

 .عن كل طرد يصّلح مهما كان نوعه بما فيه الشوال المقدم من اإلدارة$ 3وزنه بعد اإلصالح ويستوفى لهذه الغاية 
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 : البضاعة المباعة في المزاد العلني 1-0

 
 : ة المباعة في المزاد العلني ُتراعى المالحظات التالية فيما يتعّلق بالبضاع:  32المادة 

يسّدد صاحب العالقة بدل عتالة للبضائع العامة المباعة في المزاد بموجب تذكرة أشغال خصوصية، وذلك بما يوازي ساعَتي عمل  -أ

ة إذا كانت البضاعة المباعة موجودة في مستودع واحد، وثالث ساعات عمل للرافعة في حال كانت البضاع( EQ3)لرافعة شوكية 

  .موجودة في أكثر من مستودع

من عاشر من اليوم ال على البضائع المباعة في المزاد العلني إبتداًء  29و 28المادتين يطبق رسم الخزن اإلضافي كما هو وارد في  -ب

 .تاريخ تسديد ثمنها إلدارة الجمارك
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 بدالت خدمات: الباب الخامس 

 

 :خارج الدوام النظامي  بدالت ساعات العمل 0-4

 :يحدد بدالت ساعات العمل خارج الدوام النظامي كما يلي  : 33المادة  

للعمل على األرصفة تمهيدًا إلدخال البضائع إلى الباحات أو إلى المستودعات أو للتسليم المباشر، أو لعمل القبان الجسري أو في $ 21 -أ

 .محطة الركاب

 .مل في المستودع أو الباحةللع$ 35 -ب

 .ساعات إضافية في اليوم الواحد كحد أدنى 5يستوفى في أيام اآلحاد واألعياد بدل  -ج

على أن تحتسب ساعات العمل اإلضافي على كل وكالة بحرية وعن كل ساعة بدءًا من إنتهاء الدوام النظامي وحتى إنتهاء العمل، بينما 

 .مل اإلضافي الفعليتحتسب على كل تاجر فقط ساعات الع

 .ُتعفى المستوعبات المالنة المعَدة للتصدير وإعادة التصدير من بدل ساعات العمل اإلضافي المتوّجبة على الصناعي أو التاجر: مالحظة

 

 :بدالت األجير والعامل في الساعة الواحدة  0-2 
دارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير وبناًء على طلبه تستوفى عن كل ساعة خدمات إضافية يقوم بها أجراء وعمال إ:  31المادة 

 :المبالغ التالية

 .$11لألجير،  -أ

 .$6للعامل،  -ب
 

 

في المستودعات يستوفى مجموع ( … تقسيم أو تجميع أو وزن)عندما يطلب صاحب العالقة إجراء أعمال على البضائع :  30المادة 

 . $51مع حد أدنى قدره  34و 12دمة اإلضافية وفق المادتين بدالت اآلليات المستأجرة وبدالت ساعات الخ

 

 : التزّود بالمياه العذبة 0-3

ذ األرصفة تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت مآخلسفن بالمياه العذبة عن طريق عندما تطلب الوكاالت البحرية تزويد ا:  38المادة 

 .إذا تّمت التغذية بواسطة الصهريج 4لمذكور وفق الجدول رقم يستوفى الرسم ا. $61ه درمع حد أدنى ق 3لكل م $5مبلغ 

 

  :رسوم الوزن على القبان الجسري  0-1

يستوفى البدل نفسه عندما  .(شاحنة فارغة ثم محّملة)وزن العملية  املعن ك $5يستوفى بدل وزن على القبان الجسري  : 34المادة  

 (.نة فارغة أو وزنها مالنةوزن الشاح)يطلب صاحب العالقة عملية وزن واحدة 

  :اإلدارة نفقات خبراء  0-0

عن كل خبرة يقوم بها خبراؤها مع $ 65تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت بموجب إذن تنفيذ أشغال مبلغًا مقطوعًا قدره :  36المادة 

ية عتالة المستوعب إلى مكان الكشف عليه عند إن هذا المبلغ ال يشمل عمل .شركات التأمين أو الخبراء الذين تنتدبهم المحاكم المختصة

  .اللزوم
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  :التابعين لإلدارة للغير بدالت التأمين في حال تأجير خدمات السائقين 0-8

 24فترة   عن كل سائق وعن كل$ 21في حال تأجير خدمات السائقين التابعين لإلدارة للغير يستوفى رسم تأمين قدره  : 35المادة 

 .دونساعة أو ما 
 

 

  :الت إدارية مختلفةبد 0-4
 

كل قسيمة إدخال أو محضر عوار أو : بدل صورة أو نسخة طبق األصل عن$ 15تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت : 11المادة 

لة عن كل معام$ 15كما تتقاضى . محضر مشاهدة أو طلب إدخال إلى المنطقة الحرة أو تذكرة رسوم مرفئية أو غيرها من المستندات

باإلضافة  ،استرجاع رسوم، وكل طلب معلومات، وعن إلغاء كل تذكرة رسوم مرفئية أو تذكرة أشغال خصوصية أو غيرها من التذاكر

 .إلى ثمن الطوابع المالية
 

 :تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت:  14  المادة

 .رة العمليات أو إدارة الشوون التجاريةعن كل معاملة يتم إدخالها على الحاسوب بواسطة إدا$ 15رسمًا قدره  -أ 

،  تذكرة أشغال (وكيل بحري/تاجر) تذكرة رسوم مرفئية: عن كل من المطبوعات التالية ( $1)رسمًا قدره دوالرًا أميركيًا واحدًا  –ب 

  .غةالمستوعبات الفار خزن، إذن سحب بموجب تأمين، تذكرة خصوصية

 

 

  بدل تأهيل : 12المادة 

كل تذكرة ، ومن الوكاالت البحرية عن بضائع خراجإل تذكرة رسوم مرفئيةة واستثمار مرفأ بيروت من التاجر عن كل تستوفي إدار

بدل تأهيل قدره تذاكر خزن المستوعبات الفارغة وتذاكر األشغال الخصوصية لباخرة عن كل رحلة، وكذلك عن رسوم مرفئية عائدة 

 .$311بدل عن كل معاملة قدره ومع حد أقصى لهذا ال تذكرةمن قيمة كل % 2

 

 

 بدل مكننة:  13المادة 

 

عن كل تذكرة رسوم مرفئية، وتذكرة أشغال خصوصية، وتذكرة خزن مستوعبات $ 1تستوفي إدارة وإستثمار مرفأ بيروت بدل مكننة 

 .فارغة

  :بدل بطاقة تعريف  0-6
عن كل بطاقة تعريف تمنح لمدة $ 15لنظاميين مع المرفأ رسمًا قدره تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت من المتعاملين ا  : 11المادة 

 .سنة أو دونها

 

 :بدل إشغال مساحات لعمليات محددة  5–0
 

عن المتر المربع الواحد باليوم عن العمليات المرخصة للتشويل وتصليح المستوعبات أو $ 1،8  يستوفى رسم إشغال قدره : 10المادة 

باليوم على أال يتعدى اإلشغال في $ 41معدات وأجهزة على الرصيف أو ضمن الباحات مع حد أدنى قدره  السفن والتي تستوجب وضع

 .مترًا مربعًا إذا كانت مدة اإلشغال سنة 51عن كل قسم مساحته $ 5111يستوفى رسم قدره . كل عملية على حدة عشرة أيام
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الرسوم على المسافرين وأمتعتهم: الباب السادس   

 :الرسوم على السواح والمسافرين  8-4
 

 . مسافر إن ذهابًا أم إيابًاسائح  وعن كل عن كل $ 5تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت رسمًا قدره  : 18المادة  

 . ين هم دون الثانية عشرة من عمرهماألوالد الذ  46يعفى من الرسم المذكور في المادة  : 14المادة 

 

 :تعة المسافرين بدالت عتالة وخزن أم 8-2

  .بدل عتالة عن كل طرد يوضع برسم األمانة في قاعة المسافرين$ 3تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت :  16المادة  

 .يوضع برسم األمانة في قاعة المسافرينيوميًا كبدل خزن عن كل طرد $ 3تتقاضى اإلدارة  : 15المادة 
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 يضات على الرسوم والبدالتتخف: الباب السابع 
 

 

 : ات الخاصةياإلتفاق 4-4
 

أو التجار لزيادة حركة المسافنة /ات خاصة مع الوكاالت البحرية ويواستثمار مرفأ بيروت تقرير عقد اتفاق يمكن إلدارة:  01 المادة

(Transshipment )ت تشجيعية على الرسوم المرفئيةوالترانزيت والسياحة أو إلستقدام خطوط مالحية جديدة، وذلك لقاء تخفيضا. 

 .كما يمكن لالدارة ابرام اتفاقيات مع جهات رسمية او ممثلة لقطاعات صناعية او زراعية تتضمن رسوما تفضيلية

 

 

 : تحديد سقف رسم الخزن  4-2
 .ة العموميةيحدد سقف رسم الخزن بنصف قيمة البضاعة المودعة في الحرم المرفئي بإستثناء المنطقة الحر:  04المادة 

 

  :إتالف البضائع  4-3
عن كل مستوعب، مهما كان قياسه، يتم إتالف البضاعة الموجودة ( ال يشمل العتالة)كرسم مرفأ $ 51تستوفي اإلدارة فقط  : 02المادة 

كعتالة المستوعب  الفالتكاليف الفعلية لعملية اإلتيتحمل أصحاب العالقة ُيعفى المستوعب في هذه الحالة من رسوم الخزن، ولكن . فيه

كما ُيستوفى رسم الترانزيت عن البضائع العامة التي يجري إتالفها بحسب األصول، مع  .والبضائع أو رسم التغذية الكهربائية أوغيرها

 .$51حد أدنى 

 

 :تخفيضات خاصة  4-1
 : 03المادة 

الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان، هيئات  تستوفي اإلدارة بدل الخدمات الفعلية الموازية لرسوم الترانزيت على بضائع - أ

األمم المتحدة، الهيئة العليا لإلغاثة، الصليب األحمر، الهالل األحمر، رابطة كاريتاس، قوات األمم المتحدة، الجيش اللبناني، 

 . الواردة إلى مصرف لبنان رسالياتوكل اإلقوى األمن النظامية، وشحنات العملة الوطنية 

دارة بدل الخدمات الفعلية الموازية لرسوم الترانزيت بالنسبة للهبات إلى اإلدارات والموسسات الرسمية وإلى تستوفي اإل - ب

الجمعيات ذات المنفعة العامة المحددة بمرسوم، وعلى السيارات المعدة للمعاقين على أن تكون هذه البضائع موضوعة في 

   .م الجمركيةاالستهالك المحلي وبعد إعفائها قانونيًا من الرسو

في حال عدم توافر شرط اإلعفاء الجمركي بتاريخ إجراء المعاملة المرفئية يمكن أن تتم عملية إخراج البضاعة وفقا لتعرفة اإلستهالك 

 .المحلي مع حق المطالبة بإسترجاع الفرق وذلك خالل فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسديد رسوم المعاملة المرفئية 
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 أحكام مختلفة: الباب الثامن 
 

 :جزء الوحدات  6-4
  : 01المادة 

  (.، قدم، فترة الخزنساعة، يوم، شهر، متر، طن)يعتبر دائمًا جزء الوحدة وحدة كاملة  - أ

نت للوحدة النقدية المعتمدة للتذكرة، سواء كا( Roundup)يجري تدوير المبالغ النهائية لتذاكر الرسوم المرفئية نحو االعلى  - ب

 .بالليرة اللبنانية او بالدوالر االميركي

 

 :إعتماد الدوالر األميركي وسعر صرفه   6-2
السعر الوسطي الشهري الصادر في   يعتمد الدوالر األميركي حيثما وردت كلمة دوالر في هذه التعرفة ويعتمد في احتسابه:  00المادة 

 .أول كل شهر عن مصرف لبنان

 

 : خصوصيةصالحية تذاكر أشغال  6-3

 .من تاريخ الدفع( يوم 181)إن مدة صالحية العمل بأي تذكرة تنفيذ أشغال خصوصية مدفوعة وغير منّفذة هي ستة أشهر :  08المادة 

 

 :غرامات التأّخر في تسديد الرسوم  6-1

خزن ) Cو (  رسوم على البواخرال) Bالمتعّلقة بالتعرفتين  على تذاكر الرسوم المرفئية % 2تطبق غرامة تأخير بنسبة :  04المادة 

 .التي ال تسّدد خالل فترة السماح المعطاة لها، وذلك عن كل شهر تأخير( المستوعبات الفارغة

 

 :ظروف إستثنائية   6-0
ت إن إدارة وإستثمار مرفأ بيروت ال تتحّمل المسوولية عن أي تأخير قد تتسّبب به إجراءات الجمارك اللبنانية والسلطا:  06المادة 

الرسمّية المختّصة، أو األحوال الجوية والعوامل الطبيعية، أو الحاالت اإلستثنائية كاألعياد والمناسبات الوطنية واألوضاع األمنية 

 .وال يمكن أن يكون أي من هذه العوامل سببًا في منع اإلدارة من استيفاء رسوم الخزن. واإلضرابات وغيرها

 

 

 :إلغاء النصوص السابقة  6-8
التعرفة وإدخال  تّمت مراجعة هذه. السابقة ويلغى العمل بكافة التعرفات 15/6/2013 ُيعمل بهذه التعرفة إبتداء من تاريخ : 05المادة 

 . 27/2/2014 خبعض التعديالت عليها بتاري
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