
 
                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجداول 
 بنود وعوائد المناولة (1رقم ) ـ

 بنود وعوائد التخزين (2ـ رقم )
 بنود وعوائد الخدمات (3رقم ) ـ
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 حاويـات

 
 بضائع عامة

 حيوانات حية

 

  استثنائيةمناولة 

 3جدول ـ 

 2جدول ـ 

 

 بنود وعوائد التخزين

 تخزين ساحات عادية تخزين مغمق ) مخازن (

 
 تخزين ساحات خاصة

 ـ حاويات

 ـ آليات
 بضائع عامة

 أخرى
 عادية ـ مبردة

 صومعة ـ خطرة
 

 بنود وعوائد المناولة

 1جدول ـ 

 

 مقابل تقديم خدمات

 

 خدمات مختمفة
 

 ومقطوراتجرارات  روافع أرضية

 مركبات وآليات

 بضائع صب

 

 ومقابل الخدمات داإلطار العام لجداول العائ
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 بنود وعوائد المناولة
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 األحكام الخاصة في شأن التطبيق

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 مواد الالئحة رقم ]             [[ من الفصل الثاني من 18المادة ] 

 



 

 

 ػٞائل أُ٘بُٝخ {ّؤٕ رطج٤ن } أؽٌبّ ػبٓخ ك٢ 
 

 أُٖوٝكبد أُُْٔٞخ ك٢ ػبئل أُ٘بُٝخ )أٚال(
 اُزب٤ُخ :ـَٔ ػبئل أُ٘بُٝخ ػ٠ِ اُؼ٘بٕو ا٧ٍب٤ٍخ ز٣ْ ـ

 اَُل٤٘خ ثوٝاكغ ا٤ُٔ٘بء .رٌِلخ أُ٘بُٝخ ػ٠ِ ـ  1

 ـ رٌِلخ اٍزقلاّ ٓؼلاد اُزلو٣ؾ اُزبثؼخ ٤ُِٔ٘بء . 2

 ـ اٍزقلاّ ٍٝبئَ اُ٘وَ ٖٓ ٝإ٢ُ ٍبؽبد اُزقي٣ٖ كافَ ا٤ُٔ٘بء . 3

 . (ػلا ٓقبىٕ اُزجو٣ل)ـ اٍزؼٔبٍ هاكؼخ ٤ًّٞٚ أٝ ٫هطخ كافَ ٍبؽبد اُزقي٣ٖ  4

 ُٝخ.بـ أعوح اُؼلاك٣ٖ اُزبثؼ٤ٖ ُِغٜخ أُ٘لنح ُِٔ٘ 5

ـ ك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ ٣ٌٕٞ اُؼبئل ّب٬ٓ ٌُبكخ اُؼ٤ِٔبد ٖٓ اَُل٤٘خ ؽز٠ ٤ٍِٝخ اُ٘وَ اُزبثؼخ َُِٔزِْ أٝ 

 ا٫ٙبك٤خ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ٫ؽوب ُقلٓبد اػٞائل اُزقي٣ٖ ٝاُؼٞائل ا٫ٍزض٘بئ٤خ ٝ/أٝ  ػلااُؼٌٌ 

 

 ُٔ٘بُٝخ ٝرؾ٤َٖ اُؼٞائلا (ثب١ٔب)
 اُجٚبئغ ٖٓ اَُل٤٘خ ؽز٠ اُو٤ٕق أٝ ٤ٍِٝخ اُ٘وَ أٝ ّؾٜ٘ب ثبُؼٌٌ .ـ أُ٘بُٝخ ٍل٤٘خ : رلو٣ؾ  1

 ـ ٣ٝؾَٖ اُؼبئل أَُزؾن ػ٠ِ ٛنٙ أُ٘بُٝخ ٖٓ إٔؾبة اُجٚبئغ ك٢ ؽبُخ ّوٛ اُْؾٖ / ك٤ٞى 

 .)كي فطبف اَُل٤٘خ أٝ أُْـَ(٣ٝؾَٖ ٖٓ اَُل٤٘خ ]اُ٘بهَ[ ك٢ ؽبُخ ّوٛ اُْؾٖ / ٣٫٘و ـ 

اُجٚبئغ أُلوؿخ ٖٓ اَُل٤٘خ إ٢ُ ٍبؽبد اُزقي٣ٖ أٝ أُقبىٕ اُزبثؼخ ـ أُ٘بُٝخ ه٤ٕق : ٗوَ  2

 ٤ُِٔ٘بء أٝ ٗوِٜب ثبُؼٌٌ .

ـ ٣ٝؾَٖ اُؼبئل أَُزؾن ػ٠ِ ٛنٙ أُ٘بُٝخ ٖٓ إٔؾبة اُجٚبػخ ك٢ ؽبُخ ّوٛ اُْؾٖ / ك٤ًٞ أٝ 

 ٣٫٘و ) ػلا ؽب٫د اُز٤َِْ أُجبّو ( .

 

 ٫ٍز٬ّ أُجبّو ا (ثبٌثب)
 ٣ٌٕٞ ا٫ٍز٬ّ أُجبّو ٖٓ هجَ إٔؾبة اُجٚبػخ إُيا٤ٓب ك٢ اُؾب٫د اُزب٤ُخ :ـ ـ

 ( 7،  5،  2،  1)ٖٓ٘لخ رؾذ كهعخ فطو صب٤ٗباُؾب٣ٝبد أُْؾٞٗخ ٤ًِب أٝ عيئ٤ب ثجٚبئغ فطوح ـ  1

٣ِٝزيّ ٕبؽت اُجٚبػخ ثبٍز٬ّ ثٚبػزٚ ك٢ أُٞػل أُؼِٖ ُزلو٣ـٜب ، ٝك٢ ؽبُخ رقِلٚ ٣ؾَٔ أ٣خ 

رْ٘ؤ ػٖ مُي ثب٩ٙبكخ ُِـوآخ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُلَٖ اُقبٌٓ ٖٓ ٛنٙ ا٬ُئؾخ ، ٓب  ٖٓبه٣ق

 ُْ ٣ٌٖ مُي ثبرلبم َٓجن ٓغ اُغٜخ أُْـِخ . 

 ـ اُؾ٤ٞاٗبد اُؾ٤خ أ٣ب ًبٕ ٓٞػل ّؾٜ٘ب أٝ رلو٣ـٜب ٝثغ٤ٔغ إٔ٘بكٜب ٝأٗٞاػٜب  . 2

 

 ُٔ٘بُٝخ ك٢ ؽب٫د أفوٟ ا (راثؼب)
أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُوَْ ) ٝ ( ٖٓ ٛنا اُغلٍٝ ٓ٘بُٝخ هئ٤َ٤خ ؿ٤و ُْٓٔٞخ ثؤ٣خ ـ رؼزجو أُ٘بُٝخ 

 فلٓبد إٙبك٤خ رزطِجٜب رِي أُ٘بُٝخ .

ك٢ اُؾب٫د اُز٢ رَزلػ٤ٜب ٛو٣وخ رَز٤ق اُْؤٕ ـ ٣ؾَٖ ػبئل ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ أُ٘بُٝخ ٖٓ إٔؾبة 

 بع ا٧فوٟ .اُجٚبئغ كافَ ػ٘بثو اَُل٤٘خ أٝ ث٘بء ػ٠ِ ٛبُت أُ٘بُٝخ ك٢ ا٧ٝٙ

 

 

 

 



 لبحرية الدوليةاالمواد الخطرة حسب تصنيفها من المنظمة 
 العالمة الدولية النوع الترتيب

 
1 

 متفجرات
 ـ رخ١رح دخبْ ـ اٌؼبة ٔبر٠خ ِحشٛح ـ أٌـبَ ِحشٛح ـ

 . ِفرلؼبد ـ ؽٍمبد سالح ـ فز١ً رفج١ر ِرْ

                       ِٚب فٟ حىّٙب                      
 
2 

 غازات
ـ ؿبز االث١ٍ١ٓ ـ ؿبز ا١ٌٙذرٚج١ٓ اٌّؼـٛؽ  ـ 

 ؽفب٠بد

          حر٠ك ِؼجؤح .... اٌخ ) اسطٛأبد (  

 
3 

 مواد سائمة قابمة لالشتعال
ـ ثٕس٠ٓ ـ و١رٚس١ٓ ـ ١ِثبٔٛي ـ وحٛي ـ أطجبؽ 

 ؽج١خ...
                       ـ فحُ ـ لطراْ ـ ٚلٛد خف١ف .......اٌخ

 
4 

 مواد صمبة قابمة لالشتعال
لطٓ ِرؽت ـ فؼخ ـ ِٛاد  ـ رِبد اٌسٔه ـ

 فسفٛر٠خ....  

ؿبزاد لبثٍخ ٌالشزؼبي ـ ِٛاد إدا رؼرػذ ٌٍجًٍ رطٍك 

 ِٕٙب اٌّبؿٕس١َٛ ـ اٌظٛد٠َٛ ....... اٌخ 

           

 
5 

 مؤكسدة
 ـ ثٛربس١َٛ ـ طٛد٠َٛ .......

ـ ِٛاد رحذس ػرر ٌإلٔسبْ ٚاٌجؼبئغ األخرٜ ٚلبثٍخ 

                       ٌالحزراق ثسرػخ إدا رؼرػذ ٌالحزىبن أٚ اٌظذِبد  

 
6 

 سامة أو معدية
 اٌزٟ رحٜٛ اٌسر١ٔخ ، اٌسٔه ...../ ـ ِٛاد سبِخ 

اٌزٟ ثٙب وبئٕبد ِجٙر٠ٗ ؿ١ر / ـ ِٛاد ِؼذ٠خ 

                                         ِٕظٛرح   

 
7 

 مشعة
 ـ ِبدح ا١ٌٛرا١َٔٛ .... 

ـ أٞ ِٛاد ِشؼخ لذ رىْٛ فٟ ِٛاد ِٚؼذاد ؽج١خ 

 .اٌخ

                     

                      

 
8 

 األكمة
ـ أ٠خ ِٛاد أٚ سٛائً رحٜٛ أحّبع رؤدٜ إٌٝ رآوً 

 األجسبَ ٚاٌّٛاد اٌظٍجخ ٚؿ١ر٘ب  ِثً حّغ وجر٠زه  
                      

 
9 

 متنوعة الخطورة
ـ أ٠خ ِٛاد أخرٜ رشًّ ِب سٍف ِٓ ِٛاد أٚ ؿ١ر٘ب 

ِٚٓ شؤٔٙب أْ رشىً خطرا ػٍٝ ػّبي إٌّبٌٚخ، 

اٌج١ئخ  ، خبطخ ِٕٙب االسّٕذ . وّب ٟ٘ ػٍٝ اٌج١ئخ

 اٌجحر٠خ 
                      

 
 
 



 حذحاٚ/ ٚحذح اٌؼبئذ ػٍٝ أسبش                                              > ػ٠ِ ع٤ٔغ أٗٞاع اَُلٖ < ؽب٣ٝبد (أ ) اٌمسُ  

 اُجٚبئغ اُؼبك٣خـ ك٢ ؽبُخ  1

 ِٕبٌٚخ رط١ف ِٕبٌٚخ سف١ٕخ اٌجٕذ رلُ ٔٛع اٌجٕذ

 ك.ٍ 90 ك.ٍ 200 1/1 –أ  هلّ كٔب كٕٝ ( 20ؽب٣ٝخ ٓؼجؤح ) ـ 

 ك.ٍ 165 ك.ٍ 255 1/2 –أ  هلّ ( 20ؽب٣ٝخ ٓؼجؤح ) كٞم ـ 

 ك.ٍ 30 ك.ٍ 170 1/3 –أ  ٓؼجؤح ٓغوٝهح ػ٠ِ ػغ٬دؽب٣ٝخ ـ 

 ك.ٍ 30 ك.ٍ 145 1/4 –أ  كٔب كٕٝ( هلّ 20 ) ؽب٣ٝخ كبهؿخـ 

 ك.ٍ 75 ك.ٍ 175 1/5 –أ  (هلّ 20)كٞم  ؽب٣ٝخ كبهؿخـ 

 ك.ٍ 30 ك.ٍ 145 1/6 –أ  كبهؿخ ٓغوٝهح ػ٠ِ ػغ٬دؽب٣ٝخ ـ 

 كهعخ اُز٤ٖ٘ق اُل٢ُٝاُجٚبئغ اُقطوح ؽَت ـ ك٢ ؽبُخ  2

 هلّ 20ؽب٣ٝخ كٞم  هلّ كٔب كٕٝ 20ؽب٣ٝخ  اٌجٕذ رلُ 

 ِٕبٌٚخ رط١ف ِٕبٌٚخ سف١ٕخ ِٕبٌٚخ رط١ف ِٕبٌٚخ سف١ٕخ

 ك.ٍ 260 ك.ٍ 415 ك.ٍ 165 ك.ٍ 330 2/1 –أ  ( 7،  5،  2،  1ـ ٓٞاك كهعخ ) 

 ك.ٍ 215 ك.ٍ 360 ك.ٍ 135 ك.ٍ 285 2/2 –أ  ( 9،  8،  6،  4،  3ـ ٓٞاك كهعخ ) 

 ] أحىبَ خبطخ [

 .ك٢ ؽبُخ اٍزقلاّ هٝاكغ اَُل٤٘خ ك٢ أُ٘بُٝخ %[  ٣30قل٘ اُؼبئل )ٓ٘بُٝخ ٍل٤٘خ( ثَ٘جخ]  ـ 1

، أٝ إما ًبٗذ ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔب %( ٖٓ اُؼبئل إما ًبٗذ اُجٚبػخ ٓزغبٝىح ُِؾ٤ي اُلؼ٢ِ ُِؾب٣ٝخ  10رٚبف َٗجخ ) ـ 2

 .ؿ٤و ٓطبثوخ ُِٔٞإلبد اُو٤ب٤ٍخ اُؾب٣ٝخ 
 

  ٝ٣لفَ ك٢ ؽٌْ اُؾب٣ٝخ أُطبثوخ ُِٔٞإلبد اُو٤ب٤ٍخ / ًبكخ اُؾب٣ٝبد اُؼبك٣خ ٝأَُطؾخ ٍٞاء ًبٗذ ثغٞاٗت أ

 ثلٜٝٗب ٝاُؾب٣ٝبد أُ٘يٝػخ ا٧ٍوق .

 . اُؾب٣ٝبد أُغوٝهح ػ٠ِ ػغَ رَْٔ اُض٬عبد أُغوٝهح ٝأُوطٞهاد ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔٔب 

 

  اٌؼبئذ ػٍٝ أسبش / حجُ ا١ٌ٢خ أٚ اٌّروجخ اٌٛاحذح                                          اُؾوًخ مار٤خٓوًجبد ٝآ٤ُبد  )ة(اٌمسُ 
 

 ٔٛع اٌجٕذ

 

 اٌجٕذ رلُ

 ٍلٖ ّؾٖ رو٤ِل١ ٍلٖ ٓقٖٖخ ، ّؾٖ أكو٢

 ِٕبٌٚخ رط١ف ِٕبٌٚخ سف١ٕخ ِٕبٌٚخ رط١ف ِٕبٌٚخ سف١ٕخ

 ك.ٍ 15 ك.ٍ 120 ك.ٍ 15 ك.ٍ 40 1ة .  ٓزو ٌٓؼت كٔب كٕٝ 20ؽغْ ـ 

 ك.ٍ 20 ك.ٍ 180 ك.ٍ 20 ك.ٍ 60 2ة .  ّ.ٌٓؼت 40ّ.ٌٓؼت إ٠ُ  20. 1ـ ٖٓ 

 ك.ٍ 25 ك.ٍ 225 ك.ٍ 25 ك.ٍ 75 3ة .  ّ.ٌٓؼت 60ّ.ٌٓؼت إ٠ُ  40. 1ـ ٖٓ 

 ك.ٍ 30 ك.ٍ 255 ك.ٍ 30 ك.ٍ 85 4ة .  ّ.ٌٓؼت 80ّ.ٌٓؼت إ٠ُ  60. 1ـ ٖٓ 

 ك.ٍ 35 ك.ٍ 400 ك.ٍ 35 ك.ٍ 100 5ة .  ّ.ٌٓؼت كٔب كٞم 80. 1ـ ٖٓ 

 ] أحىبَ خبطخ [

 .ك٢ أُ٘بُٝخ اُْؾٖ اُزو٤ِل١ ك٢ ؽبُخ اٍزقلاّ هٝاكغ ٍلٖ %[  ٣30قل٘ اُؼبئل )ٓ٘بُٝخ ٍل٤٘خ( ثو٤ٔخ ]  ـ 1

إٔ رٌٕٞ أُوًجخ أٝ ا٤ُ٥خ ػبِٛخ ػٖ اُؾوًخ اُنار٤خ ػ٘ل ك٢ ؽبُخ أُ٘بُٝخ )ٓ٘بُٝخ ٍل٤٘خ ، ه٤ٕق( ٣ٚبػق ػبئل  ـ 2

، ٝػبئل أُ٘بُٝخ )ه٤ٕق كوٜ( ػ٘ل ٓ٘بُٝزٜب  ا٧كو٢ٓ٘بُٝزٜب ػ٠ِ ٍلٖ ٓقٖٖخ )ٍلٖ ٗوَ ا٤َُبهاد( أٝ ٍلٖ اُْؾٖ 

 ػ٠ِ ٍلٖ اُْؾٖ اُزو٤ِل١ . 

اُؼبئل ك٢ ؽبُخ  ا٤ُ٥بد أُغ٘يهح : ٣غت إٔ رٌٕٞ ٓغٜيح ثؾ٤ش ٫ رؤصو ه٤بكرٜب ػ٠ِ رغ٤ٜياد ا٤ُٔ٘بء ٣ٝٚبػق ـ 3

   ف٬ف كُي ثب٩ٙبكخ ٣٧خ ٖٓوٝكبد رزطِجٜب اُزغ٤ٜياد ا٬ُىٓخ .
 

 ٣لفَ ك٢ ؽٌْ أُوًجبد ٝا٤ُ٥بد ا٧ٗٞاع أُج٤٘خ أمٗبٙ :ـ 

 أ ـ أُوًجبد : ٤ٍبهاد اُؼبك٣خ ، اُؾبك٬د ، ٤ٍبهاد اُ٘وَ اُقل٤ق ، اُْبؽ٘بد ، أُوطٞهاد  

 ة ـ ا٤ُ٥بد : ًبكخ ا٤ُ٥بد اُضو٤ِخ ٝأُزٍٞطخ ٝاُقل٤لخ ثغ٤ٔغ أٗٞاػٜب ٝأؿواٜٙب .

 
 

 

 

 



 

 ـ أ٠ّٙب أوجر ٚزٔٝ / ِزر ِىؼت ؽٓ/ ػٍٝ أسبش اٌؼبئذ               > ػ٠ِ ع٤ٔغ أٗٞاع اَُلٖ < ثٚبئغ ػبٓخ(   ج ) اٌمسُ

 ِٕبٌٚخ رط١ف ِٕبٌٚخ سف١ٕخ رلُ اٌجٕذ ٔٛع اٌجٕذ

(1)  
 ك.ٍ 9.0 ك.ٍ  12 1/1.  ج ٖٓ٘لهخ / ٛوٝك / ٛجب٢ُ

 ك.ٍ 10.5 ك.ٍ 14 1/2. ج  ]ؿ١ر ِحسِخ [٤ٌَٓخ  / أعُٞخ ٓ٘لوكح 

 ك.ٍ 7.5 ك.ٍ 10 1/3.  ج ] ِحسِخ [٤ٌَٓخ / أعُٞخ ًج٤وح 

(2)  

 ك.ٍ 9.0 ك.ٍ 12 2/1.  ج []ؿ١ر ِحسِخٓجوكح/فٚوٝاد،كٞاًٚ 

 ك.ٍ 7.5 ك.ٍ 10 2/2.  ج ] ِحسِخ [ٓجوكح/فٚوٝاد، كٞاًٚ 

 ك.ٍ 10.5 ك.ٍ 14 2/3. ج  ٓغٔلح / ُؾّٞ ،أٍبى

(3)  

 ٌٓٞهاد ؽل٣ل ٝٓب ّبثٚ كُي

 هفبّ هٞاُت ٝٓب ّبثٜٚ.....
 ك.ٍ 9.0 ك.ٍ 12 3/1.  ج

(4)  

 ٕلبئؼ .....[ؽل٣ل ]ر٤َِؼ ، 

 أٗبث٤ت ، ثوا٤َٓ ... ثؤٗٞاػٜب

 فْت ]أُٞاػ ، أػٔلح ...[

 أثواط ًٜوثبء / هطجبٕ ٌٍي

 

 4/1.  ج

 

 ك.ٍ 13

 

 ك.ٍ 9.75

 

(5)  

 ك.ٍ 12.75 ك.ٍ 17 5/1. ج  فياٗبد ، ث٤ٞد عبٛيح

 ك.ٍ 10.5 ك.ٍ 14 5/2. ج  أ٣خ ثٚبئغ أفو١

 ] أحىبَ خبطخ [

 ك٢ ؽبُخ اٍزقلاّ هٝاكغ اَُل٤٘خ .  [.٣٘بهك ٣3قل٘ اُؼبئل ثو٤ٔخ ] ـ 1

 ك٢ ؽبُخ إٔ رٌٕٞ اُْؾ٘خ ٤ًِب أٝ عيئ٤ب ثٜب ٓٞاك فطوح ٣ياك اُؼبئل ثبَُ٘ت اُزب٤ُخ :ـ ـ 2

 [ . 7،  5،  2،  1%( ُِجٚبئغ أُٖ٘لخ كهعخ فطٞهرٜب رؾذ ]  50أ ـ )     

  %( ُِجٚبئغ أُٖ٘لخ كهعخ فطٞهرٜب رؾذ أ١ كهعبد أفوٟ 30ة ـ )     
 

 . ٣لفَ ك٢ ؽٌْ اُج٤ٞد اُغبٛيح : اُغٔبُٞٗبد )اُٜ٘بعو( أُغٔؼخ أٝ أُلٌٌخ 

 [ اُجٚبئغ أُجوكح ٢ٛ اُجٚبػخ اُز٢ رَٖ ػ٠ِ اَُلٖ اُض٬عخRefrigerated Ships. ] 

 

  اٌؼبئذ ػٍٝ أسبش / اٌرأش اٌٛاحذ                                                                  اُؾ٤ٞاٗبد اُؾ٤خ(  د ) اٌمسُ
 رلُ

 اٌجٕذ

 اٌزس١ٍُ  ٍلٖ أفوٟ ٍلٖ ٓقٖٖخ ٔٛع اٌجٕذ

 ِٕبٌٚخ سف١ٕخ ِٕبٌٚخ سف١ٕخ اٌٍّسَ

 ٓجبّو ـــــــ ك٣٘به 3 ـ ؿْ٘ ، ٓبػي ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔب 1/1.  ك

 ٓجبّو ـــــــ ك٣٘به 5 ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔب/إثَ ، ف٤ٍٞ ـ ثوو، 1/2.  ك

 ٓجبّو ك٣٘به 8 ك٣٘به 5 ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔبـ اُ٘ؼبّ  1/3.  ك

 ] أحىبَ خبطخ [

[ ك٢ ؽبُخ ٓ٘بُٝزٜب ك٢ أهلبٓ ٣ؾَت اُؼبئل ػ٠ِ أٍبً ٖٛ ٝى٠ٗ أٝ ٓزو  3/ 1اُؾ٤ٞاٗبد اُٞاهكح  كـ٢ اُج٘ل ] ك .  ـ1

 ٌٓؼت أ٣ٜٔب أًجو.

 اُؼبئل ؿ٤و ٍْٓٔٞ ثؤ٣خ ٖٓبه٣ق أفوٟ هل رَزِيٜٓب إعواءاد ٝػ٤ِٔبد إٙبك٤خ ُـوٗ اُز٤َِْ.  ـ 2

٣ٚبػق ػبئل اُْؾٖ أٝ اُزلو٣ؾ إكا ًبٗذ ٛج٤ؼخ أُ٘بُٝخ رٌَْ فطوا ػ٠ِ ػٔبٍ أُ٘بُٝخ فبٕخ  ػ٘ل ٓ٘بُٝخ  ـ 3

 [ . 2/ 1اُؾ٤ٞاٗبد اُٞاهكح  كـ٢ اُج٘ل ] ك . 

 



 

 

 ـ أ٠ّٙب أوجر ؽٓ ٚزٟٔ أٚ ِزر ِىؼت اٌؼبئذ ػٍٝ أسبش /                           < ٍبئِخ ،ٚ ٍبئج>  ثٚبئغ ٕت(  ٘ـ ) اٌمسُ 

 ـ فٟ حبٌخ شرؽ شحٓ ف١ٛز 1

 ٍلٖ أفو١ ٍلٖ ٓقٖٖخ ٔٛع اٌجٕذ رلُ اٌجٕذ

 ِٕبٌٚخ رط١ف ِٕبٌٚخ سف١ٕخ ِٕبٌٚخ رط١ف ِٕبٌٚخ سف١ٕخ

  ))  ثؼبئـــغ سبئجـــخ ((                                          

 ك.ٍ 3.00 ك.ٍ 7.00 ك.ٍ 2.00 .يك 6.00 هٔؼ ، ّؼ٤و ، كهح ، أهى    ـ 1ـ1ٛـ/ 

 ــــــ ك.ٍ 8.00 ــــــ ك.ٍ 7.00 ، أٍٔلح ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔٔب كٍٞ ٣ٕٞبـ  2ـ1ٛـ/ 

 ــــــ ك.ٍ 5.50 ــــــ ك.ٍ 4.50 ـ  ٌٍـــو ، إٍٔ٘ــذ 3ـ1ٛـ/ 

 ــــــ ك.ٍ 12.00 ــــــ ــــــ  ـ اُيُٜ ٝاُوفبّ أُغوُٝ 4ـ1ٛـ/ 

 )) ثؼبئـــغ سبئٍـــخ ((

 ــــــ ــــــ ــــــ ك.ٍ 3.50 ـ ٍٞائَ ٓ٘قلٚخ اُؾواهح 5ـ1ٛـ/ 

 ــــــ ــــــ ــــــ ك.ٍ 3.00 ـ ٍٞائَ ٓورلؼخ اُؾواهح 6ـ1ٛـ /

 ــــــ ــــــ ــــــ ك.ٍ 2.50 أفـوٟـ ٍٞائـَ  7ـ1ٛـ /

 ] أحىبَ خبطخ [

 اُؼبئل ٍْٓٔٞ ثٌبكخ اُؼ٤ِٔبد ٖٓ اَُل٤٘خ ؽز٠ ٤ٍِٝخ ٗوَ أَُزِْ / ك٢ ؽبُخ اُز٤َِْ أُجبّو . ـ 1

   اُزبثؼخ َُِٔزِْ أٝ ُغٜخ اُزقي٣ٖاُيُٜ ٝاُوفبّ أُغوُٝ ٣لوؽ ٓجبّوح ٖٓ اَُل٤٘خ ٤ٍُِٞخ اُ٘وَ  ـ 2

 ( ٍْٓٔٞ ثؼ٤ِٔبد اُزلز٤ذ اُز٢ هل رَزلػ٤ٜب ّؾ٘خ ا٣ُٖٞب .2ـ  1اُؼبئل ك٢ اُج٘ل )ٛـ  ـ 3

 

 

 اٌؼبئذ ٚفك ِب ٘ٛ ِج١ٓ أدٔبٖ                                                                 أفوٟأُ٘بُٝخ ك٢ ؽب٫د ( ٚ ) اٌمسُ  

 لذَ  20حزٝ حب٠ٚخ  رلُ اٌجٕذ ٔٛع اٌجٕذ
 اٌحب٠ٚخ وٛحذح ٚاحذح

 لذَ 20حب٠ٚخ فٛق 
 اٌحب٠ٚخ وٛحذح ٚاحذح

 ثؼبئغ أخرٜ
 ثبٌطٓ أٚ َ.ِىؼت

 .كٍ 15 ك٣٘به 300 ك٣٘به 150 1 ـ1ٝ/  ٍل٤٘خ : ٍل٤٘خ

 ك.ٍ 20 ك٣٘به 600 ك٣٘به 300 2 ـ1ٝ/  ٍل٤٘خ : ٓبػٕٞ / أٝ اُؼٌٌ

 ك.ٍ 20 ك٣٘به 540 ك٣٘به 270 3 ـ1ٝ/  ٓبػٕٞ : ه٤ٕق / أٝ اُؼٌٌ

 ك.ٍ 30 ك٣٘به 600 ك٣٘به 300 4 ـ1ٝ/  ٍل٤٘خ : ه٤ٕق : ٍل٤٘خ

 ك.ٍ 35 ك٣٘به 800 ك٣٘به 400 5 ـ1ٝ/  ٍل٤٘خ : ٓبػٕٞ : ٍل٤٘خ
 ك٣٘به ُِؾوًخ اُٞاؽلح 50 6 ـ1ٝ/  ِٕبٌٚخ رافؼخ ِٓ ٚإٌٝ ػٕجر اٌسف١ٕخ 

 ] أحىبَ خبطخ [

 اٍزقلاّ ا٤ُ٥بد ٝاُوٝاكغ ا٬ُىٓخ ُ٘وَ ٝ/ أٝ رؾو٣ي اُجٚبئغ( ٫ ٣َْٔ  6 /ٝاُؼبئل ك٢ اُج٘ٞك أػ٬ٙ )ػلا اُج٘ل ـ ـ  1

طجن ٣ ٍبػبد( 4)ك٢ ؽب٫د أُ٘بُٝخ اُـ٤و ٓجبّوح ، إكا ٓب أٗيُذ اُجٚبػخ ػ٠ِ اُو٤ٕق ٝىاكد ٓلح ثوبئٜب ػٖ  ـ 2

 (2ثْؤٜٗب ػٞائل اُزقي٣ٖ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ )اُغلٍٝ 

 ا٫ٍزقلاّ كوٜ ٓ٘بُٝخ اُواكؼخ ٖٓ ٝإ٢ُ ػ٘جو اَُل٤٘خ ٣ٌٕٞ ُـوٗـ  3

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2الجدول رقم )  
 بنود وعوائد التخزين
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 األحكام الخاصة في شأن التطبيق

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 [ من الفصل الثالث من مواد الالئحة رقم ]                [28المادة ] 

 

 
 

 



 
 
 

 } أؽٌبّ ػبٓخ ك٢ ّؤٕ رطج٤ن ػٞائل اُزقي٣ٖ {

 
  ّأٝ  اُٞاهكح أكٗبٙ ثٔب ر٘ٔ ػ٤ِٚ أؽٌبّ اُلَٖ اُضبُش ٖٓ ا٬ُئؾخ ٝ/٫ رقَ ا٧ؽٌب

 أ٣خ أؽٌبّ أفو١ ٍبه٣خ أُلؼٍٞ .  

 ٍو٣بٕ أؽٌبّ رطج٤ن اُؼبئل ( 1

ٝاُ٘وَ اُجؾو١  أُٞاٗئأُقبىٕ اُزبثؼخ ُِٖٔؾخ أٗٞاع رَو١ أؽٌبّ اُزقي٣ٖ ٝػٞائلٙ ػ٠ِ ًبكخ ـ 

 اُز٢ رل٣وٛب اُغٜخ أُْـِخ أٝ أ١ عٜخ أفو١ ٣ٖوػ ُٜب ثلُي  . ٝ

 ( اُجٚبئغ اُؼبثوح أٝ أُ٘وُٞخ 2

أُقزٔ ك٢ ّؤٕ  اُٞى٣وا٤ُِج٤خ ٝكوب ُٔب ٣ٖله ػٖ  أُٞاٗئاُجٚبػخ اُؼبثوح أٝ أُ٘وُٞخ ث٤ٖ ـ رؼبَٓ 

 ث٘بء ػ٠ِ ػوٗ ٖٓ أُِٖؾخ . ا٩ػلبءاد ٝ/أٝ اُزقل٤ٚبد

 (  ْٓز٬ٔد ػبئل اُزقي٣ٖ  3
ًنُي  ٝاُزغ٤ٜياد ا٬ُىٓخ ُؾٔب٣خ اُجٚبػخ أص٘بء كزوح اُزقي٣َٖٔ ػبئل اُزقي٣ٖ ػ٠ِ اُؾواٍخ زـ ٣ْ

 اٍزؼٔبٍ هاكؼخ ٤ًّٞٚ أٝ ٫هطخ كافَ أُقيٕ ػلا اُؾب٫د اُز٢ ٣وك ثٜب ٗٔ ٕو٣ؼ ك٢ اُقٖٞٓ

 اُي٣بكح ك٢ اُؼبئل ٝكزوح أَُبػ ك٢ اُزقي٣ٖ  ( 4 
بُؼٞائل أُؾلكح ُِزقي٣ٖ ك٢ ٛلا اُغلٍٝ ثبٍزض٘بء ٓب ر٘ٔ ػ٤ِٚ ا٧ؽٌبّ اُقبٕخ ٫ ٣غٞى أَُبً ثـ 

 . أٝ اُِغٞء ُِِٖٔؾخ ك٢ اُقٖٞٓ ُِ٘ٔ اُوب٢ٗٞٗ ثب٬ُئؾخ كٕٝ اُوعٞع 

   ٍبػخ[ ًلزوح ٍٔبػ ٖٓ ػبئل اُزقي٣ٖ 24] ْؾٖاُ حػبكأُؼلح ٩اُؾب٣ٝبد اُلبهؿخ ـ رٔ٘ؼ 

 ه٤بٍب . اُزقي٣ٖ ُِؾب٣ٝبد اُـ٤و ٓطبثوخ ُج٤بٕ اُْؾ٘خـ ٣ٚبػق ػبئل 

 (  اُؾل ا٧ك٠ٗ ُِؼبئل 5
ًَ عيء ٖٓ اُطٖ اُٞى٠ٗ أٝ أُزو اٌُؼت ٣ؼزجو ٛ٘ب أٝ ٓزوا ًب٤ِٖٓ  ٝاُغيء ٖٓ ا٤ُّٞ ٣ؼزجو ٣ٞٓب ـ 

أ٣بّ [ ٣ؾَت ٝكوب ُ٘ٞع  7، ٝك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ ٣ؾَٖ ًٝؾل أك٢ٗ ٖٓ ػبئل اُزقي٣ٖ ٓب ٣وبثَ ]  ًب٬ٓ

 اُجٚبػخ ٝآ٤ُخ رقي٣ٜ٘ب .  

 ( اُز٤َِْ ٝا٫ٍز٬ّ 6
ر٤َِٔب أٝ اٍز٬ٓب كٕٝ اُؼَٔ ثبُ٘ٔبمط أُؼٍٔٞ ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔٔب ٝا٤ُ٥بد  بدك٢ ؽبُخ ر٘بٍٝ اُؾب٣ٝـ 

 .ٍزِٔذ أٝ ٍِٔذ ك٢ ؽبُخ ع٤لحهل ااُٞؽلح رؼزجو ،  ثٜب ك٤ُٝب

 . ُِغٜبد اُؼبٓخ ك٢ اُْواءك٤ٜب اُجٚبػخ اُز٢ رؾبٍ َُبؽخ أُزوًٝبد ُِج٤غ ثبُٔياك رؼط٠ ا٣ُٞٝ٧خ ـ 

 آ٤ُخ اُزقي٣ٖ  ( 8
 ٓغ ٓواػبح آ٤ُخ اُزقي٣ٖ أُلهعخ ثؤهَبّ ٛلا اُغلٍٝ ٣واػ٢ ا٫ر٠ :ـ ـ 

اُجٚبئغ اُؼبٓخ اُز٢ رؾبٍ َُبؽبد اُزقي٣ٖ أٌُْٞف ٣ٝطِت إٔؾبثٜب ]١٧ ٍجت[ رـط٤زٜب ، أ ـ 

، ثب٩ٙبكخ ُِٔوبثَ أُؾلك ُزؤع٤و ا٧ؿط٤خ ٝأُج٤ٖ ( 2ثبُوَْ ة/) رؼبَٓ ٓؼبِٓخ اُزقي٣ٖ أُلهط 

 .  (3ههْ )ث٘ٞك ٝػٞائل اُقلٓبد ثغلٍٝ 

٤ٍبهاد اُ٘وَ ٝاُوًٞثخ ٝاُؾبك٬د ٝأُوطٞهاد ٝا٤ُ٥بد  ًبكخ أٗٞاعا٤ُ٥بد ٣لفَ ك٢ ؽٌْ ة ـ 

 اُٖ٘بػ٤خ ٝرِي أُقٖٖخ ٨ُؿواٗ ا٩ْٗبئ٤خ .... ، اُقل٤ٓخ  ،اُيهاػ٤خ 

 ٣لفَ ك٢ ؽٌْ اَُٞائت ًبكخ اُجٚبئغ ماد اُغيئ٤بد اُِٖجخ ] أٍٔلح ، ٓؼبكٕ ، َٓبؽ٤ن .... [ط ـ 

 ٣خ ثٚبػخ رؼبَٓ ٓؼبِٓخ اُؾب٣ٝبد اُلبهؿخ .ك ـ ك٢ اُؾبُخ اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب أَُطؾخ كبهؿخ ٖٓ أ

 



 

 

 ] ش [ ػٛائذ اٌزخس٠ٓ ثبٌسبحبد ) أ ( اٌمسُ 

 [/ ٠َٛ ] ػٍٝ أسبش ٚحذح ٚاحذح                                      )حب٠ٚبد   (ٍبؽبد فبٕخ /  ػٞائل رقي٣ٖ ـ 1

  حب٠ٚبد ٍِّٛءح حب٠ٚبد فبرؿخ اٌزخس٠ٓ ثب١ٌَٛ رلُ اٌجٕذ

  لذَ 40 لذَ 20 لذَ 40 لذَ 20 إٌٝ ِٓ

 ك٣٘به 10.0 ك٣٘به 5.0 ك٣٘به 4.0 ك٣٘به 2.0 7          1    1/1د. ش 

 ك٣٘به 20.0 ك٣٘به 10.0 ك٣٘به 8.0 ك٣٘به 4.0 15   8    1/2د. ش 

 ك٣٘به 30.0 ك٣٘به 15.0 ك٣٘به 16 ك٣٘به 8.0  22   16   1/3د. ش 

 ك٣٘به 40.0 ك٣٘به 20.0 ك٣٘به 20 ك٣٘به 10 30   23   1/4د. ش 

 ] أحكام خاصة [
 ـ العائد غير مشمول باستخدام الروافع عند التسميم من الساحات أو المخازن

 لمجهة المشغمة إعادة قياس الحاوية إدا رأت بان مقاييسها غير مطابقة لممواصفات الدولية أو لبيان الحمولة ـ
 ما زاد عن مدة التخزين المبينة بالجدول يضاف عمى العائد مبمغ يومي عمى النحو التالي: ـ ـ

 10 قدمًا / عن كل يوم تخزين إضافي 20بالنسبة لحاوية  دينار 

 20  قدم  / عن كل يوم تخزين إضافي 40بالنسبة لحاوية دينار 

 

 [              / ٠َٛ ِزر ِىؼت أٚ] ؽٓ ٚزٔٝ             )ثؼبئغ ِخزٍفخ ٚآ١ٌبد ثؤٔٛاػٙب  (ػٞائل رقي٣ٖ /  ٍبؽبد ػبك٣خ ـ 2

 ثؼبئغ ِخزٍفخ اٌزخس٠ٓ ثب١ٌَٛ رلُ اٌجٕذ
 ]ػبِخ[

 آ١ٌبد ِٚروجبد ثؤٔٛاػٙب جـررأش  ِسطحخ

 ؽٓ 2فٛق  ؽٓ فبلً 2 إٌٝ ِٓ

 ك٣٘به  25 ك٣٘به 10 ك٣٘به 5.0 ك٣٘به 3.0 كهْٛ 800 7          1    2/1د. ش 

 ك٣٘به 30 ك٣٘به 20 ك٣٘به 7.0 ك٣٘به 4.0 ك٣٘به 1.600 15   8    2/2د. ش 

 ك٣٘به  35 ك٣٘به  25 ك٣٘به 10 ك٣٘به 6.0 ك٣٘به 3.200  22   16   2/3د. ش 

 ك٣٘به  40 ك٣٘به  30 ك٣٘به 20 ك٣٘به 10 ك٣٘به 6.400 30   23   2/4د. ش 

 ] أحكام خاصة [
 غير مشمول باستخدام الروافع عند التسميم من الساحات أو المخازنـ العائد 

 لمجهة المشغمة إعادة قياس وتحجيم البضائع إدا رأت بأنها غير مطابقة لبيان الحمولة  ـ
 : ـالتاليبالجدول يضاف عمى العائد مبمغ يومي عمى النحو  ةما زاد عن مدة التخزين المبين ـ

 11 طن / عن كل يوم . 2بالنسبة لآلليات دون  دينار 

 21 طن / عن كل يوم . 2بالنسبة لآلليات فوق  دينار 

 5.1  بالنسبة لمبضائع المختمفة / عن كل يوم تخزين إضافيدينار  
 



 

 

 

 ] َ [ ػٛائذ اٌزخس٠ٓ ثبٌّخبزْ ٚاٌّسزٛدػبد )ة  ( اٌمسُ 

              [فمؾ ّىؼت اٌّزر ثبٌ]                                   )زجو٣ل َٓزٞكػبد اُ  ( ثٚبئغ ٓجوكحػٞائل رقي٣ٖ /  ـ 1

 

 رلُ اٌجٕذ

 رخس٠ٓ ٌشروبد أجٕج١خ رؼًّ فٟ ١ٌج١ب ثؼبئغ ) ٚاردح ـ ِظذرح ( اٌزخس٠ٓ ثب١ٌَٛ

 ِئ٠ٛخ 0فٛق درجخ  ِئ٠ٛخ 0فٛق درجخ  ِئ٠ٛخ 0رحذ درجخ  ِئ٠ٛخ 0فٛق درجخ  إٌٝ ِٓ

 ك٣٘به 3.5 ك٣٘به 2.5 ك٣٘به 2.0 ك٣٘به 1.5 7 1 1.1د. َ / 

 ك٣٘به 4.0 ك٣٘به 3.0 ك٣٘به 2.5 ك٣٘به 2.0 15 8 2.1د. َ / 

 ك٣٘به 4.5 ك٣٘به 3.5 ك٣٘به 3.0 ك٣٘به 2.5 22 16 3.1د. َ / 

 ك٣٘به 5.0 ك٣٘به 4.0 ك٣٘به 3.5 ك٣٘به 3.0 30 23 4.1د. َ / 

 ] أؽٌبّ فبٕخ [

 اُز٤َِْ ٝا٫ٍز٬ّ ٝػٞائل اٍزقلاّ آ٫د ٝٓؼلاد ك٢ اُزقي٣ٖ .ـ اُؼبئل ٫ ٣َْٔ ٓوبثَ 

 ٓزو ٌٓؼت .  % [ 25] ك٢ ؽبُخ ػلّ اٍزـ٬ٍ ؽغوح رقي٣ٖ ًبِٓخ ٣ياك اُؼبئل ثَ٘جخ ـ   

 ػٖ ًَ ٣ّٞ رقي٣ٖ إٙبك٢ .د٠ٕبر  5.0ـ ٓب ىاك ػٖ ٓلح اُزقي٣ٖ ٣ٚبف ػ٠ِ اُؼبئل ٓجِؾ 
 

 ] ؽٓ ٚزٔٝ / ِزر ِىؼت [                           (ٓقبىٕ ٓـِوخ )، ٍبئجخ ، فطوح ػبٓخ/ ـ ػٞائل رقي٣ٖ  ثٚبئغ  2  

 
 رلُ اٌجٕذ

 ثؼبئغ ػبِخ اٌزخس٠ٓ ثب١ٌَٛ

 ثؤٔٛاػٙب

 ثؼبئغ خطرح ثؼبئغ سبئجخ

 حجٛة إٌٝ ِٓ

 ] طِٛؼخ[

 اسّٕذ  ٚ

 سٛائت أخرٜ

 درجبد

 7ـ  5ـ  1

 أٞ درجبد

 أخرٞ

 ك.ٍ 2.0 ك.ٍ 2.5 كهْٛ 600 كهْٛ 300 كهْٛ 960 7 1 1.2د. َ / 

 ك.ٍ 4.0 ك.ٍ 5.0 ك٣٘به 200.1 كهْٛ 600 ك.ٍ 1.920 15 8 2.2د. َ / 

 ك.ٍ 6.0 ك.ٍ 7.5 ك٣٘به 1.750 كهْٛ 750 ك.ٍ 3.900 22 16 3.2د. َ / 

 ك.ٍ 80 ك.ٍ 10 ك٣٘به 250.2 ك٣٘به 1.0 ك.ٍ 7.800 30 23 4.2د. َ / 

 ] أؽٌبّ فبٕخ [

 ٓب ىاك ػٖ ٓلح اُزقي٣ٖ أُج٤٘خ أػ٬ٙ ٣ٚبف ػ٠ِ اُؼبئل ٓجِؾ ٢ٓٞ٣ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :ـ ـ

  ثبَُ٘جخ ُِجٚبئغ اَُبئجخد.ي(  2*)ثبَُ٘جخ ُِجٚبئغ اُؼبٓخ د.ي(  5*)ثبَُ٘جخ ُِجٚبئغ اُقطوح د.ي(  7*)

 ُغلٍٝٓغ ٓواػبح ثؤٗٚ ٫ ٣غٞى إثوبء اُؾجٞة ك٢ اُٖٞٓؼخ ٧ًضو ٖٓ أُلح أُؾلكح ثب  ـ
 ٣لفَ ك٢ ؽٌْ اَُٞائت ًبكخ اُجٚبئغ ماد اُغيئ٤بد اُِٖجخ ]أٍٔلح ، ٓؼبكٕ ، َٓبؽ٤ن ٝٓب ّبثٜب [ ـ

 ـ ػبئل اُزقي٣ٖ ك٢ أُٞاك اُقطوح ٫ ٣َْٔ أ٣خ أرؼبة أٝ أعٞه رٌٕٞ َٓزؾوخ ُغٜبد أفو١

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

                                                                           
 ( 3الجدول رقم )  

 بنود وعوائد الخدمات
 

 
 
& 

 األحكام الخاصة في شأن التطبيق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 [ من الفصل الرابع من مواد الالئحة رقم ]             [ 34المادة ] 
   ] 

 



 

 

 [ وً ٔٛع إٌحٛ اٌّج١ٓ لر٠ٓ ] ِمبثً اٌخذِخ ٠حست ػٍٝ                                         فلٓبد ٓقزِلخ أٚال ـ 

 ٖٓ ؾ٣َٖ أُوبثَ أُب٢ُ ٝآ٤ُخ رول٣ٜٔبٗٞع اُقلٓخ  ههْ اُج٘ل

 اَُل٤٘خ ك٣٘به ٌَُ ؽبعي / ٣ّٞ 50ـ  ]ػٕذ اٌطٍت[       *رٞك٤و ؽٞاعي عومإ           1 -1ؿ.

 اَُل٤٘خ ك.ٍ ُِْؾ٘خ / ٣ّٞ 150ـ                           ]ػٕذ اٌؼرٚرح[       رؤع٤و ّجبى ؽٔب٣خ ثٚبئغ  * 

 اَُل٤٘خ ك.ٍ ٤ُِّٞ 500ـ                       [إٌسا١ِخ]      خطرح(شحٕخ )رج١ٙس ِؼذاد إؽفبء * 2 -1ؿ.

 اَُل٤٘خ ك.ٍ  ٌَُ ػ٘جو / ٣ّٞ 50ـ   ػٕذ اٌطٍت[]         كزؼ ٝؿِن اُؼ٘بثو             * 3 -1ؿ.

                                   ]ػٕذ اٌطٍت[   إىاؽخ ؿطبء ػ٘جو ثوٝاكغ اَُل٤٘خ* 4 -1ؿ.
 ػ٠ِ ٍطؼ اَُل٤٘خـ 

 ػ٠ِ اُو٤ٕق ٝا٩ػبكحـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك٣٘به ُِٔوح اُٞاؽلح / ٣ّٞ 165ـ 

 ك٣٘به ُِٔوح اُٞاؽلح / ٣ّٞ 265ـ 

 اَُل٤٘خ

                                   ]ػٕذ اٌطٍت[   ثوٝاكغ ا٤ُٔ٘بءإىاؽخ ؿطبء ػ٘جو * 5 -1ؿ.
 ػ٠ِ ٍطؼ اَُل٤٘خـ 

 ػ٠ِ اُو٤ٕق ٝا٩ػبكحـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك٣٘به ُِٔوح اُٞاؽلح / ٣ّٞ 225ـ 

 ك٣٘به ُِٔوح اُٞاؽلح / ٣ّٞ 325ـ 

 اَُل٤٘خ

 ػٕذ اٌطٍت[]     كي أٝ رضج٤ذ ّؾ٘خ              * 6 -1ؿ.
 ثٚبئغ ػبٓخ                                   ـ

 ؽب٣ٝبد ٖٓ أ١ ؽغْ ـ

 آ٤ُبد ٝٓوًجبد        ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك.ٍ ُِطٖ أٝ ٓزو ٌٓؼت            1ـ 

 ك٣٘به ُِؾب٣ٝخ  6ـ 

 ك٣٘به ٌَُ آُخ أٝ ٓوًجخ 5ـ 

 اَُل٤٘خ

 

 

  ]ػٕذ اٌؼرٚرح[  *رٞك٤و ٓبػٕٞ ُـوٗ أُ٘بُٝخ  7 -1ؿ.
 كافَ ؽٞٗ ا٤ُٔ٘بء ـ
   ٓ٘طوخ أُقطبفأٝ فبهط ؽٞٗ ا٤ُٔ٘بء  ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك.ٍ ُِطٖ / ٓزو ٌٓؼت 1ـ 

 ك.ٍ ُِطٖ / ٓزو ٌٓؼت 1.5ـ 

 ِسزٍُ / سف١ٕخ

 اَُل٤٘خ ك.ٍ ُِطٖ / ٓزو ٌٓؼت 3.5 ـ ]ػٕذ اٌطٍت[    رؾو٣ي ثٚبػخ ػبٓخ كافَ اُؼ٘جو 8 -1ؿ.

 ك.ٍ  150 هلّ / 20ـ ؽب٣ٝخ          ]ػٕذ اٌؼرٚرح[       رؾو٣ي ؽب٣ٝخ كافَ اُؼ٘جو* 9 -1ؿ.

 ك.ٍ 180 لّ /ه 40 ـ ؽب٣ٝخ 
 ِسزٍُ / سف١ٕخ

 سف١ٕخِسزٍُ /  ُِطٖ / ٓزو ٌٓؼت  كهْٛ 450ـ   ]ػٕذ اٌؼرٚرح[         ه٤بً ٝرؾغ٤ْ اُجٚبئغ    * 10 -1ؿ.

 أَُزِْ ُِطٖ / ٓزو ٌٓؼت كهْٛ  250ـ            ]إٌسا١ِخ[                              اٌجؼبػخ ٚزْ* 11 -1ؿ.

 أَُزِْ ك.ٍ ُِطٖ/ ٓزو ٌٓؼت 3.250ـ               ]ػٕذ اٌطٍت[      ر٤ٌٌ ّؾ٘خ اُجٚبػخ اُٖت * 12 -1ؿ.

 ِسزٍُ / سف١ٕخ ك.ٍ ُِؼ٬ٓخ 10ـ             اٌؼرٚرح[]ػٕذ         ٝٙغ أٝ رٖؾ٤ؼ ػ٬ٓخ * 13 -1ؿ.

 ِسزٍُ / سف١ٕخ ك٣٘به ُِطوك اُٞاؽل 10ـ             ]ػٕذ اٌؼرٚرح[   إػبكح رـ٤ِق ٝإ٬ٕػ اُطوٝك* 14 -1ؿ.

      ]إٌسا١ِخ[ ٚ اٌزسز١ف ِخسْ *فرز ِحزٜٛ حب٠ٚخ 15 -1ؿ.
 هلّ      20ؽب٣ٝخ  ـ
 هلّ      40ؽب٣ٝخ  ـ

   اُؾب٣ٝخ ٓجبّوح َُِل٤٘خ/َُبؽبد ا٤ُٔ٘بءروع٤غ *

 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 ك٣٘به ُِؾب٣ٝخ  250ـ 

 ك٣٘به ُِؾب٣ٝخ 450ـ 

 ك٣٘به ُِؾب٣ٝخ / ٗوِخ 60ـ 

 اَُل٤٘خ

 ِسزٍُ / سف١ٕخ كهْٛ ُِطٖ / ٓزو ٌٓؼت 400ـ  [إٌسا١ِخ]        )سٕذ شحٓ ٚاحذ( فرز ثؼبئغ* 16 -1ؿ.

 أَُزِْ ك٣٘به / ٤ُِّٞ 60ـ  ]ػٕذ اٌؼرٚرح[ر٤َٕٞ ًٜوثبء )رقي٣ٖ ٍبؽخ( * 17 -1ؿ.

 أَُزِْ ك.ٍ ٖٛ / ٓزو ٌٓؼت 1ـ  ]ػٕذ اٌطٍت[    رـط٤خ ثٚبػخ ثبَُبؽبد/ْٓٔغ * 18 -1ؿ.

 أَُزِْ ك.ٍ ُِؾوًخ اُٞاؽلح 50ـ  ]ػٕذ اٌطٍت[      ب٣ٝخ ُٖبُؼ أَُزِْ  ؽي ٣ؾور* 19 -1ؿ.

 اَُل٤٘خ ك.ٍ / ٌَُ ػ٘جو 150ـ  ]ػٕذ اٌطٍت[         ر٘ظ٤ق ػ٘بثو اَُل٤٘خ        * 20 -1ؿ.

 ]إٌسا١ِخ[                              رط١ف رٕظ١ف* 21 -1ؿ.

   ّؾ٘خ ثٚبػخ ٕت      ـ

 ّؾ٘خ ثٚبػخ ػبٓخ ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك٣٘به/ ُِْؾ٘خ 250ـ 

 ك٣٘به/ ُِْؾ٘خ 150ـ 

 اَُل٤٘خ

 

أٞ ِؼذاد أٚ ٌٛازَ أخرٞ رخض إٌّبٌٚخ ٠ٚزُ * 22 -1ؿ.

 رٛف١ر٘ب ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِٓ اٌسف١ٕخ أٚ اٌّسزٍُ

 ِٓ اٌم١ّخ % 75ـ اٌزىٍفخ األط١ٍخ + 

 )ِب ٌُ رىٓ ِمبثً رؤج١ر ٠ِٟٛ(
 ِسزٍُ / سف١ٕخ



 

 

 

 أؽٌبّ فبٕخ ك٢ ّؤٕ رطج٤ن اُوَْ ) أ٫ٝ ( فلٓبد ٓقزِلخ

 ا٧ؽٌبّ اُقلٓخ

 تقديم الخدمة  ـ
 
 التحصيل من المستمم ـ
 التحصيل من السفينة       ـ
 /مستمم التحصيل سفينة ـ
 تجهيز معدات إطفاء ـ

 
 ماعون ] بنتون [ توفير ـ

 
 مناولة استثنائية لمحاويةـ

 
 قياس وتحجيم بضائع ـ
 وضع عالمة شحنة ـ
 فرز وترجيع حاوية ـ

 
 
 تكيس شحنة  ـ
 توصيل كهرباء ـ

 
 تغطية بضائع/ مشمع ـ
 تنظيف عنابر ـ

 
 
 
 تنظيف رصيف ـ

 ـ في حالة االختالف حول تقديم الخدمة ]عند الضرورة[ يتم الرجوع إلدارة الميناء. 
  % 00ـ في حالة إلغاء ]الخدمة عند الطمب[ بعد طمبها يحسب المقابل عمى أساس 

 . ـ يسرى عمى الشاحن ]المصدر[ كما يسرى عمى المستمم ]المورد[
 ـ يعنى التحصيل من مالك السفينة أو من في حكمه و يتم عبر وكيل السفينة .

 ـ التحصيل يكون من المستفيد من تقديم الخدمة .
 ـ ال تشمل معدات اإلطفاء التي يتم تجهيزها عن طريق البحر ] زوارق إطفاء [ 

 الي.ـ في حالة شحنة متفجرات يكون تجهيز المعدات الزامى ويحسب المقابل الم
يكون لغرض الشحن أو التفريغ من والى السفينة والعكس أو من السفينة إلى الرصيف ـ 

 والعكس ، وال يشمل مقابل خدمات الجر بحرًا .

ـ المقابل المالي يحصل من المستمم في حالة طمب الجمارك تنزيل الحاوية لغرض 
 لخ  .التفتيش و/ أو تنزيمها من عمى وسيمة النقل ألي غرض كان .... ا

 ـ  المقابل ال يتضمن الغرامة  في حالة وجود اختالف مع ما هو ببيان الشحنة .
 ـ المقابل المالي لوضع أو تصحيح بطاقة الشحنة ] العالمة [  ال يتضمن الغرامة .

 ـ فرز الحاويات المشتركة داخل مخازن الميناء ، إجراء الزامى لمجهات المختصة

  جميع الجهات ] العامة واألهمية [ ممزمة بترجيع الحاويات بعد تفريغها 

 

 ـ  يعتبر التكييس قائما أينما تم دلك ] بالسفينة ـ الصومعة ـ السمنتيرة [ .
ـ مقابل توصيل الكهرباء لممبرد الواحد في الساحات غير مشمول بالقيمة الفعمية 

 تحديدها من الجهة المختصة .لمطاقة الكهربائية حسب  لالستهالك اليومي
 

 فقط ، وغير مشمول بعوائد التخزين  لمغطاء ـ يعامل كتأجير يومي

أو بقايا شحنة  يكون لمخمفات المواد المستخدمة في تستيف وحماية الشحنةـ  1
 ويضاعف العائد إدا كانت الشحنة من المواد الخطرة . )مخمفات( 

لضارة أو الخطرة عمى الصحة العمال في حالة أن تكون الشحنة من المواد اـ  2
 يضاعف العائد لكل فرقة عمل .

ويضاعف المبمغ إدا ما زادت ( متر من السفينة  20)عرض كون بحد أقصى ـ ي
 المسافة عن دلك .

  تقدم الخدمة يوميا، وتقدرها إدارة الميناء في الحاالت التي تستدعيها الضرورة ـ 

 

 

 



 

 

 

 [ ] عمى أساس النقمة الواحدة               )خدمات إضافية( ثبُغواهاد ٝأُوطٞهادٓوبثَ ا٫ٗزلبع   ثب١ٔبً ـ

 خارج حدود الميناء داخل حدود الميناء نوع البند رقم البند

*ك٢ ؽبُخ اُ٘وَ فبهط  دينار لمنقمة/حاوية 25 قدم 22نقل حاوية  1/ 2خ. 

ا٤ُٔ٘بء ٣واػ٢ ك٢ ه٤ٔخ 

أُوبثَ أَُزؾن ٓب 

اُزْو٣ؼبد ك٢ ر٘ظٔٚ 

 اُقٖٞٓ

 دينار لمنقمة/حاوية 52 قدم 42نقل حاوية  2/ 2خ. 

 دينار لمطن وزني/متر مكعب 1 أية بضائع أخرى خالف الحاويات  3/ 2خ. 

 شأن تطبيق القسم ) ثانيا( خدمات نقل فيأحكام خاصة 

 ـ مشموالت مقابل النقل
    بضائع خالف الحاويات ـ
 نطاق النقل ـ
 لساحة المتروكاتالنقل  ـ

 ـ المقابل غير مشمول باستخدام الروافع أو أية عمميات إضافية أخرى     
 . د.ل لكل أمر تسميم 25ـ يكون لمنقمة الواحدة وبحد أدنى 

 الواقعة خارج السياج ـ النقل داخل حدود الميناء ال يشمل مناطق التخزين الخمفية
 حالة نقل البضائع لساحة المتروكات فيـ يضاعف المقابل 

 

 

 اُٞاؽلح [متر مكعب أو لمحاوية /  طن وزني]             )خدمات إضافية( عٓوبثَ ا٫ٗزلبع ثبُوٝافثبٌثبً ـ  

 )أي نوع ( / حاوية )أي حجم( بضاعة الرافعةنوع  رقم البند
 ؽب٣ٝخ كبهؿخ ْٓؾٞٗخؽب٣ٝخ  ثٚبػخ ػبٓخ

 ك.ٍ ُِٞؽلح 50 ك.ٍ ُِٞؽلح 50 ك.ٍ 1.50 حموالتها ـ شوكيه بمختمف 3/1خ. 

 ك.ٍ 50.00 ك.ٍ 50.00 ك.ٍ 3.00 ـ أرضية بمختمف حمالتها 3/2خ. 

 ك.ٍ 2500 ك.ٍ 50.00 ـــــــ ـ القطة لمناولة حاويات 3/3خ. 

 ك.ٍ 50.00 ك.ٍ 50.00 ـــــــ ـ  قنطريه )روافع حاويات( 3/4خ. 

 ك.ٍ 50.00 ك.ٍ 50.00 ـــــــ (RTGرافعة حاويات بالساحة ) ـ 3/5خ. 

 هٝاكغ ( فلٓبد صبُضبأؽٌبّ فبٕخ ك٢ ّؤٕ رطج٤ن اُوَْ ) 

 قدرة الرافعة يحسب المقابل عمى أساس الحمولة المراد رفعها ، دون ـ  القدرة القصوى لمرافعةـ 
 طن .  30يحسب عمى أساس حمولة الروافع لمبضائع العامة  تالحد االدنى لمقابل االنتفاع بخدماـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المواد الخطرة حسب تصنيفها من المنظمة البحرية الدولية
 العالمة الدولية النوع الترتيب

 
1 

 متفجرات
ـ مف٤وح كفبٕ ـ اُؼبة ٗبه٣خ ٓؾْٞح ـ أُـبّ ٓؾْٞح 

                  . ٓلوهؼبد ـ ِٛوبد ٬ٍػ ـ كز٤َ رلغ٤و ٓوٕ ـ

                   ِٚب فٟ حىّٙب

 
2 

 غازات
ـ ؿبى ا٫ص٤ِ٤ٖ ـ ؿبى ا٤ُٜلهٝع٤ٖ أُٚـٞٛ  ـ 

 ٛلب٣بد ) اٍطٞاٗبد ( ؽو٣ن ٓؼجؤح .... اُـ 
       ِٚب فٟ حىّٙب

 
3 

 مواد سائمة قابمة لالشتعال
 ـ ثٕس٠ٓ ـ و١رٚس١ٓ ـ ١ِثبٔٛي ـ وحٛي ـ أطجبؽ ؽج١خ...

 لطراْ ـ ٚلٛد خف١ف .......ـ فحُ ـ 

                   ِٚب فٟ حىّٙب

 
4 

 مواد صمبة قابمة لالشتعال
 هطٖ ٓوٛت ـ كٚخ ـ ٓٞاك كَلٞه٣خ ـ هٓبك اُيٗي ـ

ـ ٓٞاك إكا رؼوٙذ ُِجَِ رطِن ؿبىاد هبثِخ 

 ٬ُّزؼبٍ ٜٓ٘ب أُبؿ٤َّ٘ٞ ـ اُٖٞك٣ّٞ ....... 
 ِٚب فٟ حىّٙب

       

 
5 

 مؤكسدة
ثٞرب٤ٍّٞ ـ ٕٞك٣ّٞ .ـ ٓٞاك رؾلس ٙوه ُ٪َٗبٕ ـ 

ٝاُجٚبئغ ا٧فوٟ ٝهبثِخ ٬ُؽزوام ثَوػخ إكا 

  رؼوٙذ ٬ُؽزٌبى أٝ اُٖلٓبد
 ِٚب فٟ حىّٙب

                 

 
6 

 سامة أو معدية
 اُز٢ رؾٟٞ اُيه٤ٗـ ، اُيٗي ...../ ـ ٓٞاك ٍبٓخ 

  اُز٢ ثٜب ًبئ٘بد ؿ٤و ٓ٘ظٞهح/ ـ ٓٞاك ٓؼل٣خ 
               ِٚب فٟ حىّٙب                      

 
7 

 مشعة
أ١ ٓٞاك ْٓؼخ هل رٌٕٞ ك٢  ـ ـ ٓبكح ا٤ُٞها٤ّٗٞ 

 ٓٞاك ٝٓؼلاد ٛج٤خ 
                                        ِٚب فٟ حىّٙب                      

 
8 

 األكمة
ـ أ٣خ ٓٞاك أٝ ٍٞائَ رؾٟٞ أؽٔبٗ رؤكٟ إ٠ُ رآًَ 

 ا٧عَبّ ٝأُٞاك اُِٖجخ  ٓضَ ؽٔ٘ ًجو٣زي 
                    ِٚب فٟ حىّٙب

 
9 

 متنوعة الخطورة
ـ أ٣خ ٓٞاك أفوٟ ٖٝٓ ّؤٜٗب إٔ رٌَْ فطوا ػ٠ِ 

 ، فبٕخ اُج٤ئخ أٝ ػ٠ِب٫ٍٔ٘ذ . ًػٔبٍ أُ٘بُٝخ، 

 اُج٤ئخ اُجؾو٣خ

 ِٚب فٟ حىّٙب

                   



                          

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُِؾن اُضب٢ٗ
 

 اؽز٤بٛبد ا٬َُٓخ ٝاُزلاث٤و اُٞهبئ٤خ  



 
 

 [ سالِخ أشخبص إٌّبٌٚخ1] 
 

 ( اٌّّراد ٚاإلػبءح1/  1)

إٔ رٌٕٞ ا٧هٕلخ ٝأُوا٢ٍ فب٤ُخ ٖٓ اُجٚبئغ ٝا٧ٓزؼخ ثبُوله اٌُبك٢ ُزؾو٤ن ؽو٣خ اُؾوًخ  - أ

ٓغ ٝعٞك ٓٔو ػ٠ِ ٍٛٞ ؽبكخ أ١ ه٤ٕق أٝ ٓو٠ٍ ٫ ٣وَ ػوٙٚ ػٖ ٓزو٣ٖ ٝإٔ ٣ٌٕٞ 

 فب٤ُبً ٖٓ ع٤ٔغ اُؼٞائن ٣َٝزض٠٘ ٖٓ كُي ا٫٥د ٝأُؼلاد اُضبثزخ .                         

ح اٌُبك٤خ ٩ٗبهح ا٧هٕلخ ٝأُٞاػ٤ٖ ٝأٍطؼ اَُلٖ ٓؾَ أُ٘بُٝخ ٬٤ُ ٝك٢ ع٤ٔغ رٞك٤و ا٩ٙبء - ة

ا٧ٓبًٖ اُز٢ رغوٟ ك٤ٜب ػ٤ِٔبد أُ٘بُٝخ أٝ اُزقي٣ٖ أٝ رِي اُز٢ ٣طِت إ٠ُ اُؼٔبٍ ا٫ٗزوبٍ 

 ث٤ٜ٘ب ٧كاء ٛنٙ اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ إٔ ٫ رؤصو ػ٠ِ هٞح إثٖبه اُؼٔبٍ .

 إٔ رٌٕٞ أُٔواد ٝأٓبًٖ اُؼَٔ أُورلؼخ ، َٓٞهح ر٣َٞوا ٓ٘بٍجب .  - د

 

 ( اٌزٕمً ِٓ ٚإٌٝ اٌسف١ٕخ2/  1)

٣غت اُزؤًل ٖٓ إٔ ٍِْ اَُل٤٘خ اُوئ٢َ٤ ٓضجذ ػ٠ِ ٗؾٞ ٣ٔ٘غ رؾوًٚ ثٌَْ ؿ٤و اػز٤بك١ ٝأ٫  - أ

٣ٌٕٞ ٓزٜبُي ثؤ١ ٌَّ ٖٓ ا٧ٌّبٍ، ثـ٘ اُ٘ظو ػٔب رؾِٔٚ اَُل٤٘خ ٖٓ ّٜبكاد ك٤ُٝخ ماد 

 ػ٬هخ ٝإٔ رٌٕٞ ا٬َُُْ ا٧فوٟ ٓضجزخ ثؤٓبٕ . 

رِزيّ اُغٜخ أُْـِخ ثبرقبم ا٫ؽز٤بٛبد  ك٢ اُؾب٫د اُز٢ ٣زؼ٤ٖ ك٤ٜب أُ٘بُٝخ ػ٠ِ أُٞاػ٤ٖ - ة

ك٢ ؽبُخ اَُوٞٛ  ٗوبمُ٪ا٬ُىٓخ ُزؤ٤ٖٓ ٬ٍٓخ اٗزوبٍ اُؼٔبٍ ػ٘ل أكاء اُؼ٤ِٔبد ٝرٞك٤و ٓؼلاد 

 ك٢ اُجؾو .

 

  اٌٛلب٠خ اٌظح١خ ٚاإلسؼبفبد( 3/  1)
رزقن ًبكخ رٞك٤و ا٬ُٔثٌ ٝا٧ؽن٣خ اُقبٕخ ثب٬َُٓخ ُٔ٘غ أٝ رو٤َِ َٗجخ اُقطو ػ٠ِ ٕؾخ  - أ

 ٔ٘زغ٤ٖ ٝػلّ أَُبػ ١٧ ٓ٘زظ ثبُؼَٔ ٓب ُْ ٣ٌٖ ٓورل٣ب ا٬ُٔثٌ أُٖوٝكخ ُٚ .اُ

رٞك٤و ٍٝبئَ ا٩ٍؼبكبد ا٤ُٝ٧خ ك٢ ًبكخ ا٧ٓبًٖ اُز٢ رغوٟ ك٤ٜب ػ٤ِٔبد أُ٘بُٝخ ، ًٔب ٣غت  - ة

 إٔ رزٞكو اٍُٞبئَ اٌُبك٤خ ُ٪ٗوبم ك٢ ؽب٫د اَُوٞٛ ك٢ اُجؾو .

ٔ٘بُٝخ ُِزؤًل ٖٓ ٬ٍٓزْٜ ٤ُٝبهزْٜ ٧كاء اُؼَٔ ٝكوب إعواء ًْق ٛج٢ كٝه١ ػ٠ِ أُ٘زغ٤ٖ ثبُ - د

                                             ُِٚٞاثٜ ٝاُ٘ظْ اُز٢ رٚؼٜب اُغٜخ أُْـِخ  .

 

 [ سالِخ اٌجؼبئغ2]

 
 أثٕبء اٌزفر٠ؾ ٚاٌشحٓ( 1/  2)

 رغ٤ٜي أُؼلاد ٝاُوٝاكغ ا٬ُٔئٔخ ٧ٝىإ ٝأٗٞاع اُجٚبػخ أُواك ٓ٘بُٝزٜب . - أ

 اُزؤًل ٖٓ إٕ اُؼ٘بثو ٓلزٞؽخ ثٌَْ ٣ز٤ؼ اُزلو٣ؾ كٕٝ أ١ إػبهخ ٫ٓبًٖ ٍٕٝٞ فطبف اُواكؼخ . - ة

 اُزؤًل ٖٓ إٔ اُْجبى أُؼلح ُؾٔب٣خ اُجٚبػخ ٖٓ اَُوٞٛ ٓضجزخ ك٢ أٓبًٜ٘ب ع٤لاً . - د

اُْؾ٘بد اُز٢ ٫ رٞعل ػ٤ِٜب ػ٬ٓبد أٝ ث٤بٗبد رلٍ ػ٠ِ ٕ٘لٜب أٝ ر٤ٖ٘لٜب ٫ ٣غٞى ٓ٘بُٝزٜب إ٫  - س

 اُزؤًل ٖٓ كُي ٖٓ اُوثبٕ أٝ ا٤ًَُٞ أٝ ثؤ١ ٛو٣وخ أفوٟ .  ثؼل

إٔ ٣ٌٕٞ اُزلو٣ؾ ٖٓ اَُل٤٘خ ثبٌَُْ اُٖؾ٤ؼ ٝثبَُوػخ ا٥ٓ٘خ ُٚٔبٕ ػلّ ؽلٝس رؤهعؼ ؿ٤و  - ط

 اػز٤بك١ هل ٣ؤكٟ ٣٧خ أٙواه ٜٓٔب ًبٕ ٗٞػٜب أٝ ؽغٜٔب .  

ٕ ُيّ ا٧ٓو ، ٝك٠ ؽبُخ ػ٘ل ؽٍٖٞ اُْي ك٢ ؽبُخ اُواكؼخ ٣زْ ٝهق اُؼَٔ ثٜب كٞها ٝرَزجلٍ إ  - ػ

 اٍزقلاّ هٝاكغ اَُل٤٘خ ٣ٞكو ٓوبٍٝ اُْؾٖ ٝاُزلو٣ؾ اُجل٣َ .



 

 

 ِٕبٌٚخ ٚرخس٠ٓ اٌجؼبػخ اٌخطرح (2/  2) 

اُجٚابئغ اُزا٢ هال  ٝرقي٣ٖاُزو٤ل ثبرقبم اُزلاث٤و اُٞهبئ٤خ ا٬ُىٓخ ثزٞك٤و اُزغ٤ٜياد أُ٘بٍجخ ُٔ٘بُٝخ  - أ

رْااٌَ فطااواً ػِاا٠ اُٖااؾخ اُؼبٓااخ ٝاُج٤ئااخ ثَااجت ٛج٤ؼزٜااب أٝ ؽبُزٜااب ًاابُٔٞاك اَُاابٓخ ، أُزلغااوح ، 

 أُْؼخ ، ٝرٞك٤و اَُجَ ا٥ٓ٘خ ُ٘وِٜب أٝ ّؾٜ٘ب ٝكوبً ُٔب روز٤ٚٚ اُؾبُخ. 

٫ ٣غٞى ّؾٖ أ٣خ ٓزلغواد أٝ ٓٞاك فطوح ، ٖٓ أ١ ٗٞع ] ٝأ٣ب ًبٕ رٖ٘ل٤ٜب ٖٓ هجَ ٓ٘ظٔخ  - ة

ا٣٫ٔٞ[ ػ٠ِ أ٣خ ٍل٤٘خ ك٢ ا٤ُٔ٘بء أٝ رلو٣ـٜب أٝ ٗوِٜب إ٫ ثئمٕ ًزبث٢ ٖٓ إكاهح ا٤ُٔ٘بء ٓغ ٓواػبح 

 اُْوٝٛ اُز٢ ٣ٖله ثٜب ا٩مٕ ، ٝاَُبػبد أُؾلكح ُٔ٘بُٝخ ٛلٙ اُجٚبئغ .

 .  ٓ٘غ اؽزٌبى أُزلغواد ٝأُلوهؼبد أٝ اؽزٌبًٜب ثبُجٚبئغ اُطوٝك ا٧فوٟ - د

ا٬ُىٓخ ُِزقي٣ٖ ٖٓ اُغٜبد أُقزٖخ ٝاُز٢ رزطِجٜب ٓوز٤ٚبد ا٧ٖٓ  ٓواػبح اٍز٤لبء اُزواف٤ٔ - س

 ٝ/أٝ اُٖؾخ اُؼبٓخ .

ٝ رقي٣ٖ أ ا٫ٍزوّبك ثبُؼ٬ٓبد أُٞٙؾخ ُِٔٞاك اُقطوح اُز٢ ر٤ْو ُِٞٙغ اُطج٤ؼ٢ ػ٘ل ٓ٘بُٝخ - ط

 اُجٚبئغ اُقطوح رؾذ أ١ ر٤ٖ٘ق .

 

 ػٕذ اٌزح١ًّ ػٍٝ اٌشبحٕبد( 3/  2)

٤ٍِٝخ ٗوَ ثو٣ٚ )ّبؽ٘خ ـ ٓوطٞهح( ثؤًضو ٖٓ اُٞىٕ أُؾلك ُٜب ، ٝرٔ٘غ ػلّ أَُبػ ثزؾ٤َٔ أ١  - أ

ٖٓ اُزؾ٤َٔ إكا رج٤ٖ ُِٔقز٤ٖٖ ػلّ ٬ٍٓخ اُزؾ٤َٔ ػ٤ِٜب أٝ ػلّ رٞكو ؽجبٍ ٝأ٬ٍى رضج٤ذ 

 اُْؾ٘خ ثٜب .

أ٫ ٣ي٣ل َٓزٟٞ اهرلبع اُجٚبػخ أُ٘وُٞخ ػ٠ِ اُْبؽ٘خ ػٖ أُووه ُٚ ، ٝك٠ اُؾب٫د اُز٢  - أ

 .رولهٛب اُغٜخ أُْـِخ ٣غٞى ُٜب إٔ ٫ رَٔؼ ثٚ 

ك٢ ؽبُخ اًزْبف ثؤٕ ٛ٘بى ٬٤ٕٓ ثبُْبؽ٘خ ٗز٤غخ ُِؾُٔٞخ أٝ ٝٙؼ٤خ اُْؾ٘خ ػ٤ِٜب ٫ ٣َٔؼ  - ة

أٝ رو٤ِِٜب ٝإٕ اٍزلػ٠ ا٧ٓو كئٗياٍ اُجٚبػخ   ُٜب ثٔـبكهح ا٤ُٔ٘بء إ٫ ثؼل رؼل٣َ ٝٙغ اُْؾ٘خ

.ك٢ ؽبُخ ٗوَ ٓٞاك ٓزلغوح أٝ ٓلوهؼبد ٣ْزوٛ  اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُزوف٤ٔ ا٬ُىّ ُِ٘وَ ٝاُلٟ 

 رٖلهٙ اُغٜبد أُقزٖخ ، ٝإ رٌٕٞ ك٢ ؽبُخ ع٤لح ٤ٛٝئخ ٛوٝكٛب ٤ٍِٔخ .

ٖ اُزقي٣ٖ ػ٠ِ ٣ِزيّ إٔؾبة اُْبؽ٘بد ثبُزٞه٤غ ػ٠ِ َٓز٘ل ٙٔبٕ ر٤َٕٞ اُجٚبػخ ٧ٓبً - د

َٓئ٤ُٞزْٜ ثبٍزض٘بء اُؾٞاكس اُز٢ ٫ رضجذ َٓئ٤ُٞزْٜ ك٤ٜب ، ثب٩ٙبكخ ٩ؽٚبه ٓب ٣ل٤ل ثٞىٕ 

 اُْبؽ٘خ ٠ٛٝ كبهؿخ ث٘لٌ ٣ّٞ اُلفٍٞ ُِْؾٖ . 

 

 [ اٌسالِخ اٌؼبِخ3]

 

 أرػ١خ ا١ٌّٕبء ٚؽرلبرٗ( 1/  3) 

 ٬٤ًُ  إٔ رٌٕٞ أه٤ٙخ ا٤ُٔ٘بء )ٍبؽبد ٝٛوهبد( ٓوٕٞكخ ٝٓٚبءح إٙبءح ًبِٓخ ٝٓؤٓٞٗخ ـ

ٝٓقططخ ثبُؼ٬ٓبد أُوٝه٣خ ا٬ُىٓخ ٝاُز٢ رزلن ٓغ أٝٙبع ا٤ُٔ٘بء ُٚٔبٕ ا٤َٗبة ؽوًخ ا٤ُ٥بد 

 ٝأُوًجبد ثٔب ٫ ٣ٌَْ فطو ػ٠ِ ا٧هٝاػ . 

 

 حٌّٛخ آالد اٌرفغ( 2/  3) 

اُزو٤ل ثوٞح ا٫ؽزٔبٍ أُؤٓٞٗخ ٫٥د اُوكغ ٝأُؼلاد ا٧فوٟ ٝػلّ أَُبػ ثزؾ٤َٔ ٓب ٣ي٣ل ػٖ  ـ

 ؽُٔٞزٜب أُووهح.
٣ؾظو أَُبػ ثزْـ٤َ رِي اُوٝاكغ ٝا٤ُ٥بد ٓب ُْ رٌٖ رواف٤ٖٜب ٝرواف٤ٔ ْٓـ٤ِٜب هبئٔخ ٝؽبُزٜب  ـ

 اُل٤٘خ ػ٠ِ اهٗ اُٞاهغ ٫ رٌَْ فطوا ػ٠ِ ا٧هٝاػ ٝأُْ٘آد. 



 

 

 احز١بؽبد اٌحر٠ك ( 4/  3) 

٣غاات ارقاابم ًبكااخ ا٫ؽز٤بٛاابد ا٬ُىٓااخ ُٔ٘ااغ ؽاالٝس اُؾوائاان ٝرغ٤ٜااي ٍٝاابئَ ا٩ٛلاابء اُلؼبُااخ كاا٢  ـ  

أُٞاهغ أُ٘بٍجخ ٖٓ ا٧ٓبًٖ اُز٢ رغو١ ك٤ٜب ػ٤ِٔز٢ اُْؾٖ ٝاُزلو٣اؾ  أٝ اُؼ٤ِٔابد اُزقي٤٘٣اخ ٣ٝزؼا٤ٖ 

 ؽ٤زٜب ٬ٍُزؼٔبٍ.٤ٕبٗخ ٛنٙ اٍُٞبئَ كٝه٣بً ٝاُزؾون ٖٓ ٬ٍٓزٜب ٬ٕٝ

٣ؾظو إّؼبٍ اُ٘به ػ٠ِ أ٣خ ٍل٤٘خ أٝ ثبُووة ٜٓ٘ب أٝ ك٢ أُقابىٕ ًٔاب ٣ؾظاو اُزالف٤ٖ كافاَ ػ٘ابثو ـ  

 اَُل٤٘خ.

 

 احز١بؽبد أخرٜ( 5/  3)

٫ ٣غٞى أَُبػ ثبٍزقلاّ اُٜٞارق اُ٘وبُخ أص٘بء رؤك٣خ اُؼَٔ ٖٓ هجَ ػٔبٍ أُ٘بُٝخ ٝثٌَْ فبٓ  ـ

 ْٓـ٢ِ اُوٝاكغ ٝا٤ُ٥بد . 

٫ ٣غٞى اُو٤بّ ثزط٤ٜو أٝ رؼو٤ْ اَُلٖ أٝ أُقبىٕ إ٫ ٖٓ هجَ اُغٜبد ا٫ػزجبه٣خ أٝ اُطج٤ؼ٤خ ـ 

 أُزقٖٖخ ٝأُوفٔ ُٜب ثلُي .
 

 [ اٌزطج١ك ٚاٌّزبثؼخ4]

 

رز٠ُٞ اَُِطخ اُجؾو٣خ إٕلاه اُوواهاد اُزل٤ِ٤ٖخ ا٬ُىٓخ ُزطج٤ن ًبكخ اؽز٤بٛبد ا٬َُٓخ ٝاُزلاث٤و  ـ

 :ــ  ٧ر٢ااُٞهبئ٤خ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ ٛلا أُِؾن ، ٓزٚٔ٘خ ٝػ٠ِ ٝعٚ اُقٖٞٓ  

ُٚٔبٕ ٍٕٝٞ اُجٚبئغ ٍبُٔخ ٧ٓبًٖ رقي٣ٜ٘ب اُْوٝٛ اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ اُْبؽ٘بد  (1

ٝرؾل٣ل أٓبًٖ ٝهٞكٜب خ فبهط ؽلٝك ا٤ُٔ٘بء)ك٢ ؽبُخ اُز٤َِْ اُـ٤و ٓجبّو( ثبُٔقبىٕ اُٞاهؼ

 ٍٝوػزٜب ػ٘ل اٍزقلآٜب َُِٔبؽبد ا٧ه٤ٙخ ثبُٔٞاٗئ ُ٘وَ اُجٚبئغ . 

 اُْوٝٛ اُل٤٘خ ا٬ُىٓخ ٤ُ٦ُبد ٝاُوٝاكغ أَُزقلٓخ ك٢ أُ٘بُٝخ . (2

اَُلٖ ٝآ٤ُخ ٗوَ اُؤبٓخ ٖٓ ٍجَ اُزؤًل ٖٓ ٓٞإلبد أُٞاك اُز٢ رَزؼَٔ ك٢ رط٤ٜو أٝ رؼو٤ْ  (3

 إعواءاد اُزلز٤ِ ٝاُوهبثخ  اَُلٖ ٝٓقِلبرٜب .

 إعواءاد اُزلز٤ِ ٝاُوهبثخ ػ٠ِ ر٘ل٤ن اؽز٤بٛبد ا٬َُٓخ ٝأُق٤ُٖٞ ثلُي  .  (4
ثؼ٤بكاد  أُٞاٗئًٔب رز٠ُٞ اَُِطخ اُجؾو٣خ ٝثبُز٤َ٘ن ٓغ اُغٜبد ماد اُؼ٬هخ اُؼَٔ ػ٠ِ رغ٤ٜي  ـ

٫د اُطبهئخ ٝا٩ٕبثبد اُقط٤وح ، ثٔب ٣ز٘بٍت ٝؽغْ اُؾوًخ ا٬ُٔؽ٤خ ٛج٤خ ٓغٜيح ُٔٞاعٜخ اُؾب

 ثٌَ ٤ٓ٘بء . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ] ش [ ػٛائذ اٌزخس٠ٓ ثبٌسبحبد ) أ ( اٌمسُ 

 ] ػٍٝ أسبش ٚحذح ٚاحذح [                                              )حب٠ٚبد   (ٍبؽبد فبٕخ /  ػٞائل رقي٣ٖ ـ 1

  حب٠ٚبد ٍِّٛءح حب٠ٚبد فبرؿخ اٌزخس٠ٓ ثب١ٌَٛ رلُ اٌجٕذ

  لذَ 40 لذَ 20 لذَ 40 لذَ 20 إٌٝ ِٓ

 ك٣٘به 12.0 ك٣٘به 6.0 ك٣٘به 4.0 ك٣٘به 2.0 7          1    1/1د. ش 

 ك٣٘به 20.0 ك٣٘به 10.0 ك٣٘به 8.0 ك٣٘به 4.0 15   8    1/2د. ش 

 ك٣٘به 28.0 ك٣٘به 14.0 ك٣٘به 12.0 ك٣٘به6.0   22   16   1/3د. ش 

 ك٣٘به 36.0 ك٣٘به 18.0 ك٣٘به 16.0 ك٣٘به 8.0 30   23   1/4د. ش 

 ك٣٘به 44.0 ك٣٘به 22.0 ك٣٘به 20.0 ك٣٘به 10.0 ٓب ىاك ػٖ مُي ٝػٖ ًَ ٣ّٞ

 ] أحىبَ خبطخ [

 اُؼبئل ؿ٤و ٍْٓٔٞ ثبٍزقلاّ اُوٝاكغ ػ٘ل اُز٤َِْ ٖٓ اَُبؽبد أٝ أُقبىٕـ 

إػبكح ه٤بً اُؾب٣ٝخ إكا هأد ثبٕ ٓوب٤٣َٜب ؿ٤و ٓطبثوخ ُِٔٞإلبد اُل٤ُٝخ أٝ ُج٤بٕ ُٜب ُغٜخ أُْـِخ اـ 

 اُؾُٔٞخ

 ] ؽٓ ٚزٔٝ / ِزر ِىؼت [                             )ثؼبئغ ِخزٍفخ ٚآ١ٌبد ثؤٔٛاػٙب  (ػٞائل رقي٣ٖ /  ٍبؽبد ػبك٣خ ـ 2

 ثؼبئغ ِخزٍفخ اٌزخس٠ٓ ثب١ٌَٛ رلُ اٌجٕذ

 ]ػبِخ[

 آ١ٌبد ِٚروجبد ثؤٔٛاػٙب جـررأش  ِسطحخ

 ؽٓ 2فٛق  ؽٓ فبلً 2 إٌٝ ِٓ

 ك٣٘به  20 ك٣٘به 10 ك٣٘به 5.0 ك٣٘به 2.0 كهْٛ 800 7          1    2/1د. ش 

 ك٣٘به 25 ك٣٘به 15 ك٣٘به 7.0 ك٣٘به 4.0 ك٣٘به 1.600 15   8    2/2د. ش 

 ك٣٘به  30 ك٣٘به  20 ك٣٘به 9.0 ك٣٘به 6.0 ك٣٘به 3.200  22   16   2/3د. ش 

 ك٣٘به  35 ك٣٘به  25 ك٣٘به 11.0 ك٣٘به 8.0 ك٣٘به 6.400 30   23   2/4د. ش 

 ك٣٘به  45 ك٣٘به  35 ك٣٘به 20.0 ك٣٘به 15.0 ك٣٘به 10.0   ٓب ىاك ػٖ مُي ٝػٖ ًَ ٣ّٞ

 ] أحىبَ خبطخ [

 أٝ أُقبىٕاُؼبئل ؿ٤و ٍْٓٔٞ ثبٍزقلاّ اُوٝاكغ ػ٘ل اُز٤َِْ ٖٓ اَُبؽبد ـ 

إػبكح ه٤بً اُؾب٣ٝخ إكا هأد ثبٕ ٓوب٤٣َٜب ؿ٤و ٓطبثوخ ُِٔٞإلبد اُل٤ُٝخ أٝ ُج٤بٕ ُٜب ُغٜخ أُْـِخ اـ 

 اُؾُٔٞخ
 

 



 

 ] َ [ ػٛائذ اٌزخس٠ٓ ثبٌّخبزْ ٚاٌّسزٛدػبد )ة  ( اٌمسُ 

              [فمؾ ّىؼت اٌّزر ثبٌ]                                   )زجو٣ل َٓزٞكػبد اُ  ( ثٚبئغ ٓجوكحػٞائل رقي٣ٖ /  ـ 1

 

 رلُ اٌجٕذ

 رخس٠ٓ ٌشروبد أجٕج١خ رؼًّ فٟ ١ٌج١ب ثؼبئغ ) ٚاردح ـ ِظذرح ( اٌزخس٠ٓ ثب١ٌَٛ

 ِئ٠ٛخ 0فٛق درجخ  ِئ٠ٛخ 0فٛق درجخ  ِئ٠ٛخ 0رحذ درجخ  ِئ٠ٛخ 0فٛق درجخ  إٌٝ ِٓ

 ك٣٘به 3.5 ك٣٘به 2.5 ك٣٘به 2.0 ك٣٘به 1.5 7 1 1.1د. َ / 

 ك٣٘به 4.0 ك٣٘به 3.0 ك٣٘به 2.5 ك٣٘به 2.0 15 8 2.1د. َ / 

 ك٣٘به 4.5 ك٣٘به 3.5 ك٣٘به 3.0 ك٣٘به 2.5 22 16 3.1د. َ / 

 ك٣٘به 5.0 ك٣٘به 4.0 ك٣٘به 3.5 ك٣٘به 3.0 30 23 4.1د. َ / 

 ] أؽٌبّ فبٕخ [

 ٝٓؼلاد ك٢ اُزقي٣ٖ .ـ اُؼبئل ٫ ٣َْٔ ٓوبثَ اُز٤َِْ ٝا٫ٍز٬ّ ٝػٞائل اٍزقلاّ آ٫د 

 ٓزو ٌٓؼت .  % [ 25] ك٢ ؽبُخ ػلّ اٍزـ٬ٍ ؽغوح رقي٣ٖ ًبِٓخ ٣ياك اُؼبئل ثَ٘جخ ـ   

 ػٖ ًَ ٣ّٞ رقي٣ٖ إٙبك٢ .د٠ٕبر  5.0ـ ٓب ىاك ػٖ ٓلح اُزقي٣ٖ ٣ٚبف ػ٠ِ اُؼبئل ٓجِؾ 
 

 ] ؽٓ ٚزٔٝ / ِزر ِىؼت [                           (ٓقبىٕ ٓـِوخ )، ٍبئجخ ، فطوح ػبٓخ/ ـ ػٞائل رقي٣ٖ  ثٚبئغ  2  

 
 رلُ اٌجٕذ

 ثؼبئغ ػبِخ اٌزخس٠ٓ ثب١ٌَٛ

 ثؤٔٛاػٙب

 ثؼبئغ خطرح ثؼبئغ سبئجخ

 حجٛة إٌٝ ِٓ

 ] طِٛؼخ[

 اسّٕذ  ٚ

 سٛائت أخرٜ

 درجبد

 7ـ  5ـ 2ـ  1

 أٞ درجبد

 أخرٞ

 ك.ٍ 2.0 ك.ٍ 2.5 ك٣٘به 1.0 كهْٛ 500 ك.ٍ 1.0 7 1 1.2د. َ / 

 ك.ٍ 4.0 ك.ٍ 5.0 ك٣٘به 500.1 كهْٛ 750 ك.ٍ 2.0 15 8 2.2د. َ / 

 ك.ٍ 6.0 ك.ٍ 7.5 ك٣٘به 2.000 ك٣٘به 1.0 ك.ٍ 4.0 22 16 3.2د. َ / 

 ك.ٍ 8.0 ك.ٍ 10 ك٣٘به 500.2 ك٣٘به 1.250 ك.ٍ 8.0 30 23 4.2د. َ / 

 ] أؽٌبّ فبٕخ [

 ٓب ىاك ػٖ ٓلح اُزقي٣ٖ أُج٤٘خ أػ٬ٙ ٣ٚبف ػ٠ِ اُؼبئل ٓجِؾ ٢ٓٞ٣ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :ـ ـ

  ثبَُ٘جخ ُِجٚبئغ اَُبئجخد.ي(  2*)ثبَُ٘جخ ُِجٚبئغ اُؼبٓخ د.ي(  5*)ثبَُ٘جخ ُِجٚبئغ اُقطوح د.ي(  7*)

 ُغلٍٝٓغ ٓواػبح ثؤٗٚ ٫ ٣غٞى إثوبء اُؾجٞة ك٢ اُٖٞٓؼخ ٧ًضو ٖٓ أُلح أُؾلكح ثب  ـ
 ٣لفَ ك٢ ؽٌْ اَُٞائت ًبكخ اُجٚبئغ ماد اُغيئ٤بد اُِٖجخ ]أٍٔلح ، ٓؼبكٕ ، َٓبؽ٤ن ٝٓب ّبثٜب [ ـ

 ـ ػبئل اُزقي٣ٖ ك٢ أُٞاك اُقطوح ٫ ٣َْٔ أ٣خ أرؼبة أٝ أعٞه رٌٕٞ َٓزؾوخ ُغٜبد أفو١

 

 


