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  الرسوم المتوجبة على الوكاالت البحرية : – الباب األول
 

I  :الرسوم على الوحدات البحرية  
يوم الواحررد ويعتبررر اليرروم مررن السرراعة ( للوحرردات البحريررة وحرردة التسررعير بررال G.R.Tتعتبررر السررعة    : 1المادة 

 .ويعتبر كسر اليوم يومًا كاماًل  42صفر حتى الساعة 
 

يستوفى عن الوحدات البحرية التي تلبص أو ترسو داخل األحواض عرن كرل يروم أو كسرره وعرن كرل  : 2المادة 
 التعريفات التالية :  طن

 رسوم الرسو والتلبيص :  – 1جدول رقم 
 

ة األولى الفئ فئة البواخر  
ن ط 4222حتى  1من   

 الفئة الثانية 
 0222حتى  4221من 

 طن

 الفئة الثالثة 
وما فوق ن ط 0221من   

 الوحدات البحرية األجنبية الوحدات البحرية األجنبية الوحدات البحرية األجنبية   

 رسوم #
 

تعرفة  الفترة / اليوم
 بالدوالر

رحد أدنى بالدوال الرتعرفة بالدو   حد أدنى  
الدوالرب  

الرتعرفة بالدو  حد أدنى  
 بالدوالر

 من اليوم األول حتى  
 اليوم الخامس

20 ،2   
402 

22 ،2   
222 

230 ،2   
022 

من اليوم السادس  التلبيص 1
 حتى اليوم العاشر

20 ،2   20 ،2   220 ،2   

كل يوم ما فوق   
 العاشر 

200 ،2   20 ،2   20 ،2   
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 الرسو داخل 

 ىمن اليوم األول حت
 اليوم الثالثين

230 ،2   
402 

230 ،2   
222 

230 ،2   
022 

ثينكل يوم فوق الثال DBاألحواض    200 ،2   200 ،2   200 ،2   

الرسو خارج  3
األحواض في 
 منطقة الحماية

2، 24 عن كل يوم  402 24 ،2  322 24 ،2  222 

 .  في األحواض الجافة خارج المياه( للوحدات البحرية  GRTسنت أميركي عن كل يوم لكل طن )  2، 2140يستوفى رسم حماية قدره *  2

عن  GRTدوالر أميركي من جميع السفن التي يزيد محمولها القائم   55يستوفى رسم تأهيل وصيانة طفافات قدره **   5
 طن عن كل زيارة الى مرفأ طرابلس سواء كانت فارغة أو محملة بالبضائع.  555

_________________________________________________________________ 
 . 11/9/2512تاريخ  11/6بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  عدلت* 
/ص 1192المصدق من قبل سلطة الوصاية بالقرار  رقم  2515 /16/7تاريخ  12/6رقم بموجب قرار مجلس اإلدارة * أُضيفت *

 بمرور المهلة.  ، وقد صدقت من قبل وزارة المالية  22/7/2515تاريخ 
   

            2  



 
من التعريفرات الرواردة أعراله بمرا فير   % 02ت البحرية اللبنانية والسياحية من تخفيض اتستفيد الوحد : 1المادة 

يراب والتري ال تحمرل أي بضرائع  رسم الحّد األدنى ، وتعتبر سياحية تلك التي تنقل سواحًا فقط حاملين تذاكر ذهاب وا 
ل  .ى المرفأ تجارية من وا 

مرن التعريفرات الرواردة أعراله  % 02السرفن التجاريرة ريرر اللبنانيرة التري ترسرو فري المرفرأ مرن تخفريض  تستفيد 
ألرررراض  بمررا فيرر  رسررم الحررّد األدنررى فرري حررال كانررت قادمررة مباشرررًة مررن مرفررأ لبنرراني آخررر دون المرررور بمرفررأ أجنبرري

  .مرتبطة بتلك العملية حصراً مرتبطة فقط بتفريغ أو تحميل البضائع وبالفترة ال
 .من التعريفات الواردة أعاله بما في  الحّد األدنى  % 30من تخفيض  ROROتستفيد سفن  

 
أو خارجهررا فررري منطقرررة يسرررتوفى عررن الوحررردات البحريررة بررردون محركررات المقيمرررة داخررل األحرررواض  مكـــرر : 1المــادة 

دوالر أميركي( مائتا / دوالر أميركي    422مقطوع وقدره /  دون القيام بأي أعماٍل تجارية رسم رباط شهري الحماية، 
 .عن كّل شهر أو كسره 

بحرروض المرفررأ بهرردف صجررراء صرريانة وتصررليحات وكررل مررا يرررتبط بهمررا علررى يسررتوفى عررن الوحرردات البحريررة الترري تمررّر 
 / $ أميركي ُتضاف الى الرسوم األخرى المتوجبة.  422األحواض الجافة رسم مقطوع مقدراه /

 
   تعفى من الرسوم أعاله : : 2المادة 

 

 .السفن الحربية  - 
 .سفن الدولة اللبنانية التي ال تقوم بأعمال تجارية  - 
 .السفن الالجئة من األعاصير حتى صنتهاء هذه األخيرة  - 
ال فتخضع عندئٍذ لرسوم التلبيص  -   اليخوت السياحية األجنبية شرط عدم رسوها صلى جانب الرصيف وا 
 .المذكورة أعاله     

 سفن التدريب.  -
بسربب صزدحرام األرصرفة المالئمرة لعملهرا خرالل فتررة صنتظارهرا حصررًا  السفن التري تنتظرر خرارج األحرواض -

 *. بهدف التحميل أو التفريغ
 

ل أو التي البحري التسديد شهريًا لرسوم الرسو المتوجبة على السفن العاطلة عن العم على الوكيل : مكرر  2المادة 
        .ال تقوم بأي عمٍل تجاري وعلى مسؤوليتِ  الخاصة 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 .  11/9/2512تاريخ  11/6أضيفت بموجب قرار مجلس االدارة رقم * 
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   II     مناولـــة المســـتوعبات ر التفريـــ ا اللـــحتا النقـــ ا التحم ـــ  الرســـوم علـــى عمليـــات
 والتست ف( مت الباخرة إلى الباحة وبالعكس : 

 
   تحدد تعريفات الرسوم المذكورة أعاله على الوكيل البحري أو صاحب البضاعة وفقًا للجدول التالي :  : 5المادة 

 

 عمليات حركة المستوعبات     
 
 تفريغ وشحن وتحميل ونقل المستوعباترسوم عمليات  – 4جدول رقم  
 

رمز 
 العملية

 
 وصف العملية

 وك   بحري أو تاجر
 دوالر أم ركي

 قدم 25 قدم 25   

C1  17، 5 25 تفريغ أو شحن مستوعب مآلن من وإلى الباخرة 

C2 12، 5 15 نقل مستوعب مآلن من الرصيف إلى الباحة أو بالعكس / نقل داخلي 

C3 25 15 ) بما فيه التستيف والتعريب ( لمستوعب مآلن تحميل أو تنزيل 

C4 6، 25 1، 75 تحميل أو تنزيل ) بما فيه التستيف والتعريب ( لمستوعب فارغ 

C5 15 6، 25 نقل مستوعب فارغ من الرصيف إلى الباحة أو بالعكس / نقل داخلي 

C6 12، 5 2، 75 تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من وإلى الباخرة 

C7 15 25 حميل أو تنزيل مستوعب مآلن من وإلى البلدت 

C8 2، 75 5 تحميل أو تنزيل مستوعب فارغ من وإلى البلد 

C9 )62، 75 12، 5 عملية كشف جمركي لمستوعب مآلن )تنزيله وإعادتِه مآلن إلى التستيف 

C10 52 19 عملية إرسال مستوعب إلى القبان لوزنه وإعادتِه إلى الباحة 

C11 25 25 ينغ لمستوعب مآلن مع عملية وضع على الرصيفشيفت 

C12 15 2، 75 شيفتينغ لمستوعب فارغ مع عملية وضع 

C13  عملية كاملة ( عملية تفريغ مستوعب في المستودعGROUPAGE ) 75 ،12 25 ،56 

C14 15 12 نقل مستوعب مآلن من داخل الباخرة إلى الباحة وبالعكس 

C15  12 7، 5 داخل الباخرة إلى الباحة وبالعكسنقل مستوعب فارغ من 

 
 

 مالحظة :
لى البواخر أو في حال صجراء النقل من داخل الباخرة صلى الباحات أو بالعكس بواسطة الوسائل  - في حال صجراء التفريغ أو الشحن من وا 

 .لجدول من الرسم المحدد في هذا ا % 30الخاصة العائدة للبواخر ، تستوفي اإلدارة جعالة قدرها 
لى البواخر  -  .يتوجب على الوكاالت البحرية تقديم مانيفست بالبضائع المشحونة من وا 
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III        :الرسوم على عمليات مناولة البضائع المختلفة 
تقع على عاتق  الروافع واآلليات في عملية تفريغ أو شحن البضائع من وإلى السفن والتي تحدد تعريفات : 6المادة 

  الوكيل البحري أو التاجر وفقاً للجدول التالي: 
 رسوم الروافع واآلليات المستخدمة في عملية تفريغ أو شحن البضائع :  – 3جدول رقم  

شحن أو   وصف العملية 
تفريغ 
 البواخر

ريغ التحميل أو التف
 على األرصفة

 السعر بالدوالر الرمز  السعر بالدوالر الرمز 

شاب على انواعهااالخ  GC1 50 ،1 3م  CH 1 1 3م  

GC1-1  0 ،4  مهما كان وزنه بلوك صخري  ****  CH1-1 54 ،1  

  GC2  40 ،3  CH2  24 ،4  حديد الخردة

** بضااا ا الدكمااى علااى انواعهااا باسممتثناا الفحممم 

 الحجري بدون غفات
GC2-2 02 ،4  CH2-2 40 ،4  

** بضااا ا الدكمااى علااى انواعهااا باسممتثناا الفحممم 

 الحجري ما غفات
GC2-1 02 ،4  CH2-1 00 ،4  

محزمى،  البضا ا الموضبى : اكياس كبيرة،بضا ا

 عجا ن رولو ، الورق، الطبالي...
GC3 10 ،4  CH 3 40 ،1  

طن ، براميل ، فاكهى ، خضار ،  3طرود دون 

.، زجاج كرتون ، شواالت واكياس  
GC4 00 ،4  CH4 00 ،1  

ى اطل ومعادن مصنعحديد مجدول ، صفا ح ، قس

 على انواعها ، سبا ك حديد
GC5 4 CH5 50 ،1  

نك فارغ البضا ا الخفيفى / قش ، كرتون فارغ ، ت

، لباد ، رولو ورق ، محارم ، قناني فارغى، 

2الياف خفيفى وبراميل فارغى   

GC6 0 CH6 0 

طن 32طن وحتى  42ثقالت  فوق الـ م  GC7 0 CH7 02 ،0  

 02حتى  /رافعى واحدة طن 32مثقالت فوق الـ 

 طن
GC8 02 ،14  CH8 22 ،0  

طن 02حتى  طن /رافعتان 32مثقالت فوق الـ   GC9 40 CH 9 10 

 GC10  6 CH 10  5 ** فحم حجري دكمة 

GC 10-1  55 ،6 فحم حجري دكمة  مع غفات* **  CH 10 5 ،5  

على جميع  % 30ا الذاتية تستوفي اإلدارة جعالة قدرها ** مالحظة: في حال إجراء التفريغ أو الشحن من وإلى البواخر بروافعه
 تعفى من هذه الجعالة:  البضائع من الرسم المحدد في هذا الجدول .

 فيما خّص البضائع المختلفة.  roroبواخر ال  –أ 

 .أعمال المسافنة من باخرة إلى باخرة دون المرور باألرصفة –ب 
 هراءآت.البضائع المفرغة بواسطة تجهيزات اإل –ج 
 . األرصفة الى المستودعات الخاصة شرط عد إستعمال الصهاريج علىاالنابيب المطمورة بواخر المواد السائلة والتي تفرغ بواسطة  –د 

عن بدل استئجار المعدات بالساعة حسبب الجبدول المبذكور فبي على أن ال تقل قيمتها تحدد تعريفات الرسوم الواردة أعاله في كل مرة 
 . 5خامسة من التعرفة المذكورة وتحديداً في المادة الصفحة ال

فببي تفريببغ البضببائع التببي تخصببهم علببى أن يسببددّ للمصببلحة حّصببتها الغفببات التببي يملكونهببا  يحببق للوكالببة البحريببة وللتبباجر اسببتعمال
 المنصوص عنها في التعرفة السارية المفعول. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 13/0/4212تاريخ  12/0ُعدلت بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم * 

/ص تاريخ 1102المصدق من قبل سلطة الوصاية بالقرار  رقم  10/5/4210تاريخ  13/0عدلت بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ** 
 ، وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.   40/5/4210

 المصدق من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية بمرور 0/14/4210تاريخ  14/11* عدلت بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم **
  .  المهلة
/ص 1000 المصدق من قبل سلطة الوصاية بالقرار  رقم 3/14/4210تاريخ  12/15ر مجلس اإلدارة رقم عدلت بموجب قرا**** 
 ، وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.   15/1/4215تاريخ 

 

                0 



 
 وفقًا لما  لي:  %25بعد خصم  المتعهد ت تحدد أجور

 
 عملية تفريغ أو شحن البضائع : رسوم الروافع واآلليات المستخدمة في 

 
 

رصفةالتحميل أو التفريغ على األ شحن أو تفريغ البواخر وصف العملية  

 السعر بالدوالر الرمز  السعر بالدوالر الرمز 

3م GC1 22 ،1 االخشاب على انواعها  CH 1 02 ،2 3م  

مهما كان وزنه بلوك صخري   *

  

GC1-1  0 ،3  CH1-1 03 ،4  

ن على  انواعها بدو بضا ا الدكمى

 غفات
GC2-2 4 CH2-2 02 ،1  

 مابضا ا الدكمى على  انواعها 

 غفات
GC2-1 34 ،4  CH2-1 22 ،4  

البضا ا الموضبى : اكياس 

كبيرة،بضا ا محزمى، عجا ن 

 رولو ، الورق، الطبالي...

GC3 54 ،1  CH 3 1 

طن ، براميل ،  3طرود دون

فاكهى ، خضار ، كرتون ، 

.، زجاج شواالت واكياس  

GC4 40 ،4  CH4 34 ،1  

 حديد مجدول ، صفا ح ، قساطل

ومعادن مصنعى على انواعها ، 

 سبا ك حديد

GC5 02 ،1  CH5 22 ،1  

تون البضا ا الخفيفى / قش ، كر

 فارغ ، تنك فارغ ، لباد ، رولو

ورق ، محارم ، قناني فارغى، 

2الياف خفيفى وبراميل فارغى   

GC6 22 ،0  CH6 02 ،2  

طن وحتى  42ت  فوق الـ ثقالم

طن 32  
GC7 22 ،0  CH7 20 ،2  

طن /رافعى  32مثقالت فوق الـ 

طن 02حتى  واحدة  
GC8 12 CH8 42 ،5  

 طن /رافعتان 32مثقالت فوق الـ 

طن 02حتى   
GC9 24  CH 9 22 ،12  

  

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 13/0/4212تاريخ  12/0ب قرار مجلس اإلدارة رقم * ُعدلت بموج
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IV    :بدالت تأج ر المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية 
 

وفقرًا لمرا  ن قبرل الوكيرل البحرري أو التراجرمبدالت تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية  تحدد    : 5المادة 
  يلي: 

 

 

 الروافع واآلليات خارج عمليات العتالة المرفئية :  رسوم – 2جدول رقم 
 

 السعر الجديد بالدوالر  الوحدة وصف العملية رمز العملية

EF20  44 ساعة طن / رصيف او مستودع 5رافعى شوكيى حتى 

EF 21  40 ساعة طن / ضمن عنابر الباخرة  5رافعى شوكيى حتى 

EF 30  34، 02 ساعة مستودعطن / رصيف او  10حتى  12رافعى شوكيى 

EF 31  23 ساعة  طن / ضمن عنابر الباخرة 10حتى  12رافعى شوكيى 

EF40  05، 02 ساعة  طن / ضمن رصيف او مستودع 32حتى  42رافعى شوكيى 

EF41  54 ساعة طن / رصيف او مستودع 32رافعى شوكيى فوق 

Pm 50 20 ساعة  رفش خردة معدنيى متوسطى الحجم / رصيف او مستودع 

PM 51  01 ساعة رفش خردة معدنيى متوسطى الحجم / ضمن عنابر الباخرة 

PM 52 22 ساعة  رفش خردة معدنيى صغير / رصيف او مستودع 

PM 53  25 ساعة رفش خردة معدنيى صغير / ضمن عنابر الباخرة 

EB 60 2، 32 طن غفى للبضا ا الدكمى 

TR 70 3 قطعة جرار زراعي لجر السيارات 

CB 80 10 نقلى شاحنى ) سطحى ( / رصيف 

CB 81  10 نقلى قالب شاحنى رصيف 

GM 92  50 ساعى طن 50حتى  02رافعى متحركى من فوق 

GM 93  122 ساعى طن 122حتى  50رافعى متحركى من فوق 

GM 94  140 ساعى طن 102وحتى  122رافعى متحركى من فوق 

CT  02 لىنق 4م 14نقل مياه بواسطى صهريج سعى 

MTV 1  خدمات تحضير وقيادة سيارات سياحيى صغيرة اكانت مقطورة ام غير

 مقطورة

 10 سيارة

MTV 2  خدمات تحضير وقيادة اآلليات السيارة األخرى اكانت مقطورة ام غير

 مقطورة

 30 اآلليى

 
 مالحظى : 

العياد قبل الساعى الثانيى عشرة من آخر يوم عمل يسبق عدم إلغاء العمل المطلوب من الوكاالت البحريى أليام اآلحاد وافي حال  - 1

 موعد هذا العمل المطلوب، يدفا لإلدارة بدل تعطيل بقيمى توازي ساعتين لكل آليى مطلوبى.

 يستوفى كحدّ ادنى بدل ساعتين لكّل آليى.  – 4

 

 

 

 

 

 

 
 

            



 

 
 

 وفقًا لما يلي:  %42تحدد أجور المتعهدين بعد خصم 
 

 لروافع واآلليات خارج عمليات العتالة المرفئية : رسوم ا
 
 

 السعر الجديد بالدوالر  الوحدة وصف العملية رمز العملية

EF20  15، 02 ساعة طن / رصيف او مستودع 5رافعى شوكيى حتى 

EF 21  42 ساعة طن / ضمن عنابر الباخرة  5رافعى شوكيى حتى 

EF 30  40 ساعة او مستودعطن / رصيف  10حتى  12رافعى شوكيى 

EF 31  32، 22 ساعة  طن / ضمن عنابر الباخرة 10حتى  12رافعى شوكيى 

EF40  20 ساعة  طن / ضمن رصيف او مستودع 32حتى  42رافعى شوكيى 

EF41  05، 02 ساعة طن / رصيف او مستودع 32رافعى شوكيى فوق 

Pm 50 30 عة سا رفش خردة معدنيى متوسطى الحجم / رصيف او مستودع 

PM 51  20، 02 ساعة رفش خردة معدنيى متوسطى الحجم / ضمن عنابر الباخرة 

PM 52 34 ساعة  رفش خردة معدنيى صغير / رصيف او مستودع 

PM 53  35، 02 ساعة رفش خردة معدنية صغير / ضمن عنابر الباخرة 

EB60 2، 42 طن رفة للبضائع الدكمة 

TR 70 4، 22 قطعة جرار زراعي لجر السيارات 

CB 80 12، 22 نقلة شاحنة   سطحة ( / رصيف 

CB 81  12، 22 نقلة قالب شاحنة رصيف 

GM 92  02 ساعة طن 50حتى  02رافعة متحركة من فوق 

GM 93  02 ساعة طن 122حتى  50رافعة متحركة من فوق 

GM 94  122 ساعة طن 102وحتى  122رافعة متحركة من فوق 

CT 22 نقلة 4م 14صهريج سعة  نقل مياه بواسطة 

MTV 1  خدمات تحضير وقيادة سيارات سياحية صغيرة أكانت مقطورة أم رير
 مقطورة

 12، 22 سيارة

MTV 2  خدمات تحضير وقيادة اآلليات السيارة األخرى أكانت مقطورة أم رير
 مقطورة

 40، 02 اآللية

 

 

 

 

 

 
        0 

 
 



 V  ب مت الوكاالت البحرية أو التجار:بدل العم  خارج الدوام الرسمي بطل   
 

المحررددة مررن السررابعة  عنرردما تطلررب الوكرراالت البحريررة أو التجررار العمررل خررارج أوقررات الرردوام الرسررمي  : 2المادة 
 يستحّق عن كل ساعة عمل :   صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر

 
 لساعة الرصيف $ 2  
 .لساعة باب مستودع أوباحة  $ 0  

 
 .ساعات خالل العمل اإلضافي في أيام اآلحاد أو األعياد  0أدنى بدل  يستوفى كحدّ  
صذا استعملت الرصيف أو باب المستودع أو الباحة أكثر من وكالة بحرية أو تاجر ، يقسم الحّد األدنى  

 .المذكور بين طالبي العمل بالتساوي على أن ال يقّل نصيب كًل منهم بدل ساعة واحدة 
 
 

توفى عن كّل ساعة خدمات صضافية يقوم بها أجراء وعمال مصلحة استثمار مرفأ طرابلس يس : 9المادة 
 لصالح الغير وبناًء على طلبِ  ، البدالت التالية : 

 
 $ 0 أجير : 
  
عندما يطلب صاحب العالقة ، خارج أوقات الدوام الرسمي ، صجراء أعمال على البضائع   تقسيم أو تجميع  

 . $ 0لمستودعات ، يستوفى بدل عن كّل ساعة أو وزن ، ... ( في ا
 
 

 VI  : الوزت على القبات الجسري  
   : 15المادة * 

( خمرررس دوالرات عرررن كامرررل عمليرررة الررروزن   شررراحنة فارررررة ثرررم  $ 0يسرررتوفى بررردل وزن علرررى القبررران الجسرررري قررردره  
 . شاحنة فاررة أو وزنها مآلنة( محملة(، يستوفى البدل نفس  عندما يطلب صاحب العالقة عملية وزن واحدة  وزن 

 
 المصببدق مببن قبببل سببلطة الوصبباية بببالقرار رقببم 41/0/4210تبباريخ  3/0بموجببب قببرار مجلببس اإلدارة رقببم  12عببدلت المببادة *   
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 VII  : تصليح الطرود   
يجرري حكمررًا تصررليح الطرررود المعطوبررة أو المشرربوهة الرواردة صلررى المسررتودعات وترروزن ويسررجل عليهررا  : 11المادة 

عررن كررّل طرررد يصررلح مهمررا كرران نوعرر  بمررا فيرر   $ 4بررالحبر األحمررر الرروزن بعررد التصررليح ويسررتوفى عررن هررذه العمليررة 
 .الشوال الفارغ المقّدم من اإلدارة 

 
VIII المسافريت أو أمتعتهم: الرسوم المتوجبة على    

 
  2افر ذهابًا أو صيابًا سعن كّل م $ 12  تستوفي مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس رسمًا قدره : 12المادة  * 

من عمرهم وكرذلك  العسركريون والموظفرون الثانية عشر ويعفى من هذا الرسم األطفال الذين هم دون   
 .المسافرون بمهمة صلى خارج البالد 

 
IX  قات خبراء اإلدارة :نف  
 

عرن كرّل  $ 02تتقاضى مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس بموجب صذن تنفيذ أشغال مبلغًا مقطوعًا قدره  : 11المادة 
 .خبرة يقوم بها خبراؤها مع شركات التأمين أو الخبراء الذين تنتدبهم المحاكم المختّصة 

 
X  : رسم التزويد بالطاقة الكهربائية   
 

عنرردما تطلررب الوكرراالت البحريررة أو التجررار تزويررد المسررتوعبات المبررردة بالطاقررة الكهربائيررة تتقاضررى  : 12المادة 
 مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس الرسم التالي : 

 
 .قدم عن كّل يوم  42عن مستوعب   $ 42  رسم وصل واستهالك طاقة : -

   .قدم عن كّل يوم  22عن مستوعب  $ 32     
  

 
 2اليوم يومًا كاماًل يعتبر جزء  - 
 تعتبر اإلدارة رير مسؤولة عن أي عطل أو ضرر ُيصيب محتويات المستوعبات المبردة عند انقطاع التيار الكهربائي - 

  2العام   
__________________________________________________________________________ 

 المصدق من قببل سبلطة الوصباية ببالقرار رقبم 41/0/4210تاريخ  1/0م بموجب قرار مجلس اإلدارة رق 14عدلت المادة * 
 وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.   10/0/4210/ص تاريخ 1300
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XI :رسم التزويد بالمياه العذبة عت طريق منافذ األرصفة     



لميرراه العذبررة عررن طريررق منافررذ األرصررفة تتقاضررى عنرردما تطلررب الوكرراالت البحريررة تزويررد البررواخر با : 15المادة 
 . $122مع حّد أدنى قيمت   3عن كل م $ 2مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس مبلغ 

     
  الرسوم المرفئية على البضائع  –الباب الثاني  

I :بضائع المستوعبات   

 

لمعاد شحنها ضمن مستوعبات، تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس على البضائع الواردة أو ا : 16المادة 
   الرسوم المدرجة في الجدول التالي :

 الرسم على البضائع العامة داخ  الحاويات.   – 5جدول رقم 

  
 

 وجهة سحب البضائع

خمسة االولى لبضائع اإلستهالك المحلي أو ما شابه وعن فترة ال الخمسة عشر يوما   رسم مرفأ يتضمن العتالة اآللية ورسم الخزن عن فترة

  5عشر يوما  االولى لبضائع الترانزيت ، منطقة حرة تصدير وإعادة التصدير مع عملية التسليم واالستالم من وإلى البلد 

  دوالر / مستوعب

 قدم 25قياس  قدم 25قياس  

 بدل رسم رصيف ومرور بدل  رسم رصيف ومرور 

 خدمات التعرفة  الوحدة خدمات التعرفة  الوحدة 

 20 %2، 50 القيمى 32 % 2، 50 القيمى محلي او ما شابهإستهالك  1

ترانزيت ، منطقى حرة ، تصدير  4

 وإعادة تصدير

42 32 

من باخرة إلى باخرة دون  نقل  3

المرور باألرصفى إستخدام مؤقت 

 ايام 12لألرصفى حتى 

0 ،5 12 

 

 مالحظة :

شررط مكوثهرا فتررة ال تتعردى    Transshipmentداخرل حررم المرفرأ ومرن ثرم تشرحن بحررًا   تعفى من الرسوم أعاله المستوعبات التي ترد بحررًا وتمكر  – 1

ذا تجاوز ت هذه الفترة فهي تخضع لرسوم الترانزيت المدرجة في الجدول أعاله صعتبارًا من اليوم السادس عشر لمكوثهرا مدة الخمسة عشر يومًا ، وا 

2  

مرن رسرم الرصريف والمررور الملحروا فري الجرردول  % 40اإلسرتهالك المحلري أو مررا شراب  مرن  للصرناعة الرواردة برسرم تعفرى المرواد األوليرة – 4

    2أعاله 

 

 
      0  

 
تستوفي مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس رسم خزن صضافي عن كل مستوعب مآلن مهما كان وضرع   : 17المادة 

 الجمركي كالتالي : 



 
  رسم الخزن اإلضافي عن كل مستوعب  – 0جدول رقم 

 
 قدم / $ 22مستوعب قياس  قدم / $ 42مستوعب قياس  فترات المكو 

 42 10 يومًا صضافية 10عن كل فترة 

 
  2يعتبر جزء الفترة فترة كاملة × 
 

تخضرررع المسرررتوعبات أو المقطرررورات الفارررررة منرررذ صفرارهرررا مرررن بضرررائعها أو دخولهرررا فارررررة للتعرفرررة المعمرررول بهرررا   *
   .10للمادة وفقًا  والمطبقة لدى المصلحة

 
 

 تخضع المستوعبات أو المقطورات الفاررة منذ صفرارها من بضائعها أو دخولها فاررة الى رسوم التخزين التالية:
 

 رسم المستوعبات أو المقطورات الفاررة  – 5جدول رقم 
 

 التعرفة بالدوالر األميركي لكل وحدة فاررة  فترات المكو 

 قدم 22 قدم 42 

 ال شيء / اعفاء ال شيء / اعفاء األولىيوم  10عن فترة 

 2 3 عن فترة العشرة ايام الثانية

 0 0 عن فترة العشرة ايام الثالثة

 12 0 عن فترة العشرة ايام الرابعة

 1، 0 1 عن كل يوم صضافي بعد الفترات األربع

 
 يعتبر جزء الفترة فترة كاملة.  

 أميركية ثمن كل قفل رصاصي بعد أول كشف نظامي. دوالرات  3تستوفي مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس 
 .يجري تطبيق هذه المادة حين التنفيذ الفعلي لوضع األقفال

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 . 11/9/2512تاريخ  11/6بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم * عدلت 

 
 

51  
II : الرسوم المختلفة  
  اآلليات السيارة : -(    أ

 



تخضع اآلليات السيارة الواردة برسم االستهالك المحلي أو ماشاب  او المعاد شحنها برسم الترانزيت  : 12المادة 
 الجمركي او المنطقة الحرة او المعدة للتصدير أو صعادة التصدير صلى الرسوم التالية : 

 
  جديدة   وكالة ( ال الرسوم على اآلليات والسيارات – 0جدول رقم 

  
تصدير واعادة تصدير  -ترانزيت  بضائع استهالك محلي  دوالر( مدة التخزين

  دوالر (

يوم ما رسم  10يوم حتى  1من 

 الرصيف والمرور

 طن 4حتى    122  

 طن 0طن حتى  4اكثر من    102  

 طن 0فوق    422  

 طن  4حتى     12  

 طن  0طن حتى  4اكثر من     10  

 طن  0فوق     42  

 

 الرسوم على اآلليات والسيارات الجد دة والمستعملة ر غ ر وكالة (  -
تصدير واعادة تصدير  -ترانزيت  بضائع استهالك محلي  دوالر( مدة التخزين

  دوالر (

يوم ما رسم  10يوم حتى  1من 

 الرصيف والمرور

 طن 4حتى    102  

 طن 0طن حتى  4اكثر من    422  

 طن 0فوق    402  

 طن  4حتى     10  

 طن  0طن حتى  4اكثر من     42  

 طن  0فوق     40  

 رسوم التخزيت اإلضافية :  – 2
تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس على اآلليات السيارة الواردة أو المعاد شحنها بما كان وضعها  -

 صفة رسوم التخزين اإلضافية التالية : الجمركي التي تخزن في المستودعات أو التي تودع على االر

 رسم الخزن اإلضافي لآلليات والسيارات  – 0جدول رقم 

تصدير واعادة تصدير  -ترانزيت  بضائع استهالك محلي  دوالر( مدة التخزين
  دوالر ( 

يوم  10عن كل يوم ضمن المهلى من 

 يوم 32حتى 

 طن 4حتى    4 

 طن 0طن  حتى  4اكثر من    3 

 طن 0وق ف   2 

 طن 4حتى    4 

 طن 0طن  حتى  4اكثر من    3 

 طن 0فوق    2 

 طن 4حتى       3 يوم 32عن كل يوم اضافي فوق 

 طن 0طن حتى  4اكثر من    2، 0

 طن 0اكثر من       0 

 طن 4حتى      3 

 طن  0طن حتى  4اكثر من    2، 0

 طن 0اكثر من        0
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  على المواشي الحية : ) ب ( الرسوم  

 تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس عن المواشي الحية التي ترد برسم اإلستهالك المحلي رسماً مقطوعاً قدره: : 10المادة  

 عن الراس الصغير $ 2، 10

 عن الرأس الكبير $ 1، 0

 مالحظة : إن هذا الرسم ال يشمل العتالة الذي هو على عاتق التاجر. 



 لرسوم على البضائع المختلفة األخرى: ا –) ج ( 

تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس على البضائع المختلفة األخرى الواردة برسم االستهالك المحلي أو ما شابه أو المعاد  :42المادة 

   الجدول التالي: شحنها برسم الترانزيت الجمركي أو المنطقة الحرة أو المعدة لتصدير أو إعادة التصدير الرسوم المدرجة في

 رسوم الرص ف والمرور والجعالة على البضائع المختلفة :  – 15جدول رقم 

 وجهة سحب البضائع 

 
يوماً/مستودع أو رصيف  10رسم مرفأ يتضمن، تخزين أو ايداع  تسليم مباشر

 لبضائع االستهالك المحلي أو ما شابه

يوماً/ مستودع أو رصيف لبضائع  10
ة تصدير أو اعادة الترانزيت منطقة حر

 تصدير

  جعالة عتالة رسم رص ف ومرور 
 دوالر / طن

  بدل خدمات  رسم رص ف ومرور
 دوالر / طن 

  التعرفى الوحدة  التعرفى الوحدة  

 1 %2، 50 القيمة 2، 0 %2، 50 القيمة استهالك محلي أو ما شابه

 ترانزيت منطقة حرة تصدير وإعادة تصدير
1 0 ،1 

منطقة حرة تصدير أو إعادة تصدير ترانزيت   * 

 على مادة الفحم الحجري 

12 ،1 02 ،1 

 أخطرما من باخرة الى باخرة دون المرور باالرصفة

 12استخدام مؤقت لألرصفة حتى 
البضائع النفطية في منطقة ايام ، 

 الحماية

0 ،2  

( عند وضعها في االستهالك المحلي رسم مقطوع  ROROيستوفى عن الشاحنات الواردة مع بضائعها على متن بواخر الدحرجة ) ** 

 دوالر عن كل شاحنة باإلضافة الى رسوم الخزن المطبقة.  02قدره 

دوالر عن كل شاحنة باإلضافة  22( رسم مقطوع قدره  ROROيستوفى عن الشاحنات الصادرة مع بضائعها على متن بواخر الدحرجة ) 

 الى رسوم الخزن المطبقة. 

 عن كل شاحنة.  $40رسم مقطوع قدره (  RORO  على متن بواخر الدحرجة  الشاحنات الفاررة الواردة أو الصادرة يستوفى عن 
 من رسم الرصيف والمرور الملحوظة في الجدول. %40تعفى المواد األولية للصناعة الواردة برسم االستهالك المحلي أو ما شابه من 

 ساعة. 20نزيت من رسم الخزن لمدة تعفى شاحنات السحب المباشر المعد للترا
 تعفى من هذا الرسم المحروقات السائلة واللوازم المعدة لتموين السفن داخل األحواض وتجاه االرصفة. 

      ( أو سبفن الدحرجببة والركبباب  ROROيسبتوفى عببن البضبائع الخارجببة مبن المنطقببة الحبرة بهببدف نقلهبا علببى سبفن الدحرجببة   )  ***
 (RORO passenger  بما فيها البضائع التي تبقى على ظهر الشاحنات رسبم إخبراج )دوالر أميركبي للطبن عبن البضبائع إضبافةً  1

 دوالر أميركي عن الشاحنات المصدرة على السفن المشار إليها. 42الى رسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       المصببدق مببن قبببل سببلطة  41/0/4210تبباريخ  12/0بموجببب قببرار مجلببس اإلدارة رقببم  12دول رقببم أضببيفت هببذه الفقببرة الببى الجبب*  

 وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.   10/0/4210/ص تاريخ 1300 الوصاية بالقرار رقم
 من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقمالمصدق  41/0/4210تاريخ  3/0بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  12عدل أسفل الجدول رقم  **

 وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.   10/0/4210/ص تاريخ 1300
 . 13/0/4212تاريخ  13/0أُضيفت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  *** 
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وأخطرما لألصناف المذكورة في على بضائع ترانزيت منطقة حرة وتصدير وا عادة تصدير  تطبق هذه التعرفة -
  الجدول أدناه، باستثناء البضائع الموضوعة في االستهالك المحلي أو ما شاب  فيتّم استيفاء الرسوم التالية: 

 



    
 رسم مرفأ يتضمن: تسليم مباشر نوع البضاعة

يداع  مستودع أو  –يومًا  10تخزين وا 
 رصيف

 رسم رصيف ومرور + جعالة عتالة 
 دوالر / طن

 رسم رصيف ومرور + بدل خدمات
 دوالر /طن

 3، 10 4، 00 أخشاب

 1، 0 1، 12 حديد

 2، 0 2 الواح ررانيت

 4، 0 4 عدس

 1، 50 1، 40 شعير صويا قمح وذرة

 3 4، 0 سكر 

 

 

محلي لرسم مرور تخضع البضائع الواردة بطريق البر والمفررة في المستودعات العامة والموضوعة في اإلستهالك ال  : 21 المادة 
من قيمة البضاعة المقبولة من الجمارك، صضافًة الى بدل الخزن والخدمات العائد لنوعية الصنف. يستثنى من هذا الرسم  %2، 0قدره 

 .البضائع التي تبقى على ظهر الشاحنات دون تفريغها
 
 

عن كل شاحنة ويوم  $12تخضع لرسم مقطوع قدره فهي الترانزيت أما الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي مع بضائعها من أجل الكشف الجمركي أو 

 صعتبارًا من اليوم الثاني لوصولها مع حسم أيام اآلحاد واألعياد. 
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التي الحديد ما عدا عن كل طن من البضائع المختلفة األخرى  تستوفي مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس رسم خزن :22المادة 

 والتي تودع على األرصفة مهما كان وضعها الجمركي كالتالي : العامة في حرم المرفأ  في المستودعاتتخزن 

  رسوم الخزن على البضائع العامة في الباحات او المستودعات العامة – 14جدول رقم  
 الرسم على الطن الواحد )بالدوالر (  فترة المكوث 

يوم  10 – 1 دوالر       2.0   

يوم 32 – 10 دوالر  1، 40   

31 – 02 دوالر   1، 0   



01 – 02 دوالر       4   

01 – 142 دوالر   4، 0   

141 – 102 دوالر   3، 0   

يوم 102كل شهر إضافي فوق  دوالر    0   

 
  تعرفة الخزن العام على الحديد 

 لرسم على الطن الواحد )بالدوالر ( فترة المكوث 

2، 0  يوم 10 –االول من اليوم   

يوم  32ثاني   0 ،2  

31 – 02  1 

01 – 02  1 

01 – 142  4 

141 – 102  3 

يوم 102كل شهر إضافي فوق   2 
 

  2يعتبر جزء الفترة فترة كاملة × 

من قيمة كل فاتورة يتّم دفعها الى صندوق  % 4تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رسم تأهيل وتطوير مقداره   -

  المصلحة. 
وتدوير الكسر لكل رسم من الرسوم الى كسر األلف الى  $ / 3مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رسم معاملة قدره /تستوفي  -

 ( .   42/11/4212تاريخ  4/0 ألف ليرة لبنانية  ) قرار مجلس االدارة

 

 أحكام مختلفة :  – الباب الثالث

I – :اعتماد القيمة المقبولة مت الجمارك  

مة المقبولة من الجمارك كوحدة تسعير إلستيفاء رسم المرفأ الوارد في الباب الثاني من المواد : السادسة عشر، تعتمد القي :43المادة 

 .  العشرين والرابعة والعشرين
 

II – :تحديد سقف رسم الخزن  
  ون المنطقة الحرة.رسم سقف الخزن بنصف قيمة البضاعة المقبولة من الجمارك والمودعة في الحرم المرفئي د  يحدد :42المادة 

 

III – :رسم تنظ ف األرصفة  
عببن كببل طببن أو كسببره، أمببا البضببائع الدكمببة  $1، 40عنببد تصببدير الخببردة المعدنيببة بحببراً يسبتوفى رسببم تنظيببف قببدره  : 40المرادة 

 / $ عن كل طن أو كسره.    1، 2األخرى التي تودع على األرصفة يستوفى عنها رسم تنظيف قدره / 
 أرصفة على مادة الفحم الحجري :  ** رسم تنظيف

/ دوالر أميركي في حال لم يتّم تفريغها 2، 0/ دوالر أميركي في حال تّم تفريغ مادة الفحم الحجري على الرصيف و /1يستوفى رسم /

 على الرصيف

________________________________________________________________  
/ص 1300 المصدق من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 41/0/4210تاريخ  3/0مجلس اإلدارة رقم بموجب قرار  44عدلت المادة * 

 وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.   10/0/4210تاريخ 
المصبدق مبن قببل سبلطة الوصباية  41/0/4210تباريخ  12/0بموجب قبرار مجلبس اإلدارة رقبم  40** أضيفت هذه الفقرة الى المادة  

 وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.   10/0/4210/ص تاريخ 1300 بالقرار رقم
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VI : الرسوم على بضائع اإلهراءآت  

 

من رسم الرصيف والمرور  %02محلي الى الستهالك اإلتخضع بضائع الدكمة المتواجدة في اإلهراءآت عند سحبها برسم  : 40 المادة



لى جعالة قدرها الم   عن كل طن أو كسره.  $ 2، 40لحوا في المادة الثالثة والعشرين وا 
 
X  .تطبق هذه التعرفة بعد تأهيل اإلهراءآت ووضعها قيد اإلستعمال 
 
 
V :تخفيضات خاصة  
 

لدبلوماسررية العاملررة فرري لبنرران، لرسرروم الترانزيررت علررى بضررائع الهيئررات اتسررتوفي اإلدارة برردل الخرردمات الفعليررة الموازيررة  –أ   :  45المررادة 
هيئررات األمررم المتحرردة، الهيئررة العليررا للراثررة، الصررليب األحمررر ، الهررالل االحمررر، رابطررة كاريترراس، قرروات األمررم المتحرردة فرري الجنرروب، 

تر  بالنسربة للهبرات . كمرا يعتمرد المبردأ ذاوالسريارات المعردة للمعراقين والحاصرلة علرى صعفراء جمركري الجيش اللبناني ، قوى األمرن النظاميرة
الرررى اإلدارات والمؤسسررررات الرسرررمية، والجمعيررررات ذات المنفعرررة العامررررة المحررررددة بمرسررروم، علررررى أن تكرررون هررررذه البضرررائع موضرررروعة فرررري 

 استحصالها على قرار صادر عن مجلس الوزراء بإعفائها من الرسوم الجمركية لغاية الحّد األدنى، اإلستهالك المحلي وشرط 
مرن رسروم الترانزيرت.  %02الكلي من الرسوم الجمركية بما في  الحرّد األدنرى يرتّم اسرتيفاء الرسروم المرفئيرة علرى أسراس وفي حال اإلعفاء 

 وفي حال عدم توافر شرط اإلعفاء الجمركي بتاريخ صجراء المعاملة اللمرفئية يمكن أن تتّم عمليرة صخرراج البضراعة وفقرًا لتعرفرة اإلسرتهالك
 بإسترجاع الفرق وذلك خالل فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسديد رسوم المعاملة المرفئية. المحلي مع حّق المطالبة 

 
تسررتوفي اإلدارة فقررط رسرروم الترانزيررت العائرردة لفترررة الخمسررة عشرررة يومررًا األولررى علررى البضررائع الترري يجررري صتالفهررا بحسررب  –ب  

ركيررًا عررن كررل معاملررة. ويتحمررل أصررحاب العالقررة أيضررًا التكرراليف الفعليررة لعمليررة دوالرًا أمي 02االصررول مررع حررّد أدنررى لهررذه الرسرروم قرردره 
 اإلتالف. 

 
 
V : اعتماد سعر صرف الدوالر األم ركي  
 

  يعتمد في احتساب الرسوم السعر الوسطي لصرف الدوالر األميركي الصادر في أول يوم من الشهر عن مصرف لبنان.   :  40المادة 
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VII :تعاريف  
ُيفهم بعبارة " ما شاب  " البضائع المسحوبة من المرفأ تحت األوضاع الجمركية المعلقة للرسوم بإنتظار  : 40المادة 

  صجراء المعامالت الجمركية عليها للستهالك المحلي أو للشحن وا عادة التصدير. 
 



( والتي ُتعفى من أية  RORO PASSENGERSة مالكيها على السفن السياحية ُتعفى من هذا الرسم السيارات الخاصة الواردة برفق -
 رسوم أو تأمين. 

يعاد الفارق في حال وجوده ما بين تعرفة االستهالك المحلي وتعرفة الترانزيت بعد تسديد بيانات اإلدخال المؤقت ببيانات صعادة × 
 . تصدير وذلك ضمن مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ آخر شحنة

ي سبٍب من االسباب ثم أفررت على االرصفة أو في المستودعات فال يستوفى عنها رسم ألصذا رفضت السفينة بضاعٍة ما أو أُعيدت × 
 الرصيف مرة ثانية عند عودتها. 

 
VIII :طريقة تطب ق تعرفة المناولة 

ية تقديم كفالة مصرفية سنوية أو الخدمات المرفئ يتوجب على الوكاالت البحرية والتجار طالبي  -أ  : 23المادة 
 .$12222صفرادية عن كل رحلة قبل البدء بتقديم الخدمات، ال تقّل قيمتها عن 

 دوالر ( صالحة لمدة سنة أو تعدل حسب حجم العمل لكل وكالة أو تاجر وعن كل رحلة.  آالفعشرة  
ة فررري البررراب األول  المرررواد تحتسرررب أكرررالف بررردالت المناولرررة لطرررالبي الخررردمات حسرررب الجرررداول المرررذكور  –ب  

 عة(.بالخامسة والسادسة والسا
تسرررتقطع مرررن الرررواردات اآلنفرررة الرررذكر مسرررتحقات متعهررردي المناولرررة المررررخص لهرررا وتررردفع بصرررورة تلقائيرررة  –ج  

 حسب االسعار المحلوظة في الجداول المخصصة ألتعاب هؤالء المتعهدين والمرفق بهذه التعرفة بجداول خاصة. 
 

 IX نصوص السابقة:إلغاء ال 
لغى جميع التعريفات السابقة المطبقة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وُيعمل بهذه التعرفات العائدة تُ  :  31المادة 

 للرسوم المرفئية والمنطقة الحرة بعد مصادقتها من جميع الجهات الرسمية. 
 

 

 غرامات التأخير في تسديد الرسوم: – X:  34المادة *

لمناولة على تذاكر الرسوم المرفئية المتعلقة بتعرفة الوحدات البحرية وعمليات ا %2ير بنسبة تطبق ررامة تأخ
 51يومًا من تاريخ سفر السفينة وكذلك عن كل  51وبيانات التصدير وا عادة التصدير التي ال تسدد خالل مهلة 

من قيمة الرسم االساسي.  %15ة يومًا تأخير الحق للخمسة عشرة يومًا األولى على أن ال تتعدى الغرامات نسب  
ساعة من سفر السفينة، ويعتبر مبلغًا حكمًا  84على صاحب العالقة مراجعة الدائرة التجارية لتسديد الرسوم خالل 

  يومًا المذكورة.   51بعد مرور هذه المهلة التي تدخل ضمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سلطة الوصاية بمرور وقد صدقت من قبل  0/4/4210تاريخ  43/1بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  34المادة اُضيفت
 .   15/3/4210تاريخ  10/ص103بموجب الكتاب رقم وزارة المالية  المهلة وصدقت من قبل

 

 

 

 

 

 

 

 تعرفة المنطقة الحرة                   



 
 

 

 فهرســـت                                                 

 
 

 

 

 الباب األول : 
 
I  بدالت االشغال 

II ج البضاعى من المستودعات الخاصىارسم إخر  

 

 

 

 الثاني الباب
 

I الرسوم على المستوعبات في الباحات العموميى 

II الرسوم على المستوعبات 

III الخزن االضافي 

IV الرسوم على البضا ا المختلفى في المستودعات والباحات العموميى 

 

 

 

 

 الباب الثالث
 

I بدالت تأجير والعامل في الساعى الواحدة ضمن الدوام الرسمي او خارجه 

II بطلب من الشاغل او المستفيد مل خارج الدوام الرسمي بدالت الع 

III العقود اإلستثنا يى 

IV  بدالت تأجير المعدات خارج عمليات العتالى المرفئيى 

 

 الباب الرابا

I إستهالك الطاقى الكهربا يى 

II إستهالك مياه 

III بوالص التأمين 
 

 

 

 

          1 

 :  المنطقة الحرة الخصوصية -الباب األول 

 I  : بدالت االلغال  
تسرررتوفي مصرررلحة صسرررتثمار مرفرررأ طررررابلس سرررلفًا بررردالت االشرررغال السرررنوية عرررن المسرررتودعات المبينرررة  : 1المادة 



 واألراضي وفقًا للجدول التالي : 
   1جدول رقم        

A,B,C,D  المناطق ( منطقة المواعين سابقاً    C  )المنطقة      

 
 المدة

 األراضي
بناءالمعدة لل  

األراضي غير 
 المعدة للبناء

 
* مستودع  

 * األراضي
 المكشوفة

االراضي  **
ن المكشوفة لتخزي
مادة الفحم 
 الحجري

 البدل 
/سنة4/م$  

 البدل
/سنة4/م$  

دوالر عننن كننل  15  
في السنة  2م  

 عن فترة الخمس
 سنوات األولى

0     

 عن فترة الخمس
 سنوات الثانية

10 $ عن كل م4  12

 في السنة 
40 $ عن كل 

 م4 في السنة
10 $ عن كل 

 م4 في السنة
 

 عن فترة الخمس
  سنوات الثالثة

14     

 عن فترة الخمس
  سنوات الرابعة

12     

 عن فترة الخمس
  سنوات الخامسة

10     

عن كل شهر تأخير على بدالت اشغال المستودعات واألراضي التي ال يسدد  %2تطبق ررامة تأخير بنسبة 
 .ها الرسوم المتوجبة عليهم خالل الشهر األول من فترة صشغالهم، يعتبر كسر الشهر شهرًا كاماًل شارلي

 

 

 II  : رسم إخراج البضاعة مت المستودعات الخاصة عت طريق الترانزيت  
م تخضع البضائع الواردة مباشرًة صلى المستودعات الخاصة أو األراضي المكشوفة عند صخراجها برس  : 2المادة 

 .للطن الواحد  $ 1رسم مقطوع قدره الترانزيت ل
أما البضائع الموضبة ضمن مستوعبات والمتواجدة داخل الباحات الخاّصة فتخضع عند صخراجها   

 برسم الترانزيت للرسوم التالية : 
 $10   قدم 42مستوعب قياس 
  $42   قدم 22مستوعب قياس 

وقد صدقت من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم  4/99/5192تاريخ  91/1ُعدّلت بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم * 
   . 91/95/5192تاريخ  96/ص199وتصديق وزارة المالية بالكتاب رقم  1/95/5192/ص تاريخ 9261

 المصدق من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية بمرور 2/95/5192تاريخ  95/99بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم عدلت ** 
                ة.المهل
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 المنطقة الحرة العمومية :  -الباب الثاني   
 



 I   : الرسوم على المستوعبات في الباحات العمومية 
 

ة تشرررررمل المنطقرررررة الحررررررة العموميرررررة جميرررررع المسرررررتوعبات والباحرررررات العموميرررررة المغلقرررررة أو المكشررررروف : 1المادة 
 .المخصصة إلستقبال البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة 

 
 

 II   : الرسوم على المستوعبات 
تخضرع البضررائع الموضرربة ضررمن مسررتوعب والمتواجرردة داخرل الباحررات العموميررة عنررد صخراجهررا برسررم  : 2المادة 

 :  4الترانزيت للرسوم التالية وفقًا للجدول رقم 
 

  2جدول رقم     
  

قدم /$ 22اس مستوعب قي قدم /$ 42قياس مستوعب    

32 42 

 
 

أما بضائع المستوعبات الخارجة من المنطقة الحرة برسم اإلستهالك المحلي أو ما شاب  تخضع  : 5المادة 
 .للتعرفة المعمول بها في المستوعبات أو الباحات الجمركية والمطبقة لدى المصلحة 

 
أجور العتالة اآللية ورسم الخزن عن فترة الخمسة عشر يومًا األولى  4 تتضمن الرسوم في الجدول رقم : 6المادة 

 مع عملية التسليم واإلستالم.  
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 III   :الخزت اإلضافي 
رسم خزن صضافي عن كل مستوعب مآلن مهما كان نوع  تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس  : 7المادة 

 الجمركي كالتالي: 
 

  



 قدم/$ 22مستوعب قياس  قدم/$ 42مستوعب قياس  فترات المكو 

 42 10 يومًا صضافية 10 ةخالل فتر 

 
  يعتبر جزء الفترة فترة كاملة. 

 
تخضع المستوعبات أو المقطورات الفاررة منذ صفرارها من بضائعها أو دخولها فاررة للتعرفة المعمول بها لدى 

 المصلحة. 
 
 

IV  المستوعبات والباحات العمومية :  الرسوم على البضائع المختلفة في 
  

 الرسوم على اآلليات السيارة : :  0المادة 
 التالية : جها برسم الترانزيت الى الرسوماتخضع اآلليات السيارة الواردة صلى المنطقة الحرة عند صخر 

 
 

 ترانزيت منطقة حرة  اآلليات السيارة

يوم وجعالة  10مع تخزين  
 عتالة  

مستودعات تسليم مباشر أو 
 وأراضي خاصة  

 التعرفة $ /طن  التعرفة $ /طن 

 $ 1 $ 10 طن 4السيارة حتى 

 $ 1 $ 42 طن 0طن وحتى  4السيارة أكثر من 

 $ 1 $ 40 طن 0السيارة فوق الر 

  
 
 

       2 
 

تخضع للتعرفة  أما اآلليات السيارة الخارجة من المنطقة الحرة برسم اإلستهالك المحلي أو ما شاب  : 9المادة 
 .المعمول بها في المستودعات أو الباحات الجمركية والمطبقة لدى المصلحة 

 
رسوم التخزين اإلضافية : تستوفي مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس على اآلليات السيارة الواردة أو  : 15المادة 

العمومية أو التي تودع على المعاد شحنها مهما كان وضعها الجمركي التي تخزن في المستودعات أو الباحات 
  األرصفة رسوم التخزين اإلضافية التالية : 

 



 التعرفة دوالر / يوم الوحدة مدة المكو  أصناف اآلليات

عن كل يوم ضمن المهلة  طن 4اآلليات السيارة حتى 
 يوم  32يوم حتى  10من 

  $ 4 آلية

 32فوق  كل يوم صضافي 
 يوم

 $ 3 آلية

 4من  اآلليات السيارة أكثر
 طن 0طن وحتى 

عن كل يوم ضمن المهلة 
 يوم  32يوم حتى  10من 

 $ 3 آلية

 32فوق  كل يوم صضافي 
 يوم

 $ 2، 0 آلية

 0اآلليات السيارة ما فوق 
 طن

عن كل يوم ضمن المهلة 
 يوم  32يوم حتى  10من 

 $ 2 آلية

 32فوق  كل يوم صضافي 
 يوم

  $ 0 آلية

          
 

  ائع المختلفة األخرى :الرسوم على البض ب 
عند صخراجها برسم الترانزيت تخضع البضائع المتواجدة في المستودعات والباحات العمومية صلى  : 11المادة 

 الرسوم التالية : 
 6جدول رقم          

 
تسليم مباشر أو مستودعات وأراضي  وجهة سحب البضائع

 خاصة 
 / طن $

يداع  مستودع أو يومًا /  10تخزين أوا 
 رصيف

 / طن $ 

ترانزيت منطقة حرة تصدير أو صعادة 
 تصدير

1 0 ،1 

 
 
 

       0  
 

أما البضائع الخارجة من المنطقة الحرة برسم اإلستهالك المحلي أو ما شاب  تخضع للتعرفة  :12المادة 
 .المعمول بها في المستودعات أو الباحات الجمركية والمطبقة لدى المصلحة 

 
 

في مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس رسم خزن صضافي عن كل طن من البضائع المختلفة تستو  :11المادة 



 التي تخزن في المستودعات والتي تودع على األرصفة مهما كان وضعها الجمركي كالتالي : الحديد ما عدا األخرى 
 

 )بالدوالر (  لطن الواحدالرسم على ا ة المكوث فتر

 دوالر    2، 0  يوم 10 – 1

 دوالر   2، 50 يوم 32 – 10

 دوالر      1 02 – 31

 دوالر  1، 0 02 – 01

 دوالر     4 142 – 01

 دوالر     3 102 – 141

 دوالر    2 يوم 102كل شهر إضافي فوق 

 
 
 

 تعرفة الخزن العام على الحديد : 
 

 التعرفة    الفترة 
  السعر بالدوالر / طن 

يوم   10   -األول من اليوم   0، 2     

يوم  32 ثاني   0 ،2  

يوم   02 – 31  1       

يوم   02 – 01  1 

يوم 142 – 01  4      

يوم  102 – 141  3      

يوم 102كل شهر إضافي فوق   2     

 
 
 
 
 
 
 

            0 
 

 أحكام مختلفة :   -الباب الثالث  
 

 I  سمي أو خارجه :بدالت األج ر والعام  في الساعة الواحدة ضمت الدوام الر  
 

يستوفى عن كل ساعة خدمات صضافية يقوم بها أجراء وعمال مصلحة صستثمار مرفأ طرابلس  : 12المادة 
  لصالح الشارل أو المستفيد وبناًء على طلبِ  البدالت التالية : 

 



            $ 6 أج ر : 
 

على البضائع  تقسيم ، أو  عندما يطلب صاحب العالقة خارج أوقات الدوام الرسمي صجراء أعمال  
  . $ 5( في المستودعات العمومية ، يستوفى بدل عن كل ساعة   222تجميع،أو وزن 

 
 
 

 II : بدالت العم  خارج الدوام الرسمي بطلب مت اللاغ  أو المستف د  
 

 عة عمل: عندما يطلب الشارل أو المستفيد العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يستحق عن كل سا : 10المادة 
 

 لساعة الرصيف $ 2 
 .لساعة باب مستودع أو باحة عمومية  $ 0 

 
 

 .ساعات خالل العمل اإلضافي أيام اآلحاد واألعياد  0يستوفى كحّد أدنى بدل  
صذا استعمل الرصيف أو باب المستودع أو الباحة العمومية أكثر من مستفيد أو شارل ، يقسم الحد األدنى  

 .العمل بالتساوي على أن ال يقّل نصيب كل منهم بدل ساعة واحدة  المذكور بين طالبي
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 III : العقود االستثنائية  

 
يحق للشارل صنشاء مستودعات خاصة في المنطقة الحرة شرط موافقة اإلدارة بموجب اتفاقات خاصة  : 10المادة 

 من نظام استثمار المنطقة الحرة المرفق بالتعرفة.   34 تعقد بين الشارل واالدارة صستنادًا للمادة
 

VI : بدالت تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية  
 



  المعدات من قبل الشارل أو التاجر وفقًا للجدول التالي: تحدد تعريفات صستئجار  :15المادة 
 

 السعر الجديد بالدوالر  الوحدة وصف العملية رمز العملية

EF20  44 ساعة طن / رصيف او مستودع 5رافعى شوكيى حتى 

EF 21  40 ساعة طن / ضمن عنابر الباخرة  5رافعى شوكيى حتى 

EF 30  34، 02 ساعة طن / رصيف او مستودع 10حتى  12رافعى شوكيى 

EF 31  23 ساعة  طن / ضمن عنابر الباخرة 10حتى  12رافعى شوكيى 

EF40  05، 02 ساعة  طن / ضمن رصيف او مستودع 32 حتى 42رافعى شوكيى 

EF41  54 ساعة طن / رصيف او مستودع 32رافعى شوكيى فوق 

Pm 50 20 ساعة  رفش خردة معدنيى متوسطى الحجم / رصيف او مستودع 

PM 51  01 ساعة رفش خردة معدنيى متوسطى الحجم / ضمن عنابر الباخرة 

PM 52  22 ساعة  او مستودعرفش خردة معدنيى صغير / رصيف 

PM 53  25 ساعة رفش خردة معدنيى صغير / ضمن عنابر الباخرة 

EB 60 2، 32 طن غفى للبضا ا الدكمى 

TR 70 3 قطعة جرار زراعي لجر السيارات 

CB 80 10 نقلى شاحنى ) سطحى ( / رصيف 

CB 81  10 نقلى قالب شاحنى رصيف 

GM 92  50 ساعى نط 50حتى  02رافعى متحركى من فوق 

GM 93  122 ساعى طن 122حتى  50رافعى متحركى من فوق 

GM 94  140 ساعى طن 102وحتى  122رافعى متحركى من فوق 

CT  02 نقلى 4م 14نقل مياه بواسطى صهريج سعى 

MTV 1  خدمات تحضير وقيادة سيارات سياحيى صغيرة اكانت مقطورة ام غير

 مقطورة

 10 سيارة

MTV 2 وقيادة اآلليات السيارة األخرى اكانت مقطورة ام غير  خدمات تحضير

 مقطورة

 30 اآلليى

 
 . 0يستوفى كحد أدنى بدل ساعتين لكل آلية بحسب الجدول رقم 

 
 
 

       0  
 

  أحكام عامة إنتقالية : -الباب الرابع   

 
 I  : استهالك الطاقة الكهربائية 

 
هو على عاتق الشارل ويخضع لنظم وتعرفات مؤسسات الكهرباء صن التزويد بالطاقة الكهربائية  : 12المادة 

 .المعنية باستثناء أكالف الخدمات اإلضافية التي تقوم بها اإلدارة بناء على طلب الشارل والتي تحدد في حين  
 



 
 II : استهالك مياه  

  
 . تستوفي اإلدارة بدل استهالك مياه على أساس ما يسجل  العداد الخاص : 19المادة 

 
 

 III  : بوالص التأم ت 
 

  يتوجب على كل شارل في المنطقة الحرة تقديم بوالص التأمين التالية : :25المادة 
 

 .بوليصة تأمين تشمل تغطية األخطار الممكنة لكافة البضاعة المخزونة لدي   -أ  
ارل بحد ذات ( وتحدد بوليصة تأمين تشمل تغطية األخطار الممكنة تجاه الغير   الجيران ومبنى الش -ب 

    .قيمة المبالغ المؤمنة من قبل اإلدارة لكل حالة على حدة 
    

 
 


