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  م2011لسنه )   9(  رقم وزير النقل قرار 
 اليمنية العربي البحر مؤسسة موانئ  رسوم وأجور خدمات وتسهيالت ةبشأن الئحة تعرف

  

 
  م بشأن مجلس الوزراء،2004لسنة ) 3(بعد اإلطالع على القانون رقم 

  ,والمؤسسات والشركات العامة وتعديالته م بشأن الهيئات1991لسنة) 35(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم
  م بشأن القانون البحري،1994لسنة ) 15(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 

  م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديالته،2002لسنة ) 427(وعلى القرار الجمهوري رقم 
  ،ة وتسمية أعضائها وتعديالتهم بشأن تشكيل الحكوم2007لسنة ) 50(وعلى القرار الجمهوري رقم 

  ،اليمنيةم بشأن إنشاء مؤسسة موانئ البحر العربي 2007لسنة ) 62(رقم وعلى القرار الجمهوري 
  ،وحدود النفقات م بشأن ضبط اإلنفاق والموائمة بين تدفق اإليرادات2008لسنة ) 467(مجلس الوزراء رقم وعلى قرار 

  م بشأن الئحة تنظيم أعمال مناولة البضائع في الموانئ اليمنية،2008لسنة ) 76(وعلى قرار وزير النقل رقم 
  م بشأن بشـأن قواعد وتعليمات الموانئ اليمنية،2009لسنة ) 108(وعلى قرار وزير النقل رقم 
  اليمنية،العربي البحر م بشأن الالئحة التنظيمية لمؤسسة موانئ 2009لسنة ) 133(وعلى قرار وزير النقل رقم 

  عرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، وموافقة مجلس اإلدارة، وبناء على
  م،5/4/2010بتاريخ ) 23/1208/و.ر(وبعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 

  وبناء على الصالحيات المخولة لنا،،،
  

 
 البــــــــــاب األول

ــــة واألهداف ونطاق السريان يفتعارالتسمية وال ّ   وأحكــــــام عام

  الفصل األول
  التسمية والتعاريف

البحـر  رسـوم وأجور خدمات وتسهيالت مؤسسـة موانئ  ةتعرف الئحة(( تسمى هذه الالئحة ) : 1(مادة 
 :اآلتية األبواب والفصول من هيكل هذه الالئحة  تكونيو ،))اليمنية العربي 
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 .سمية والتعاريف واألهداف ونطاق السريان وأحكـام عامةالت: الباب األول  §
 .التسمية والتعاريف: الفصل األول  -

 .األهداف ونطاق السريان: الفصل الثاني  -

 .أحكام عامة: الفصل الثالث  -

 .مجموعة الرسوم واألجور المحصلة عن السفينة: الباب الثاني  §
 .رسم المساعدات المالحية: الفصل األول  -

 .رسم الميناء: ني الفصل الثا -

 .أجر اإلرشاد: الفصل الثالث  -

 .أجر قطر السفن: الفصل الرابع  -

 .أجر الرباط وحل الرباط: الفصل الخامس  -
 .أجر إشغال المربط: الفصل السادس  -

 .أجر شحن أو تفريغ السفن: الفصل السابع  -

 .أجر مناولة البضائع الخاصة: الفصل الثامن  -

 .أجر الركاب: الفصل التاسع  -

 .أجـور الخـدمات المـساعدة للـسفن ورسم المغادرة: لفصل العاشر ا -

 .رسوم واألجور المحصلة عن البضاعة مجموعة ال :الباب الثالث  §
 .رسم الميناء على البضائع: الفصل األول  -

 .أجر مناولة البضائع على الرصيف: الفصل الثاني  -

 .أجر تخزين البضائع: الفصل الثالث  -

 .ر الخدمات األخرى للبضائعأجو: الفصل الرابع  -

 .مجموعة الرسوم واألجور األخرى: الباب الرابع  §
 .أجور المعدات واآلليات: الفصل األول  -

 .أجور الوحدات البحرية: الفصل الثاني  -
 .أجور الخدمات المختلفة األخرى: الفصل الثالث  -
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 .رسوم التراخيص والتصاريح والغرامات المالية للمخالفات: الباب الخامس  §
 .رسوم التراخيص والتصاريح: الفصل األول  -

 .الغرامات المالية للمخالفات: الفصل الثاني  -

  .أحكام ختامية: الباب السادس  §

 تـدل ألغراض هذه الالئحة المعاني الواردة إزاء كٍل منها ما لم  اآلتيةيقصد باأللفاظ والعبارات ) : 2(مادة 
  : القرينة على خالف ذلك 

  .لجمهـوريـة اليمنيــة ا  :  الجمهــوريــة 
  وزارة النقـــل    الــــوزارة

  . لـــر النقـــوزي  :   رـــــوزيـال
  . اليمنية العربيالبحر  ئمؤسسة موان  :   ةــــؤسسـالم

الجهة البحرية / ةــــالهيئ
  المختصة

  . الهيئة العامة للشئون البحرية  :

  . مجلس إدارة المؤسسة  :   س اإلدارةـمجل
  .الرئيس التنفيذي للمؤسسة   :  لتنفيذيالرئيس ا

ــاء  ــلطة المين ــلطة / س الس
  المختصة

  .، أو من يمثلهالرئيس التنفيذي للمؤسسة  :

  .أي من الموانئ التجارية التابعة للمؤسسة أو ما قد ينشأ منها مستقبالً  :   اءــــــــالمين
  .للميناء الرسمية هي الحدود البحرية  :  حــدود المينــاء

مسـئولية إدارة المينـاء    الـذي يتـولى  ) األشـخاص أو (تعني الشخص   :  المينــــــاءإدارة 
، ويشمل ذلك من يفوض من كبار  فيهواإلشراف على النواحي التشغيلية 

  .نيابة عنهالموظفين 
أو الجهة البحريـة   سلطة المختصة أو إدارة الميناءالشخص تفوضه  كل  :  مفــوضالشخــص ال

لممارسـة   )كل في نطاق اختصاصه(معنية أخرى المختصة أو أي جهة 
 اسـتخدام أو القيام بواجبات تتعلق بموضوع معين يتم بسـببه   صالحياتها

  .الموانئ اليمنية وهذه الالئحة هذا المصطلح من خالل قواعد وتعليمات
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أي نوع من السفن أو القوارب أو الزوارق بما في ذلـك الوحـدات   تعني   :   ةـــــــالسفين
المستخدمة للنقـل علـى   ذات المخدة الهوائية الطائرات المائية أو ة العائم

طريقة الدفع المستخدمة فيها وتشمل هذه الكلمة في  نالنظر عالماء بغض 
، وتعتبـر ملحقـات السـفينة    ها ومرتهنيهايمعناها مالكي السفينة ومشغل
  .الالزمة الستغاللها جزءاً منها

ـ ـالقط ة العاملـة  ـع البحري
  اءــد الميندوـن حـضم

وتعني القاطرات وقوارب اإلرشاد والصنادل والعوامات وصنادل التحميل   :
والتفريغ وقوارب ربط السفن واللنشات التي تدار بمحركات أو أي قطـع  
بحرية مبنية أو مهيأة للطفو على الماء أو للغوص فيه سواء بشكل دائم أو 

  .ءحدود المينا ضمنمؤقت ، وعادة يكون عملها مقصوراً 
وتشمل أي عربة تسير بالدفع على سكك حديدية وأية آليات تسير علـى    :  عربـــــــــة

عجالت أو على جنازير جرارة والمقطورات والبيـوت المتنقلـة ، كمـا    
تشمل هذه الكلمة الحوامات وأي عربات برمائية أخرى تقوم بمناورة على 

  .اليابسة
قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل بطريقة هو الشخص الذي عهدت إليه   :  الربـــــــان

  .مشروعة ولو بصفة مؤقتة
أعمال  ويمارس المؤسسةمن  هو كل من يتولى أعمال اإلرشاد بترخيص  :  المرشــــــد

إرشاد السفن في نطاق حدود الميناء أو المرفأ أو مناطق اإلرشـاد ، وال  
شرة للسفينة بأي حـال  تشمل أعمال المرشد القيادة المباشرة أو غير المبا

  .لربان السفينة) مستشاراً(من األحوال وتكون صفة المرشد 
مالك جزئي أو وسيط أو مستأجر أو بنك أو وكيـل أو  مالك أو أي  يعني  :  الســفينة الكـم

مرتهن تكون السفينة في حيازته أو أي شـخص أو أشـخاص آخـرين    
وا أصـحاب اسـم   مخولين بحيازة السفينة في الوقت الحاضر سواء كـان 
  .السفينة الرسمي وفقاً لشهادة التسجيل الرسمية أو خالفه

شاحن أو صاحب البضاعة المشحونة إليه أو الناقل أو الوكيـل   يعني أي   :  البضـاعة الكــم
بالنسبة لبيع هذه البضائع أو استالمها أو ائتمانها أو شحنها أو تفريغها أو 

بالمسئولية عـن البضـائع أو   تخليصها ، كما تشمل أي شخص يعهد له 
  .وكيله في هذا الخصوص
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عملية سحب سفينة من موقع إلى آخر داخل حدود الميناء بموافقة ويعني   :  رالقطــــــ
تبدأ سلطة الميناء، أو خارجها بموافقة من الهيئة العامة للشئون البحرية، و

فـي   دءالبعند تلقي األوامر مباشرة من السفينة وتتوجه في عملية القطر 
 إلقائهـا تثبيت أو تحريك أو مرافقة السفينة أو اللتقاط الحبال عند  أودفع 

عنـد صـدور    القطر عمليةنتهي ت، والًأوالقاطرة أيهما يحدث  إلىمن أو 
من السفينة بالتوقف عن دفعها أو تثبيتها أو تحريكها أو مرافقتهـا   األوامر

قـد   القاطرةث تصبح أو عند التحرر من الحبال أيهما يحدث أخيراً وبحي
  .ابتعدت بسالم عن السفينة

تغطي الخدمات اإلضافية والخاصة ألعمال القطر، وتقديم  عقدويقصد به   :  عقد القطــــــر
كافة أشكال تحريك ومساعدة السفن أو أية أجسام عائمة أخرى بواسـطة  

تستدعي فيـه الجهـة    الذيالوقت  فيقاطرة ، ويعتبر العقد على أنه أبرم 
، ويبدأ عقد القطر منذ فك حبال القـاطرة مـن   البة لمثل هذه الخدماتالط

  .المرسى الخاص بها إلى حين عودتها إليه
تهيئتها لكي  أومنشأة بحرية جرى تصميمها أو مركب  أوتشمل كل سفينة   :  قاطــــــــرة

  .اإلنقاذالقطر و بأعمالتقوم 
المسـجلة   اإلجماليـة الحمولة 

  ) GRT( للسفينة
ومجموع فراغاتها الدالة على صحتها والمحددة في  اإلجماليةالسفينة  سعة  :

  . )GRT( شهادة تسجيل السفينة
 البضـائع كـلً   إرساليةيشمل بيانات الذي البيان المتكامل لحمولة السفينة   :  )المنافست( بيانات البضاعة

 اسمووزنها وحجمها وعددها و  اإلرساليةمواصفات  موضحاًوعلى حده 
يكون صادر ومعمد من جهة مسئولة في  أنويجب  إليها،المرسلة الجهة 

  . السفينة ربان أوميناء الشحن 
ــاب ل  / أ  :  دة االحتسابــوح ــدة االحتس ـــلبضائوح ــن   : عــ ــي الط ــحني اه   لش

ــل  ــذي يمثـ ــن والـ ــوزني الطـ ــم 1000 = ( ألـ   ،)كجـ
  .اكبر أيهما, )عاالرتفا ×العرض ×الطول = (يجمالحالطن  أو 

والتي تمثل  )GRT(هي طنية السفينة  :نـــلسفالحتساب لوحدة ا /ب
بحسب شـهادة السـفينة    )GRT(للسفينة  المسجلة الحمولة اإلجمالية
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مضاف لها البضائع المحمولة على السطح بعد تحويل أحجامها إلـى  
  .)GRT(طنيات 

السـفن   تسـتوفى علـى  وتحتسـب  التي  تلك الرسوم واألجوريقصد بها   :  الرسوم واألجور تعرفة
االسـتخدام   االسـتفادة أو مقابـل   والوكالء وغيـرهم  البضائع بأنواعهاو

   .المؤسسة  أي من موانئ قدمهايالتي  المختلفة والخدمات للتسهيالت
ستوفى علـى البضـائع بأنواعهـا    وي يحتسب ذلك الرسم الذي يقصد به  :  م الميناء على البضائعرس

فـة التـي تقـدمها المؤسسـة     مقابل استخدام التسهيالت والخدمات المختل
 إلـى من إنارة ومـرور علـى المسـطحات المائيـة حتـى وصـولها       

  .المراسي المخصصة لها
مفوض من قبل مالك السفينة أو  شخص طبيعي أو اعتباريويقصد به أي   :  الوكيــــــل

مشغلها أو ربانها أو مالك البضاعة ليتصرف بالنيابة عنه لتأدية الواجبات 
والجمـارك والجهـات الحكوميـة     والجهة البحرية المختصة تجاه الميناء

  .األخرى أو المؤسسات الخاصة
وكيــل / الوكيـل المالحـــي 

  السفينة
 السـلطة المختصـة  مرخص له من قبل  طبيعي أو اعتباريشخص  كل  :

أو مالك السفينة أو مشغلها  أعمال التوكيالت المالحية نيابة عنبممارسة 
لك لرحلة واحدة أو أكثر أو بصـورة دائمـة،   ربانها أو مالك البضاعة وذ

  .وهو المسئول مباشرة أمام سلطة الميناء
السـلطة  مرخص له مـن قبـل   طبيعي أو اعتباري شخص  هــو كل  :  وكيل مناولة البضائع

المختصة للقيام بعمليات مناولة البضائع واألعمـال اليدويـة المرتبطـة    
  .بمناولة الحاويات داخل حدود الميناء

مناولة وتستيف جميع أنواع البضـائع مـن    وإعادةوتعني شحن وتفريغ   :  التحميل والتفريغ/نالشح
، وتشمل البضائع التي ترد على هيئة رزم أو المكيسـة أو   والى السفينة

  .المنقولة في حاويات أو البضائع العامة أو السائبة

مـواعين واألرصـفة   كافة عمليات حركة البضائع على السـفينة وال هي   :  مناولة البضائع
وكذلك عملية حركتها من المستودعات حتى خروجها من وإلـى بوابـة   

  .الميناء
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التحويــل المؤقــت للبضــائع 
  )التشفيت(

 من السفينة إلى الرصـيف أو  التي يتطلب تحويلهاالبضائع تحويل  وتعني  :
أية وسيلة أخرى ثم إلى السفينة مرة أخرى لغرض تسـهيل عمليـة    إلى

  .عبر الميناء لسفينةا تحميل/تفريغ
 Bottom To( البضائع من سفينة إلى سفينة أخـرى  ويقصد بها تحويل  :  المسـافنـــة 

Bottom (داخل حدود الميناء لشحنها إلى ميناء أخر.  
  .تعني كافة المواد الجافة والسائلة والحيوانات الحية المنقولة بحراً  :  البضــائع

بضائع الجافة التي يتم تفريغهـا مـن السـفينة وتحميلهـا علـى      تعني ال  :  البضائع السائبة الجافة
الشاحنات بحالة مفككـة وغيـر محزومـــة أو تفريغهــا مـــن      
الشاحنات وتحميلها على السـفينة بحالـة مفككـة وغيـر محزومـة أو      

مــن الصـوامع بحالـة    /علـى السـفينة وإلــى   /تحميلها من/تفريغها
  . سائبـة وبواسطة أنابيب شفط وضخ

تعني البضائع السائلة التي يتم تفريغها من على السفينة وتحميلهـا علـى     :  السائلة ئع السائبةالبضا
عربات الصهاريج بحالــة سائلة غير معبأة أو تفريغها مــن عربات 

تحميلهـا علـى   /الصهاريج وتحميلها على السفينة بنفس الحالة أو تفريغها
علــى السفينـــة   /تحميلهـا مـن  /السفينة بنفس الحالـة أو تفريغهـا  

  . مـن الصوامـع والمستودعات عبر خطوط أنابيب/وإلـى
تعني كـل البضائع التقليدية األخـرى التـي ال تطلـق عليهـا تسميات   :  البضائع العامـة

  .محددة
تعني وتشمل جميع المركبات والمعدات الميكانيكية والوحـدات األخـرى     :  بضائع الدحرجـة

وتتم قيادتها بقوة الدفع الذاتي إما صـعودا إلـى   التي تسير على إطارات 
  . السفينة أو نزوالً منها بدون استخدام أية معدات دفع أو تنزيل أو سحب 

تعني كل تصنيفات البضائع التي يشكل التعامـل معهـا خطـورة وفـق       :  البضائع الخطـرة
التصنيف البحري العالمي للبضائع الخطرة الصادرة عـــن المنظمـة   

  . IMO" األيمو"ة الدولية البحري
هي وحدات مخصصة لنقل البضائع حيث يمكن مناولتها بطرق مختلفـة     :  حاوية البضائع/ الحاويــة

والبحر، وتم بناؤهـا طبقـاً    ومصممه خصيصا لنقل البضائع بطريق البر
) CSC(للمواصفات الواردة في االتفاقية الدوليـة لسـالمة الحاويـات    
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ية المفعول طبقا لمتطلبات االتفاقيـة وباإلمكـان   وتحمل لوحة اعتماد سار
  .تستيفها ورفعها وتنزيلها وتثبيتها بإحكام بواسطة مثبتات هيكلية

وتشمل عبارة حاويات نقل البضائع علـى جميـع الحاويـات الخاصـة     
الحاويات المسـطحة ، حاويـات   : ومنها ) CSC(المطابقة لمواصفات 

، وحاويـات المـواد السـائبة    الخزانات التي تحمل البضـائع السـائلة   
والحاويات المبردة والحاويات التي يمكن التحكم فـي درجـة حرارتهـا    
والحاويات متوسطة االرتفاع ، وتعتبر عبارة حاويات الشـحن مرادفـة   

  .لعبارة حاويات البضائع
صادرات غير /واردات/بضائع
  نمطية

  . تعنـي البضائع التـي يتم تداولها مــن غيـر حاويات  :

ــائعب ــادرات /واردات/ض ص
  "نمطية 

  . تعنـي البضائع التـي يتم تداولها بالحاويات   :

تعني البضائع التي تستلم من السفينة الناقلة برسم ميناء آخر وتخزن إلـى    :  بضائع الترانزيت
حين وصول السفينة التي سيعاد شحنها عليها ، وتقبل البضائع الترانزيت 

الن عنها مقدما قبل وصول السفينة التـي  فقط في حالة قيام الوكيل باإلع
  .ستفرغها مـع إرفاق بيــان الحمولة واإلفصاح عنها جمركيا

ويقوم صـاحبها بتخزينهـا بصـفة    هي البضائع التي تصل برسم الميناء   :  بضائع إعـادة الشحن
  .ألي سبب مؤقتة داخل الميناء إلى حين إعادة شحنها إلى ميناء آخر
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  الفصل الثاني
  اف ونطاق السرياناألهد

  :تحقيق ما يليتهدف هذه الالئحة إلى ) : 3(مادة 
 القـوانين  إلحكـام  وفقـاً  المؤسسةومهام وخدمات  لنشاط اللوائح المالية المنظمةاستكمال   - أ 

أي مـن المـوانئ   فـي   مصلحة الموانئ اليمنيةل اللوائح المالية محل تحلل النافذةوالقرارات 
 .التجارية التابعة للمؤسسة

واألجـور   الرسـوم  تعرفـات التي ظهرت أثناء تطبيـق   وأوجه القصور لجة السلبياتمعا  -ب 
 .خالل سنوات الوحدة اليمنية المباركة  مصلحة الموانئ اليمنيةبالخاصة 

رســوم   تعرفـات تجميـع  من خـالل   وتيسير المعامالت الوضوح والشفافية مبدأ تحقيق  - ج 
  .ضمن الئحة واحدةمؤسسـة الوأجور خدمات وتسهيالت 

المؤسسة مع طبيعة التسهيالت التي  التي تستوفيها للرسوم واألجورتحقيق التوازن النسبي   - د 
الخدمات التي تقدمها، وبما يتالءم مـع متطلبـات األداء   تقدمها المؤسسة ومع تكاليف أداء 

 .االقتصادي

فـي هيكليـة    الرسوم واألجور لخدمات وتسهيالت الموانئ البحرية اليمنيـة  تعرفةوضع   - ه 
وفقاً لإلطار المرجعي لهياكـل   العربيةالموانئ البحرية مع الهيكلية المعمول بها في م تتالء

من قبل األمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب بجامعـة   ةالمعد ةالرسوم واألجور الموحد
  .الدول العربية

 لـة البضـائع  مناوووكالئهـا ووكـالء   جميع السفن ومالكهـا  تسري أحكام هذه الالئحة على ) : 4(مادة 
أي  من خـدمات وتسـهيالت   والشركات واألفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد

ويعتبـر الـدخول أو   , هذه الالئحـة  ما لم يرد نص بخالف ذلك في المؤسسة ميناء من موانئ
موافقة على تعرفه  وتسهيالت أي ميناء من موانئ المؤسسة االستخدام أو االستفادة من خدمات

  .سوم واألجور المحددة في هذه الالئحة وعلى الخضوع لألحكام والقواعد الواردة فيهاالر
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  الفصل الثالث
  أحكام عامة

  :مواعيد العمل في الموانئ التابعة للمؤسسة على النحو التالي) : 5(مادة 
مواعيد العمل في أيام الدوام الرسمي وفي العطلة األسبوعية واإلجازات الرسمية هي على   - أ 

  .)المناوبات(ار الساعة بنظام الورديات مد
بدأ العطلة األسبوعية من الساعة الثانية عشر من نهار يوم الخميس وتنتهي فـي السـاعة   ت  -ب 

  .السادسة من صباح يوم السبت
وتنتهـي فـي    لإلجازةمن الساعة الثانية عشر من نهار اليوم السابق  الرسمية اإلجازةتبدأ   - ج 

 .اإلجازةالتالي ليوم أو أيام الساعة السادسة من صباح اليوم 

لخ دمات   اإلض افیة أج ور س اعات العم ل    ساعات العمل العادی ة و تحدد ھذه الالئحة أجور   - د 
  . المؤسسة

بموجب قرار من الوزير وفـق  التابعة للمؤسسة  لموانئل البحرية ومناطق اإلرشاد حدودتحدد ال) : 6(مادة 
  .دولياً االمعمول بهالقوانين والقرارات النافذة واألنظمة 

أيهما اكبر والمـدون فـي المنافسـت     ألحجميأو الطن الوزني هي  للبضائع وحدة االحتساب) : 7(مادة 
  .وفي حالة الشك يتم التطبيق على الطبيعة، ويعتبر الجزء من الطن بالطن الواحد  ,المعتمدة

 واألجور المسـتحقة وم الرستستوفي و اً تعامل كبضائع عامةقــدم) 20(من األقل الحاويات ) : 8(مادة 
الموجـودة فـي هـذه    لنوعية البضـاعة   المحددة في هذه الالئحة للرسوم واألجور وفقاً عليها

 .الحاويات

وكالء والمستخدمين اآلخرين للموانئ التابعة للمؤسسـة االلتـزام   العلى ربابنة ومالك السفن و: ) 9(مادة 
وتعليمـات المـوانئ اليمنيـة     قواعدب صةاللوائح الخا الميناء ومن ذلك وتعليمات ونظم بقواعد

، وتحدد قواعد ونظـم وتعليمـات المينـاء     مناولة البضائع في الموانئ اليمنية تنظيم أعمالوب
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمات والتسهيالت المتعلقة بهذه الالئحة للسفن والبضائع والجهـات  

  .واألفراد
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عشـرة دوالر أمريكـي   ) $10(ة صادرة عن الميناء هو مبلغ يعتبر الحد األدنى ألي فاتور) : 10(مادة 
ألف ريال للفواتير الصادرة بالريـال اليمنـي إذا   ) 1000(للفواتير الصادرة بالدوالر ومبلغ 

  .كانت قيمتها في األصل اقل من ذلك

ألمريكـي  بتحصيل الرسوم واألجور والغرامات المقررة بهذه الالئحة بالدوالر ا يقوم الميناء) : 11(مادة 
  -:وبالريال اليمني وفقاً لما يلي 

 .بالدوالر األمريكي للرسوم واألجور والغرامات المقررة بالدوالر األمريكي  -  أ

 .بالريال اليمني للرسوم واألجور والغرامات المقررة بالريال اليمني  - ب

ويجوز تحصيل الرسوم واألجور والغرامات المحددة بالدوالر األمريكي المستحقة على 
حكومية بما يعادلها بالريال اليمني وفقاً لسعر الصرف الموازي المعلن من قبل البنـك  جهات 

   .  المركزي اليمني في تاريخ استحقاق الرسم أو األجر أو الغرامة

إلى رقم واحـد صـحيح فـي إجمـالي     ) سنتات/فلسات( يتم تقريب كسور الريال والدوالر ) : 12(مادة 
 .لمكملة إيرادات متنوعةالفاتورة فقط، وتعتبر الكسور ا

الرسوم واألجور والغرامات المقررة بهذه الالئحة باسم المؤسسـة وفـق القـوانين     يتم تسديد) : 13(مادة 
  -:والقرارات واللوائح النافذة بواسطة إحدى طرق السداد التالية 

شيك مقبول الدفع صادر عن بنك مصرح له من قبل البنـك المركـزي اليمنـي باسـم       - أ 
  .بالميناء الحسابات/اليمنية يتم تسليمه إلدارة الشئون المالية البحر العربينئ مؤسسة موا

 الحسـابات /إيداع نقدي في الحساب البنكي للمؤسسة ، مع تسليم إدارة الشـئون الماليـة    -ب 
  .بالميناء إشعار التوريد الرسمي الصادر عن البنك

توريد صادرة عـن إدارة  حافظة / خزينة المختصة بالميناء بموجب أمرالإيداع نقدي في   - ج 
  .بالميناء الحسابات/الشئون المالية

مناولة البضـائع  الكافية من الوكالء المالحيين ووكالء  المالية الضمانات إدارة الميناء يتستوف) : 14(مادة 
الئحـة  المرخص لهم بالعمل داخل الميناء طبقاً لالئحة تنظيم أعمال الوكـاالت المالحيـة و  

 . في الموانئ اليمنية عمناولة البضائتنظيم 



   12  )2212(و.ى
  

سداد مستحقات المؤسسة في مدة أقصاها  من قبل المؤسسة المرخص لهم الوكالءيجب على ) : 15(مادة 
تعتبر العشرة األيـام األولـى   و ،)الفاتورة(خمسة عشر يوماً من تاريخ استالمهم للمطالبات 

من الضمانة المودعـة   تامنها فترة مراجعة، ويحق إلدارة الميناء بعدها خصم قيمة المطالب
طرفها، وعلى الوكيل تغطية المبلغ المسحوب من الضـمان خـالل أسـبوع مـن إشـعاره      

، وفي حالة عدم التزام الوكالء بما ورد يحق للمؤسسة اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بالخصم
  .وفق أحكام القرارات واللوائح النافذة باستيفاء مستحقاتها بما في ذلك وقف نشاطهم

الناجمة عـن السـفن أو   جور الرسوم واألبسداد  الوكالء القياممن  يحق إلدارة الميناء الطلب) : 16(ادة م
 وتسـهيالت  أجور خـدمات قيمة رسوم وإذا كانت  أو طلب ضمانات تعادلها مقدماًالبضائع 

 .لدى الميناء ةالمودعضمانة الوكيل الميناء تزيد عن 

في المنافست األصلية  تي ترد إلى الميناء ولم تكن مدونةالالبضائع رسم الميناء على  يحتسب) : 17(مادة 
ـًا للحاالت التاليـــة   -:وفقــ

السفينة أو وكيلها بالرغبة في إنـزال  ربان في حالة وصول السفينة وتقديم إشعار من   -  أ
يـتم  فبضائع كانت برسم ميناء آخر ولها منافست أصلية مصحوبة بمنافست تكميليـة  

سلطة الجمارك وغيرها من الجهات الحكوميـة ذات العالقـة   اً بموافقة معاملتها رسمي
 .كأية بضاعة عادية 

إنـزال هـذه    السفينة بالرغبـة فـي  ربان في حالة وصول السفينة وتقديم إشعار من   - ب
في أي منافست أصلية وبعد تقديم بيان بهذه البضائع وموافقـة   البضائع ولم تكن مدونة

يسمح بنزولها وعلى أساس هات الحكومية ذات العالقة سلطة الجمارك وغيرها من الج
 .من الرسم المقرر %) 100(إضافة 

ن تعامل كبضاعة واردة عند وصولها وتخزينها وكبضاعة صـادرة عنـد   حبضائع إعادة الش) : 18(مادة 
  .إعادة شحنها

المالحيـة تفريغهـا   الحاويات المشتركة بين اثنين أو أكثر من الموردين يجب على الوكاالت ) : 19(مادة 
إلى مخازن الميناء المعدة لتخزين البضائع في مدة ال تزيد عن تسعة أيام بعد تفريغهـا مـن   

وتسـتوفى  ، باستثناء المواد الخطرة التي يتم تخزينها في األماكن المخصصـة لهـا    السفينة
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وعة البضائع كالً بنسبة بضاعته إلى مجممالك من الرسوم واألجور المحصلة عن البضاعة 
البضائع المشتركة في كل قطعة على حدة، وفي حالة عدم تفريغ هذه الحاويـات مـن قبـل    

في حينـه، ويحـق    بالميناء إخطار اإلدارة المختصة هذه الوكاالتعلى المختصة فالوكاالت 
بيـع  الغرامـة و أحكام هذه الالئحة ومن ذلك بشأنها وفق للمؤسسة اتخاذ اإلجراءات المناسبة 

 .أة في هذه الحاوياتالبضاعة المعب

الحاويات التي يرغب الوكيل في ترحيلها من الميناء لغرض اإلصالح والصيانة بعد تفريـغ  ) : 20(مادة 
رسم الميناء المستحق على الحاويات الواردة وذلك  البضاعة منها تستوفي إدارة الميناء عنها

إعادة الحاوية للتصـدير   عندو ,ةباإلضافة إلى أجور التخزين المستحققبل السماح بخروجها 
تعامل كحاوية واردة وتستوفي إدارة الميناء منها رسم الميناء المسـتحق علـى الحاويـات    

 .، كما تحرم من فترة اإلعفاء المقررة أية أجور مستحقة مقابل التخزينباإلضافة إلى 

 -:ليةاتخاذ اإلجراءات التا حق لميناء في سبيل استيفاء مستحقاتهإلدارة ا) : 21(مادة 

والمودعـة بمخـازن المينـاء    ) بما فيها البضائع المعبأة في الحاويات ( بيع البضائع   -  أ
وساحاته والتي تأخر أصحابها عن استالمها مدة أكثر من المدة المحددة بحسب قـانون  

 .الجمارك دون تسديد المبالغ المستحقة عليها نظير اإليداع 

مستلمين والخطوط المالحية والمتراكمة فـي  الفارغة التابعة للشاحنين والبيع الحاويات   - ب
 . دون اإلخالل بأي أحكام أخرى الميناء ألكثر من ستة أشهر

تقوم إدارة الميناء باالتفاق مع السـلطات   من هذه المادة السابقةالبنود في سبيل تنفيذ و
 -:الجمركية التي لها نفس حق البيع بشان المواضيع التاليــة 

بقاً لقانون الجمارك وقانون تحصيل األمـوال واهـم تلـك    تحديد إجراءات البيع ط )1(
اإلجراءات ما يتعلق منها باإلعالن عن بيع البضائع بالمزاد العلني والخطوات التـي  

 .يجب أن تتبع قبل عملية البيع

وفـق   تعيين ممثليها في لجان البيع التي يتم تشكيلها من قبـل الجهـات المختصـة    )2(
 .القانون
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األموال المتحصلة من البيع وفقاً للقوانين النافذة كمـا يحـدد   تحديد أولويات توزيع  )3(
المحضر التوزيع النسبي للمتحصالت عن بيع مهمالت البضائع وما يتعرض فيهـا  

 .بل تسديد رسومها الجمركيةقللتلف 
ببيع البضائع التي سبق للجمارك استيفاء رسومها وتوريـد المتحصـل    يقوم الميناء )4(

مستحقات الميناء وما زاد عـن ذلـك    الستيفاءمباشرة  ناءالميعن البيع إلى خزينة 
 .ويحتفظ به في بند األمانات وفق القوانين النافذةيحتسب لصاحب البضاعة 

في عدم إنزال أو نقل أو شحن أو التعامل مع أية حاوية يتجـاوز وزنهـا    الميناء بحقهحتفظ ي) : 22(مادة 
وذلك فـي   غير معلن عنها ى مواد خطرةأو تشتمل عل وحمولتها عما هو مقرر ومسموح به

  .التابعة لهاألرصفة والساحات 

الخـدمات والتسـهيالت   تنفيـذ أو تقـديم   ال تتحمل إدارة الميناء أي مسئولية في حالة تعذر ) : 23(مادة 
ألسباب تتعلق بالقوة القاهرة والتي تشمل وال تقتصـر علـى حـوادث     الواردة بهذه الالئحة

 االنفجـارات وب والحرائق والفيضانات وحوادث التلوث الكبـرى أو  القضاء والقدر، والحر
المينـاء   إدارةعلى أن تقوم  ،المعنية أو انقطاع التيار الكهربائي األطراف إرادةالخارجة عن 

فيما يتعلق بالخدمات والتسـهيالت   األخرالطرف  بإخطارالواقع تحت هذه الظروف القاهرة 
أيام من ظهورها عن طريق التعمـيم علـى    سبعة) 7(بوجود هذه الظروف خالل  األساسية

  .جميع الوكالء المالحيين والنشر في لوحة اإلعالن
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 البـــاب الثانــــي

  جمموعة الرسوم واألجور احملصلة عن السفينة
  ل األولــالفص

  رســـم املساعـــدات املالحيـــة

ويغطـي هـذا    تصل الميناء ألي غرض،سفن التي الرسم المساعدات المالحية على  يحتسب) : 24(مادة 
الرسم خدمات توفير وصيانة المساعدات المالحية، ويشمل دخول وخروج السـفينة، وعلـى   

 :النحو التالي

 بالدوالر الرســـمقیمة  بیـــــــان الرســــم 

  .)باستثناء السفن الخشبیة(رسم المساعدات المالحیة   -أ 
3/00 $  

  )دوالر ثالثة( 
  من طنیة السفینة GRT عن كل مائــة طــن

باس  تثناء الس  فن  ( الح  د األدن  ى لرس  م المس  اعدات المالحی  ة    -ب 
  . )الخشبیة

30/00  $  
 )دوالر ثالثون(

  $  00/15  .للسفن الخشبیة األجنبیةرسم المساعدات المالحیة   - ج 
 مقطوع )دوالر خمسة عشر(

  $  50/7  .للسفن الخشبیة المحلیةرسم المساعدات المالحیة   -د 
  مقطوع )وخمسون سنتًا دوالر سبعة(

  

علـى سـفن   بشأن الرسوم واألجور المقررة  من هذه الالئحة) 46( المادة أحكام مع مراعاة) : 25(مادة 
  : التاليةالسفن  رسم المساعدات المالحية تعفى من، الالش وصنادل 

 .اليمنيةالسفن الحربية   - أ 

  .غير المخصصة ألغراض تجارية اليمنية السفن الحكومية  -ب 
تي تنتظر في الميناء الخارجي لغرض تلقي العالجات الطبية أو االحتماء مـن  السفن ال  - ج 

 .ساعة فقط) 72( الطقس في األجواء العاصفة لمدة ال تزيد عن

التابعة لمؤسسات الموانئ اليمنية األخرى والتابعـة للهيئـة العامـة    الوحدات البحرية   - د 
 .للشئون البحرية

ركاب من رسم المساعدات المالحية لفتـرة  كما تعفى اليخوت وقوارب النزهة وسفن ال
 .ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الالئحة
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  يــانـل الثــالفص
  اءـــرســـم املين

الخـدمات  سفن التي تصل الميناء ألي غرض، ويغطي هذا الرسم الرسم الميناء على  يحتسب) : 26(مادة 
مل دخول وخروج السفينة، وعلـى  ، ويشالتي يقدمها برج المراقبة وخدمات االتصاالت الالسلكي

  :النحو التالي

 بالدوالر الرسمقیمة  بیـــــــان الرســــم 

 .)باستثناء السفن الخشبیة(رسم المیناء   -أ 
8/00  $  

  )ثمانیة دوالر( 
 من طنیة السفینة GRTعن كل مائــة طــن 

  $  00/60  . )باستثناء السفن الخشبیة( الحد األدنى لرسم المیناء  -ب 
  )الردو ستون(

  $  00/45  .للسفن الخشبیة األجنبیةرسم المیناء   - ج 
 مقطوع )دوالر خمسة وأربعون(

  $  00/25  .للسفن الخشبیة المحلیةرسم المیناء   -د 
 مقطوع )دوالر خمسة وعشرون(

  

من هذه الالئحة بشأن الرسوم واألجور المقررة علـى  ) 47-46( أحكام المادتين مع مراعاة) : 27(مادة 
  : التاليةالسفن  الميناء من رسم تعفى، وعلى الصنادل األخرىالش سفن وصنادل ال

 .اليمنيةالسفن الحربية   - أ 

  .المخصصة ألغراض تجاريةغير اليمنية السفن الحكومية   -ب 
السفن التي تنتظر في الميناء الخارجي لغرض تلقي العالجات الطبية أو االحتماء مـن    - ج 

 .ساعة فقط )72( الطقس في األجواء العاصفة لمدة ال تزيد عن

 .التابعة للغير العاملة ضمن حدود الميناء بترخيص من سلطة الميناءالقطع البحرية   - د 

التابعة لمؤسسات الموانئ اليمنية األخرى والتابعـة للهيئـة العامـة    الوحدات البحرية   - ه 
 .للشئون البحرية

كما تعفى اليخوت وقوارب النزهة وسفن الركاب من رسم الميناء لفترة ثالث سنوات 
 .من تاريخ نفاذ هذه الالئحة
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  الثـالثل ــالفص
   ادــر اإلرشــأج

 المـوانئ والممـرات المائيـة    اإلرشاد إجباري لجميع السفن لدى دخولها مناطق اإلرشاد في  ) :28(مادة 
  .أو خروجها منها )باستثناء التشفيت بالحبال( أو تحركها فيهاداخل حدود الميناء 

 األجـر التي تصل الميناء ألي غرض، ويغطي هذا  السفنعلى  إلرشاداة عملياجر  يحتسب) : 29(مادة 
  :، وعلى النحو التالي وقارب اإلرشاد المرشد البحري خدمات

 بالدوالر قیمة األجر األجــربیـــــــان  

 .اإلرشادعملیة أجر   -أ 
6/00  $  

عن كل مائــة  )دوالر ستة( 
 من طنیة السفینة GRTطــن 

 لكل عملیة
أو ب ین   م ن وإل ى خ ارج األرص فة    ) ربطھ ا (تي تغی ر مك ان رس وھا    السفن ال  -ب 

وتعف ى  ، )عملی ة واح دة  (یحتسب علیھ ا أج ر عملی ة اإلرش اد كامل ة       األرصفة
اإلدارة المختص   ة  إذا ت   م التغیی   ر تنفی   ذًا لتعلیم   ات األج   رالس   فینة م   ن ھ   ذا 

ی  ة بالمین  اء ، وال ینطب  ق اإلعف  اء إذا ك  ان ھن  اك إب  الغ مس  بق للس  فینة بإمكان    
ر مك  ان رس  وھا أو ل  م تك  ن الس  فینة ملتزم  ة بمع  دالت التفری  غ ألس  باب     ی  تغی

  .تتعلق بالسفینة

— 

ق  ادرة  غی ر لس فینة   ت تم عملی ة اإلرش اد   اإلرش اد عن دما    عملی ة  یض اعف اج ر    -ج 
 — .على التحرك ذاتیا بسبب توقف محركاتھا أو لوجود عطب في دفتھا

لسفینة من المین اء وت م ت أخیر    في حال طلب قبطان السفینة أو وكیلھا إخراج ا  -د 
المرش  د عل  ى م  تن الس  فینة بس  بب ع  دم جاھزی  ة الس  فینة للتح  رك أو بس  بب      

، ویحتس  ب )Detention(وكیلھ  ا فتتحم  ل الس  فینة أج  ور انتظ  ار المرش  د     
 .األجر عن كل ساعة أو جزء منھا من وقت وصول المرشد إلى السفینة

60/00  $  
  )دوالر  ستون( 

ھا في عن كل ساعة أو جزء من
 االنتظار

في حال تم طل ب إخ راج الس فینة م ن المین اء وتع ذر ذل ك ألس باب تع ود إل ى             -ه 
  ).Attendance(لسفینة أو وكیلھا فتتحمل السفینة أجر حضور المرشد ا

60/00  $  
  )دوالر  ستون( 

 مقطوع 
إذا كانت السفینة في المخط اف وطل ب إدخالھ ا ووص ل المرش د إل ى الس فینة          -و 

خالھا إل ى المین اء أو إرس ائھا عل ى الرص یف ألس باب تع ود        ولم یتمكن من إد
للسفینة وعاد المرشد إلى المیناء فتتحم ل الس فینة أج ر عملی ة اإلرش اد كامل ة       

— 
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 بالدوالر قیمة األجر األجــربیـــــــان  
 ).عملیة واحدة(

م  دة عملی  ة اإلرش  اد س  اعتین م  ن وق  ت وص  ول المرش  د إل  ى الس  فینة وحت  ى     -ز 
أج ر عملی ة    انتھاء عملیة اإلرشاد وما زاد عن ذلك یضاف أجر إض افي إل ى  

 .اإلرشاد عن كل ساعة أو جزء منھا

60/00  $  
  )دوالر ستون( 

 عن كل ساعة أو جزء منھا

  $  80/00   .اإلرشاد  عملیة الحد األدنى ألجر  -ح 
 للعملیة الواحدة) دوالر ثمانون(

ح دود   خ ارج  م ن  بن اء عل ى طلبھ ا    یضاعف أجر اإلرشاد عند إرشاد السفن   -ط 
 — .المیناء إلى داخلھ أو العكس 

  
 )%50(بمقــدار  هذا الفصلمن  السابقة )29( أجور اإلرشاد المحددة في المادةيتم زيادة ) : 30(مادة 

إذا تمـت أثنـاء   %) 100(وبمقـدار   ـام العطل األسـبوعية إذا تمت عملية اإلرشاد في أي
  .الرسميةاإلجازات 

  -: ليةالسفن التا من هذا الفصل) 28(المادة من أحكام  تستثنى) : 31(مادة 
، إال إذا ارتأت إدارة  GRT طن )200( المسجلة عن اإلجماليةالسفن التي تقل حمولتها   - أ 

  .الميناء غير ذلك
  .اليخوت وقوارب النزهة   -ب 
 .التابعة للغير العاملة ضمن حدود الميناء بترخيص من سلطة الميناءالقطع البحرية   - ج 

  -:التاليةالسفن  تعفى من أجر اإلرشاد) : 32(مادة 
 .اليمنية، إال إذا رست في األرصفة الخاصة بالمؤسسةالحربية  السفن  - أ 

، إال إذا رست في األرصـفة  غير المخصصة ألغراض تجارية اليمنية السفن الحكومية  -ب 
 .الخاصة بالمؤسسة

التابعة لمؤسسات الموانئ اليمنية األخرى والتابعـة للهيئـة العامـة    الوحدات البحرية   - ج 
 .األرصفة الخاصة بالمؤسسة للشئون البحرية، إال إذا رست في

 .لفترة ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الالئحة كما تعفى سفن الركاب من أجر اإلرشاد

  



91 

 

 الفصــل الرابــع
 أجــر قطــر السفــن

33

33

 بالدوالر قيمة األجر بيـــــــان األجــر

- 109GRT   

- 301500GRT 333  $ 
 لكل عملية( دوالر ثالثمائة) 

إلفففففففف  ( 135)المسفففففففف لة  فففففففح   اإلجماليفففففففة  السففففففف ح التففففففف   م لت ففففففففا   -
 . GRTطح ( 5333)

313 $ 
 لكل عملية( دوالر وخمسيح ثالثمائة)

إلففففففف  ( 5335)المسففففففف لة  فففففففح  اإلجماليفففففففة السففففففف ح التففففففف   م لت فففففففا  -
 . GRTطح ( 0133)

313 $ 
 لكل عملية( والرد وخمسيح دأربعمائة )

إلففففففف  ( 0135)المسففففففف لة  فففففففح  اإلجماليفففففففة السففففففف ح التففففففف   م لت فففففففا  -
 . GRTطح ( 1333)

513 $ 
 لكل عملية( دوالر وخمسيح ستمائة )

إلففففففف  ( 1335)المسففففففف لة  فففففففح  اإلجماليفففففففة السففففففف ح التففففففف   م لت فففففففا  -
 . GRTطح ( 0133)

513 $ 
 ةلكل عملي( دوالر وخمسيح ثمانمائة)

إلففففففف  ( 0135)المسففففففف لة  فففففففح  اإلجماليفففففففة السففففففف ح التففففففف   م لت فففففففا  -
 . GRTطح ( 53333)

5513 $ 
 لكل عملية( دوالر وخمسيح إلف و ائة)

إلفففففف  ( 53335)المسفففففف لة  ففففففح   اإلجماليففففففة السفففففف ح التفففففف   م لت ففففففا   -
 . GRTطح ( 50133)

5013 $ 
لكل ( دوالر وخمسيح  ألف و ائتيح)

 عملية
إلفففففف  ( 50135)المسفففففف لة  ففففففح   اإلجماليففففففة السفففففف ح التفففففف   م لت ففففففا   -

 . GRTطح ( 51333)
5133 $ 

 لكل عملية( دوالر ألف وخمسمائة)
إلفففففف  ( 51335)المسفففففف لة  ففففففح   اإلجماليففففففة السفففففف ح التفففففف   م لت ففففففا   -

 . GRTطح ( 03333)
2000  $ 

 لكل عملية( دوالر أل يح)
إلفففففف  ( 03335)المسفففففف لة  ففففففح   اإلجماليففففففة السفففففف ح التفففففف   م لت ففففففا   -

 . GRTطح ( 01333)
2500  $ 

 لكل عملية( دوالر أل يح وخمسمائة)
إلفففففف  ( 01335)المسفففففف لة  ففففففح   اإلجماليففففففة السفففففف ح التفففففف   م لت ففففففا   -

 . GRTطح ( 33333)
3000  $ 

 لكل عملية( دوالر ثالثة ألف)
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 بالدوالر قیمة األجر بیـــــــان األجــر
إل           ى ) 30001(م           ن  طنیتھ           االس           فن الت           ي   -

 . GRTطن ) 40000(
00/3500  $  

 لكل عملیة) وخمسمائة دوالر ثالثة ألف(
ط       ن ) 40000(م       ن  أكب       ر طنیتھ       االس       فن الت       ي   -

GRT . 
00/4000  $  

 لكل عملیة) دوالر أربعة ألف(

  
  -:ومع مراعاة األتي 

 أو بـين األرصـفة   من وإلى خارج األرصـفة ) ربطها(رسوها السفن التي تغير مكان   - أ 
 األجـر وتعفى السفينة من هذا ، ) عملية واحدة(لية القطر كاملة أجر عم يحتسب عليها

، وال ينطبق اإلعفـاء إذا كـان    اإلدارة المختصة بالميناء إذا تم التغيير تنفيذاً لتعليمات
ير مكان رسوها أو لـم تكـن السـفينة ملتزمـة     يهناك إبالغ مسبق للسفينة بإمكانية تغ

 .بمعدالت التفريغ ألسباب تتعلق بالسفينة

لسـفينة أو  افي حال حضور القاطرة للمناورة مع السفينة وتعذر ذلك ألسباب تعود إلى   -ب 
مائـة  ) $150(بمبلـغ  ) Attendance(القـاطرة  حضور وكيلها فتتحمل السفينة أجر 

 .لكل قاطرة  مقطوع وخمسون دوالر

في حال حضور القاطرة للمناورة مع السفينة وتم تأخير القاطرة بسبب عـدم جاهزيـة     - ج 
) Detention(سفينة للتحرك أو بسبب وكيلها فتتحمل السفينة أجور انتظار القـاطرة  ال

 .عن كل نصف ساعة أو جزء منها في االنتظار خمسة وسبعون دوالر) $75(بمبلغ 

وتنتهي وفق مـا هـو محـدد فـي      تبدأتعتبر عملية القطر عملية واحدة مدتها ساعتين   - د 
يضاف أجر إضـافي بواقـع   اد عن هذه المدة تعريف القطر الوارد بهذه الالئحة، وما ز

 .من أجر عملية القطر عن كل ساعة أو جزء منها%) 50(

من هذا الفصل أية خـدمات إضـافية   السابقة ) 34( المادةال تشمل أجور القطر المحددة في ) : 35(مادة 
تؤديها القاطرات للسفن الجانحة أو السفن في حاالت الخطـر والحـاالت االضـطرارية أو    

هذه الالئحة األجور الخاصة لهـذه  ل الرابعلباب من ا ، ويحدد الفصل الثانيلحاالت الخاصةا
  .والخاصة الخدمات اإلضافية
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  -: السفن التالية من هذا الفصل) 33(المادة من أحكام  تستثنى) : 36(مادة 
ة ، إال إذا ارتأت إدار GRT طن )200( المسجلة عن اإلجماليةالسفن التي تقل حمولتها   - أ 

  .الميناء غير ذلك
  .اليخوت وقوارب النزهة   -ب 
 .القطع البحرية التابعة للغير العاملة ضمن حدود الميناء بترخيص من سلطة الميناء  - ج 

 .اليمنية إال إذا رست في األرصفة الخاصة بالمؤسسةالسفن الحربية   - د 

إال إذا رست في األرصـفة   غير المخصصة ألغراض تجارية اليمنية السفن الحكومية  - ه 
 .اصة بالمؤسسةالخ

التابعة لمؤسسات الموانئ اليمنية األخرى والتابعـة للهيئـة العامـة    الوحدات البحرية   - و 
 .للشئون البحرية إال إذا رست في األرصفة الخاصة بالمؤسسة

من هـذا الفصـل لفتـرة    ) 34(المحدد بالمادة  كما تعفى سفن الركاب من أجر القطر
  .ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الالئحة
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  سـل اخلامـالفص
  ل الربـاط ـر الربـاط وحــأج

على األرصفة أو المرابط ) تتراكى(التي ترسو سفن الوحل الرباط على الرباط اجر  يحتسب) : 37(مادة 
ويشمل عمليـة   ، ويغطي هذا األجر خدمة قوارب الربط داخل حدود الميناء أو تغير موقعها

 :، وعلى النحو التاليالرباط والحل

  بالدوالر قیمة األجر ــــان األجربیـــ

 ..أجر الرباط وحل الرباط  -أ 
8/00 $  

عن كل مائــة )دوالر ثمانیة( 
  من طنیة السفینة GRTطــن 

م ن مرس ى إل ى أخ ر یس توفى      ) ربطھ ا (السفن التي تغی ر مك ان رس وھا      -ب 
إذا ت  م  األج  روتعف  ى الس  فینة م  ن ھ  ذا  ، الرب  اط وح  ل الرب  اطمنھ  ا أج  ر 

وال ینطب ق اإلعف اء إذا    اإلدارة المختصة بالمین اء  لتعلیماتالتغییر تنفیذًا 
ر مك ان رس وھا أو ل م تك ن     ی  كان ھناك إبالغ مسبق للس فینة بإمكانی ة تغی  

  .السفینة ملتزمة بمعدالت التفریغ ألسباب تتعلق بالسفینة

— 

  .الرباط وحل الرباطعملیة  الحد األدنى ألجر   - ج 
120/00  $  

 لعملیة) دوالر مائة وعشرون(
 الرباط وحل الرباط

  

  -: الرباط وحل الرباط السفن التاليةتعفى من اجر ) : 38(مادة 
 .التابعة للغير العاملة ضمن حدود الميناء بترخيص من سلطة الميناءالقطع البحرية   - أ 

التابعة لمؤسسات الموانئ اليمنية األخرى والتابعـة للهيئـة العامـة    الوحدات البحرية   -ب 
 .للشئون البحرية

لفتـرة  الرباط وحل الرباط عفى اليخوت وقوارب النزهة وسفن الركاب من أجر كما ت
 .ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الالئحة
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 الفصـل السـادس
 أجــر إشـغــال املـربـط  
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 بالدوالراألجــر قيمة  بيـــــــان األجر
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سررررررر   أو  24أو ة  ررررررلة     رررررر    أجررررررل ألررررررألرص ة  ررررررل       رررررر     -ب 

 . لس ن ة خشبي  ةألجنبي  جزء منهر

00/8 $ 
 GRT طن100ث رني  دوال   ن ك  )

 ((من طني  ة س ين 

سررررررررر   أو  24أو ة  ررررررررلة     رررررررر   أجررررررررل ألررررررررألرص ة  ررررررررل       رررررررر   -ج 
 . لس ن ة خشبي  ة  حلي  جزء منهر

00/6 $ 
من  GRTطن00ست  دوال  ن مرئ  )

 (طني  ة س ين 
مرررررن سرررررر     ررررر  أوص  بررررر    ( ة تلةكررررر )تحتسررررر  مرررررذم ألرررررألرص ة  رررررل      -د 

مرررررن  بررررررص ة سررررر ين   ر ل ررررري  و تررررر   ررررر    رررررل  بررررر  مرررررن  بر هرررررر          
 . نذ ة  ألرد م

 ــــــــــ

 ( رستثنرء ة س ن ة خشبي ) ة حذ ةألدن    جل -ه 
ثالثىن )$  00/30سر   أو  24أجل 
 أيه ر أكبل( دوال 

 ة س ن ة خشبي  ةالجنبي   ة حذ ةألدن    جل -و 
  س  )$  00/15سر   أو  24أجل 

 أيه ر أكبل(  شل دوال 

 ة س ن ة خشبي  ة  حلي  ة حذ ةألدن    جل -ز 
سبع  دوال  )$  50/7سر   أو  24أجل 

 أيه ر أكبل( و  سىن سنت

أو ة  رررررلة   ة خر ررررر   ر سررررر ن     ة  رررررل       ررررر     أجرررررل ألرررررألرص   سرررررى   -ح 
ة خشررررررربي  ة  حليررررررر  تسرررررررتى    نرررررررذ ة  رررررررذو  مرررررررن مرررررررىةن  ة   هى يررررررر      
ة ي نيررررر    ررررر  ك أمرررررر ةدة كرنرررررت ة سررررر ين   ردمررررر  مرررررن  رررررر ج ة   هى يررررر        

 . يطبق  ليهر  سى  ة س ن ة خشبي  ةألجنبي 

— 
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 بالدوالر األجــرقيمة  بيـــــــان األجر

  رررررات ر   رررررر  علرررررخ     ررررر  (  اسررررر )أجررررراأاررررر      رررررا  -أ
  سررررررررر ن      ررررررررر  )سررررررررر عمأاجررررررررر     ررررررررر 24 كررررررررر (أليسررررررررر  )

 .(   ش يم

3/00$
  ئــمط ع ك دار ثالثم)

GRTل  ي م  ط يم ) 
  ررررررررراتعلرررررررررخ     ررررررررر  (  اسررررررررر )أجررررررررراأاررررررررر      رررررررررا  -ب

 ل ررررررررر  سررررررررر عمأاجررررررررر     ررررررررر 24 كررررررررر (أليسررررررررر  ) ر   ررررررررر  
.   ش يم ألج  يم

1/50$
اخ   نس  ً ع ك دار ا حد)

 ( ل  ي م  ط يمGRT  ئــمط 
  ررررررررراتعلرررررررررخ     ررررررررر  (  اسررررررررر )أجررررررررراأاررررررررر      رررررررررا  -ج

 ل ررررررررر  سررررررررر عمأاجررررررررر     ررررررررر 24 كررررررررر (أليسررررررررر  ) ر   ررررررررر  
.   ش يم   حليم

1/00$
  ئــمط ع ك دار ا حد)

GRTل  ي م  ط يم ) 

(.  س ن           ش يم)  حد ألد خ ألجا-د
22/00$

 (دار  ث  ناعشاان)

.  حد ألد خ ألجا ل      ش يم ألج  يم-ه
10/00$

 (دار عشاة)

.  حد ألد خ ألجا ل      ش يم   حليم-ا
$5/00

 (دار خ  م)
    صررررررمعلررررررخ     رررررر  (  اسرررررر )أجرررررراأارررررر      ررررررا   سرررررر  -أ

    ررررررررر     شررررررررر يم   حليرررررررررم  ررررررررر   خع رررررررررد   ررررررررردا  ررررررررر  ررررررررر    
  ج    يرررررم  ي  يرررررم  رررررر لأ ررررر ةد ك  ررررر    رررررر ي م  د رررررم ررررر خرررررر  ج

.        ش يم ألج  يمأج    ج    يم ي  قعلي  

— 

3 

 بالدوالر األجــرقيمة  األجر بيـــــــان

  ررررررات   ا ررررررمعلررررررخ     رررررر  (  اسرررررر )أجرررررراأارررررر      ررررررا  -أ
   س ن           ش يم)س عمأاج      24   ض ئع ك 

00/12$
  ئــمع ك دار ةث خعشا)

 (   ي م  ط يم GRTط 

  ررررررات   ا ررررررم   ضرررررر ئعأجرررررراأارررررر      ررررررا  علررررررخ     رررررر  -ب
 ألج  يم ل      ش يمس عمأاج      24 ك 

00/4$
  ئــمط ع ك دار أ  عم)

GRT ي م  ط يم    

  ررررررات   ا ررررررم   ضرررررر ئعأجرررررراأارررررر      ررررررا  علررررررخ     رررررر  -ج
 ل      ش يم   حليمس عمأاج      24 ك 

00/3$
  ئــمط ع ك دار ثالثم)

GRT ي م  ط يم    
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  بالدوالر األجــرقیمة   بیـــــــان األجر

 ف  ي الح  وض  المخط  افعل  ى ) الرس  و(إشغ  ـال الم  ربط  أج  ر یس  تحق    -د 
لغ  رض مناول  ة البض  ائع ع  ن الوق  ت الفعل  ي لعملی  ة مناول  ة البض  ائع         

م ن ھ ذه   ) 2(المحدد في الفق رة   على المخطاف نتظارویحتسب أجر اال
  . المادة عن الوقت الذي یسبق أو یلي عملیة مناولة البضائع

— 

 
 

السفن التي تصل إلى خارج منطقة اإلرشاد لغرض التموين أو طلب قطع غيـار أو تغييـر   ) : 40(مادة 
علـى   -الرسـو –المربط إشغـال أجر (بحارة وغيره يستوفى منها أجور انتظار لمدة بقائها 

، وتعفى مـن هـذا األجـر    ) 39/2 –وفق ما هو محدد بالمادة  لغرض االنتظارالمخطاف 
السفن التي تصل لغرض العالج أو االحتماء من الطقس في األجواء العاصفة لمدة ال تزيـد  

  .ساعة فقط ) 72(عن 

الرسوم واألجور المقررة علـى   من هذه الالئحة بشأن) 47-46( المادتين مع مراعاة أحكام) : 41(مادة 
أجور إشـغال المـربط   السفن التالية من تعفى ، وعلى الصنادل األخرى سفن وصنادل الالش

  -:لغرض االنتظار  على المخطاف) الرسو(
التابعة للغير العاملة ضمن حدود الميناء بتـرخيص  ) باستثناء القاطرات(القطع البحرية   - أ 

 .من سلطة الميناء

  .يمنيةالالسفن الحربية   -ب 
   .غير المخصصة ألغراض تجارية اليمنية السفن الحكومية  - ج 
التابعة لمؤسسات الموانئ اليمنية األخرى والتابعـة للهيئـة العامـة    الوحدات البحرية   - د 

 .للشئون البحرية

أجـور إشـغال المـربط    مـن   اليخوت وقوارب النزهة وسـفن الركـاب   كما تعفى
 .ت من تاريخ نفاذ هذه الالئحةلفترة ثالث سنوا) المخطاف/المراسي/األرصفة(
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  ابعــل الســالفص
  نـريغ السفـتف وأشحن  رــأج

من هذه الالئحة بشأن رسم الميناء علـى التحويـل المؤقـت    ) 57(مع مراعاة أحكام المادة ) : 42(مادة 
بشأن رسم الميناء على نقل البضائع مباشـرة مـن   ) 58(، وأحكام المادة )التشفيت(للبضائع 

 البضـائع  مناولـة عمليات ، فأن )Bottom To Bottomالمسافنة (سفينة أخرى سفينة إلى 
 المتعلقـة  واألعمال اليدوية المرتبطة بمناولـة الحاويـات   )المناولة اآللية للحاوياتباستثناء (
أعمال و، المرخص لهم من قبل المؤسسة مناولة البضائع وكالء من قبل يتم القيام بها السفنب
بـاللوائح  البضائع محكومة  مناولة وكالءحقوق وواجبات و اولة البضائعومن تفريغالشحن وال

وبالئحـة قواعـد وتعليمـات المـوانئ      ،المنظمة ألعمال مناولة البضائع في الموانئ اليمنية
  .، وبهذه الالئحةاليمنية

 ضـائع من كافة أنواع الب عائد مالي عن كل طنالبضائع  مناولة وكالءمن  المؤسسة ستوفىت) : 43(مادة 
ـ  البضـائع  مناولـة  قيام وكالء مقابل ، وذلكالميناءفي  مناولتها لصالح السفن يتمالتي  ذا به

م 2008لسـنة  ) 76(النشاط نيابة عن سلطات الموانئ وفق أحكام قرار وزير النقـل رقـم   
مـن   ويتم استيفاء العائد المالي، الئحة تنظيم أعمال مناولة البضائع في الموانئ اليمنيةبشأن 

  ).المنافست(ع بيانات التفريغ المقدمة من جهة االختصاص ومن واقع بيانات البضاعة واق

 المعـدات واآلليـات  تحتسـب أجـور   تتم عمليات المناولة اآللية للحاويات من قبل الميناء، و) : 44(مادة 
 الحاويات) تشفيت(وفي أعمال تحويل أالتابعة للميناء المستخدمة في أعمال مناولة الحاويات 

  .األول من الباب الرابع لهذه الالئحة الفصلاخل السفن وفق أحكام د

يحتسب رسم إشراف على السفن التي تقوم بالشحن أو التفريغ في أرصفة الموانئ أو مواقـع  ) : 45(مادة 
التفريغ والشحن األخرى داخل حدود الميناء كتعويض للمؤسسة مقابل ما تقدمه من خـدمات  

عمال التفريغ والشحن وما يتعلق بها في مختلف األوقـات وأثنـاء   وأعمال إشرافية مختلفة أل
    -:العطل واإلجازات بأنواعها، وعلى النحو التالي
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  قیمة الرسم  وحدة االحتساب  بیان الرسم

  ریال 1/50 طــن .للبضائع العامة والحاویات والمثقالت والسیارات   -أ 
  )وخمسین فلس ریالواحد (

الم واد  ال نفط و باس تثناء  (س ائلة  والالجافة للمواد السائبة   -ب 
  ریال 0/75 طــن ).البترولیة

 )فلس خمسة وسبعون(

  $ 400/00  سفینة  .النفط والمواد البترولیة) ناقالت(لسفن   - ج 
 )أربعمائة دوالر(

 معفي  سفینة .لسفن الركاب   -د 

  $ 15/00  سفینة .لسفن المواشي   -ه 
 )خمسة عشر دوالر  (

  $ 0/08 حاویـة .)واردة أوة صادر(قدم  20الحاویات الفارغة فئة   -و 
 ) من الدوالر سنت ثمانیة (

  $ 0/10 حاویـة .)واردة أوصادرة (قــدم  40الحاویات الفارغة فئـة   - ز 
 ) من الدوالر سنت عشرة (

 أوص  ادرة (ق  دم  40الحاوی  ات الفارغ  ة فئ  ة أكب  ر م  ن    - ح 
  $ 0/15 حاویـة .)واردة

 )من الدوالر  سنت عشرخمسة  (
اإلشراف إعفاء السفن من رسم المیناء على نقل البض ائع مباش رة م ن س فینة إل ى س فینة       ال یترتب على رسم   - ط 

  .من هذه الالئحة) 58(المحدد بالمادة ) Bottom To Bottomالمسافنة (أخرى داخل حدود المیناء 
  

على كل صندل الش للفترة منذ وصـوله  دوالر  ألف) $1000(يحتسب أجر مقطوع بمبلغ ) : 46(مادة 
وحتـى الرصـيف أو   ) الحـوض (مغادرته ، وذلك مقابل إدخاله من منطقة الغاطس وحتى 

شـغال  المرسى البحري والتراكي عليه حتى مغادرته ، ويحتسب على السـفينة األم أجـر إ  
رسـم  و) الحـوض (خالل مـدة االنتظـار فـي الغـاطس      على المخطاف )الرسو( المربط

  .ورسم الميناءالمساعدات المالحية 
التي تعمل في عملية مناولة البضائع من الرصيف إلى الغاطس أو العكـس   األخرى الصنادل) : 47(مادة 

اإلجماليـة المسـجلة   واحد دوالر عن كل طن من الحمولة  )$ 1(رسم بمبلغ  يستوفى منها
)GRT( وفي حال عدم معرفة الحمولة اإلجمالية المسـجلة   بحسب الشهادة ،)GRT(   يـتم

عن كل ) واحد دوالر(وبنفس قيمة الرسم ) DWT(ة الوزنية احتساب الرسم بموجب الحمول
  ).DWT(طن 
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  امنــل الثــالفص
  اخلاصة أجر مناولة البضائع

بشأن أجور شحن وتفريـغ السـفن،    الباب امن هذ )السابع( السابق أحكام الفصل مع مراعاة) : 48(مادة 
 وكـالء أو  المينـاء  مـن قبـل   يتم القيام بهااإلضافية الخاصة بمناولة البضائع األعمال  فأن

، وهـي األعمـال   وفق قواعد وأنظمة الميناءالمرخص لهم من قبل المؤسسة  مناولة البضائع
وغيـره مـن    -الثمينة -الثقيلة -الخطرة(الخاصة بشحن وتفريغ ومناولة البضائع الخاصة 

ـ  )البضائع وأعمال الشحن والتفريغ والمناولة الخاصة واإلضافية دات ، وتحتسب أجـور المع
مناولـة البضـائع   واآلليات والوحدات البحرية التابعة للميناء المستخدمة في أي من أعمـال  

وفـق   البضائع الخاصة داخل السفن) تشفيت(السفن وفي أعمال تحويل  الخاصة من أو إلى
  . أحكام الفصلين األول والثاني من الباب الرابع لهذه الالئحة 

  اسعــل التــالفص
  ركاب ــم الــرس

الرسم هذا على كل راكب قادم أو مغادر، ويعفى من دوالر  واحد) $ 1(بمبلغ رسم  يحتسب) : 49(مادة 
الموظفين الموفدين بمهام رسمية وكذا أطقم السفن وسفن النزهة التي ال يزيد عـدد أطقمهـا    

  .عن خمسة أفراد

  اشرــل العــالفص
  م املغادرةـورس ـور اخلـدمات املـساعدة للـسفنـأج

ثالثـون دوالر  ) $30(بمبلغ )  Clearance Fees( رسم المغادرة على السفينة  يحتسب ) :50(دة ما
ساعة وفي حالـة عـدم   ) 24(مدة سريان التصريح ، ونظير منح السفينة تصريـح المغادرة

رسـوم  ل مماثلـة يتم استصدار تصريح جديد برسوم جديـدة   السفينة خالل تلك المدة مغادرة
  .التصريح األول
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أثنـاء الرسـو   ساعة أو جـزء منهـا   ) 24(على كل سفينة أجور الحراسة عن كل  يحتسب) : 51(دة ما
  -:على النحو التالي على األرصفة) التراكي(

 قیمة األجر بالدوالر بیــــــان األجر 
) 200(المس جلة أكث ر م ن     اإلجمالیة السفن التي حمولتھا  -أ 

  )عشرة دوالر (  $ GRT . 10/00طن 

إل ى  ) 100(المس جلة م ن    اإلجمالی ة  حمولتھ ا  السفن التي  -ب 
  )دوالر  خمسة(  $ GRT . 5/00طن ) 200(

) 100(المس جلة أق ل م ن     اإلجمالی ة  السفن التي حمولتھ ا   - ج 
  )دوالر  ثالثة(  $ GRT . 3/00طن 

  

  -:السفن التي يتم تموينها بالمياه يستوفى منها قيمة المياه على النحو التالي ) : 52(مادة  

وحـــدة   ــــــــــــــانالــبی
    بالدوالر األجر قیمة  االحتساب

  )عشرة دوالر (  $ 10/00  طــــن  .األرصفة علىالتموین بمیاه الشرب   -أ 

 التم     وین بمی     اه الش     رب ف     ي ح     وض المین     اء       -ب 
  )عشرة دوالر($  10/00  طــــن  . اللنشات /  القاطراتبواسطة  الداخلي

  اللنش /القاطرة  إضافة إلى أجر

 وین بمی     اه الش     رب ف     ي ح     وض المین     اء    التم       - ج 
  طــــن  . اللنشات /  القاطراتبواسطة  الخارجي

10/00  $  
  )دوالر عشرة(

  اللنش /القاطرة  إضافة إلى أجر
  

وفق ما هو مبين قرين كل حالـة بالجـدول   ) حسب الطلب(رسوم عن كل حالة ترد  تحتسب) : 53(مادة 
  -:بأحكام القوانين والقرارات النافذة التالي ودون اإلخالل 

 بالدوالر قیمة الرســم بیــــــان الرسم:

  $ 100/00  .رسم اعتماد لكل احتجاج بحري  -أ 
  )مائة دوالر ( 

رس     م معالج     ة القض     ایا البحری     ة ع     ن ك     ل س     اعة أو         -ب 
  .جزء منھا

70/00 $  
  )سبعون دوالر ( 
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  البــــاب الثالــــث

 صلة عن البضاعةجمموعة الرسوم واألجور احمل

  الفصل األول
   رســـــم املــيناء على البضائــع

، مالك البضـاعة من  الرسم ويستوفى ،إلى الميناءرسم الميناء على البضائع الواردة  يحتسب) : 54(مادة 
  -:النحو التاليوعلى 

  بالریال الرســمقیمة  وحـــدة االحتساب الـبیـــــــــــــــــان

   -:طیة نمالالواردات غیر   - أ

  15/00 طــن .دقیـــق / قمــح  -1- أ
 ) خمسة عشر ریال( 

  30/00 طــن .أخرى / أرز/ سكر -2- أ
 ) ثالثون ریال( 

البض      ائع العام      ة والمع      ادن و المك      ائن  -3- أ
  100/00 طــن .ومواد البناء واآللیات

 ) مائة ریال( 

  70/00 طــن .الخشب واألسمنت والحدید  -4- أ
 ) سبعون ریال( 

الن  ورة كیماوی  ة مث  ل  م  واد ملوث  ة ومض  رة   -5- أ
الت   ي  األخ   رى وال  دامر والم   واد الكیمیائی  ة  

 .ھذا الصنف تدخل في 
  150/00 طــن

 ) مائة وخمسون ریال( 

القابل       ة لالش       تعال  والم       واد الخط       رة   -6- أ
  200/00 طــن .حسب التصنیف الدولي 

 ) مائتین ریال( 

باس        تثناء ال        نفط  (الم        واد البترولی        ة   -7- أ
  50/00 طــن  .)الخام

 ) الخمسون ری( 

  10/00 طــن .النفط الخام  -8- أ
 ) عشرة ریال( 

  300/00 رأس .ار وما في حكمھا ـــاألبق -9- أ
 ) ثالثمائة ریال( 
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  بالریال الرســمقیمة  وحـــدة االحتساب الـبیـــــــــــــــــان

  360/00 رأس  الجمـــــال - 10- أ
 ) ثالثمائة وستون ریال( 

  50/00 رأس .ام وما في حكمھا ــاألغن - 11- أ
 ) ریال خمسون( 

      -: )الحاویات( الواردات النمطیة  - ب

  1000/00 حاویــة . قدم 20حاویة فئــة  -1- ب
 )ألف ریال(

  2000/00 حاویــة . قدم 40حاویة فئــة  -2- ب
 )ألفین ریال(

  3000/00 حاویــة  .قدم  40فئــة  أكبر من حاویة -3- ب
 )ثالثة ألف ریال(

، مالك البضـاعة من  الرسم ويستوفى ،رسم الميناء على البضائع الصادرة من الميناء يحتسب) : 55(مادة 
  :وعلى النحو التالي

وحـــدة  ـبیـــــــــــــــــانال
 بالریالالرســم قیمة  االحتساب

   -:صادرات اإلنتاج المحلي   -أ 

دون اس   تخدام (المص   در م   ن البح   ر   المل   ح -1-أ 
  6/00 طــن ).الرصیف

 ) ریال ستة( 

  10/00 طــن .المصدر باستخدام الرصیف  الملح -2-أ 
 ) ریال عشرة( 

دون (م    ن البح    ر  ةالمص   در  الم   واد الخ    ام  -3-أ 
  8/00 طــن ).م الرصیفاستخدا

 ) ثمانیة ریال( 

  12/00 طــن .باستخدام الرصیف  ةالمصدر المواد الخام -4-أ 
 ) أثناعشر ریال( 

  40/00 طــن .اإلسفلت  -5-أ 
 ) أربعون ریال( 

  10/00 طــن .الصنع المنتجات محلیة -6-أ 
 ) عشرة ریال( 

  400/00 طــن .الخردة ومخلفات المصانع وما في حكمھا   -ب 
 ) لأربعمائة ریا( 

 — . الصادرات ذات المنشأ األجنبي  - ج 
لرس   م طبق   ا  یس   توفى رس   م المین   اء علیھ   ا 

مق    رر عل    ى البض    ائع ال    واردة   ال المین    اء
 .وبحسب نوعیة البضاعة
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على النحو السفينة الناقلة، ومن  الرسم ويستوفى ،رسم الميناء على بضائع الترانزيت يحتسب) : 56(مادة 
  -:التالي

وحــدة  انالـبیـــــــــــــــــ
 الرســم  بالدوالرقیمة  االحتساب

  $ 1/00 طــن ).یشمل الوارد والصادر(البضائع غیر النمطیة   -أ 
 )واحـــد دوالر ( 

    -:البضائــع النمطیـة   -ب 

  $ 40/00  ةوءممل  . قــدم  20فئـــة حاویــــــة  -1- ب
 )دوالر  أربعون( 

  $ 5/00  فارغـــة  .قــدم  20فئـــة حاویــــــة  -2- ب
 )دوالر  خمسة( 

  $ 80/00  ةوءممل  .قـــدم  40حاویـــــة فئــــة  -3- ب
 )دوالر  ثمانون( 

  $ 10/00  فارغـــة  .قـــدم  40حاویـــــة فئــــة  -4- ب
 )دوالر  عشرة( 

  $ 100/00  ةوءممل  .قـــدم  40فئــــة  أكبــر من حاویـــــة -5- ب
 )دوالر  مائة( 

  $ 13/00  فارغـــة  .قـــدم  40فئــــة  أكبــر من حاویـــــة -6- ب
 )دوالر  ثالثة عشر( 

  

، السـفينة من  الرسم ويستوفى ،)التشفيت(رسم الميناء على التحويل المؤقت للبضائع  يحتسب) : 57(مادة 
  :وعلى النحو التالي

وحـــدة  الـبیـــــــــــــــــان
 الرســم  بالدوالرقیمة  االحتساب

  $ 1/00 طــن  ).ویشمل الطالع والنازل(عن كل طن   -أ 
  )دوالر  واحد( 

  $ 40/00 حاویــة  .قــدم  20فئـــة حاویة   -ب 
 )دوالر أربعون(

  $  80/00 حاویــة . قـــدم 40حاویـــــة فئــــة   - ج 
 )دوالر ثمانون( 

   $  100/00 حاویــة  . قـــدم 40فئــــة  أكبــر من حاویـــــة  -د 
 )دوالر مائة( 
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رسم الميناء على البضائع بكافـة   يحتسبمن هذه الالئحة، ) ط/45(مع مراعاة أحكام المادة ) : 58(مادة 
داخل حـدود  ) Bottom To Bottomالمسافنة ( من سفينة إلى سفينة أخرىأنواعها المنقولة 

واحد دوالر عن كل طن من البضائع يتم نقله، ويسـتوفى الرسـم مـن    ) $ 1(بواقع  الميناء
اللتزام بأنظمة وقواعد الميناء ومن ذلـك الئحـة   مع وجوب ا، )المنقول منها(الناقلة السفينة 

 )المسـافنة ( نقل البضائع من سفينة إلى سفينة أخـرى قواعد وتعليمات الموانئ اليمنية بشأن 
البضائع مـن سـفينة   لنقل  بالميناء المختصةإذن مسبق من سلطات الموانئ  على الحصولو

  .إلى سفينة أخرى داخل حدود الميناء

ة الشخصية التي ترافق الركاب وكذا المؤن المعدة لتموين السفن تعفى من رسم الميناء األمتع) : 59(مادة 
  .على البضائع 

  
  الفصل الثاني

  أجر مناولة البضائــع على الرصيف

باسـتثناء  ( البضـائع  مناولـة عمليـات  من هذه الالئحة، فأن ) 42(المادة  أحكام مع مراعاة) : 60(مادة 
وما يتبعها مـن   أرصفة الميناءعلى  ة المرتبطة بمناولة الحاوياتواألعمال اليدوي) الحاويات
  .المرخص لهم من قبل المؤسسة مناولة البضائع وكالء من قبل يتم القيام بهاأعمال 

البضـائع   مناولة من وكالء تستوفي المؤسسةمن هذه الالئحة، ) 43(المادة أحكام مع مراعاة ) : 61(مادة 
لصالح مالـك البضـاعة وذلـك     ة أنواع البضائع يتم مناولتهاعائد مالي عن كل طن من كاف

بهذا النشاط نيابة عن سلطات الموانئ وفق أحكـام قـرار    البضائع مناولة قيام وكالءمقابل 
الئحة تنظيم أعمال مناولة البضائع في المـوانئ  م بشأن 2008لسنة ) 76(وزير النقل رقم 

قع بيانات التفريغ المقدمة من جهة االختصاص ومن ، ويتم استيفاء العائد المالي من وااليمنية
  ).المنافست(واقع بيانات البضاعة 

يجب أن يتم إنجاز األعمـال اإلضـافية   من هذه الالئحة، فأنه ) 48(مع مراعاة أحكام المادة ) : 62(مادة 
المـرخص   مناولة البضائع وكالءمن قبل الميناء أو  على الرصيف الخاصة بمناولة البضائع
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من قبل المؤسسة وفق قواعد وأنظمة الميناء، وهي األعمال الخاصـة بشـحن وتفريـغ     لهم
وغيره من البضائع وأعمـال الشـحن    -الثمينة -الثقيلة -الخطرة(ومناولة البضائع الخاصة 

، وتحتسب أجـور المعـدات واآلليـات والوحـدات     )والتفريغ والمناولة الخاصة واإلضافية
ستخدمة في أي من أعمال مناولة البضائع الخاصـة وفـق أحكـام    البحرية التابعة للميناء الم

  .الفصلين األول والثاني من الباب الرابع لهذه الالئحة
  

  الثــل الثــالفص
  ر ختـزين البضائــعــأج

مالـك  من األجر ويستوفى  ،في الميناءتخزين على البضائع الواردة التي تخزن أجر  يحتسب) : 63(مادة 
  :حو التالي، وعلى النالبضاعة

  -:الواردات غیر النمطیة أجر تخزین   - أ

ــدأ احتســاب  ــغ الســفينة  يب ــالي النتهــاء تفري ــوم الت ــن الي أجــور التخــزين م
ـًا للجدول التالي    -:لشحنتها ووفقـ

 الـبیـــــــــــــــــان
 عن كل طـــن بالریالجــــر األقیمة 

في الساحـــــات 
 المسقوفــــة

في الساحــــات 
 ــةالمكشوفـ

  -:الفترة األولى 
أو ج  زء من  ھ وتب  دأ م  ن الی  وم الت  الي النتھ  اء تفری  غ    أس  بوعوم  دتھا 

  .السفینة لشحنتھا

200/00  
 ) مائتین ریال( 

40/00  
 ) أربعون ریال( 

  -:الفترة الثانیة 
 النتھ  اء الفت   رة وم  دتھا ثالث  ون یوم   ا وتب  دأ م  ن الی   وم الت  الي       -1

 .عن كل یوم األجور األولى وتحتسب 
سبة للسیارات والعربات بأنواعھا یضاف أج ر إض افي إل ى    بالن -2

 :أجور التخزین في ھذه الفترة وعلى النحو التالي 
م   ن أج   ور التخ   زین ف   ي الخمس   ة عش   رة یوم   ًا     %) 50( -

 .األولى لھذه الفترة
م  ن أج  ور التخ  زین ف  ي الخمس  ة عش  رة یوم   ًا       %) 100( -

 .الثانیة لھذه الفترة

40/00  
 ) أربعون ریال( 

8/00  
 ) انیة ریالثم( 
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 الـبیـــــــــــــــــان
 عن كل طـــن بالریالجــــر األقیمة 

في الساحـــــات 
 المسقوفــــة

في الساحــــات 
 ــةالمكشوفـ

  -:الفترة األخیرة 
ع ن ك ل    األجور وھي الفترة التي تلي الفترة الثانیة ، وتحتسب -1

 .یوم 
بالنسبة للسیارات والعربات بأنواعھا یضاف أج ر إض افي إل ى     -2

م  ن أج  ور  %) 100(أج  ور التخ  زین ف  ي ھ  ذه الفت  رة بواق  ع     
 .التخزین

60/00  
 )ستون ریال(

15/00  
 )خمسة عشر ریال(

  
  -) :الحاویات ( الواردات النمطیة  أجر تخزین  - ب

ــاب  ــدأ احتس ــغ    يب ــاء تفري ــالي النته ــوم الت ــن الي ــزين م ــور التخ أج
ـًا للجدول التالـي    -:السفينة لشحنتها من الحاويات ووفقـ

 الــبیــــــــــــــان
  كل حـاویة عن بالریالجــــر األقیمة 

  قـدم 40أكبر من   قـدم 40فئة   قـدم 20فئة 

  -:ولى الفترة األ
تب    دأ م    ن  وأو ج    ـزء من    ھ   أس    بوعوم    دتھا 

الی      وم التالــ      ـي النتھ      اء تفری      غ الس      فینة    
 .لشحنتھا من الحاویات  

800/00  
 )ثمانمائة ریال( 

1600/00  
ألف وستمائة ( 

 )ریال

2000/00  
 ) ألفین ریال( 

  -:الفترة الثانیة 
وم     دتھا ثالث     ون یوم     ا وتب     دأ م     ن الی     وم      

ل     ى وتحتس     ب  األو النتھ     اء الفت     رة الت     الي 
  .عن كل یوم األجور 

120/00  
مائة وعشرون ( 

 )ریال

200/00  
 )مائتین ریال( 

300/00  
 )ثالثمائة ریال( 

  -:الفترة األخیرة 
 الثانی      ةالت      ي تل      ي الفت      رة  الفت      رة وھ      ي

 .عن كل یوم  األجور وتحتسب
400/00  

 )ریال أربعمائة( 
800/00  

 )ریال ثمانمائة( 
1000/00  

 ) ریال ألف( 

  
مالك من  األجر ويستوفى ،الميناءفي أجر تخزين على البضائع الصادرة التي تخزن  يحتسب) : 64(ة ماد

  :، وعلى النحو التاليالبضاعة
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  -:صــادرات اإلنتاج المحلي أجر تخزین   -أ 

  .فترة سماح مدتها خمسة أيام تبدأ من تاريخ دخول البضاعة الميناء  -1-  أ
ي النتهـاء فتـرة السـماح وذلـك     أجور التخزين مـن اليـوم التـال   يبدأ احتساب  -2-  أ

البضـائع  علـى  ) 63(بالمـادة   المقـررة  مـن أجـور التخـزين    )%50(بواقع 
  .الواردة وفتراتها

 -:الخـــردة ومخلفات المصانع وما في حكمھا أجر تخزین   -ب 

ــزين ــور التخ ــب أج ــوم تحتس ــل ي ــن ك ــداء  ع ــولابت ــاريخ دخ ــن ت  م
، علــى أن تــدفع عــن كــل طــنمــائتين ريــال ) 200(بواقــع  المينــاء البضــاعة

ضــمانة ماليــة مقــدماً تســاوي أجــور التخــزين لفتــرة شــهر كامــل، وللمؤسســة 
ــزين      ــدة التخ ــانون إذا زادت م ــق الق ــباً وف ــراه مناس ــا ت ــرف بم ــق التص ح

  .للخردة عن شهر كامل

  -:الصــادرات ذات المنشأ األجنبي أجر تخزین   - ج 

  .بضاعة الميناءفترة سماح مدتها خمسة أيام تبدأ من تاريخ دخول ال- 1-  ج
يبدأ احتساب أجور التخزين من اليـوم التـالي النتهـاء فتـرة السـماح وذلـك       - 2-  ج

ــواردة ) 63(بالمــادة طبقــا ألجــور التخــزين المقــررة  علــى البضــائع ال
  .وفتراتها

مـن   األجـر  ويسـتوفى  ،الميناء في التي تخزنبضائع الترانزيت أجر تخزين على  يحتسب) : 65(مادة 
  :على النحو التالي، والسفينة الناقلة

  -) :یشمل الوارد والصادر( غیر النمطیة بضائع الترانزیت أجر تخزین   -أ 
مـن اليـوم التـالي النتهـاء تفريـغ السـفينة       مدتها عشرة أيام تبـدأ  فترة سماح  -1-  أ

   .لشحنتها
وتحتسـب  ، أجور التخزين من اليوم التالي النتهـاء فتـرة السـماح   يبدأ احتساب  -2-  أ

  -:حو التالــيوعلى الن ،عن كل يوماألجور 

 بالدوالراألجـــر قیمة  وحـــدة االحتساب الــبیــــــــــــــان
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 بالدوالراألجـــر قیمة  وحـــدة االحتساب الــبیــــــــــــــان

  $ 0/20 طـــن .في الساحات المكشوفةالتخزین   - أ-2- أ
 )سنتعشرون (

  $ 0/50 طـــن . في المخازن المسقوفةالتخزین   - ب-2- أ
 )سنتخمسون (

  

  -:)الحاویات( النمطیةبضائع الترانزیت أجـــر تخزین   -ب 

زين من اليوم التالي لترك الحاويـات فـي السـاحات واألرصـفة     تبدأ أجور التخ - 1- ب
، وعلـى النحـو   عـن كـل يـوم    األجـور  وتحتسب  التي تحت إدارة المؤسسة،

 -:التالـــي 

وحـــدة  الــبیــــــــــــــان
 بالدوالراألجـــر قیمة  االحتساب

  $ 5/00 مملوءة . قــدم 20فئـــة حاویة تخزین   - أ-1- ب
 )خمسة دوالر( 

  $ 3/00 فارغة .قــدم  20فئـــة حاویة  تخزین  - ب-1- ب
 )ثالثة دوالر( 

  $ 10/00 مملوءة .قــدم  40حاویة فئــة تخزین   - ت-1- ب
 )عشرة دوالر( 

  $ 6/00 فارغة . قــدم 40حاویة فئــة تخزین   - ث-1- ب
 )ستة دوالر( 

  $ 13/00 مملوءة  . قــدم 40ـة ئف أكبر من تخزین حاویة  - ج-1- ب
 )دوالر ثالثة عشر( 

  $ 9/00 فارغة  . قــدم 40ـة ئف من أكبر تخزین حاویة  - ح-1- ب
 )دوالر تسعة( 

  
، يكـون أجـر   وأعيـدت فارغـة  مملـوءة  بالنسبة للحاويات التي تصل المينـاء   - 2- ب

  -:التخزين عليها على النحو التالــي 
من تاريخ تفريـغ شـحنة    اًمويخمسة عشر ) 15(فترة سماح مدتها :  الفترة األولى -أ-3-ب

  .ى الميناء فارغة الحاويات أو تاريخ إعادتها إل
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تبدأ من اليوم التالي النتهاء الفترة األولى، يوماً  عشرون) 20(مدتها :  الفترة الثانية -ب-3-ب
  -:وتستوفى عنها أجور التخزين على النحو التالـــي 

وحـــدة  الــبیــــــــــــــان
 األجـــر بالدوالرقیمة  االحتساب

  $ 2/00 ومیــــ .قــدم  20حاویة فئــة تخزین  -
  )دوالر أثنین(

  $  4/00 یــــوم . قــدم 40حاویة فئــة تخزین  -
 )دوالر  أربعة( 

  $ 5/00  یــــوم . قــدم 40ـة ئف أكبر منحاویة تخزین  -
 )خمسة دوالر( 

  

علـى النحـو   أجور التخزين  تحتسبما زاد عن الفترتين السابقتين :  الفترة الثالثة -ج-3-ب
  -:التالــي

وحـــدة  ـــــــــــانالــبیـــ
 األجـــر بالدوالرقیمة  االحتساب

  $  4/00 یــــوم .قــدم  20حاویة فئــة تخزین  -
 )دوالر  أربعة( 

  $  8/00 یــــوم . قــدم 40حاویة فئــة تخزین  -
 )دوالر ثمانیة(

  $  10/00 یــــوم . قــدم 40ـة ئف أكبر منحاویة تخزین  -
 )عشرة دوالر(

 

 

 

 

 

  عــل الرابــالفص
  ر اخلـدمات األخـرى للبـضائعوــأج
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الساحات واألرصفة التي تحـت  البضائع في الحاويات وتفريغها في ) رص ( أجور تستيف  تحتسب ) :66(مادة 
 -:ي ــعلى النحو التالإدارة المؤسسة، وتستوفى هذه األجور من مالك البضاعة، و

وحـــدة  الــبیــــــــــــــان
 بالریالاألجـــر  قیمة االحتساب

  8000/00 حاویــة . قدم 20فئة حاویة   -أ 
 ) ثمانیة ألف ریال( 

  12000/00 حاویــة .  قــدم 40حاویة فئــة   -ب 
 ) أثناعشر ألف ریال( 

  16000/00 حاویــة  . قــدم 40ـة ئف أكبر منحاویة    - ج 
 ) ستة عشر ألف ریال( 

  

ول التالي وفق ما هو مبـين قـرين كـل حالـة،     رسوم عن الخدمات الواردة بالجد تحتسب ) :67(مادة 
  :وتستوفى الرسوم من قبل طالب الخدمة 

وحـــدة  الــبیــــــــــــــان
 االحتساب

شھادة أو تقریر قیمة رسم 
  لالستخـــدام المحلـــــي

شھادة أو تقریر قیمة رسم 
 لالستخـــدام الخارجــــي

ش  ھادة أو تقری  ر یتعل  ق    طل  ب إص  دار     -أ 
  ریال 2000/00 وثیقـــة .البضاعة أو بالسفینة

 )ألفین ریال(
50/00  $  

 )دوالر خمسون(
  نس  خة طب  ق األص  ل م  ن ش  ھادة   طل  ب   -ب 

  أو تقری             ر یتعل             ق بالس             فینة 
 .أو البضاعة

  ریال 5000/00 وثیقـــة
 )خمسة ألف ریال(

25/00  $  
 )خمسة وعشرون دوالر(

تص   حیح ف   ي المنافس   ت أو أم   ر طل   ب   - ج 
  ریال 2000/00 وثیقـــة .ةالتسلیم  أو أي وثیقة مشابھ

 )ألفین ریال(
00/10 $  

 )عشرة دوالر(
االس   تمارة المخصص   ة لم   رور   طل   ب   -د 

  ریال 200/00 وثیقـــة .الواردة/ البضاعة  الصادرة 
 )ریال مائتین(

2/00  $  
 )دوالر أثنین(

قی    اس نم    اذج م    ن البض    اعة     طل    ب    -ه 
أو إج       راء القی       اس بس       بب الش       ك 

 .المقدمة في البیانات
  ریال 1000/00 حالة

 )ألف ریال(
00/10 $  

 )عشرة دوالر(

  

  

الميناء في الحاالت التي ال توجد فيها تفاصيل للوزن والقياسات أو التـي تثيـر    إلدارةيجوز ) : 68(مادة 
أو قياسها على نفقة الجهة التي تقع عليها مسـئولية الخطـأ،   /الشك أن تقوم بوزن البضائع و

المانفيست وإنما فقط الوزن مما يترتب اسـتحالة تحديـد    فيولكن إذا كان القياس غير وارد 
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علـى  ، وتستوفى أجـور الميـزان   القياس فانه يمكن عند إذن اعتباره ثالث أضعاف الوزن
  -:النحو التالي 

وحـــدة  الــبیــــــــــــــان
 األجـــرقیمة  االحتساب

  00/200  طـــن  .البضائع غیر النمطیة   -أ 
 )مائتین ریال(

     -:لنمطیةالبضائع ا  -ب 

  $  25/00 حاویــة .قدم 20فئة حاویة  -1/ب
 )دوالر  خمسة وعشرون( 

  $  40/00 حاویــة .  قــدم 40حاویة فئــة  -2/ب
 )أربعون دوالر ( 

  $  50/00 حاویــة  . قــدم 40ـة ئف أكبر منحاویة  -3/ب
 )دوالر  خمسون( 

 

عن كل طن من البضاعة مقابل  أثنين ريال) 2(بلغ مب أجر نظافة البضاعة مالكيستوفى من ) : 69(مادة 
  .ولمرة واحدةإزالة المخلفات المعتادة لبضاعته في األرصفة أو الساحات أو المستودعات 
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  اب الرابــــعــــــــالب

 جمموعــــــة الرســوم واألجــور األخـــرى

  الفصل األول
  واآلليات أجور املعدات

وفـق أغـراض اسـتخداماتها    استخدام المعدات واآلليات التابعة للمينـاء  أجور على  تحتسب ) :70(مادة 
  :وعلى النحو التاليبهذه المادة، المحددة 

 -: الثابتة على الرصيفأجور الرافعات   - أ 

  قیمة األجر بالدوالر  وحدة االحتساب  البیـــــــــــــــان

عن   د اس   تخدامھا ف   ي ش   حن أو تفری   غ البض   ائع غی   ر        -1- أ
 .النمطیة

ة أو ساعة واحد
  جزء منھا

70/00  $  
 )دوالر سبعون(

عن   د اس   تخدامھا ف   ي ش   حن أو تفری   غ الم   ثقالت الت   ي      -2- أ
 ).باستثناء الحاویات( وزنھا خمسة طن فأكثر 

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

100/00  $  
 )مائة دوالر(

ساعة واحدة أو  .اتــعند استخدامھا في شحن أو تفریغ الحاوی -3- أ
  جزء منھا

من األجور % 50
لرافعات لة المقرر

  الجسریة
  

 :أثناء عملها على السفن  أجور الرافعات المتنقلة  -ب 

  قیمة األجر بالدوالر  وحدة االحتساب  البیـــــــــــــــان

عن   د اس   تخدامھا ف   ي ش   حن أو تفری   غ البض   ائع غی   ر        -1- ب
 .النمطیة

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

70/00  $  
 )دوالر سبعون(

ثقالت الت   ي عن   د اس   تخدامھا ف   ي ش   حن أو تفری   غ الم       -2- ب
 ).باستثناء الحاویات( وزنھا خمسة طن فأكثر 

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

100/00  $  
 )مائة دوالر(

ساعة واحدة أو  .اتــعند استخدامھا في شحن أو تفریغ الحاوی -3- ب
  جزء منھا

من األجور % 50
لرافعات لالمقررة 

  الجسریة
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 :ساحات أجور الرافعات المتنقلة أثناء عملها على األرصفة وال  - ج 

وحدة   البیـــــــــــــــان
  بالریالقیمة األجر   االحتساب

ساعة واحدة أو  طن فأقل 5للرافعة ذات قدرة  -1-  ج
  جزء منھا

2000/00  
 )ألفین ریال(

ساعة واحدة أو  طن 20طن وحتى  5للرافعة ذات قدرة أكبر من  -2-  ج
  جزء منھا

3000/00  
 )ثالثة ألف ریال(

ساعة واحدة أو  طن 30تى وح 20للرافعة ذات قدرة أكبر من  -3-  ج
  جزء منھا

4000/00  
 )أربعة ألف ریال(

ساعة واحدة أو   طن 30للرافعة ذات قدرة أكبر من  -4-  ج
  جزء منھا

10000/00  
 )عشرة ألف ریال(

  3000/00  قطعة  طن 5حتى  1قطعة وزنھا من  -5-  ج
 )ثالثة ألف ریال(

  6000/00 قطعة  طن 10وحتى  5قطعة وزنھا أكبر  -6-  ج
 )ستة ألف ریال(

  10000/00 قطعة  طن 20وحتى  10وزنھا أكبر من  قطعة -7-  ج
 )عشرة ألف ریال(

  15000/00 قطعة  طن 30وحتى  20قطعة وزنھا أكبر من   -8-  ج
 )خمسة عشر ألف ریال(

  20000/00 قطعة  طن 40وحتى  30قطعة وزنھا أكبر من   -9-  ج
 )عشرون ألف ریال(

  30000/00 قطعة  طن 40قطعة أكبر من  -10-  ج
 )ثالثون ألف ریال(

  360/00 قطعة  ألبقار وما في حكمھاالجمال وا -11-  ج
 )ثالثمائة وستون ریال(

تحتسب أجور الرافعات المتنقلة أثناء عملھا في األرصفة والس احات بنظ ام الس اعة إذا كان ت م دة العم ل        -12-  ج
 .ساعات أما إذا كانت مدة العمل اقل من ذلك فتحتسب األجور بنظام القطعة أربعأكثر من 

  

  :كماش أثناء عملها على السفن أجور الرافعات الشوكية وال  - د 

  قیمة األجر بالدوالر  وحدة االحتساب  البیـــــــــــــــان

للرافع   ة ال   دیزل عن   د اس   تخدامھا ف   ي ش   حن أو تفری   غ        -1-د
 .البضائع غیر النمطیة

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

20/00  $  
 )دوالر عشرون(

للرافع     ة الكھربائی     ة عن     د اس     تخدامھا ف     ي ش     حن أو     -2-د
 .ریغ البضائع غیر النمطیةتف

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

30/00  $  
 )دوالر ثالثون(
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  :أجور الرافعات الشوكية والكماش أثناء عملها على األرصفة والساحات  - ه 

وحدة   البیـــــــــــــــان
  بالریالقیمة األجر   االحتساب

ساعة واحدة أو  .طن فأقل) 3(للرافعة ذات قدرة   -1-ھـ 
  جزء منھا

3000/00  
 )ثالثة ألف ریال(

ط    ن فأق    ل لمناول    ة  ) 28(للرافع    ات ذات ق    درة   -2-ھ    ـ 
 .الحاویات

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

10000/00  
 )عشرة ألف ریال(

 ط  ن وحت  ى ) 28(للرافع  ات ذات ق  درة أكب  ر م  ن      -3-ھ  ـ 
 . طن  لمناولة الحاویات )42(

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

15000/00  
 )خمسة عشر ألف ریال(

  
  -: أجور الرافعات العائمة  - و 

قیمة األجر   وحدة االحتساب  البیـــــــــــــــان
  بالدوالر

  : طن ) 30(رافعة عـائمة قـوة  -1-و
یحتسب زمن الرافعة من ح ین خروجھ ا م ن مرس اھا إل ى زم ن       

  .عودتھا إلى مرساھا

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

500/00  $  
 )دوالر خمسمائة(

     -:طن) 75(قـوة  رافعة عـائمة -2-و

عن  د اس  تخدامھا لرف  ع أوزان ال یزی  د وزن القطع  ة   -1-2-و
 .)طن 30(عن 

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

2000/00  $  
 )دوالر ألفین(

عند استخدامھا لرفع أوزان یزید وزن القطع ة ع ن    -2-2-و
 .)طن 30(

ساعة واحدة أو 
  جزء منھا

2500/00  $  
 ألفین وخمسمائة(

 )دوالر
یس  توفى األج   ر الموض   ح أع  اله لس   اعات العم   ل    -3-2-و

الفعلیة الت ي تب دأ م ن وق ت تواج د الرافع ة بجان ب        
الس   فینة أو الرص   یف واس    تعدادھا للعم   ل حت    ى    

 ھ ي  لرافع ة والح د األدن ى ألج ور ا   ،  انتھاء العم ل 
 . ساعتین

—  —  

یج  وز للمؤسس  ة بن  اء عل  ى موافق  ة مجل  س اإلدارة ت  أجیر     -3-و
ًا لم  ا ذك  ر أع  اله ب  أجر یتف  ق علی  ھ  الرافع  ات العائم  ة خالف  

 .وفق طبیعة العمل المطلوب تنفیذه
—  —  
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  : )كرينات الحاويات( الرافعات الجسرية  - ز 

) تشـفيت (عند شـحن أو تفريـغ أو تحويـل     الجسريةرافعات الأجور  تحتسب -1-ز
  -: ة كما هو مبين في الجدول أدناهالحاويات داخل السفين

  قیمة األجر بالدوالر  حتسابوحدة اال  البیـــــــــــــــان

 . قدم 20حاویة فئة  -1-1-ز
 )دوالر وعشرة مائة($  110/00  مملوءة

 )دوالر خمسون($  50/00  فارغة

 . قدم 40حاویة فئة  -2-1-ز
 )دوالر وخمسونمائة ($  150/00  مملوءة

 )دوالر ستون($  60/00  فارغة

 .قدم 40 فئة من أكبرحاویة  -3-1-ز
 )دوالر مائتین($  200/00  مملوءة

 )دوالر ثمانون($  80/00  فارغة

  
  

ى أية وسيلة من السفينة إلى الرصيف أو إل) تشفيتها ( الحاويات التي يتم تحويلها  -2-ز
األجور بحسب ) طالع /نازل( حتسب عليها أجور الرافعة ت أخرى بجانب السفينة

  . من هذه المادة )1-ز(التابع للفقرة الموضحة في الجدول 
  

 خطاف يضافمزناً والتي يتم التعامل معها بالالحاويات غير المنتظمة مقاسا أو و -3-ز
التابع للفقـرة  من األجور الموضحة في الجدول  )%25( أجر إضافي عليها بنسبة

  .من هذه المادة )1-ز(
  

التابع للفقرة الموضحة في الجدول  نسبة مئوية من األجورب أجور إضافية تضاف -4-ز
التي تحمل مواد وسوائل خطـرة   الحاويات على تلك وذلك من هذه المادة )1-ز(
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وعلـى النحـو    ،المحـددة دوليـاً   للمواد والسوائل وفقاً لدرجة تصنيف الخطورة
  -: التالي

  نسبة األجور اإلضافیة  درجة تصنیف
 )1 (  50 %  
 )2 (  40 %  
 )3 (  30 %  
 )4 (  20 %  
 )5 (  15 %  

  % 10  ) 9ـ  6من ( 
  

حاويـة فـي   ) 16( هو عدد لحاوياتل الجسرية رافعاتالالحد األدنى لمعدل عمل  -5-ز
الساعة الواحدة ، وفي حالة عدم تحقيق هذا المعدل بسـبب السـفينة أو وكيلهـا    

  .مملوءةقدم  )20(يحتسب الفارق لتكملة المعدل على أساس حاويات فئة 

م تشـفيته سـواء علـى    خمسون دوالر عن كل غطاء يـت ) $ 50(مبلغ  يحتسب -6-ز
  .السفينة أو الرصيف للحركة الواحدة

قدم  )20(تعامل صناديق األقفال الخاصة بسفن الحاويات على اعتبار أنها حاوية  -7-ز
  . دوالر وعشرون مائتين )$ 220(نازل مبلغ /وتحتسب األجور عليها طالع

غيـر   المـثقالت لشحن أو تفريغ أو تشفيت  الجسرية رافعاتالفي حالة استخدام  -8-ز
تحتسـب األجـور   فخطاف مبواسطة ال طن) 30(التي يزيد وزنها عن  الحاويات

 دوالر وسـبعمائة وسـتون  ألف  )$ 1760(مبلغ ب أو جزء منها للساعة الواحدة
ويحتسب الوقت منفصالً عن وقت عمـل   المثقالت بصرف النظر عن عدد قطع

  . الرافعة العادية

واإلجازات يالً ونهاراً بما في ذلك العطل األسبوعية تعتبر هذه األجور مقطوعة ل -9-ز
  .، ويعتبر الجزء من الساعة بساعة، وأقل مدة لعمل الرافعة ساعة واحدةالرسمية
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  -) : حامالت الحاويات (أجور الحاضنات   - ح 

أجـور نقـل الحاويـة     للحاويـات الـواردة   على المستلمين المحليـين  تحتسب -1-ح
السـاحات المخصصـة لهـا وحتـى عودتهـا      الواحدة من جانب السفينة إلـى  

  -: التالي فارغة إلى جانب السفينة على النحو

وحدة   البیــــــــــان  م
  بالریالقیمة األجر   االحتساب

  3000/00  حاویة  قدم 20حاویـة فئـة   1
 )ثالثة ألف ریال(

  4000/00  حاویة  قدم 40حاویـة فئـة   2
 )أربعة ألف ریال(

  5000/00  حاویة  قدم 40حاویـة أكبر من فئـة   3
 )خمسة ألف ریال(

  
  
أجـور نقـل    للبضـائع المشـحونة فـي حاويـات    على المصـدرين   تحتسب -2-ح

جانـب السـفينة علــى   الحاويـة الواحـدة مــن السـاحات المخصصـة إلــى     
  -: التالي النحو

وحدة   البیــــــــــان  م
  بالریالقیمة األجر   االحتساب

  500/00  حاویة  قدم 20حاویـة فئـة   1
 )خمسمائة ریال(

  1000/00  حاویة  قدم 40حاویـة فئـة   2
 )ألف ریال(

  1500/00  حاویة  قدم 40حاویـة أكبر من فئـة   3
 )ألف وخمسمائة ریال(

  
  

ـ  أجور النقل التي تم تحصيلها علـى   -3-ح ء وفـق البنـد   واردة للمينـا الحاويـات ال
ـ    ال تعفي) 1-ح(السابق  ات الصـادرة  من سداد أجور النقـل الخـاص بالحاوي
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وذلـك فـي حـال عـودة الحاويـات الـواردة        )2-ح(المحددة في البند السابق 
  .إلى الميناء مملوءة بصادرات

 -:تغذية حاويات المثلجات بالكهرباء  أجور  - ط 

ـ  )تزويـد ( تغذيـة علـى  أجور  تحتسب ئيـة،  الكهرباالطاقـة  المثلجـات ب  ةحاوي
  -: التالي على النحوو وتستوفى األجور من المستفيد من الخدمة،

  )الثالجة(فئة الحاویة   م
قیمة األجور بالریال عن كل یوم أو 

جزء منھ في حال كان مستلم 
  البضاعة المستفید من الخدمة

قیمة األجور بالدوالر عن كل یوم 
أو جزء منھ في حال كانت السفینة 

  المستفید من الخدمة

  3000/00  قدم 20حاویـة فئـة   1
 )ثالثة ألف ریال(

15/00  $  
 )دوالر خمسة عشر(

  4000/00  قدم 40حاویـة فئـة   2
 )أربعة ألف ریال(

20/00 $  
 )دوالر عشرون(

حاوی     ـة أكب     ر م     ن فئ     ـة   3
  قدم 40

5000/00  
 )خمسة ألف ریال(

25/00 $  
 )دوالر خمسة وعشرون(

ـ  )تزويـد ( تغذيـة وإذا زادت مدة  ئيـة عـن   الكهرباالطاقـة  المثلجـات ب  ةحاوي
مـن  %) 25( بمقـدار فية عن كـل يـوم أو جـزء منـه     أسبوعين فتضاف أجور إضا

قيمة األجور الموضحة بالجدول أعـاله، أمـا إذا زادت المـدة عـن شـهر فتضـاف       
مـن نفـس األجـور    %) 50( بمقـدار أجور إضافية عن كـل يـوم أو جـزء منـه     

  .الموضحة بالجدول أعاله 

  :القاطرات والمقطورات أجور   -ي 
  -: التالي على النحوو نقله داخل الميناء،عن كل  أجور القاطرات والمقطورات تحتسب

  بالریالقیمة األجر   وحدة االحتساب  البیــــــــــان  م

  2000/00 حركة  رأس قاطـرة  1
 )ألفین ریال(

  1000/00 حركة  قدم 20مقطورة   2
 )ألف ریال(

  1500/00 حركة  قدم 40مقطورة   3
 )ألف وخمسمائة ریال(
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  يـانـل الثـالفص
  البحريةور الوحـدات ـأج

التابعة للميناء وفق أغـراض  ) الزوارق والقاطرات(أجور استخدام الوحدات البحرية  تحتسب ) :71(مادة 
استخداماتها المحددة بهذه المادة، وتستوفى األجور لكل وحدة بحرية بالدوالر عن كل سـاعة  

  -:أو جزء منها على النحو التالي

  قوة الزورق أو القاطرة
الغیر للسفن  القطر االضطراريأجر 

باستثناء (قادرة على التحرك ذاتیًا 
  )إطفاء الحرائقوعملیات اإلنقاذ 

  المواصـالتأجر   ما یعادلھاقطر الصنادل أو أجر 

داخل حدود   
  المیناء

خارج حدود 
  المیناء

داخل حدود 
  المیناء

خارج حدود 
  المیناء

داخل حدود 
  المیناء

خارج حدود 
  المیناء

  قدرة حصانیــة 
90 - 100   

—  —  —  —  00/40  $  
 )دوالر أربعون(

00/80  $  
 )دوالر ثمانون(

  قدرة حصانیــة
101- 240  

—  —  00/50  $  
 )دوالر خمسون(

— 00/50  $  
 )دوالر خمسون(

00/100  $  
 )دوالر مائة(

  قدرة حصانیــة
241 - 300  

— —  — — 00/70  $  
 )دوالر سبعون(

00/120  $  
 مائة وعشرون(

 )دوالر

  قدرة حصانیة
301 - 750   

00/1000  $  
 )دوالر ألف(

—  00/200  $  
 )دوالر مائتین(

00/350  $  
 ثالثمائة وخمسون(

 )دوالر

00/150  $  
 مائة وخمسون(

 )دوالر

00/300  $  
 )دوالر ثالثمائة(

  قدرة حصانیة
   2000ـ  751

00/3000  $  
 )دوالر ثالثة ألف(

00/4000  $  
 )دوالر أربعة ألف(

00/300  $  
 )دوالر ثالثمائة(

00/500  $  
 )دوالر خمسمائة(

00/300  $  
 )دوالر ثالثمائة(

00/500  $  
 )دوالر خمسمائة(

  قدرة حصانیـة
  2000أكبر من 

00/4000  $  
 )دوالر أربعة ألف(

00/5000  $  
 )دوالر خمسة ألف(

00/400  $  
 )دوالر أربعمائة(

00/1000  $  
 )دوالر ألف(

00/400  $  
 )دوالر أربعمائة(

00/800  $  
 )دوالر ثمانمائة(

  

  - :مع مراعاة األتي 

مـن المرسـى    الوحدة البحريةمن وقت فك حبال الوحدات البحرية يبدأ احتساب فترة عمل   - أ 
 .، والحد األدنى لألجور هو ساعة واحدةالخاص بها إلى حين عودتها إليه

ـ بالقاطرات المسحوبة  الالش حدد عدد الصنادلت  -ب  وءة فـي  بما ال يزيد عن أربعة صنادل ممل
 .السحبة الواحدة وستة صنادل فارغة 
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هـذه المـادة   من  بالجدول أعالهالمحددة وفق طبيعة العمل الوحدات البحرية  استخدام أجور  - ج 
األسبوعية واإلجازات الرسمية عن كل ساعة أو جـزء   مقطوعة نهاراً أو ليالً وخالل العطل

اء الحاالت اآلتية مع مراعاة أحكـام  باستثن وال تضاف إليها أية زيادة منها من فترة العمل ،
 -:من هذه المادة عند كل حالة ) د(الفقرة 

بسـبب توقـف   (الغير قادرة على التحـرك ذاتيـاً   القطر االضطراري للسفن أجور  -ج/1
بالجدول  ةالمحدد خارج حدود الميناء) أو لوجود عطب في دفتها جزئياً/كلياً محركاتها

الغيـر قـادرة علـى    للسفن  االضطراري يات القطرتعلق بعملت هذه المادةأعاله من 
ساعة، وفي حال كانت عمليـة  ) 48(التحرك ذاتياً التي ال تتطلب فترة عمل تزيد عن 

على العمليـة   والتعاقد االتفاقتتطلب فترة عمل تزيد عن ذلك فيتم  االضطراريالقطر 
ر اليوميـة  بناء على موافقة مجلس اإلدارة ومع إضـافة األجـو   مع المؤسسةوأجرها 

  -:ألفراد طاقم كل وحدة بحرية إلى أجور العملية في كال الحالتين وفق األتي 
 .أو جزء منهستون دوالر عن كل يوم ) $ 60( البحار بمبلغأجر  §

  .أو جزء منهخمسة وسبعون دوالر عن كل يوم ) $ 75( الفني بمبلغأجر  §
 .نهأو جزء ممائة دوالر عن كل يوم ) $ 100( الضابط بمبلغأجر  §

 .أو جزء منهمائة وعشرون دوالر عن كل يوم ) $ 120( كبير المهندسين بمبلغأجر  §

 .أو جزء منهمائة وخمسون دوالر عن كل يوم ) $ 150( الكابتن بمبلغأجر  §

ة لتقديم المساعدة في إطفاء الحرائق على السفن فيتم الوحدات البحري في حال استخدام -ج/2
إلى ثالثة أضعاف عن كل ساعة  هذه المادةمن  عالهبالجدول أالمحدد مضاعفة األجر 

أو جزء منها مع إضافة األجور اليومية ألفراد طاقم كل وحدة بحريـة إلـى أجـور    
  -:العملية وفق األتي 

 .أو جزء منهمائتين دوالر عن كل يوم ) $ 200( البحار بمبلغأجر  §

  .زء منهأو جمائتين وخمسون دوالر عن كل يوم ) $ 250( الفني بمبلغأجر  §
 .أو جزء منهثالثمائة وخمسون دوالر عن كل يوم ) $ 350( الضابط بمبلغأجر  §
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 .أو جزء منهأربعمائة وخمسون دوالر عن كل يوم ) $ 450( كبير المهندسين بمبلغأجر  §

 .أو جزء منهخمسمائة دوالر عن كل يوم ) $ 500( الكابتن بمبلغأجر  §

يتم االتفاق والتعاقد عليها وعلى أجورها مـع   عمليات إنقاذ السفن التي في حالة خطر -ج/3
المؤسسة بحسب طبيعة ومتطلبات كل عملية على أن ال تقل أجور عملية اإلنقاذ عـن  

 الغير قادرة على التحرك ذاتياً خارج حدود المينـاء القطر االضطراري للسفن أجور 
د طـاقم كـل   مع إضافة األجور اليومية ألفـرا  هذه المادةبالجدول أعاله من  ةالمحدد

وحدة بحرية إلى أجور العملية وفق األجور اليومية ألفراد الطـاقم المحـددة بـالفقرة    
  .الخاصة بأجور المساعدة في إطفاء الحرائق على السفن) ج/2(السابقة 

الغير قادرة على التحرك ذاتياً أو عمليات إنقاذ السفن االضطراري للسفن  في عمليات القطر  - د 
طفاء الحرائق وغيرها من مختلف العمليات البحرية التي تـتم فـي   إ عمليات وحموالتها أو

المياه اإلقليمية اليمنية للجمهورية خارج الحدود الرسمية للمـوانئ يلـزم الحصـول علـى     
ترخيص من الهيئة العامة للشئون البحرية للقيام بهذه العمليات من قبل الميناء، ودفع رسـوم  

قيمة عقد أجور العملية ويشار لها في أحكامه، وفـي   الهيئة المقررة لذلك والتي تضاف إلى
ودون اإلخالل لما تنظمه القوانين والقرارات واللوائح النافـذة واالتفاقيـات   الحاالت الطارئة 

يمكن البدء بعملية اإلنقاذ أو إطفاء الحرائق مباشرة بعـد إشـعار    والمعاهدات الدولية المعنية
وااللتـزام بـأداء   ) أيميل/فاكس(سائل االتصال الرسمية الهيئة كتابياً بذلك بواسطة أي من و

كافة االلتزامات المترتبة تجاه الهيئة ودون اإلخالل باستكمال إجـراءات الحصـول علـى    
 .الترخيص الرسمي من الهيئة ودفع الرسوم
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  الثــل الثــالفص
  ور اخلدمات املختلفة األخرىــأج

خدمات الغوص للغير، ويستوفى األجر من المستفيد  الميناء يحتسب أجر الغوص مقابل تقديم ) :72(مادة 
 -:من الخدمة، وعلى النحو التالي 

  األجــــــــر بالدوالر  الوصـــــــــــــــــــف
 عن كل ساعة أو جزء منھا

  $ 120/00  . اجر الغوص  -أ 
  )مائھ وعشرون دوالر (

  $ 70/00  . اجر زورق المساعدة في أعمال الغوص  -ب 
  ) سبعون دوالر( 

بمقـ   ـدار أع   اله ) ب -أ (ال   واردة بالبن   دین  ی   تم زی   ادة أج   ور     - ج 
أثن   اء تأدی   ة الخدم   ة ف   ي أیــ   ـام العط   ل األس   بوعیة        %) 50(

  .واإلجازات الرسمیة
—  

  
والمسوحات البحرية، وتسـتوفى األجـور    لخدمات الهيدروغرافيةمقابل تقديم ا تحتسب أجور) : 73(مادة 

  :لي من طالب الخدمة، وعلى النحو التا

 األجــــــــر بالدوالر  الوصـــــــــــــــــــف

ع      ن ك      ل س      اعة أو ج      زء   ،لخ      دمات الھیدروغرافی      ةااج      ر   -أ 
  -:شمل األعمال التالیة یو منھا،

  .المسح لمعرفة األعماق  .1
  .اإلشراف على إعمال الحفر و بناء األرصفة  .2
  .رسم الخرائط و إسقاط األعماق فیھا .3
وطافی        ات ال        ربط  التعام        ل م        ع العائم        ات المالحی        ة  .4

  .وفحص األضرار الناجمة عن الحوادث البحریة 

120/00 $  
  )نھــارًا) (مائة وعشرون دوالر(

185/00 $  
) مائة وخمسھ وثمانون دوالر(

  )لیال(

 .إجراء مسوحات ھندسیة بحریة   -ب 
200/00 $  

  للزیارة الواحدة  )مائتان دوالر( 

فح        ص و ص        یانة أط        واق النج        اة و ق        وارب      أج        ر    - ج 
 .عن كل ساعة أو جزء منھاالنجاة ورمثات 

18/00   $  
  )ثمانیة عشره دوالر(
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 األجــــــــر بالدوالر  الوصـــــــــــــــــــف

أع      اله ) ج -ب -أ (ال      واردة ب      البنود  ج      ور األی      تم زی      ادة    -د 
أثن        اء تأدی        ة الخدم        ة ف        ي أیــ        ـام   %) 50(بمقـ        ـدار 

  .العطل األسبوعیة واإلجازات الرسمیة
—  

مس         وحات وال لخ         دمات الھیدروغرافی         ةف         ي أعم         ال ا  -ه 
ا الت     ي ت     تم ف     ي المی     اه اإلقلیمی     ة    بكاف     ة أنواعھ       بحری     ةال

الیمنی           ة للجمھوری           ة وخ           ارج الح           دود الرس           میة   
للم      وانئ، یل      زم الحص      ول عل      ى ت      رخیص م      ن الھیئ      ة    
العام     ة للش     ئون البحری     ة للقی     ام بھ     ذه العملی     ات م     ن قب     ل  

  .المیناء، ودفع رسوم الھیئة المقررة لذلك

—  

داخل الميناء بموجب عدادات قيـاس اسـتهالك   والمياه الكهرباء الجهات التي يتم تزويدها بخدمات  ) :74(مادة 
رسوم عن الخدمات اإلداريـة  ) باستثناء الجهات الحكومية(الكهرباء أو المياه تحتسب عليها 

  :الستهالك الكهرباء والمياه، وعلى النحو التالي

  الرســم بالدوالرقیمة   وحـــدة االحتساب  الــبیــــــــــــــان

  قیمة الفاتورة .المیــــــــــاه  -أ 
  )الرسوم المرتبطة+ قیمة المیـاه ( 

  % 30إضافة 
  من قیمة الفاتورة

  قیمة الفاتورة  .الكھـربــــاء   -ب 
  )الرسوم المرتبطة+ قیمة الكھرباء (

  %  20إضافة 
  من قیمة الفاتورة
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  اخلامــساب ــــــــالب
  رسوم الرتاخيص والتصاريح والغرامات املالية للمخالفات

  األولالفصل 
  رسوم الرتاخيص والتصاريح

داخل حـدود   أعمالالراغبة في مزاولة  الخاصة على كافة األفراد والشركات أو المؤسسات) : 75(مادة 
إلى الميناء مـع مراعـاة األعمـال التـي تتطلـب      طلب مزاولة تلك األعمال بتقدم ال الميناء

تسـب رسـوم التـراخيص    التصريح المسبق لها من الهيئة العامة للشـئون البحريـة، وتح  
 وفقـا لكـل  داخل حدود الميناء  ةنشطواأل األعمالمزاولة ل والتصاريح التي يصدرها الميناء

  -:، وعلى النحو التالينشاط عمل أو

قیمة الرسم للفترات األقل من  رسم السنويقیمة ال  بیـــــان الترخیص أو التصریح  م
  سنة

1   

  :مزاولة أعمال مناولة البضائع  ترخیص
الت    رخیص ث    الث س   نوات میالدی    ة بإجم    الي رس    وم  م   دة  

للترخیص قدرھا سبعمائة وخمسون ألف ریال تدفع م ن قب ل   
المرخص لھ على ثالث دفعات بواقع مبلغ م ائتین وخمس ون   
أل  ف ری  ال س  نویًا وف  ق أحك  ام الئح  ة تنظ  یم أعم  ال مناول  ة      
البضائع في الموانئ الیمنیة، ویجب سداد قیمة الدفعة الثانیة 

 .ة من الرسوم قبل بدء السنة الخاصة بالدفعةوالثالث

  ریال 00/250000
مائتین وخمسون ألف ریال (

  )سنویًا
—  

2   
  .ترخیص التوكیل المالحي للُسفن 

ینتھ  ي س  ریان الت  رخیص م  ع نھای  ة ش  ھر    : مالحظ  ة (
 )دیسمبر من كل عام

00/2500  $  
  )ألفین وخمسمائة دوالر(

  إلصدار الترخیص
—  

00/1250  $  
ومائتین وخمسون ألف ( 

 للتجدید السنوي) دوالر
—  

3   
  .ترخیص توكیل مالحي للُسفن الخشبیة والشراعیة

ینتھ  ي س  ریان الت  رخیص م  ع نھای  ة ش  ھر    : مالحظ  ة (
  )دیسمبر من كل عام

00/1250  $  
ألف ومائتین وخمسون ( 

  إلصدار الترخیص )دوالر
—  

00/500  $  
  )خمسمائة دوالر(

 للتجدید السنوي
—  
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قیمة الرسم للفترات األقل من  رسم السنويقیمة ال  بیـــــان الترخیص أو التصریح  م
  سنة

داخل  بالمواد الغذائیة ص لمتعھدي تموین السفنترخیال   4
  .حدود المیناء

00/750  $  
  )سبعمائة وخمسون دوالر( 

  إلصدار الترخیص
—  

00/375  $  
 وخمسة وسبعونثالثمائة (

 للتجدید السنوي )دوالر
—  

5   
داخ ل ح دود    ب الوقود  لمتعھدي تموین الس فن الترخیص 

شركة (للنفط  المعتمدین من قبل الشركة الیمنیة المیناء
وحاصلین على ش ھادة ت وفر   ) توزیع المشتقات النفطیة

  . من الھیئة العامة للشئون البحریةالقدرات 

00/2500  $  
  )ألفین وخمسمائة دوالر(

  إلصدار الترخیص
—  

00/1250  $  
ألف ومائتین وخمسون ( 

 للتجدید السنوي) دوالر
—  

6   
 ق  ودلمتعھ  دي جمـ  ـع مخلف  ات الزیـ  ـوت والوالت  رخیص 

م ن الھیئ ة   للمص رح لھ م    من السفن) النفایات النفطیة(
  .العامة للشئون البحریة 

00/750  $  
  )سبعمائة وخمسون دوالر( 

  إلصدار الترخیص
—  

00/375  $  
وخمسة وسبعون ثالثمائة (

 للتجدید السنوي )دوالر
—  

  . ترخیص خدمات الغسیل    7

100/00  $  
  )دوالر مائة(

  إلصدار الترخیص
—  

50/00  $  
  )خمسون دوالر(

  للتجدید السنوي
—  

للمص رح   من الس فن  لمتعھدي جمــع القمامةالترخیص    8
  .من الھیئة العامة للشئون البحریةلھم 

00/1500  $  
  )ألف وخمسمائة دوالر(

  إلصدار الترخیص
—  

00/1000  $  
  )ألف دوالر( 

 للتجدید السنوي
—  

9   
لھیئ  ة لھ  م م  ن اللمص  رح  الرك  اب نق  ل ت  رخیص زورق

  .العامة للشئون البحریة

1000/00  $  
  )دوالر ألف(

  إلصدار الترخیص
—  

500/00  $  
  )دوالر مائةخمس(

  للتجدید السنوي
—  
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قیمة الرسم للفترات األقل من  رسم السنويقیمة ال  بیـــــان الترخیص أو التصریح  م
  سنة

  . ترخیص التخلیص للمكاتب والشركات    10

500/00  $  
  )دوالر مائةخمس(

  إلصدار الترخیص
—  

00/250  $  
  )مائتین وخمسون دوالر( 

 للتجدید السنوي
—  

  .تخلیص لألفراد لاترخیص    11

75/00  $  
  )دوالر خمسة وسبعون(

  إلصدار الترخیص
—  

50/00  $  
  )خمسون دوالر(

  للتجدید السنوي
—  

  —   .داخل حدود المیناء ترخیص غوص للغیر   12
300/00  $  

للمھمة  )ثالثمائة دوالر( 
  الواحدة لكل غواص

لھم من الھیئة العامة للمصرح  زورق الخدمةل ترخیص   13
  .بحریةللشئون ال

150/00  $  
  —  )مائة وخمسون دوالر( 

14   
ترخیص مزاولة نشاط المسح البح ري المس تقل للُس فن    

م ن  داخل حدود المیناء للمساحین المعتم دین   والبضائع
 .الھیئة العامة للشئون البحریة 

500/00  $  
  )دوالر مائةخمس(

  إلصدار الترخیص
—  

00/250  $  
  )مائتین وخمسون دوالر( 

 لسنويللتجدید ا
—  

إص   الح األجھ   زة   لمزاول   ة نش   اط   لمھن   دس  ت   رخیص   15
  .المیناء داخل حدود المالحیة واالتصال على الُسفن

500/00  $  
  —  )خمسمائة دوالر ( 

16   
ات ص   الح لمزاول   ة نش   اط اإل  فن   ي /لمھن   دس  ت   رخیص

 عل  ى الس  فن  )األجھ  زة المالحی  ة واالتص  ال  باس  تثناء (
  .المیناء داخل حدود

700/00  $  
  )دوالر  سبعمائة( 

300/00  $  
  )دوالر  ثالثمائة( 

  أقلیومًا أو  90لفترة 

للحاص لین   داخ ل ح دود المین اء    لقاطرة بحری ة  ترخیص   17
  .من الھیئة العامة للشئون البحریةعلى شھادة الفحص 

2000/00  $  
  —  )دوالر  ألفین( 
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قیمة الرسم للفترات األقل من  رسم السنويقیمة ال  بیـــــان الترخیص أو التصریح  م
  سنة

       -:إلى المیناءتصاریح دخول األفراد    18

  ریال 00/1000  .لعّمال الشحن والتفریغ /  أ  —
  —  )ألف ریال(

تص  ریح دخ  ول المین  اء وص  عود الُس  فن لم  ن یتطل  ب   / ب  —
  .طبیعة عملھم الصعود إلى السفن

  ریال 00/3000
  —  )ثالثة ألف ریال(

لم  ن یتطل  ب طبیع  ة عملھ  م    تص  ریح دخ  ول المین  اء  / ج  ـ  —
  . دخول المیناء

  ریال 00/3000
  —  )ثالثة ألف ریال(

 ط ن أو أق ل   )5(ق دره   تذا تصریح عمل رافع ة ش وكیھ     19
  .المیناء داخل حدود

00/600  $  
 )ستمائة دوالر( 

00/150  $  
  )مائة وخمسون دوالر( 

 أقلیومًا أو  30لفترة 
00/10  $  

  )عشرة دوالر( 
  للیوم الواحد 

طن  )5(أكبر من  ذات قدره تصریح عمل رافعة شوكیھ   20
  .  داخل حدود المیناء

00/1000  $  
 )ألف دوالر( 

00/250  $  
  )مائتین وخمسون دوالر( 

 أقلیومًا أو  30لفترة 
00/15  $  

  )خمسة عشر دوالر( 
  للیوم الواحد 

ط   ن داخ   ل  10حت   ى ) كرین   ات(تص   ریح عم   ل رافع   ة    21
 .حدود المیناء

00/1500  $  
 )ألف وخمسمائة دوالر( 

00/400  $  
  )أربعمائة دوالر( 

 أقلیومًا أو  30لفترة 
00/20  $  

  )دوالر عشرون( 
  للیوم الواحد 

ط   ن وحت   ى   11م   ن ) كرین   ات(تص   ریح عم   ل رافع   ة     22
  .طن داخل حدود المیناء 20

00/2000  $  
 )ألفین دوالر( 

00/500  $  
  )خمسمائة دوالر( 

 أقلیومًا أو  30لفترة 
00/25  $  

  )خمسة وعشرون دوالر( 
  للیوم الواحد 
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قیمة الرسم للفترات األقل من  رسم السنويقیمة ال  بیـــــان الترخیص أو التصریح  م
  سنة

ط   ن وحت   ى   21م   ن ) كرین   ات(تص   ریح عم   ل رافع   ة     23
  .ن داخل حدود المیناءط 30

00/2500  $  
 )ألفین وخمسمائة دوالر( 

00/600  $  
  )ستمائة دوالر( 

 أقلیومًا أو  30لفترة 
00/35  $  

  )خمسة وثالثون دوالر( 
  للیوم الواحد 

ط    ن  30أكب    ر م   ن  ) كرین   ات (تص   ریح عم   ل رافع    ة      24
  .داخل حدود المیناء

00/3000  $  
 )ثالثة ألف دوالر( 

00/750  $  
  )بعمائة وخمسون دوالرس( 

 أقلیومًا أو  30لفترة 
00/50  $  

  )خمسون دوالر( 
  للیوم الواحد 

داخ  ل ح  دود تص  اریح عم  ل للس  یارات وم  ا ف  ي حكمھ  ا      25
    -:المیناء

  ریال 00/4000  .طن  3سیارة نقل حتى /  أ  —
  )أربعة ألف ریال(

  ریال  00/50
  للیوم الواحد )خمسون ریال(

  ریال 00/6000  .طن  6طن وحتى  3ن سیارة أكبر م/ ب  —
  )ستة ألف ریال(

  ریال  00/100
  للیوم الواحد )مائة ریال(

  ریال 00/10000  .طن 9طن وحتى  6سیارة أكبر من / ج  —
  )عشرة ألف ریال(

  ریال  00/200
  للیوم الواحد )مائتین ریال(

  ریال 00/20000  . رأس قاطرة مع مقطورة أو أكثر / د  —
  )لعشرون ألف ریا(

  ریال  00/1000
  لكل عملیة) ألف ریال(

  ریال 00/10000  .فقط  رأس قاطرة/ ھـ   —
  )عشرة ألف ریال(

  ریال  00/500
  لكل عملیة) خمسمائة ریال(

  ریال 00/2000  . )بأنواعھا( سیـارة خصوصـي/ ح  —
  )ألفین ریال(

  ریال  00/100
  للیوم الواحد )مائة ریال(

  ریال 00/20000  . سیارة ثالجــة / ط  —
  )عشرون ألف ریال(

  ریال  00/500
  لكل عملیة) خمسمائة ریال(

  ریال 00/10000  . داخل المیناء نقل الركابلسیارة تصریح دخول / ي  —
  )عشرة ألف ریال(

  ریال  00/50
  لكل عملیة )خمسین ریال(
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  يــانــل الثــالفص
  الغرامات املالية للمخالفات

) 75(من المـادة  ) 1(ولة البضائع المرخص له من قبل الميناء وفق البند إذا تأخر وكيل منا) : 76(مادة 
عن سداد قيمة الدفعة الثانية أو الثالثة من رسوم الترخيص قبل بدء السنة الخاصة بالدفعـة ،  
فيعتبر الترخيص الصادر له ملغـي مع بداية السنة الخاصة بالدفعة التي تأخر عـن سـداد   

كيل بعد ذلك بطلب سداد قيمة الدفعة أو بطلـب الحصـول علـى    قيمتها، وفي حالة تقدم الو
  .مائتين وخمسون ألف ريال) 250000(ترخيص جديد فتحتسب عليه غرامة تأخير بمبلغ 

من هذه الالئحة ولها رسوم تجديد سنوية تقـل  ) 75(التراخيص الواردة بالجدول التابع للمادة ) : 77(مادة 
وتأخر المرخص له من قبل الميناء عـن تجديـد    عن رسوم إصدار الترخيص ألول مرة ،

الترخيص أو سداد رسومه قبل انتهاء فترة سريان الترخيص ، فيعتبر الترخيص الصادر لـه  
ملغـي ، وفي حالة تقدم بعد ذلك بطلب تجديد الترخيص أو سداد رسـومه فيسـتوفى منـه    

  .رسوم إصدار ترخيص جديد كاملة

راءات والعقوبات والغرامات والتعويضـات المحـددة فـي القـوانين     باإلج مع عدم اإلخالل) : 78(مادة 
النافذة، تحتسب غرامة مالية على كل من يزاول أي عمل أو نشاط فـي   والقرارات واللوائح

الميناء بدون ترخيص أو تصريح، أو بترخيص أو تصريح منتهي أو ملغي ، وذلـك بواقـع   
مـن قيمـة   %) 50(، وبواقـع  ة البضائعألعمال مناولريال  ثالثمائة ألف )300000(مبلغ 

مـن هـذه   ) 75(أعلى رسم للترخيص أو التصريح لبقية األعمال واألنشطة المحددة بالمادة 
الالئحة ، ويضاف لهذه الغرامات ما يعادل الرسم أو األجر الذي نصت عليـه أحكـام هـذه    

  .  الالئحة وتم فقدانه بسبب المخالفة

جراءات والعقوبات والغرامات والتعويضـات المحـددة فـي القـوانين     باإل مع عدم اإلخالل) : 79(مادة 
النافذة، وبالرسوم واألجور المحددة في هذه الالئحة وأحكامها ، تحتسـب  والقرارات واللوائح 

إضـافة   غرامة مالية على كل من يخالف قواعد وأنظمة وتعليمات الموانئ التابعة للمؤسسـة 
نصت عليه أحكام هذه الالئحة وتم فقدانه بسبب المخالفة، إلى ما يعادل الرسم أو األجر الذي 
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وفي حال تكرار المخالفة ترفع قيمة الغرامة ، وتحدد قيمـة الغرامات الماليـة لمخالفــات  
واإلعفاء منها أو التخفـيض فيهـا وفـق     قواعد وأنظمة وتعليمات الموانئ التابعة للمؤسسة

  -:األتي

قيمة الغرامات المالية على كل من يخالف قواعـد   يصدر الرئيس التنفيذي قرار بتحديد  -  أ
وفق أحكام الئحة قواعد وتعليمات المـوانئ   وأنظمة وتعليمات الموانئ التابعة للمؤسسة

اليمنية وهذه الالئحة، على أن ال تقل قيمة الغرامة في حال ارتكـاب المخالفـة للمـرة    
الئحـة قواعـد وتعليمـات    األدنى للغرامة المحدد للمخالفة فـي  الحد األولى عن قيمة 

الحـد  الموانئ اليمنية، وأن ال تزيد قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفـة عـن قيمـة    
 .األقصى للغرامة المحدد للمخالفة في الئحة قواعد وتعليمات الموانئ اليمنية

يحق للرئيس التنفيذي بموجب مبررات مقبولة ومقنعة إعفاء مرتكب المخالفة من قيمـة    - ب
أو ) أ(محددة للمخالفة في قرار الرئيس التنفيذي المذكور في الفقـرة السـابقة   الغرامة ال

تخفيض قيمة الغرامة ، ويكون اإلعفاء فقط في حال ارتكاب المخالفة للمـرة األولـى،   
ويكون التخفيض في غير ذلك ، على أن ال تقل قيمة الغرامة بعد التخفيض عـن قيمـة   

 .نفيذي للمخالفة المرتكبة للمرة األولى الغرامة المحددة في قرار الرئيس الت
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  البـــــــــــــاب الســـــــــــادس
ــــــة ّ  أحكــــــــــام ختامي

تعفى المساعدات والمعونات الخيرية المقدمة للدولة من رسوم وأجـور المينـاء علـى البضـائع      ) :80(مادة 
شريطة تقديم الوثائق ذه الالئحة، المحددة في ه )الرسوم واألجور التي تحصل من مالك البضاعة(

  .لها وزير النقلاعتماد هذه المساعدات والمعونات الخيرية مرفق بها ل الرسمية
  

تحدد شروط وضوابط وقيم اإليجارات الخاصة بتأجير الهناجر أو السقائف أو السـاحات أو  ) : 81(مادة 
صـدر الالئحـة بقـرار مـن     المكاتب أو المباني التابعة للميناء بموجب الئحة تفصيلية ، وت

الوزير بناء على مقترح الرئيس التنفيذي للمؤسسة وموافقة مجلس اإلدارة والوزير في مـدة  
ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الالئحة ، كما يجب على المؤسسة خالل نفـس  

ض االستثمار الفترة القيام بتحديث الئحة تنظيم تأجير األراضي التابعة للموانئ اليمنية ألغرا
وألغراض المشاريع المرتبطة بأنشطة الميناء ، لتصدر الالئحة المحدثة بقرار مـن الـوزير   

  .بناء على مقترح الرئيس التنفيذي للمؤسسة وموافقة مجلس اإلدارة
  

تقوم المؤسسة بسداد حصة الهيئة العامة للشئون البحرية من رسـم المسـاعدات المالحيـة    ) : 82(مادة 
لسنة ) 65(هذه الالئحة، وذلك وفقاً لما هو محدد في أحكام القرار الوزاري رقم المقررة في 

 .    م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات المالحية التي تخدم المالحة الدولية المارة2010
  

يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة ما لـم يـنص   ) : 83(مادة 
  .    لى خالفه في القوانين والقرارات واللوائح النافذة وهذه الالئحةع

تعرفة الرسوم واألجور والغرامات واألحكـام أو   إعادة دراسة يجوز للمؤسسة من وقت آلخر) : 84(مادة 
الشروط المحددة في هذه الالئحة وتعديل أو تغيير أو تبديل كل أو جزء منهـا أو اإلضـافة   

الخدمات والتسهيالت التي تقدمها المؤسسة ومصلحة العمـل، ويصـدر    إليها وفق مقتضيات
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بالتعديل أو التغيير أو التبديل أو اإلضافة قرار من الوزير بناء على مقتـرح مـن الـرئيس    
  .التنفيذي للمؤسسة وموافقة مجلس اإلدارة والوزير

المعمول بها فـي   منية بعدنتلغى الئحة أجور وعوائد خدمات وتسهيالت مصلحة الموانئ الي) : 85(مادة 
م 1997لسـنة  ) 20(، كما يلغى قرار وزير النقل رقم مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية

بشأن إصدار الئحة أجور وعوائد خدمات وتسهيالت الموانئ اليمنية المعدلة وتعديالته ، كما 
  .الالئحة يلغي أي حكم أو نص يخالف أحكام هذه الالئحة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه

في هذه الالئحة على مراحل وفق ما هـو   المقررةيتم العمل بقيمة عدد من الرسوم واألجور ) : 86(مادة 
  -:موضح بالجدول التالي 

  جراألرسم أو البیان 

  قیمة الرسم أو األجر  رقم المادة

 الفقرة المادة
من تاریخ نفاذ ھذه 

الالئحة وحتى 
 م 31/12/2011

من تاریخ 
 وحتى م1/1/2012

 م 31/12/2012

ابتداء من تاریخ 
 م1/1/2013

%70 — 54 رسم المیناء على البضائع الواردة إلى المیناء  
 من قیمة الرسم

85%  
 من قیمة الرسم

100%  
 من قیمة الرسم

%70 — 55  رسم المیناء على البضائع الصادرة من المیناء  
 من قیمة الرسم

85%  
 من قیمة الرسم

100%  
 من قیمة الرسم

ر تخ  زین البض  ائع ال  واردة الت  ي تخ  زن ف  ي      أج  
%70 — 63  المیناء  

 من قیمة األجر
85%  

 من قیمة األجر
100%  

 من قیمة األجر
أج  ر تخ  زین البض  ائع الص  ادرة الت  ي تخ  زن ف  ي   

%70 — 64 المیناء  
 من قیمة األجر

85%  
 من قیمة األجر

100%  
 من قیمة األجر

%70 أ 70 أجور الرافعات الثابتة على الرصیف  
 من قیمة األجر

85%  
 من قیمة األجر

100%  
 من قیمة األجر

أثن     اء عملھ     ا عل     ى أج     ر الرافع     ات المتنقل     ة 
%70 ج 70 األرصفة والساحات  

 من قیمة األجر
85%  

 من قیمة األجر
100%  

 من قیمة األجر
أثن  اء عملھ  ا  أج  ر الرافع  ات الش  وكیة والكم  اش     

%70 ھـ 70 على األرصفة والساحات  
 من قیمة األجر

85%  
 من قیمة األجر

100%  
 من قیمة األجر

ف ي ح ال   أجر تغذیة حاویات المثلجات بالكھرباء  
ول یس  ( كان مستلم البضاعة المستفید من الخدمة

 )السفینة
%70 ط 70  

 من قیمة األجر
85%  

 من قیمة األجر
100%  

 من قیمة األجر

%70 ي 70 أجر القاطرات والمقطورات  
 من قیمة األجر

85%  
جرمن قیمة األ  

100%  
 من قیمة األجر
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  .م وتنشر في الجريدة الرسمية1/3/2011يعمل بهذه الالئحة من تاريخ ) : 87(مادة 

  
 
  
  

ــد إبــراهيم الــوزير   خال
  

  وزيـــــــــر النقـــــــــل
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