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  التطبيق .أ 

ـ ب بعد فيما إليها يشارتطبق األحكام الخاصة باألعمال التالية )و ،صراحةعليه  نصال تم ما باستثناء

عد بـ ب فيما إليه شاروي)ميناء حاويات العقبة" من قبل " منفذةال والخدمات األعمال جميع على "(األكحام "

 حكما   بأنه قد قبل"( العميل"ـ ببعد  فيماويشار اليه ) حاوياتال ميناء لخدمات مستخدم أيويعتبر  ،"(المينمء"

على  األحكام ذهته الى المرسى/ الميناء، وتعتبر هسفين أو هبضائع دخولاألحكام الخاصة باألعمال هذه حال 

 ناء والتي يتم تحديثها من وقت آلخر. يالخاصة بالم واللوائح أنها أحكام إضافية لألنظمة

 والتفسير التعمريف .ب 

التالية والواردة في هذه األحكام، ما لم يتطلب السياق خالف ذلك، المعاني  والعبارات للكلماتيكون  (7

 التالية: 

سلطة منطقة العقبة ية الهاشمية أو األردنالمملكة  حكومةوتعني الهيئة البحرية األردنية أو " السلطة"

  ؛ووكالئها موظفيها ذلك في بمااإلقتصادية الخاصة أو شركة تطوير العقبة 

 

المصفون ولجان اإلدارة ائها القانونيون وخلف ذلك في بماوتعني ميناء حاويات العقبة  "المينمء"

 المرخصين؛ لهمحال والم

  

التي يتم الخطرة و لبضائعا ذلك في بما هاوعهما كان نم مواد أو بضائع أي( 7)وتعني " البضمئع"

 قياس،العن  ةخارجالالحاويات و أ ،المعتمد ذات القياس غيرأو الحاويات  الحاويات،نقلها بواسطة 

 ؛فارغةال حاوياتال( 2) و حاوياتالب بضائع الذي ال يتم تحميلهالا باستثناء

 

 "CFS / ICD"  منوالتي يتم فيها،  البرية أماكن تخزين الحاويات أو الحاويات شحن محطةوتعني 

 ؛البضائعمن األعمال، تعبئة وتفريغ والتخليص على  غيرها بين

 

 ؛البضائعوالذي يكون له الحق باستالم  العميل عدا شخصأي  وتعني "إليه المرسل"

 

 ؛البضائعوالذي يقوم بتسليم  يلالعم عدا آخر شخص أيوتعني  "المرسل"

 

 وتعني:  "الكحموية"

 أي أوقدم  8،8/6،8قدم وبإرتفاع   8قدم وبعرض  04أو  07أو  27 حاوية يكون طولها  أي .أ 

وبدون  ذلك في بما ،الشحن البحري في أي وقت معدة لالستخدام على خطوطأخرى  اويةح

والتي تكون حائزة  المبردةوالشاحنات  الحاوياتو المنصاتعلى الرفوف المسطحة و ،حصر

)معاهدة  CSC الصادرة عن  السالمة متطلبات معألعمال التحميل وتتوافق  ISO على تصنيف



المعتمدة تحميلها بذات الوسائل المستخدمة للحاويات  يمكن والتيللوحات، ( الحاويات سالمة

 قدم، 04و  07و  27بطول 

 حاوية بقياس غير معتمدة و/أو  .ب 

 تتجاوز القياس. حاوية   .ج 

 

 ؛الحاويات لنقل مجهزةال سفينةال عنيوت "الكحمويمت سفينة"

محطة و حاويات وساحة أرصفة، ضموي العقبة حاويات ميناء فييناء مال عنيوي "الكحمويمتينمء م"

 اإلنشاء، قيد أو شيدت سواء ميناءال في المباني من وغيرها المعدات وجميعشحن الحاويات 

ات ومحطات شحن الحاويات التي سيتم حاويوساحات ال مبانو رصفةي واألضاراألباإلضافة الى 

 ؛للحاويات الميناء خدمات وفيرانشائها والمرتبطة بأي مشاريع تطوير له لغايات ت

تحميل ل المستخدمة الشاحنات( ذلك في بما) الطرق على مركبة أي عنيوت "متالكحموينمقلة "

عدا  سفينة أي أو قياسعن ال ةخارجغير المعتمد أو الحاويات ال أو الحاويات ذات القياس الحاويات

 ؛الحاوية سفينة

 أمور بين منو الميناء والتي يتم فيها، ستخدمهاي التيوالمباني  األرض تعنيو "الكحمويمت سمكحة"

  تخزينها واستالم وتسليم الحاويات؛ أخرى،

 وعقود الشحنبوالص  ،ودون حصر ذلك في بما ،أخرى وثيقة أو عقد أي يعنيو "شكحنال عقد"

 لشحن طرفينوالتي يتم مراجعتها و قبولها من قبل الميناء والتي تثبت التعاقد فيما بين  السفن تأجير

  مقابل بدل؛ الحاويات سفن متن على البضائع أو/و الحاويات

قبل  من لعمالءل هاميتقديتم  التي الخدمات تعنيو مينمء"ال خدممتأو  خدممت المينمء للكحمويمت"

  الميناء بموجب أحكام األعمال هذه؛

 سياساتو إدارةتسيير  في التسبب أو حيازة السلطة لتسيير عنيوت "يسيطر" و "سيطرةال"

سيطرة ال خالل من حصر، دونذلك و في بما ىآخرأي هيئة  أو شراكةال الشركة أو وقرارات

 أو الشركة هذه في التصويت حقوق من٪ 47 عن تقل الما على  مباشرة غير أو مباشرةة طريقب

  أي هيئة آخرى؛ أو شراكة

 النحو علىو الجمركية للرسوم الخاضعة البضائع تعنيو "الجمراية للرسو  الخمضعةالبضمئع "

 ؛الجمركية والسلطات الجمارك قبل من المحدد

 من رسالة أي نقلوالذي يتم من خالله  اإللكترونيالبيانات  التبادل نظامويعني  "  EDIالـ  نظم "

 ؛اإللكترونية الوسائل عبر آخر طرف إلى طرف



 وأ الحربية عمالأو األ الحربعام أو  داءع عملأو  ،من أعمال هللا أي تعنيو "القمهرة القوة"

 وأ الشغب أعمال ودولة أ أي شعوب أو األمراء وأ الحكوماتاإلرهاب أو القيود من قبل 

 وأ الفيضانات وأ المدني العصيانالمدنية أو  االضطرابات االعتصامات أو التمرد أو وأ اإلضرابات

 يأل أو العواصف وأ األوبئةأو  الصحي الحجر بسبب المفروضة القيودأو  الحرائقأو  الزالزل

  ؛القاهرة القوةطرف الذي يدعي لل المعقولة السيطرة عن خارجة أخرى باسبأ

على أنها  الدولية البحريةمنظمة  قبل منوالمصنفة  نوع أي من البضائع عنيوت "الخطرة البضمئع"

عرف في قانون الدولي البحري الم النحو على" الخطرة البضائع" تشمل وكذلك خطرة بضائع

 ؛الخطرة للبضائع

 نع النظر بغضوعدم اإلضرار حال الطلب  المؤمن لىافظة عحموال تعويضوتعني  "تعويض"

  طرف المؤمن؛لل الجسيم اإلهمال أو اإلهمال

المرافق  أو الخدمات أو EDIالـ  خدمة استخدامب يتعلق ما فيو تعني،و "وسيط التواصل خدمة"

 الوسائل طريق عن البيانات تبادل لتسهيلطراف األ قبل من عليه متفق وسيط قبل من لمقدمةا

 ؛اإللكترونية

والتي يتم   EDIFACT معايير اعتمادبو المستخدم لدليل وفقانظمة الم البيانات تعنيو "رسملةال"

 التواصل؛ وسيط خدمات خالل من EDI نظام الـ باستخدام والعميليناء مال بينارسالها فيما 

 رسائل أوالوالذي يحتفظ به األطراف سواء من  ويعني السجل الكامل "رسملةسجل تمريخ ال"

 خدمة بيانات قاعدةمن خالل و المستلمة الى  ئل المرسلةرساال سترجاعإبيانات أرسال الرسائل و

 ؛التواصل وسيط

  وسيط خدمة بياناتالى قاعدة  طراف للوصولاأل من أيقدرة  عنيوت "الرسملة استرجمع"

 ؛من قبل ذلك الطرف البيانات قاعدة في مخزنة رسالة أي واسترجاعالتواصل 

 وسيط خدمة بيانات قاعدة في افطراأل من أي قبلمن  رسالةال إيداع عنيوت "الرسملة إرسمل"

 ؛لتواصلا

 االستخدام خالل من معها التعامل يمكن البضائع  أي عنيوت "بملكحمويمتالتي ال تكحمل  البضمئع"

 وجود المرابط؛ مع حتى لحاويات،لحامل ا العادي

 الحاوياتسفينة  علىالتي تم قبول نقلها/حملها  حاويةال تعنيو "ذات القيمس غير المعتمد الكحموية"

  وجود المرابط؛ مع حتى الحاويات،لحامل  العادي االستخداممن خالل  معها التعامل يمكن والتي ال

ألبعاد الحاوية  هاأبعاد تتجاوز التي الحاوية عنيوت (OOG)  "يمسالكحموية الخمرجة عن الق"

قدم في  6،8/ 8،8لعرض و قدم في ا 8قدم في الطول و  04قدم أو  07قدم أو  27المعتمد 

  اإلرتفاع؛



  عليها؛ ولديه سلطة حاويات سفينة أي إلى ينتمي الالذي  شخصيعني ال و "مرشد السفن"

 ؛األردن 11777 طالل، بنشارع الملك الحسين  العقبة، حاويات ميناءوتعني  "مينمءال"

 ؛المبردة البضائع لنقل المستخدمة الحاوية عنيوت "المبردة الكحموية"

الميناء  خدماتمن أجل تقديم  (الباطن منفرعي ) عقد أي عنيوت "(البمطن منالفرعي ) عقدال"

 ؛(الباطن منالفرعي) لمقاولالميناء أو ا قبل من منها جزء أي أو حاوياتلل

 ميناءال خدمات ألداءفرعي يعين من قبل الميناء  مقاول أي يعنيو "(البمطن من) الفرعي مقمولال"

 منها؛ جزء أي أو حاوياتلل

 ؛الوثيقة هذه عنيت و (TOB) "األكحام  الخمصة بمألعممل"

الميناء  قبل من آلخر وقت منإصدارها  يتم التي التعليمات أو وتعني المستندات "المستخد  دليل"

 هذهعلى أن أي من  الرسائل واستالم نقلالمنشأة و وتشغيل طرقالتعليمات التي تحكم  طريق نع

  ؛أكثر أو واحدةرسالة  تشمل قدمستندات ال

طح المسالجيتي أو لسان الرصيف أو  رصيف أو مسطح الرصيف، أووتعني ال "رصيف المينمء"

 في األمامية لشواطئمالصق ل بناء وأ جدارأي  وأالمرسى  وأالعائم الملصق بالرصيف أو المرفأ 

 ؛النهرقاع  أو البحر قاع

يكون فيها الميناء  التيو (األحد وأيام الرسمية العطل أيام ذلك في بما) يوم أي يعنيو "العمل يو "

 ارسة األعمال. ممفتوح للم

 

 األحكام. هذه من جزءا   تشكلال و فقط للعلم هيالواردة في هذه األحكام  عناوينأن ال .2

 

 :تكون ذلك خالف السياق يتطلب لم ما .3

 صحيح. والعكس لجمعا ةالمفرد كلماتتشمل ال .أ 

 .الجنسين جميع التي تشير الى جنس كلماتالتشمل  .ب 

غير مسجلة مكونة من  هيئة وأ اعتبارية شخصية إلى شارةاإل الشخص إلى شارةاإل تتضمن .ج 

 .شخاصأ

 والتفريغ والشكحنالمالكحة  خدممت -ج

 الحاويات ميناء فيمالحة ال خدمات .7

 :المرفأ في العمالء إلى التالية الخدماتيوفر الميناء 



 .الحاويات محطة جانبب الميناء أرصفة على الحاويات سفنأ( استقبال 

 .الحاويات سفنتفريغ سريع ل في المساعدة تقديم( ب

 الحاويات؛ سفنعلى  هاوتحميل منالحاويات  تفريغ( ج

 ذلكالشاطئ بما في  رافعات طريق عن الحاويات محطةتحميلها من  واستقبال الحاويات في أ( د

 . الحاويات سفن على الحاويات منتنزيل أو رفع 

خطيا  وفقا  للتعرفة  عليها االتفاق يتم قد التي األخرى الخدمات من أي مع جنب إلى جنباوذلك 

 العامة السائدة. 

 الرسو ومتطلبات االبحار جدول  .2

 

، وفي مدة ال تقل عن الرسومتطلبات و إلبحارل زمني جدولزويد الميناء بت العميل( يتوجب على 7

 تضمني أن ويجبلميناء الحاويات،  حاويات سفينةثالثة اسابيع من التاريخ المتوقع لوصول 

 على، تحميلها أو من، تفريغهاوالتي سيتم  حاوياتلل المتوقع العدد عن تفاصيل رسو متطلبات

 الحاويات.من قبل ميناء  الحاويات سفينة

الى  الحاويات سفينة لوصول المقدر الوقت قبل ساعة( 12) وسبعين اثنين( في مدة ال تقل عن 2

ه ميناء طلبي قد تفاصيل خطية بحسب ماب تزويد الميناء العميل على جبتوي الحاويات، ميناء

 هامحتويات ذلك في بما) للحاويات آلخر وقت منو ذلك غيرب المطلوب النحو على أو الحاويات

ميناء  في الحاويات سفينة على تحميلها أو من تفريغها تمسفينة والتي سيال متن على( وقيمتها

 الخطرة لبضائعل المتعلقة المعلوماتودون حصر،  التفاصيل، تتضمن أن ويجب، لحاوياتا

 للرسوم الخاضعة البضائعوالبضائع المبردة وOOG الحاويات الخارجة عن القياس  بضائعو

 والمحملة أو التي ينوى تحميلها في الحاوية.  الجمركية

يناء للم المقدمة الرسو متطلبات على تغييرات أي( ويتوجب إخطار الميناء وبشكل فوري عن 3

 المقدر الوقت من ساعة( 08) نثمانية وأربعو يتجاوز ال موعد في حال أيو ،2ج  للفقرةوفقا  

 الى ميناء الحاويات  الحاويات سفينة لوصول

 وعشرين أربعخطيا  بمدة ال تقل عن  الحاويات سفينة للوصو( يتوجب تأكيد الموعد النهائي 0

 لسفينة الحاويات.  وصولالموقع ل الوقت قبل ساعة( 20)

 المتفقللجدول الزمني  وفقا العمالء سفن ستيعابمن قبل الميناء ال جهد لسيتم بذل ك حين ي( ف4

 فقاو السفنعدم تمكن استيعاب أي من  حال في مسؤولةإال أنه ال يمكن تحميل الميناء ال عليه،

 .األسباب من سبب أليو عليه، المتفق الزمني للجدول

 

 



 

 اوياتالحالى ميناء  الحاويات سفينة وصول .3

وفقا   مناسبا بناء على كل طلب على حدا بحسب ما يكون الميناء  في السفينة استقباليتم  .7

 العميل على جبتويالسابقة/القائمة للميناء. و تزاماتووفقا  لإلل الوقت ذلك في الحالية لظروفل

العائدة له على  حاوياتال سفينةإرساء  أومحاولةبإرساء  قائد السفينةبأن ال يقوم أي من  التأكد

األرصفة الخاصة بجانب ميناء الحاويات الى حين حصوله على مثل هذه الموافقة الصادرة من 

قبل الميناء للعميل والتي تفيد بأن الميناء مستعد الستقبال سفينة الحاويات، ويتوجب أن تكون 

 ميناءال ألنظمة االمتثالمرشد السفن مع  حراسة تحت القناة في البحرية حركاتتالكافة 

 .السائدة في ذلك الوقت يةاألردن

، ويقوم طاقم اإلرساء الحاويات سفينةل المساعدة لتقديمإرساء سفن  طاقم توفيرسيقوم الميناء ب. 2

والغاية الوحيدة هي تسريع ربط وفك  حاوياتال سفينة قائد ومسؤولية تعليمات بموجببالعمل 

 حبال السفينة. 

شمعات  في الكامنة العيوب عن األشكال من شكل بأييكون الميناء مسؤوال  أو ملزما   لن .3

سواء أكان هذا  الحاويات،ميناء  في الحاويات سفنل سليم غير طرب أي عن وال ،رباطوقواعد ال

 .المزود من قبل الميناء أم ال وطاقم الرسو ضابطالربط قد تم بمساعدة 

 سالمة، وتكون الحاوياتيناء م إلى الحاويات سفينة من ممرات تزويد العميل على جبتوي .0 

ألنظمة السائدة ا مع تتوافق أن جبتوي أدنى حدبو العميل مسؤولية من الممرات وإضاءة

 . الدولية العمل منظمةل

 

 يناء الحاوياتم في الحاويات سفن  .0

 تقديميقوم بو الحاويات ميناء في الحاويات حركةيل بنظام تحكم فعال لتسيير العم زويد. يقوم الميناء بت7

 . الحاويات حركةب المتصلة األنشطة الخاصة عن ريراتقال

 تحميلو تفريغب والخاصة الحاويات سفن على المعدات جميع أن من التأكد يلالعم على جبتوي. 2

 .الحاوياتالميناء في ميناء  معدات مع تقنيا ةمتوافق حاويات

 بماتواجد وصول آمن لموظفي/المقاولين العاملين على متن السفينة ) من التأكد العميل على جبتوي. 3

ر ومنطقة التحميل للبضائع ومنصات وذلك فيما بين المم (بحسب الحالة سياجالو سواراأل ذلك في

 الظالم، ساعات خالل مطلوبا   وصولوغير ذلك والتي سيتم العمل فيها ، وإذا كان ال التحميل

 العمل مناطق جميع في لوكس 47 و لوكس 77 أدنى حدوب الوصولميع الطرق فيتوجب إضائة ج

 .إضافية إضاءة ميتقد تتطلب قد معينة حاجة أي االعتبارب األخذ مع

تفريغ  و تحميلل الحاويات سفن جانب إلى الشاحناتبإحضار  لعمالءل . يقوم الميناء بالسماح0 

 وصولب لسماحيقوم باو عليها االتفاق يتم قد التي ألوقاتالتخزين على متن سفن الحاويات وبحسب ا

، ويوافق إصالحات موظفي الى ميناء الحاويات للوصول الى متن سفن الحاويات لغايات القيام بأي



تم السماح به  بندال هذا في إليه المشار النحو علىالميناء والعميل بأن مثل هذا التصريح للوصول 

ذاتها المستندة الى قواعد وأنظمة الميناء السلطات الجمركية، ولن  من قبل الميناء بناءا  على الشروط

 تكلفة أو وأ ضرر أو خسارة أي عن األشكال من شكل يكون الميناء مسؤوال  أو ملزما  بأي

تم منحه حق الوصول  شيء أو شخصألي  األشكال من شكل بأي ناشئة إصابة أومصاريف 

 أو تكلفةمصاريف أو  ضرر أو أو خسارة أي نبموجب هذا البند، ويلتزم العميل بتعويض الميناء ع

 السماحللوصول بموجب هذا البند.  حطةسماح الم سبب كان مهماشكل من األشكال  بأي إصابة

 .البند هذا بموجب الوصول

 

 

 كحمويمتوال البضمئعد. خدممت منمولة 

 الحاوياتمشغل ميناء  خدمات .7

 يقوم الميناء بتقديم الخدمات التالية في الميناء:  أعاله،( 2ج )  البند في ورد ما مراعاة مع

 .الحاويات ميناء أرصفة على الراسية الحاويات ةنيسف متن على هاتحميل أو حاوياتال استالم .7

 . الحاويات ساحة وإلى من الحاويات نقل .2

 . الحاويات يقلان وإلى من الحاويات وتسليم ستالما .3

 ومناطق كشف الجمارك،  CFS ،ICDمنطقة الـ  وإلى من الحاويات نقل .0

 . التخزين ساحات وإلى من الفارغة الحاويات قلن .4

 مع جنب إلى نبابسيطة جالو اإلصالحات  PTIمراقبة و وال لحاويات التبريد الكهرباءتزويد  .8

 .كتابة عليها يتفق قد أخرى خدمات أية

 

 الحاويات قبول .2

 إليه المرسل أو المرسل أو يلالعم إلى أو من التي يتم تسليمها الحاوياتيتوجب إن تقدم   .7

 مجاور آخر مكان الى أي أو الحاوياتنطقة المحددة داخل ميناء المللقبول سواء من أو الى 

 يناء. الم قبل من آلخر وقت منالى ميناء الحاويات بحسب ما يتم تعينها 

 

التي مستندات بال الميناء يتم تزويد لم ما الحاوياتالم أو تسليم ستملزم با إن الميناء غير .2

 تسليم حالالميناء تجاه العميل بالنسبة للحاويات تبدأ فقط  سؤولية، وإن مكاملبال هاتغطي

من قبل  القبول إشعارتم إصدار و عالهأ 7المحددة بموجب الفقرة د  منطقةال إلى الحاويات

 . الميناء حسب األصول

 



تزويد المحطة  يلالعم على يتعين حاويات،تقديم طلب القبول الى الميناء ألي من ال قبل .3

 الوزن ذلك في بما الحاوياتهذه  حتوياتخطيا  بتفاصيل هذه الحاويات وبحسب الحالة م

 هذه مثل على االعتماديناء للمبحسب ما يطلبه الميناء، ويحق  أو خرىاأل قياساتالو

، ويكون المرسلالعميل أو الحاوية كما تم تزويدها من قبل  محتوياتتفاصيل للحاوية، ال

 هذهلمعلومات ضمن  إغفال أو دقة عدم عن ناتجة خسارة أو ضرر أيالعميل مسؤوال  عن 

 أو سارةيناء عن أي خالم تعويض عليه جبتووي، العميلمن قبل  مهايقدتم ت التيو التفاصيل

 غير أو مباشر يتحملها الميناء سواء بشكل قد التي نفقاتأو  تكاليف وأ مطالباتأضرار أو 

 .اغفال للمعلومات أو الدقة لعدم نتيجة مباشر

 

بالتحقق من القيام  الميناء قيام الى حين حاوياتالمن  يلن يقبل الميناء التعامل مع أ  .0

 فترةهذه الحاويات الى مقصدها وضمن  نقلقد تمت ل مساحة حجزمناسبة ل ترتيباتالب

 .يناءللم ة مقبول يةزمن

 

للحاويات الخارجة عن  حجوزات الموافقة على قبلقبول الحاويات الخارجة عن القياس:  .4

الحصول على موافقة الميناء الخطية لقبول هذه و إبالغ العميل مسؤوليةتكون من القياس 

 . البضائع

 

 الشحنات غير المعبأة:  بضائعقبول   .8

الشحنات غير المعبأة، فعلى العميل إرسال التفاصيل  ضائعأجل القيام بحجز لبمن  .أ 

 التالية للميناء: 

  الجاذبية.  داللة مركز ذلك في بماتقني، ال الرسم 

  الوزن. 

  .األبعاد 

  رفعال نقاط. 

  .متطلبات معدات التحميل الخاصة 

  المقترحة التحميل )النقل( وسائط . 

 التسليم للميناء. /للوصول المتوقع التاريخ 

 أو قبولالقيام باإلجابة خطيا  بو العملية جدوىيقوم الميناء بناءا  على ذلك بتحليل  .ب 

من قبل منشورة عرفة مع عرض للتكلفة إذا  لم يكن هناك تهذه البضائع  قبولال عدم

 الميناء. 

 

 



 

 :حاوياتال حالة .3

 

بتسليمها الى الميناء  التي يتسبب يتم تسليمها أو التي الحاويات بأن تكون كافة العميل يتعهد (7

 الحاوياتمن  أيمؤمن وبحالة جيدة ومناسبة للغرض، ويحق للميناء رفض إستالم بشكل 

الحاوية ستالم وفي حال ما إذا تم قبول ا حتى، والبند هذا يتطلبها التيال تكون بالحالة  التي

 فيفي هذه  ،فلن يكون الميناءمن قبل الميناء من أجل التحميل أو المناولة بموجب هذا البند 

 .امحتوياته أي من أو الحاويةب تلحق أضرار أي عن مسؤوال  ، حالة

 

التي قد قد ترد إلنتباه و هامحتوياتل ة أولحاويل ضرر أييل عن العميقوم الميناء بإخطار  (2

ارسل  ، وفي حال ما إذاالحاويات هذه مثلمناولة  أو تحميل رفضالميناء، ويحق للميناء 

 يحق ها،تغليف أو امحتوياته وأ بالحاوية لحقت التي األضرار نع للعميل راإخط الميناء

يناء خطيا  بطلب الم إبالغ اإلخطار هذاتاريخ ارسال  من أيام( 1) سبعة غضون فيللعميل و

اء على ضوء ذلك بمنح العميل أو وكالؤه المعينون نفحص المواد المعنية، ويقوم المي

   حاوية أو محتوياتها أو تغليفها ضمن مدة زمنية معقولة.تصريح لفحص ال

 

 

 

  . حاويات التبريد0

يناء م في المخزنة المبردة الحاويات حرارة درجة عن واإلبالغيقوم الميناء بمراقبة  (7

 عمل أيام( 2) يتم تقديم خطيا  للميناء بمدة ال تقل عن يومي التي للتعليماتسندا   حاوياتال

قبل الميناء، وبعد قبول الميناء لهذه التعليمات الخطية  من محددة مبردة حاوية استالمتسبق 

يقوم الميناء بمراقبة واإلبالغ عن درجات الحرارة الحاويات بحسب ما يتم االتفاق عليه بين 

 الطرفين. 

بضائع  أو مبردة حاوية أي عن األشكال من شكل بأيلزما  م أو ال يكون الميناء مسؤوال   (2

 كافيةخطية أو قام بتزويد معلومات خاطئة أو غير  تعليمات إعطاءب العميل فشل إذامبردة 

 للتعامل معها.

يقوم الميناء وضمن مدة زمنية  (7) 0تم تزويد الميناء بتعليمات خطية وفقا  للبند د  إذا (3

 ، وال يكون الميناءالرئيسي الطاقةمزود  إلى المبردة لحاوياتمعقولة من االستالم إيصال ا

 أو وقفت أو فشل أي عن بالحفاظ على مزود بديل للطاقة وال يكون الميناء مسؤوال  ملزما  

 .سببه كان مهما الناشئة الرئيسية الطاقةمزود  في آلخر وقت من تدخل

 



 

 حاوياتال تجريد . 4 

 ذلك يكونف كان، مهما غرض ألي حاويةلتفريغ  أو حاوية أبواب لفتح تعليماتقام الميناء بتنفيذ  إذا (7

خراب  أي عن األشكال من شكل بأيعلى مسؤولية العميل وال يكون الميناء مسؤوال  أو ملزما  

 ضمان العميل لىخراب، ويتوجب عال ذااألخرى من ه لبضائعل تلوثأي  أو حاويةال محتوياتب

ة، ويحق للميناء، رغم انه غير ملزم حاوي يأل تفريغ و لفتح لجماركأنظمة او لقواعدااللتزام 

ة تعبئة أو بغير ذلك داأع المبردة أو الحاويات الى الطاقة صالاي أو ل،إيصا إعادةبذلك، قطع أو 

 .و/أو محتوياتها على نفقة وحساب العميل وحدةالتعامل مع مثل هذه الحاوية 

 

 كحمويمتبأكحام  خدممت مينمء ال المتعلقة الشروط -هـ 

 اآلمن التعامل منعالتي ت الظروف .7

 أن شأنها من والتي ،هوحد الميناء رأي وبحسب ظروف، أي هنالك كانت إذا ما حال في (7

 الحاويات، من ألي اآلمن النقل أو التفريغ أو أوالتحميل التخزين أو التعامل تعيق أو تمنع

 يرسل أن وعليه الظروف، بهذه التعامل رفض وحده، لتقديره ووفقا   الحق، للميناء يكون

 ضمان أو بإزالة اإلخطار مستلم ويقوم الحالة، بحسب المرسل، أو العميل الى إخطارا  

 .الخاصة ونفقته مسؤوليته وعلى فورا الحاويات ميناء من محتوياتها أو/و الحاويات إزالة

 

 يلالعم قدمهاي التي والتعويضات الضمانات .2

الحاويات بشكل فعال، يضمن العميل خدمات ميناء أحكام  تنفيذالميناء من  تمكينمن أجل   (7

 ويتعهد بما يلي:

 ذلك، ودون حصر، الحاويات في بما) بالحاويات المتعلقة التفاصيل جميع بأن تكون  .أ 

والتي يتم تقديمها من قبل العميل بموجب األحكام الخاصة لألعمال هذه  (المبردة

 .دقيقة

تكون المحتوياتها موضبة أن تكون جميع الحاويات معبئة ومصنفة بشكل سليم وأن  .ب 

 ومؤمنة بشكل سليم.

جيدة  حالة وأن تكون وفي للغاية المقصودة منها، الحاويات مناسبة أن تكون جميع .ج 

من خالل  االعتيادية األعمال سياق في معها من أجل تحميلها والتعامل وسليمة

 .ميناء الحاويات وإجراءات التشغيل التي يتم بالعادة تطبيقها في المعدات

 متوافقة مع القوانين والتعليمات واألنظمة والبضائع الحاويات ن تكون جميعأ .د 

 من غيرها أو أوالبلدية أو الجمارك الحكومة من متطلبات غيرها بها، أو المعمول

  مهما كانت، و السلطات



مسبقا بحسب الحالة وأن يتم  تسخينها سليم أو التبريد بشكل حاويات أن يتم تبريد جميع

 سليم ويقوم العميل بتعويض الميناء فيما يتعلق بأي خرق ألي بشكل السيطرةضبط أنظمة 

 .الضمانات هذه من

 

 تعويض العميل على جبتووي األشكال، من شكل بأيال يكون الميناء مسؤوال  أو ملزما   (2

التي تكبدها أو لحقت  والنفقات والمصاريف والمطالبات األضرار جميع ضدالميناء 

 .امحتوياته أو/و الحاوية في عيوب أي من مباشرة أو غير مباشرةبالميناء كنتيجة 

 

التعليمات واألنظمة السارية والمتعلقة و القوانينلتزام بكافة الل مسؤوال وحده العميليكون   (3

 .بسفينة الحاوية والبضائع وكافة األمور المتعلقة بسفينة الحاوية أو البضائع مهما كانت

 

ه أو معداتالميناء أو مبانيه أو  أرصفةيلحق ب ضرر أي عن مسؤوال العميليكون   (0

(gendering أو )الحاويات سفن من وغيرهاالممتلكات أو  من غيرهاالربط أو  شمعات 

رسو السفينة  نم الناشئة أوخالل  والناجمة ثالثة، ألطراف العائدةممتلكات وال السفنأو 

الميناء ضد جميع األضرار  ضيعووترصيفها أو فك ربطها ومغادرتها ويتوجب عليه ت

 والمطالبات والخسائر والمصاريف والنفقات الناشئة عن هذه األضرار. 

 

تفاصيل وال بأن تكون كافة المعلومات العميليتعهد  ،الميناء إلى حاوية أي تسليم حال (4

 يلزم اافة مكالمتعلقة بها والتي تم تزويدها للميناء سواء للجمارك أو ألي غايات أخرى و

ومطبقة  صحيحة أن تكون االقتضاء، وعند دقيقة، و كاملة ية ركريح إزالة جمتصا من

 الخسائر جميع ضد هوكالء أو يناء وموظفيهالم تعويض العميل، وعلى المفعول وسارية

قد تلحق بالميناء  التي والعقوبات والغرامات النفقاتوالمطالبات والمصاريف و واألضرار

 لهذا خرق يأل نتيجة ةمباشر غير أو ةمباشرأو التي يتكبدها بطريقة  وكالء أو بموظفيه أو

 .التعهد

  

مقاومة لألحوال  هييناء الم إلى تسليمها التي يتم الحاويات أنضمان  العميل على جبتوي (8

  الجوية.

 

 بسبب تنشأ التي المطالباتكافة  ضديناء الم تعويض العميل على جبيتو (1

 .محتوياتها أو حاوية أي في عيوب أي     .أ 

 أو/و البضائع في التباس أو طخل أي  .ب 

 .لبضائعل حركةتحرك أو   .ج 

 



 المقدمالبيان  فيالحاوية  أو البضائع وزن تقليلما إذا تم  حال في: الحاويات الوزن زيادة (8

الحاوية  أو البضائع هذه مثلتحميل أي مخاطر أو مسؤولية ناتجة عن يل، فإن العم من

اإلصابات و  كافة ضدوم العميل بموجب هذا بتعويض الميناء ويق ،تكون على العميل وحدة

 .الحاويات أو البضائع هذه مثل مع التعامل عن الناجمة األضرار و الخسائر

 

 وغير ذلك  التسليم طلبات .3

وجب ويت ،يةاالتفاق هذه ألغراض"( ميناءال وكيل)" ميناءال في وكيل تعيينب لعميليقوم ا (7

 معبأي شكل آخر  التعاملخطيا ، وال يكون الميناء ملزما  بتسليم أو بإعالم الميناء به  عليه

 .ميناءال وكيلموقع من قبل  تسليم مرمن خالل تفويض أل إال البضائع أو حاوياتمن ال أي

لدى الميناء وتزوديهم بنموذج بالتسجيل  ميناءضمان قيام وكيل ال لعميلا يتوجب على  (2

عنه، ويكون للميناء صالحية  نيابةبال لتوقيعبا المفوضين األشخاص/لشخصتوقيعه/هم ل

وبعد  يبدو الذي التسليم ألمر وفقا بضائع أو حاوية أي مع التعاملبغير ذلك  تسليم أو

تم توقيعها بشكل  قد 2- 3بند هـ ال هذا بموجب مسجلةال /التواقيعالتوقيع نموذج مع ةتمقارن

عن أي  آخر شخص  يكون مسؤال  تجاه العميل أو أيوال ميناءصحيح من قبل وكيل ال

 .عواقب

 

 الجمركية للرسوم الخاضعة والبضائع الخطرة البضائع .0

سلمة الى الميناء من أجل المبضائع ال جميعتكون  بأنيتوجب على العميل أن يضمن  (7

للبضائع  أو/و الخطرة للبضائع بها المعمولمتوافقة مع كافة األنظمة  التفريغ أو/و لتحميلا

من  0البند هـ  لهذا خرق أييناء عن الم تعويض، ويتوجب الجمركية للرسوم الخاضعة

 األحكام الخاصة لألعمال. 

يل ضمان التثبت من سماح العم مسؤوليةتكون من  الخطرة، البضائع حجوزات قبول قبل  (2

 .الخطرة البضائع هذه مثلالميناء التعامل وتخزين 

 

 بأن كافة تفاصيل البضائع الخطرة سيتم اإلفصاح عنها خطيا  للميناء.  العميل يتعهد  (3

  

 بانها ال تتوافق مع التفتيش، عند،يتبين التيو البضائع مع التعامل رفضللميناء  حقي (0

إعادة إرسال هذه  أو/و رفض لهو السائدة لقوانينعليمات أو ااألنظمة أو الت أو لقواعدا

 وحدة.  العميل ومخاطرنفقة  على البضائع

 

 



 البضائع الثمينة  .4

 بما خاصة رعاية تتطلب التي أو عاليةال قيمةال ذات البضائع قبولب كون الميناء ملزما  ي ال (7

 ودون حصر:  ذلك، في

 .الذهب  .أ 

 .فضةال  .ب 

 .النقدية واألوراق والعمالت السبائك .ج 

 .الكريمة األحجار .د 

 .الثمينة المعادن .ه 

 .ختمالو نقدالل المالية األوراق .و 

 .ملكيةال وسندات وثائق .ز 

 العالية  قيمةذات ال واألدوية األساسية والزيوت األفيون  .ح 

 .والريش والفراء الحرير)المخمل(  .ط 

 .واللوحات الفنية األعمال  .ي 

 .أنواعها بكافة العلمية األدوات  .ك 

 أو طوابع اإليرادات. البريديةبع الطوا  .ل 

 .والبالتين والفضة الذهبالساعات المصنوعة من  .م 

 الثمينة المعدنية المجوهرات أعمال .ن 

 . التحف .س 

 .الثمينة البضائع من غيرها .ع 

 

 يعلمه بنيته ارسال مثل يوما 74رسال أخطار للميناء بمدة ال تقل عن إ العميل على جبتوي (2

ناقل الحاوية وذلك  أو الحاويات سفينة طريق عن سواء الحاوياتيناء م إلى البضائع هذه

من أجل تمكين الميناء من إتخاذ قرار بقبول أو عدم قبول مثل هذه البضائع، وال يجوز 

 من مسبقةال خطيةال موافقةال دون البضائعتحت أي ظروف قيام العميل بتسليم مثل هذه 

 مسبقة،خطية  موافقة دونالميناء  إلى البضائع هذه ، وفي حال ما إذا تم إرساليناء الم

وقات على مسؤولية ومخاطر العميل وحدة، وال يكون األ جميع فيو البضائعتكون هذه 

 .البضائع هذهه لسببمهما كان  ضرر أو خسارةالميناء مسؤوال  عن أي 

 

 مسؤوليةفإن  أعاله،  7-4بند هـ لل فقاللميناء و مسبقةال خطيةال موافقةال من الرغم على  (3

  7- 4هـ  البندالثمينة بحسب ما هو مبين في  لبضائعل ضرر أو/و خسارةالميناء عن أي 

باستثناء الحاالت التي يوافق عليها الميناء  8ينة في البند هـ بتكون محددة بالمبالغ الم أعاله

تأمين  تكاليف، ويكون العميل مسؤوال  عن أي معينة حالة في للمسؤولية أعلىخطيا  بحد 

والتي يتحملها ( اإلضافية والرسوم التأمين أقساطودون حصر،  ذلك، في بما) إضافية

 الميناء نتيجة لقبولة للبضائع الثمينة. 



 

 الرهن .8

لرهن  والبضائع الحاوياتب المتعلقة الوثائق ميعوج الحاويات والبضائع جميعتخضع  (7

 أو الحاويات مقابل الرسوم المستحقة للميناء والمتعلقة بهذه التوالي علىامتياز خاص وعام 

إرسال  بعد( 7دفع الرسوم خالل مدة شهر واحد ) ففي حال عدم يل،العم من البضائع

موضوع رهن  البضائع أو لحاوياتفيمكن بيع اإخطار بالمطالبة بالدفعات الى العميل، 

الميناء من عوائد البيع، ويمكن أن الح االمتياز وتسديد الرسوم والمصاريف المستحقة لص

وفقا  لألحكام الخاصة لألعمال هذه، من  ،الميناء قبل من البضائع أو حاوياتال بيع يتم

خالل اتفاقية خاصة أو من خالل مزاد علني أو بغير ذلك وبالشكل الذي يحدده الميناء وفقا  

 مهما كان شخص ألي ضرر أو/و خسارة أي عن الميناء مسؤوال   كونلتقديره وحده وال ي

 .القانون به يسمح)إجراء(  أي إلى باإلضافة الرهن هذا، ويكون لذلك نتيجة

 

 العميل قبل من تدفع التي والنفقات التكاليف .1

 :دفع العميل على جبتوي (7

 حكومية أنظمة أي مع المتثالالميناء لغايات ا تكبدهاي قد التي والنفقاتمصاريف  أي  .أ 

 ملوثةبضائع مصابة أو  أو خطرة لبضائع تدمير أو إزالةمعالجة أو  وأ حركة تتطلب

 مثل عن الناشئة تلوث أو إصابة أي نتيجة محجوز عليها أو تطهير مباني الميناء أو

 و. الخطرةهذه البضائع 

الميناء والناشئة عن أو نتيجة إلخفاق العميل  التي النفقاتكافة المصاريف و .ب 

التعليمات   ،ودون حصر ذلك في بماباإلمتثال لألحكام الخاصة باألعمال هذه، 

 منها.  أي أو الخطرة البضائعالخاصة ب

 

 والتعويض المسؤولية .8

 في التي تكون للحاويات ضرر أو/و لخسارة لعميليناء تجاه اللم القصوى المسؤوليةتكون  (7

 على تحميلها من نتهاءالالزم لالم الوقت ذلك فياستالم ولحين  وقت من أي)الميناء  عهدة

 ا  يحصر ناجم ضرر أو/و الخسارة هذهتكون  حين ،(حاوياتناقلة  أو حاويات سفينة أي

 ،مقاوليه الفرعيين أو هوموظفييناء أو وكالؤه أالم من متعمد تقصير أو جسيم إهمال عن

بعد تخفيض قيمة  حاوية قيمةالمبلغ األقل فيما بين  حاوية، كل عن حادث بكل يتعلق فيما

 أي تحتوفي جميع األحوال أن ال تتجاوز  ريطةاالستهالك أو قيمة اإلصالح الفعلية ش

 :التالية المبالغ الظروف من ظرف

ما إذا  حال في أقل أيهما أمريكي، دوالر 477 أو بعد إستهالكها الحاويات قيمة .أ 

 .ةجافقدم  27 حاوية كانت

ما إذا  حال في أقل أيهما أمريكي، دوالر 147 أو بعد إستهالكها الحاويات قيمة .ب 

 قدم بالطول.  27كانت حاوية تزيد عن 



ما إذا  حال في أقل أيهما ،أمريكي دوالر 3،777 أو بعد إستهالكها الحاويات قيمة .ج 

 قدم،و 27 كانت حاوية مبردة

ما إذا  حال في أقل أيهما أمريكي، دوالر 0،477 أو بعد إستهالكها الحاويات قيمة .د 

 قدم بالطول.  27ميردة تزيد عن  حاويةكانت 

الميناء  يكون ال متعمد، تقصير أو جسيم إهمال فإن لم يكن هنالك الشك، ولتجنب .ه 

 .ضراراأل أو/و الخسارة عن هذه اإلطالق علىمسؤوال  

 

كافة البضائع لحساب ل ضرر أو/و لخسارة لعميليناء تجاه اللم القصوى المسؤوليةتكون   (2

 حين ،الميناء عهدة في التي تكونللميل أو لمقاوليه الفرعيين أو وكالؤه أو المحاله لهم و

يناء الم من متعمد تقصير أو جسيم إهمال عن ا  يحصر ناجم ضرر أو/و الخسارة هذهتكون 

 حاوية، البضائعهذه  عن حادث بكل يتعلق فيما ،مقاوليه الفرعيين أو هوموظفيأو وكالؤه أ

 :التالية المبالغمحددة ب

 .ةجافقدم  27 حاوية ما إذا كانت حال في أمريكي دوالر 477 .7

 قدم بالطول، و  27ما إذا كانت حاوية تزيد عن  حال في أمريكي دوالر 147 .2

 ما إذا كانت الحاوية مبردة حال دوالر أمريكي في 7،477 .3

الميناء  يكون ال متعمد، تقصير أو جسيم إهمال فإن لم يكن هنالك الشك، ولتجنب .0

 .األضرار أو/و الخسارة عن هذه اإلطالق مسؤوال  على

 

 من ظرف أيال تتجاوز مسؤولية الميناء وتحت هذا البند،  في ورد بما اإلخالل عدم مع (3

النقل الخاص  عقد ضمن الواردة واألحكام للشروط وفقا المسؤولية حدود الظروف

وافق الميناء خطيا   إذابالعميل، أو بحسب الحالة، المبلغ المحدد لسفينة الحاوية، بإستثناء 

 على حد أعلى من المسؤولية في أي حالة خاصة. 

 

 خسائر أيعلق بمجموع تت (8)هـ البند هذا بموجب حادث لكل المسؤولية دحدو نإ (0

 الضرر أو/و الخسارة هذه أن من الرغم علىعن أي حادثة مميزة،  تنشأ قد التي أضرارو

تشأت  إذا ما ها سواءقيتطبمن الممكن أن تستمر بسبب أكثر من شخص واحد ويتم 

 أيبموجب  أو)المسؤولية التقصيرية(،  العام القانون في تنشأبموجب القانون  المسؤولية

 . المكتوببالرغم من ما يرد بمثل هذا القانون و مكتوب قانون

 

 في بما) الحاوية سفينةل ضرر أو خسارة أي عن لعميلتجاه ا فقطالميناء مسؤوال   يكون  (4

قد نشأ  الضرر أو/و الخسارة هذه سببحين يكون ( األخرى المعدات وجميعالرافعات  ذلك

مقاوليه الفرعيين  أو وموظفيهأ وكالئهقبل الميناء أو  من متعمد تقصير أو جسيم إهمالعن 

آخر، تكون حدود  مكان أيما ورد في األحكام الخاصة باألعمال هذه أو  عن بالرغمو



 ألف نمحددة بمبلغ خمسي حادث بكل يتعلق فيما لعميلتجاه اميناء لل القصوى المسؤولية

 .أمريكي دوالر 47،777دوالر أمريكي 

 

 أو الخطرة ضائعالبب ضرر لحق أو خسارة أي عن العميل تجاه مسؤوال الميناء يكون ال  (8

التي تنشئ عن ( الوفاة ذلك في بما) الشخصية إصابة أو ضرر أو تأخير أو خسارة أي عن

 قبل الميناء من متعمد تقصير أو جسيم إهمال عن ناجمة لم ما حاوياتال في تخزين سيء

 مسؤوليةل الحد األعلى تكون أن وشريطةالفرعيين  المتعاقدين أو أو موظفيه وكالئه  أو

 2-8هـ  للبند وفقاالمحددة  المسؤولية حدودب حادث بكل يتعلق فيما العميلالميناء تجاه 

 . 0 -8للبند هـ  وتخضع

  

 مقاوليهوأ هوكالء وأ ويتوجب عنه أن يعويض الميناء أو موظفيه عن مسؤوال العميل يكون (1

 المصاريف ذلك في بما دعاوى، أو مطالبات عنتنشأ   مسؤولية أيالفرعيين عن 

 أو الموت وأ الممتلكات من يبأي خسارة أو ضرر أل يتعلق فيماالمافقة لذلك،  والنفقات

ه وكالء أو إخفاق من قبل العميل أو موظفيه أو إهمال عن ناجمة شخص يأل اإلصابة

 بموجب األحكام الخاصة باألعمال هذه أو غيرها. 

 

 :لـ يلالعم تجاه ملزما   أو عن سؤوالم الظروف، من ظرف أي تحتيكون الميناء،  ال (8

 ، مباشرة غير أو تبعية خسارةضرر أو  أي  .أ 

 أو شهرةالضرار بال العقود؛ أو المدخرات أو اإليرادات أو األرباح في خسارةال .ب 

قبل الميناء  من خرق أي ذلك في بما كان، هسببمهما كان  تأخيرعن ال أو ، سمعة

 .الجسيم اإلهمال أو اإلهمال أو هواجبب هخاللإ أو العقد هذا بموجب اللتزاماته

 

العقد،  هذايل ضمن العم لصالح تعويض أيتستوجب  مطالبة أيحال ما إذا نشأت  في (6

 :العميلفعلى 

إعالم الميناء خطيا   لمطالبة،با علمه تاريخ من يوما( 74) عشر خمسة خالل مدة  .أ 

 جنب إلى جنبا يطالب بها العميل مقابلها بالتعويض التيو"( يناءالم مطالبة)" المطالبةب

التي تكون بعلم أو بحيازة العميل في الوقت التي يعلم  الميناء مطالبة تفاصيل جميع مع

 بها أو بأي وقت الحق لذلك. 

التي يطلبها الميناء بشكل معقول  أو ضرورية تكون قدالتي  الخطواتكافة  اتخاذ .ب 

 مطالبة الميناء.  تخفيض أو لتجنب

فعلى العميل عدم ،العميل ضد ثالث طرف أيالميناء ب مطالبة تتعلقفي حال ما إذا  .ج 

 الطرف مع مخالصة أو تسوية وأ وعد أو عرض أي تقديم أو المسؤوليةب التسليم

على أن ال يتم حجب ) الميناء من مسبقةال خطيةال موافقةال على الحصول دون الثالث

 ؛دون سبب معقول( موافقةأو تأخير تلك ال



ي طرف ثالث ضد العميل، وبموجب طلب من في حال ما إذا تعلقت مطالبة الميناء بأ .د 

الميناء وعلى نفقته الميناء، أن يتم التعاون مع الميناء أو مؤمنيه في المدافعة والتسوية 

 .العميل دعوىفي ضمن  و/أو إقامة اإلدعاء المتقابل 

 

باقي شروط األحكام الخاصة لألعمال هذه، فإن الحد األعلى لمجموع  من الرغم على (77

 هذه سبب عن النظر بغضو ،ميالدية سنة أي في لعميلالميناء تجاه امسؤولية 

دوالر  ألف مائة، وفي أي حال من األحوال ال يتجاوز مبلغ الحوادث وعدد المطالبة

 تحت المستردة المبالغ شريطة أن تدفع كافة ،(أمريكي دوالر 777،777أمريكي )

خالل  الى الميناءالعميل مقابل أي مطالبات للعميل بالكامل خاصة لصالح  تأمينات أي

، صلةيوما  من قيام العميل باستالم هذه المبالغ من شركة تأمين العميل ذات ال 70مدة 

 دوالرمائة خمس عن دفع أي مطالبة تقل قيمتها عن لميناء أيضا  مسؤوال  اوال يكون 

 (.أمريكي دوالر 477)أمريكي 

 

 مسؤوال   كوني لن، فإن الميناء  8دة هـ الما هذه في عليه منصوص هو ماباستثناء  (77

 يتعلق فيما ذلك غيرمسؤولية تقصيرية أو ب بموجب أوعقديا   سواء لعميلتجاه ا

 إصابة أو وفاة أليميناء الحاويات  خدمات توفير و الحاوياتيناء م استخدامب

ميناء الحاويات و من توفير خدمات  استخدام عن ناتجة خسارة أو ضرر أو الشخصية

 .بذلكبأي عمل مرتبط  جراء القيام من أوميناء الحاويات 

 

حاويات لن ترتطم لعلى أن سفينة ا عهداتال يقوم الميناء بإعطاء أي ضمانات أو ت (72

بأرض البحر حين اإلقتراب أو المغادرة أو الوقوف على جانب ميناء الحاويات، وإن 

ات ومغادرتها ووقوفها بجانب ميناء الحاويات يكون على إقتراب أي سفينة حاوي

 مسؤولية ومخاطر العميل وحدة.  

 

 خسارة أو ضرر أي عن األشكال من شكل بأييكون الميناء مسؤوال  أو ملزما   ال (73

 ومغادرة سفينة الحاوية.  رسو خاللتنشئ  متكبدة

 

أو ميناء  ميناء،إل أو /يلحق باألرصفة و ضرر أي عن وحده مسؤوال العميل يكون (70

 سفنال وأ الحاويات سفن وأ طالرب شمعاتالمصدات أو وأ المعدات وأ الحاويات

 مغادرة،أو الرسوخالل عملية  الناشئةثالث، و طرف يأل أوميناء الحاويات ل تابعةال

 للعميل، تابعةال السفينة عن المسؤولالربان  إهمال أو الكفاءة عدم بسببأكانت  سواء

وعليه  مرسى،ال/ بجانب الرصيف لسفينةل المناسب غير وأ منالربط اآل ملعد نتيجة أو

 لباتالميناء من خالل الدفع حال الطلب مقابل كافة المطالبات والطأن يعوض 



، بإستثناء إذا نجم ضررال مثل هذا أي عن الناشئة والمصاريف والتكاليف والخسائر

مقاوليه  أو الميناء أو موظفيهاإلخفاق من قبل  أو جسيمال همالفقط بسبب اإل

 الفرعيين. 

 

 من أي استخدام أثناء لسفينةعن ا انالوحيد نمسؤوالقائد السفينة الو العميليكون  (74

 عميل وحدة، ال مسؤولية من سالمتهاوتكون  الحاويات،يناء م في الميناء أرصفة

 بسبب أوة خاطئ مالحة نع ينشأ قد ضرر أو/و خسائر أيمسؤولية  العميل ويتحمل

 أو تعليمات لسفينة خالل عملية إرسائها. وال يرتب تقديم أيل (كسرأي أصابة )

فيما يتعلق  المحطة على مسؤولية أيمسؤوليه   والميناء أ به يقوم إجراء أووجيهات ت

 .السفينة هذه وسالمة منبأ

 

ك فإن ذل ذلك، غير أو هارسوأثناء  الحاوياتيناء م عن بعيدا سفينةال انجراف حال في (78

 قائد السفينة أو العميل وحدهم.  مسؤوليةعلى  ونيك

 

 :التالية األحداث عن مسؤوال الميناء كوني ال (71

 وضروريةمتعلقة  أخرى متطلبات أي أو ،ISPS وانين للق متثالإ عدم أي  .أ 

 الرسو على أرصفة الميناء.  من سفينةال تمنع قد التيو

 متنتقع على  واقعة أو حادث أي أو غرق أو انفجار أو حريقخلل أو  .ب 

تنشأ ألسباب تعود للعميل وحدة أو عن مالك السفينة أو بسبب  السفينة،

يؤدي الى منعه من الحصول على تصريح  السفينة مشغلإخفاق من قبل 

 للرسو على أرصفة الميناء. 

 

غير صحيح و تأخر في تسليم  أي حاوية  تسليمملزما  عن  أو مسؤوال   الميناء كونال ي (78

في حال عدم تزويد الميناء  أو/و غيربشكل  أو صحيح بشكل المعلوماتال تحمل 

 المتعلق بها فيما يخص هذا التسليم. تفاصيلبجميع وكافة ال

 

 األشكال من شكل بأيملزما   أو عن مسؤوال   الظروف، من ظرف أي تحتكون الميناء وي ال 

 وأ المطر وأ الصدأ عن الناجمةو محتوياتها أوة الحاويب تلحق أضرار أي عن

أو واقعة  حدث أي أو حريقال أو البرق أوالعواصف  وأ الفيضانات وأ األعاصير

 .ةمماثل

 

 

 



 

 التأمين( 9

 الخاصة بالعميل.  حاوياتال محتويات أو البضائعالحاويات أو  تأمينال يكون الميناء ملزما  ب .7

 

 يتوجب على العميل:  .2

 

فيما يتعلق بسفن الحاويات،  I&Pالقيام والمحافظة على تأمين لهيكل السفينة واآلليات والـ  .أ 

 P&Iلمجموعة العالمية ألندية الـ صادر من أحد األندية األعضاء في اعلى أن يكون األخير 

 األحكام الخاصة باألعمال هذه. باإلضافة الى التأمينات التي تغطي مسؤولياته بموجب 

، أن يقوم بتزويد الميناء بنسخة عن شهادة التأمين التي تثبت قيامه منه طلبتم ال إذاو .ب 

لتزام بهذه المتطلبات، وال يجوز تفسير مثل هذا الطلب أو عدم ارسال هذا الطلب وفي باإل

 بموجب مطلوبال التأمينأي حال من األحوال على أنه تنازل عن الزامات العميل بانشاء 

 األحكام الخاصة باألعمال هذه.  بموجب أو القانون

والتي ال تحمل تأمين هيكل السفينة و االليات  السفن تلكل السماح عدميناء بحقه بالم حتفظي .ج 

فيما يتعلق بسفن الحاويات على أن يكون األخير صادر من أحد األندية األعضاء   P&Iوالـ 

نات التي تغطي مسؤولياته بموجب باإلضافة الى التأمي P&Iفي المجموعة العالمية ألندية الـ 

 األحكام الخاصة باألعمال هذه.

 

 الكحمويمت لسفن به المصرح غير الوصول( 01

 إلى به مصرح غيرأي وصول  لمنع صارمة ضوابط لفرض المعقولةسوف يقوم الميناء باألعمال  .7

 .الحاوياتيناء م

 أجل منخالل رسوها في ميناء الحاويات  الحاويات سفن على الرقابة فرض العميليتوجب على  .2

 .الحاوياتميناء  إلى به مصرح غير وصولأي  منع

 

 القمهرة ( القوة00

األحكام الخاصة لألعمال هذه،  بموجب التزاماته تنفيذ فيإخفاق  أي عن مسؤوال   طرفيكون أي  ال .7

 الطرف اآلخر يبين:والذي يكون بسبب قوة قاهرة شريطة قيامه بإرسال إشعار فوري بذلك الى 

 . المحتملة اومدته القاهرة القوة حالة .أ 

 معقولةال خطواتت وكيفية ذلك شريطة إتخاذ كافة التأثر التي( اإللتزامات) تزاملاإل .ب 

 .القاهرة القوة آثار من للتخفيف



  

 :عمتازالن تسوية( 01

باألحكام الخاصة باألعمال هذه يتم  يتعلق فيما أو عن األطراف بين ينشأ خالف أو نزاع أيإن  .أ 

 التوصل الى حل وتسوية ودية.  بهدفعليه بشكل فوري وبحسن نيه  التفاوض

نشوء هذا  تاريخ من يوما( 37) ثالثينمدة  خاللة وديأو تسوية  حل إلى التوصلعدم  حال في .ب 

من األحكام  73بند هـ ، يتم إحالة هذه النزاعات و/أو الخالفات للتحكيم وفقا  للخالفال أو نزاعال

 الخاصة هذه. 

 القضمئي واالختصمص القمنون ( 01

 .المملكة المتحدة )انجلترا( لقوانين وفقاتخضع األحكام الخاصة باألعمال هذه وتفسر  .7

 

 وفقا لندن في لتحكيماألحكام الخاصة باألعمال هذه حصرا  لب يتعلق أو عن ينشأ نزاع يتم إحالة أي .2

 تعديل أو تشريع الحق له. أي أو 7668 لعام التحكيم لقانون

 

السارية بتاريخ بدء إجراءات  المحكمين البحرية لندن يخضع التحكيم إلجراءات وأحكام جمعية .3

 التحكيم.

 

، في حال ما إذا رغب أحد األطراف الى إحالة الخالف للتحكيم فعليه محكمين يتم اإلحالة الى ثالث  .0

من  طلبمحكم من قبله وأن يرسل إشعار خطيا  بهذا التعيين الى الطرف اآلخر ويأن يقوم بتعيين 

يوما  من تاريخ اإلشعار ويشعره بأنه سيقوم  70الطرف اآلخر تعيين محكم من قبله خالل مدة 

بتعيين المحكم المعين من قبله كمحكم منفرد في حال لم يقم الطرف اآلخر بتعيين محكم من قبل 

 يوما  المحددة.  70لى مدة الـ وإشعاره بذلك ع

 

 المحددة،يوما   70بذلك خالل مدة الـ إشعار وإعطاء محكم تعيينب اآلخر الطرف في حال عدم قيام .4

فيحق للطرف الذي أحال الخالف للتحكيم ، ودون الحاجة إلرسال أي إشعار آخر بذلك للطرف 

د وعليه إخطار الطرف اآلخر بذلك، المعين من قبله كمحكم منفر المحكم يناآلخر، أن يقوم بتعي

 لو تم تعيينه باإلتفاق بين األطراف.  كما األطرافافة كل ملزماويكون قرار المحكم المنفرد 

 

( ما منع قيام األطراف باإلتفاق خطيا  لتعديل هذه الشروط واالتفاق 73) ال يوجد في هذا البند هـ .8

 على تعين محكم منفرد. 

 



 أمريكي دوالر 47،777 مبلغقيمة المطالبة أو قيمة اإلدعاء المتقابل تزيد عن  في حال ما إذا لم تكن .1

 LMAA  إلجراءات وفقايتفق عليه فيما بين األطراف، فيتم إجراء التحكيم  آخرأي مبلغ  أو

 السارية بتاريخ بدء إجراءات التحكيم.  الصغيرة للمطالبات

 

 فيما أو عن ينشأ نزاع أو/ووفي أي وقت إحالة أي  خالف  لألطراف يجوزبالرغم مما ورد أعاله،  .8

األحكام الخاصة لألعمال هذه الى الوساطة، وفي الحالة التي تكون فيها إجراءات التحكيم قد ب يتعلق

 -:بدأت، يتم تطبيق اآلتي

 

ه الى من جزء أو النزاعإحالة  آلخر وقت ومن وقت أي فيو الطرفين من ييحق أل .أ 

ن خالل إرسال إشعار خطي الى الطرف اآلخر )"إشعار الوساطة"( وذلك م الوساطة

 ويطلب من خالله موافقة الطرف اآلخر على الوساطة، 

ه إلشعار استالم من يوما( 70) عشر أربعةوبناء على ذلك وضمن مدة  اآلخر الطرفيقوم  .ب 

تأكيد موافقته على الوساطة، وفي هذه الحالة يقوم األطراف الحقا  لذلك بالموافقة  الوساطة

وفي حال اإلخفاق بذك، وبناء على طلب أي  ،يوما  ( 70) عشر أربعةعلى وسيط خالل مدة 

من الطرفين سيتم تعيين وسيط حسب األصول من قبل هيئة التحكيم )الهيئة( أو من خالل 

بالمكان وبموجل اإلجراءات  وساطةال تجرى، والغرض شخص آخر يتم تفويضه لهذا

 والشروط التي يتفق عليها األطراف، وفي حال عدم اإلتفاق بحسب ما يحدده الوسيط. 

على الوساطة، فيمكن إعالم هيئة المحكمين بهذه الواقعة والتي  اآلخر الطرفلم يوافق  إذا .ج 

بخصوص مصاريف التحكيم فيما بين  قد تؤخذ بعين اإلعتبار حين تحديد حين تحديد الحكم

 األطراف.

من إتخاذ أي إجراءات وقائية أو  الطرفين من يأل حق على أي الوساطةال تؤثر إجراءات   .د 

 خطوات مماثلة والتي يراها ضرورية للحفاظ على مصالحة.

اءات ين إعالم هيئة التحكيم بأنهم قد وافقوا على الوساطة، وتستمر إجرالطرفمن  ألي يجوز .ه 

يمكن لهيئة التحكيم أن تأخذ بعين اإلعتبار  ولكن الوساطة إجراءات سير أثناءالتحكيم 

 الجدول المزمني للوساطة حين قيامها بتحديد الجدول الزمني للتحكيم.

في شروط الوساطة، يتحمل كل طرف المصاريف التي  ذلك خالف أو تم تحديد يتفق لم ما .و 

 .الوسيطونفقات  تكاليف مناصفةيتكبدها في الوساطة، ويتحمل الطرفين 

إلجحاف بأي حقوق، وال يجوز كشف أي  دونسرية و الوساطة عملية تكون أن جبتوي .ز 

إلفصاح التحكيم بإستثناء القدر التي يسمح با إلىالوساطة  خاللمعلومات أو مستندات تم 

 بهم بموجب القانون واإلجراءات الخاصة واجب التطبيق في التحكيم.

 

يجوز تقديم القرار حال صدورة الى أي محكمة ذات إختصاص أو من الممكن تقديم طلب لهذه  .6

 المحكمة من أجل المصادقة القضائية على هذا القرار ومن أجل تنفيذه، بحسب الحالة.



أقل مدة  في فيما بينهم الخالفات لحل معقولةال م بكافة المساعيالقيا األطراف على جبوتي .77

ممكنة بما يتوافق مع تقديمهم لطلباتهم ودفوعهم وبيناتهم الى الخبير أو هيئة التحكيم، وتحديدا  

 تقديم هذه الطلبات والدفوع وتقديم مثل هذه البينات معقول،سيسعى األطراف وفي غياب أي عذر 

، تأخيرلل عدم وجود سبب أو تبرير معقول حال في، واإلجراءات بدء من يوما ثالثينمدة  لخال

 إصدار القرار رغم فشل ذلك الطرف بتقديم طلباته ودفوعه أو إكمالها.  التحكيم هيئة أو لخبيريحق ل

 

 و( اصدار الفواتير والتسديد

حكام الخاصة باألعمال هذه، ألل وفقا يللعمقبل الميناء ل من الحاوياتيناء م خدمات توفيرمقابل  يف (7

 .الى الميناء المطبقة العامة فةرسوم التعر دفع العميل على جبتوي

 أو/وسلع  ضريبة مضافة أو قيمة ضريبة مببيعات أو ضريبةعلى شكل  ضريبة تم فرض أي إذا (2

األحكام الخاصة ب يتعلق فيما الدفع مستحقة تصبح أو ،"(الضريبة)" مماثلة ضريبة أو خدمات

الخدمات  خضعتما إذا  حالةالسائدة وضمن مدة هذه اإلتفاقية،وفي  نوانيالق بموجب ههذباألعمال 

لهذا القانون أو التعديل وأصبحت الضريبة مستحقة الدفع أو  مباشرةالمقدمة تحت هذه اإلتفاقية 

مستردة من العميل بحسب شروط وأحكام هذا القانون، فيكون العميل مسؤوال ، وباإلضافة الى 

 .لضريبة بتعويض الميناء عن مبلغ يعادل لهذهتسديدة التعرفة العامة المطبقة، 

الميناء تحت األحكام الخاصة  خدمات من أي طلب قبليناء للم مقدما رسومال جميع دفعب العميليقوم  (3

 باألعمال هذه. 

   EDIالـتبمدل البيمنمت االلاتروني ز( نظم  

 طفق الخاصة باألعمال هذه( موجب األحكامبقسام أخرى باأل يطبق هذا القسم )ز( )ودون المساس (7

األطراف من إرسال وتبادل الرسائل فيما بين  من أجل في حالة موافقة الميناء خطيا  مع العميل

 . EDIخالل نظام الـ 

التواصل وعليهما تبادل معلوماتهم وسيط مشتركين بخدمة العميل والميناء  حال اإلتفاق، يصبح (2

 .التواصل وسيط لخدمة الفعال االستخدام من طرف كل لتمكين مماثلةوتفاصيلهم وأي معلومات 

 :التطبيق (3

I.  التي تسبق ولحين قيام األطراف بالموافق على استخدام نظام الـ  في الفترةEDI  بشكل

يدوي )اعتيادي(  نظام مع بالتوازي EDIحصري، فقد تم االتفاق على تشغيل نظام الـ 

 EDIيتم إرسالها من خالل نظام الـ  رسالة أي فإن تضارب،حدوث أي  حال فيمقبول، و

 .هي السائدة

II. الـ  نظامات أولويو وتنفيذ تطوير في لتقدمومراقبة اقوم الميناء بتحديد يEDI  . 



III. بكافة  واالمتثالستلم والم المرسلجيد اسم  بشكلأن تبين و لئرساال ميعيتوجب على ج

التواصل بحسب ما يتم وسيط  خدمة رييامع وشروط المستخدمالواردة في دليل  النواحي

 تطبيقه من وقت آلخر.

IV.  صدر الرسالة إشعار إستالم ولم يستلم مثل هذا اإلشعار فيتوجب الذي  مرسلال طلب إذا

 إعادة إرسال الرسالة لحين استالم إشعار اإلستالم.

V. أو أول أوتواصل والذي يستلم تاريخ ووقت الرسالة )الوسيط  خدمة بريد ندوقيعتبر ص 

وقت الرسلة الرسالة األصلية في حال إعادة ارسال ذات الرسالة( على أنه اثبات لتاريخ و

 من قبل المستلم. 

   

 . سجل بيانات الرسالة 0

 تفاصيل ذلك في بما الرسالة بياناتل سجل على  (تعديل دونو) يتوجب على األطراف الحفاظ (7

لصندوق خدمة وسيط التواصل، ويتوجب الحفاظ على سجل بيانات  فحصواإلرسال  أوقات

 .شهرا( 72) عشر اثني عن تقل ال لمدة به يحتفظ سجلالرسائل ك

 شريطة، مناسبة أخرى وسيلة بأي أوالحفظ للحاسوب  وسائلعلى  الرسائل سجل بياناتيمكن حفظ  (2

 .إلنسانل ةقروءفورا  وبطريقة م لالسترجاع قابلة البيانات تكون أن، ضروريا ذلك كان وإن

لترتيب وحفظ سجل  ضروريةالالزمة والتي تكون  الترتيبات اتخاذ عنيكون األطراف مسؤولين  (3

 لكل رسالة صادرة مرسلة وبشكل يسمح استرجاع الرسائل.  صحيح

 وسيط خدمة أو/و EDI لنظام الـ فشل أو جزئي أو كامل حدوث خلل حالةفي أنه وفي طراف األ يقر. 4

 واإلشعارات الرسائل واستالم نقل استمرار لضمان الالزمة الخطوات على أنهم سيتخذون كافة،التواصل

 .سلبا  بحيث ال تتأثر عمليات العقد  إضافية وسائل أو/و ةبديل وسائل طريق عن الصلة ذات والمعلومات

يناء بحقه في تعديل دليل المستخدم من وقت آلخر، ويتوجب عليه إشعار العميل بذلك بوقت الم حتفظ. ي8

 إجراء التعديالت والتي تكون بذلك التاريخ نافذة.

 لرسائلحماية ا. 1

 يتوجب على كل طرف: 

 الرسائلحماية  لضمانالممكن وبما يتمتع من سلطات القيام بذلك  قدروبال المعقولة العنايةإتخاذ  (7

 وسيط خدمة نظامئل ورساوالى سجل بينات ال EDI النظام إلى به المصرح غير وصولومنع أي 

 التواصل. 

 ما يحددة المرسل بسرية وعدم وبحسب سرية معلومات على تحتوي التي الرسائل حفظضمان  (2

ال يخضع لهذه  مستلم قبل من استخدامها أو ذلك خالفب مصرح غير شخص ألي عنها اإلفصاح



على  الحصول بعد إال ثالث طرفافصاح ألي  أي وال يتم، المرسل قبل من لمفروضةاألحكام ا

 موافقة الميناء الخطية.

 أخرى وسيلة  بأي أو الرسائل تشفير خالل نبذلك، محين السماح  خاصة، حماية تطبيقأن يقوم ب  (3

طراف األ يتفق لم ماطراف على أنه يتوجب حمايته، واأل يتفق التي الرسائل تلكوذلك لعليها، تفقي

اتباع وعلى األقل ذات المستوى من  محميةال ، فإنه يتوجب على مستلم الرسالة ذلك خالف على

 الحماية لهذه الرسالة.

  

 الرسائل سالمة. 8

يوافق األطراف على الحفاظ على سالمة وصحة جميع الرسائل والموافقة على منح ذات المعايير  (7

 ما اإللكترونية، بالوسائل بخالف إرسالها يتم التي المعلومات أو شعاراتاإل على تطبيقها يمكن التي

من قبل االلة أو النظام أو اإلرسال من قبل  فني لعطل تيجةكان ن الرسائل هذهبأن تلف  ظهري لم

 .العميل

أظهر أو كان بأمكان المرسل إظهار عدم  إذاحين ظهور دليل على أن هنالك تلف في الرسالة أو  (2

 إشارة مع ممكنا، وقت أقربصحة هذه الرسالة من قبل المرسل ، فيتم حينها إعادة إرسلها ب

 ححة. على أنه هذه الرسالة هي رسالة مص واضحة

، وصحيحة كاملة الرسائل أن لضمان ،مساعي أفضلالقيام ب توجب عليهوي ،مسؤوال   المرسليكون  (3

 الظروففي كافة و أو المرسل بذلك، إبالغ الفور علىستلم والم على جبتوي سبق، مام رغمبالو

معيبة،   ذلك غيرب أو صحيحة غير مكتملة أو غيرسالة رالتي يكون فيها واضحا  للمستلم بأن هذه ال

( عن أي 3) 8مسؤوال  بموجب هذا البند ز  األطراف من أي األحوال من حال أيوال يعتبر وب

 من جراء هذا العيب. عواقب

 ذاختأاليه، فعليه فورا   رسالةال ه لم بقصد إرسالبأن لالعتقاداسباب تدعوه  المستلم لدى كان إذا (0

 من رسالة هذا في الواردة المعلومات حذف عليه جبتووي بذلك المرسل إلبالغ معقولال اإلجراء

 .الرسائلومن سجل بيانات  نظامه

 

 المسؤولية دحدو. 6

 عن مسؤوال، فال يكون أي من األطراف  هذه األحكام الخاصة باألعمال من أخرى حكامي أبأ اإلخالل دون 

 مهما ثالث طرف أي أو اآلخر الطرفب تلحق التي أضرار أو تبعية أو مباشرة غير أو مباشرة خسارة أي

 ذلك في بما ذلك، غيرب أو األطراف بسبب نتجت سواء ،EDI الـ نظام الستخدام نتيجةك فقط الناشئةو تكان

 نظام التواصل أو وسيط خدمة فشل أو انقطاعالمستخدم أو  دليل استخدام إساءة أوودون حصر من استخدام 

 . ال أمالمتعلقة بها أو عن أي خلل سواء تم إيعازه لخطأ بشري  نقلال  خطوط أو وآالت أو  EDI  الـ

 



 . اإلنهاء 77

 بنودباي ال تطبيق استمرارب لمساسطراف ) دون ااأل قبل من EDI الـ  نظام استخدام يمكن إنهاء (7

وبمدة  بذلك بإشعار الطرف األخر فاطرأحد األخالل قيام  من( األخرى األحكام الخاصة باألعمال

وبناء عليه يعاد الى  ،طرافاأل بين العقد هاءتإن عند تلقائيا ذلك غيرب أو، أشهر( 3) ثالثة عن تقل ال

 تفقي نظامطراف بالطرق التقليدية )اليدوية( أو بأي األ بين معلومات أو إشعار أي رسالة أو إرسال

 .عليه

 : فيكون األسباب من سبب ألي EDI الـ نظام استخدام إنهاء من الرغم على (2

تم  رسالة أي خالل من مطلوب إجراء أي تنفيذ أو/و إكمالاف طراأل منطرف  كل على .أ 

 .اإلنهاء هذا قبلإرسالها 

وحماية  ئلرساال سجل بيانات صيانةب يتعلق فيماطراف األ من كل والتزامات حقوقتبقى  .ب 

 الرسائل مستمرة بعد اإلنهاء ولحين إنهاء العقد.  


